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Lucrările 
celei de-a doua 
sesiuni a Marii 

Adunări Naționale

Tovarășul Chivu Stoica,
Marii Adunări Naționale,

președintele Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., rostindu-și expunerea în ședința festivi 
cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Republicii. -------------

I
PRIMUL DECENIU SUB STEMA REPUBLICII
In expunerea sa rostită în ședința 

festivă a Marii Adunări Naționale, 
cu prilejul aniversării unui deceniu 

de la proclamarea Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Chivu Stoica a a- 
mintit cuvintele rostite cu un secol în 
urmă de marele luptător revolufionar- 
democrat Nicolae Bălcescu, cuvinte 
care exprimau arzătoarea dorință a 
poporului romîn : ...„să întocmească o 
republică democratică..., să întocmea
scă un stat de cetățeni liberi șl egali 
sau deopotrivă unii cu aîfii fără dom
nie și boierie".

, Această Idee înaintată — a spus 
tovarășul Chivu Stoica — a fost în
deplinită și depășită cu mult de po
porul romîn, care după eliberarea tării 
de sub jugul fascist și cucerirea unul 
regim nou. democratic, a răsturnat mo
narhia și a făurit Republica Populară 
Romtnă — stat socialist al oamenilor 
muncii de la orașe și sate*. Romînfa, 
|ara bogată în care domnea 
aservită 
eliberat 
poporul 
care au 
Romîne 
poporului nostru, minunatele sa'e 
suțiri. au căpătat un cimp larg da 
nifestare.

Republica Populară Romînă, cea 
democratică formă de guvernare 
istoria poporului nostru, este un 
în care puterea aparfine pe de-a-ntre- 
gu! poporului.

In expunerea sa, tovarășul Chivu \ 
Sloica a subliniat prinfre altele faptul 
că în prezent sectorul socialist es'e pre
dominant în economia tării. Sînl socia
liste în întregime industria, sistemul fi
nanciar și de credit și comerțul exte
rior, precum și 85 la sută din trans
porturi și comerțul inferior. In agricul
tură aproape jumătate d'n suprafața a- 
gricolă a tării face parte din sectorul 
socialist. In 1957 volumul producfiei 
industriale a fost de 4,2 ori mai mare 
decîf în enul 1948.

sărăcia, 
și jefuită de capitaliști, s-a 
avînd azi drept unic stăpîn 

muncitor. In cei 10 ani 
trecut de la proclamarea R. P. 
torta și talentul creator al

If- —1«-
m-ți 
din 
stal

Comparînd producția de azi a indus
triei noastre socialiste cu producția in
dustriei de acum 10 ani constatam că ănenle. textile, încălțăminte. Numai în
întreaga producție a anului 1948 ie |re-j A peri 1950—1957 cheltuielile sfafu-
alizează acum înfr-un singut trireedru .lui m «efiuni social-culturale au
' '-•■-» ■- — cresțui J\ ori. In același răstimp

s-au co-ntru t din fondurile statului 
peste 2,50Q.dS0 dvp. locuințe. In tar^ 
»-<[ dedăjvrM^ey' succes în perioada 

fie culfu- 
ran£ In (957 «-ae lipăr?t pesle 38 mîi- 
Oariej • <<kb |n I « în-

g-nerUâejm» }<SM|4jN|ln
Jer.ețt»*

Ifluf Oaib>nj/ rmmcb ?țlim șxrb'» nplțv- 
|lrl pe toăl» lărirhurKb d» ițRvAil». 
rdtopt «i/v|n>. pqportțKrioțfrto R» 
rtirtdri cu hilantu)-Jny©tu.'d(pr\j 
dif» in prnxil decernu de eriVexlA 
a Republicii ți ara tp\f'ț 'tei.'v'url'e sî 
privească' încrez^hir ' viHoruk

„Realizările abflnute .plAă ț:rf presezi 
în construirea bazei materiile a ftstay 
lismului — a spur în continuare M ’» 
re șal .Chivii Stoica, — ne pueril iă Her-1 
văităm 7h viitor în*r-o mătură mai 
mare taxiurile 8e producția peefiu 
care avem bogfflt tAsundf ga'Hrai s pro
prii. E votha de asemenea renuri *c 
indvstrfei n fproduefia de energie V/j 
lectrică, chimie și celuloid petrol, ga 
metan, cărbuni melaluigiej iildinj i; 
materiale de ceniti uff'i*.

Vor ti concenIMIe în primul rînd 
reMusefe*' materia*»- -șt"7Vr>anțta«A..[>en-

la energie electrică, la tontă, în I mai 
pufin de 5 luni, la oțel, înlr-D iun? fi 
jumătate la tractoare, Și aftef»

In domeniul trauslornrtățji saJalisțe a 
agriculturii viaje a verificat' pa ■ • 
justețea linipf politice Nuală — 
Plenara din 3—5 martie 949 ■ Comi
tetului Central al partidului. Pînă îa 
prezent peste 1.300.000 famitji de ță
rani moaciforl au pornit pe drumul coo
perativizării agriculturii. Agricultura fS- 1 
rii noastre în plin proces de mecani
zare este înzestrată axi cu pesta 11OJQ0D 
mașini și utilaje agricole principale din 
care 28.500 tractoare, (fiiieel. In 1938 
agricultura Rominiei număra 25.000 plu
guri da lemn

In expunere s-a menționat totodată 
faptul că creșlerea producției agricole 
globale și a producției agricdfe«marfă 
este încă rămasă tn urmă față de dez
voltarea industriei și de cerințele cres- 
Cinde ale populației și s-a lublin atca 
o sarcini de cea mai mar» Însemnătate 
a partidului, guvernului șl întregu'uî 
p#por de a lupta pentru creșterea pro- 

, duaflei agricole marfă'și-a primul <înd 
a producției provenife din secterol so
cialist. Se mai arată în continuat» că 
o dată cu grija de a întări economic 
și organizatoric gospodării a c«l6c Htd, 
cooperativele de produEfio și întovă
rășirile agricole, esle necesar să con- 

' finuăm munca poliflco-organizatorică 
convinqînd pe fărâmi muncitori pe

loara cifrele care arată creșterea 
consumului pe cap de locuitor la ali-

ialisț» a s-e deUăjM-M Ai «vcces în
i deplin celor 1? «m o i-'lț revolut' 
llă do rfllK In (457 t-aa lirxărM peste

bl

i mal 
peeliu

foare de mașini și utilaje agricole, a 
alocării fondurilor de investiri pentru 
îmbunătățiri funciare, pentru producția 
de semințe selecționate, de animale de 
rasă, baza materială a agriculturii va 
fi considerabil sporită, aceasta contri
buind la consolidarea și creșterea con
tinuă a sectorului socialist la sate 
și sporirea prodccfiei agricole. Tov. 
Chivu Stoica a subliniat în continuare, 
în expunerea sa, faptul că în lupta 
pentru instaurarea și întărirea puterii 
populare s-au închegat între poporul 
romîn și minoritățile naționale legătu I 
frățești indestructibile bazate pa feluri 
și interese de viată, comune, tn Re
publica noastră Populară toți oamenii 
muncii sînf egali în drepturi indiferent 
de naționalitate. Azi 67 din cei 437 de- 
putafi în Marea Adunare Nafională șl 
aproape 18 000 din cei 137.000 depu- 
tafi în sfaturile populare, aparfin mi
norităților nafionale. Minoritățile na
ționale au școli, universități, teatre, 
cărfi( în limba maternă.

Reoublica noastră Populară, sfat so- 
.cialisl, este cunoscută azi în lumea în- 
fraagă. Ea joacă un rol tot mai activ 
fh viata internațională și se bucură de 
ua prestigiu neîntîlnif în trecut. Numă- 

statelor cu care întreținem relații 
»• /diplomatice a crescut de la 23 în 1947 

fys 40 în 1957. Promovăm cu fermitate o 
H «ol ilică de pace și colaborare inlerne- 

' țfonală alături de Uniunea Sovietică șl 
,țările de democrație populară și

»

fru punerea In funCffrifM^ î> Ter
menele prevăzute uzinvfot/ și
<nsfala8îk>r industriale aflat» 11> con- 
struefie ■Ași care eu uri rot seamă 

în patria ișo»x*«S m» dezvoltare^/tutu or «amarilor eco
nomie naJTonăle și pentru creșterea 
nfeatulwl de trai al-damenilor muncii 

în 
£urr«thi»e in deosebi a marilor uzine 
de îngrășăminte și insecto-fungicide 
și prin dezvoltarea industriei consfruc-

bază de fapte trăitoare să freacă pe 
calea muncii unite. —

Expunerea tovarășului Chivu Sfo'ca 
a amintit însemnatele înfăptuiri p» fă- 
rim social-cîlmja 
în cursul celbcT0 ani. Au dispărui peni 
tru vecie bolild sociale care măchu 
pe oamenii muncit, șomejuf, (oamse de la o««șe și sale. Prin punerea 
cronică, nesiguranța zilei dS~-« mî*ne. 
Oamenii muncii de la orașe șl sate 
trăiesc din ce în ce mai bine. Sînf grăi-

da 
toate sfalele iubitoare de pace. Poli
tica da pace a sfatului nostru exprimă 
întru totul interesele și năzuințele po
porului nostru muncitor și pașnic.

Bucurîndu-se din adincul inimii de 
bilanțul realizărilor pe care le-a obți
nut de-a lungul celor 10 ani de Repu
blică Popu'ară, poporul nostru pășeșf» 
neabătut înainte tn frunte cu partidul 
său, pe calea pe care și-a ales-o, p» 
care a cules florile atîfor strălucite iz- 
bînzi, calea socialismului.

«a—
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LUCRĂRILE CELEI DE-A DOUA SESIUNI
A MARII

In dimineața zilei de vineri 27 
decembrie 1957, a avut loc în 
Palatul Marii Adunări Naționa

le, deschiderea lucrărilor celei de a 
doua sesiuni a celei de a treia legisla 
turi a Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine. S-au întîlnit 
din nou la marele sfat al tării depu 
tatii, aleși ai poporului, veniti aici din 
fabrici si de pe ogoare, din instituțiile 
de cultură, de pretutindeni și împăr- 
tâșindu-și impresiile au făcut ca timp 
de trei zile inima poporului întreg să 
bată aici.

Asistenta a primit cu ropote de a 
plauze pe conducătorii partidului și 
guvernului. Pe banca guvernamentală 
au luat loc tovarășii Gh. Gheorghiu 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Stefan Voitec, fanos Fazekaș. 
Vladimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gherasim Popa.

Pe banca Prezidiului Marii Adunări 
Naționale se aflau tovarășii dr. Petru 
Groza, Anton Moisescu, Avram Buna- 
ciu și membrii Prezidiului Marii Adu
nări Naționale In loja rezervată corpu
lui diplomatic erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești. Erau prezenți. de asemenea, nu
meroși invitați : conducători ai institu
țiilor centrale, oameni de știință și 
cultură, fruntași în producție

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Naționale, 
deschizînd lucrările sesiunii a adus un 
cuvînt omagial memoriei deputatului 
Grigore Preoteasa, fiu credincios al cla
sei noastre muncitoare. membru su
pleant al Biroului Politic și secretar 
al C.C al P M.R., precum și deputa
tului Vasile Anghel, tractorist, șef de 
brigadă la G A S Mînăstirea. raionul 
Oltenița, regiunea București, care au 
încetat din viață în intervalul dintre 
cele două sesiuni.

întreaga asistență a păstrat un mo
ment de reculegere.

Marea Adunare Națională a adoptat 
apoi în unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1 Bugetul de stat pe anul 1958
2. Răspunsul Marii Adunări Națio

nale cu privire la chemarea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. din 6 noiem
brie 1957 și la Manifestul Păcii.

3 Răspunsul Marii Adunări Națio
nale cu privire la Declarația comună 
a Prezidiilor reprezentantelor populare 
supreme ale Republicii Populare Po
lone, Republicii Democrate Germane 
și Republicii Cehoslovace.

4. Legea pentru grațierea unor pe
depse și amnistierea unor infracțiuni.

5 Legea pentru ratificarea decrete
lor emise de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale în intervalul dintre sesiuni.

6. Alegerea Tribunalului Suprem al 
R. P Romîne.

7. Numirea procurorului general al 
R. P. Romîne.

8. Alegerea unui vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a ales apoi 
prin vot secret secretarii sesiunii

La cererea ministrului Justiției, Ma
rea Adunare Națională a aprobat în 
unanimitate urgența la proiectul de 
lege pentru grațierea unor pedepse și 
amnistierea unor infracțiuni.

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri. ministrul Finanțelor, Aurel Vi- 
foli, a prezentat apoi Marii Adunări 
Naționale raportul asupra proiectului 
bugetului de stat al R. P. Romîne pe 
anul 1958

Cifrele raportate au stîrnit un inte
res deosebit în rîndurile asistentei. Ele 
oglindesc griia neîncetată a partidului 
și guvernului pentru continua întărire 
economică a patriei, pentru înflorirea 
ei culturală.

Deputatul Emil Popa, președintele 
Comisiei economico-financiare a pre
zentat apoi raportul comisiei la buge
tul de stat al R. P. Romîne pe anul 
1958. Raportul a trecut în revistă în- 
aemnatele realizări obținute în cursul 
anului 1957, în domeniul industriei și 
agriculturii. Izbînzile noastre pe tărîm 
economic au dus la realizarea pe 1957 
a unui excedent bugetar de 1,3 miliar
de lei în loc de 900 milioane lei cît

ADUNARI NAȚIONALE
fusese planificat Acești bani vor fi fo 
losiți pentru nevoile de creditare ale 
economiei. Cu aceasta au luat sfîrșit 
lucrările ședinței din dimineața zilei 
de 27 decembrie

In după amiaza aceleiași zile au 
început discuțiile pe marginea rapor
tului asupra proiectului Bugetului de 
Stat pe anul 1958 Au luat cuvîntul 
deputății Ion Barna, (circumscripția e- 
lectorală Lupeni. regiunea Hunedoara), 
Dumitru Gheorghiu, (circumscripția e- 
lectorală Codăești. regiuuea Iași). Ni
colae Hudițeanu, (circumscripția elec
torală Negru Vodă, regiunea Constan
ta). acad $t. Milcu. (circumscripția e- 
lectorală Roman. regiunea Bacău), 
Bugvi Pal. (circumscrip’ia electorală 
Sîndominic, Regiunea Autonomă Ma
ghiară), Maria Petrilă. (circumscripția 
electorală Arad Vest, regiunea Timi
șoara), Ion Cozma. circumscripția elec
torală Toplita. Regiunea Autonomă 
Maghiară), ministru al Agriculturii și 
Silviculturii. Octavian Pop, (circum
scripția electorală Ulmeni, regiunea 
Baia Mare), Mihai Schuster, (circum
scripția electorală Dumbrăveni, regiu
nea Stalin), și Isac Martin, (circum
scripția electorală Timișoara-Sud, re
giunea Timișoara)

Cuvîntul deputatilor a exprimat un 
interes profund pentru conținutul a- 
cestui proiect, hotărirea de a lupta a- 
lături de alegătorii lor, pentru transpu
nerea lui în viață. Ei l-au votat, în 
numele milioanelor de alegători cu 
convingerea că Bugetul de Stat pe 1958 
este o contribuție puternică la întări
rea statului nostru, la continua îmbu
nătățire a nivelului de trai

Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale a examinat în ziua de 27 
decembrie proiectul de lege pentru 
grațierea unor pedepse și amnistierea 
unor infracțiuni

Lucrările celei de a doua sesiuni a 
Marii Adunări Naționale au continuat 
sîmbătă 28 decembrie.

In ședința de dimineață a continuat 
discuția generală asupra proiectului 
Bugetului de Stat al R P Romîne pe 
anul 1958.

La discuții au luat cuvîntul deputății 
Anton Vlădoiu, (circumscripția electo
rală Mihai Bravu, orașul București), 
Constantin Drăgan, (circumscripția e- 
lectorală Tigveni regiunea Pitești), As- 
pazia Vrabie, (circumscripția electorală 
Bălușeni, regiunea Suceava), Ion Dobre, 
(circumscripția electorală Boldești, re
giunea Ploești), secretar al C.C.S.. Flo
rian Dănălache, (circumscripția electo
rală Rahova, orașul București), Gheor
ghe Hossu, (circumscripția electorală 
Cernavoda, regiunea Constanta). mi
nistrul Construcțiilor și Materialelor de 
Construcție, Gheorghe Maftei. (circum 
scripția electorală Tg Neamț, regiunea 
Bacău), Takacs Ludovic, (circumscrip
ția electorală Luduș, regiunea Cluj), 
și Athanase Joja, (circumscripția elec
torală Urziceni. regiunea București), 
ministrul Invățăinîntului și Culturii.

Discuția generală asupra proiectului 
de buget pe anul 1958 a luat apoi sfîr
șit.

Marea .Adunare Națională a votat 
luarea în considerare a proiectului de 
lege și a trecut la citirea și discutarea 
sa pe articole Proiectul de lege a fost 
supus apoi votului secret cu bile. Ma
rea Adunare Națională a votat cu 402 
voturi pentru și un vot contra, legea 
pentru aprobarea Bugetului de Stat al 
R. P. Romîne pe anul 1958

Activitatea sesiunii s-a desfășurat și 
în timpul prînzului Comisia de poli
tică externă a Marii Adunări Națio
nale s-a întrunit pentru a studia răs
punsul Marii Adunări Naționale la 
Chemarea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 6 noiembrie 1957 In ace
lași timp comisia juridică s-a întrunit 
din nou pentru a examina în continua
re proiectul de lege pentru grațierea 
unor pedepse și încetarea procesului 
penal pentru unele infracțiuni.

Ședința din după amiaza zilei de 
sîmbătă s a deschis prin discutarea ce
lui de al doilea punct al ordinea de zi. 
Deputatul Mihail Cruceanu, președin
tele Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, a prezentat 
raportul comisiei cu privire la Chema
rea Sovietului Suprem al U.R.S.S din 
6 noiembrie 1957 și cu privire la De

>

clarația comună a Prezidiilor reprezen
tanțelor populare supreme ale R. P. 
Polone, R. D. Germane și R Ceho
slovace din 11 mai 1957, și a supus 
aprobării deputatilor proiectul Decla
rației Marii Adunări Naționale cu pri
vire la Chemarea pentru pace a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

In cadrul discuțiilor au luat cuvîntul 
deputății Ion Gh. Maurer, (circumscrip
ția electorală Sighișoara, regiunea Sta
lin), ministrul Afacerilor Externe, mi
tropolitul Moldovei și Sucevei, Justin 
Moisescu. (circumscripția electorală 
Hîrlău. regiunea Iași). Alexandru Chi
rii, (circumscripția electorală Co-libași, 
regiunea Pitești), episcopul evanghelic 
Frederich Miiller, (circumscripția elec
torală Ocna Sibiului, regiunea Stalin), 
acad. G. Călinescu, (circumscripția e- 
lectorală Balotești, regiunea București), 
și prof. univ. Nicolae Dașcovici, (cir
cumscripția electorală Alexandru Sa- 
hia, orașul București).

Cuvîntul vorbitorilor a exprimat vo
ința fermă de pace a poporului nostru, 
exprimată încă o dată aici, prin depu
tății lui. Aplauzele puternice au subli
niat cele rostite ca și adoptarea în una
nimitate a Chemării pentru pace a So
vietului Suprem al U.R.S.S

In continuarea ordinei de zi, tov. 
Gh. Diaconescu, ministrul Justiției, a 
prezentat, din însărcinarea guvernului, 
raportul asupra proiectului de lege pen
tru grațierea unor pedepse și încetarea 
procesului penal pentru unele infrac
țiuni

A luat apoi cuvîntul deputatul Tra
ian Ionașcu, președintele comisiei ju
ridice. care a prezentat coraportul co
misiei la acest proiect de lege.

După citirea și discutarea pe articole 
s-a trecut la vot secret cu bile. Marea 
Adunare Națională a votat cu 391 vo
turi pentru și 5 voturi contra Legea 
pentru grațierea unor pedepse și în
cetarea procesului penal pentru unele 
infracțiuni.

Se trece la următorul punct al or- 
dinei de zi. Marea Adunare Națională 
votează cu 387 voturi pentru și 3 vo
turi contra Legea pentru ratificarea 
decretelor emise de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale în intervalul dintre 
sesiuni.

Din însărcinarea și în numele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, de
putatul Petre Constantinescu-Iași a fă
cut apoi propuneri pentru alegerea 
Tribunalului Suprem și pentru numi
rea procurorului general al R. P. Ro
mîne.

Prin vot secret. Marea Adunare Na
țională a ales pe tovarășii Alexandru 
Voitinovici, președinte al Tribunalului 
Suprem. Ion Manoliu, vicepreședinte, 
Gheorghe Elian, președinte al Cole
giului penal. Ion Comănescu, preșe
dinte al Colegiului civil, colonel Moise 
Jurau, președinte al Colegiului militar 
An fost aleși, de asemenea. 30 de ju
decători ai Tribunalului SupTem

Tot prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a ales pe tovarășul Alexa 
Augustin în funcția de procuror ge
neral a) R P. Romîne.

Marea Adunare Națională a eliberat 
apoi pe tovarășul Ion Gh. Maurer, care 
are alte însărcinări, din funcția de 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, și a ales prin vot secret ca 
vicepreședinte pe deputatul Petre Dră- 
goescu.

Marea Adunare Națională a eliberat 
pe tovarășul Avram Bunaciu din func
ția de secretar al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale. în legătură cu pri
mirea unei alte însărcinări și a ales 
prin vot secret în funcția de secretar 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
pe deputatul Gheorghe Stoica.

Cu aceasta, cea de a doua zi a lu
crărilor sesiunii a luat sfîrșit.

Duminică 29 decembrie, — ultima 
zi a lucrărilor sesiunii — în ședința 
festivă a Marii Adunări Naționale s a 
sărbătorit a 10-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Romîne To
varășul Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., a pre
zentat cu acest prilej, expunerea cu 
privire la cea de a 10 a aniversare a 
proclamării Republicii Populare Ro
mîne

o

Emil Gîrleanu
(1878 1914)

ascut la lași, scriitorul Emil 
f \l Gîrleanu, de la a cărui naștere se 

* împlinesc acum 80 de ani, a cunos
cut din fragedă copilărie viața celor 
umili și năpăstuiți asupra cărora și-a 
aplecat cu dragoste și inima și cugetul.

Fiu de ofițer, ii plăcea să se amestece 
printre soldați, care îi spuneau o sume
denie de basme și cîntece aduse cu dinșii 
din locurile de unde fuseseră luați la că
tănie

Faptul că din fragedă tinerețe a cu
noscut oameni din popor și a îndrăgit 
minunatul folclor romînesc, a deschis în 
sufletul acesta sensibil nebănuite porți 
spre frumos și spre arta pe care mai 
tirziu o va realiza într-o vastă operă 
literară, o moștenire neprețuită a tezau
rului nostru cultural.

Dintre lucrările de seamă ale scriito
rului amintim volumele de schițe și nu
vele: „Cea dinții durere" (1907}; „lntr-o 
noapte de mai" (1908); „1877 și Schițe de 
război" (1907); „Nucul lui Odobac" 
(1909) ; „Din lumea celor care nu cu- 
vintă" (1910) și altele.

Emil Gîrleanu, trăind sub influența cu
rentului semănăiorist n-a putut să vadă 
cauzele care măcinau vlaga truditorilor 
pămîntului, adesea in scrierile sale, țăra
nul fiind prezentat idilic. Dar nu este mai 
puțin adevărat că, fiind un scriitor cu o 
mare putere de pătrundere a realității, de 
multe ori. In operele lui răbufnesc sem
nele unui realism critic, dovadă a apro
pierii sale de sufletele și durerile eroilor 
pe care i-a reprezentat.

Alături de Caragiale, Slavici. Sadovea- 
nu, Bacalbașa, Bassarabescu. Brăescu și 
Cazaban, maeștrii genului scurt în lite
ratură, Emil Gîrleanu poate fi așezat cu 
cinste printre cei mai de seamă proza
tori. Opera lui Emil Gîrleanu aduce o 
neprețuită contribuție la dezvoltarea lite
raturii noastre realiste și se numără prin
tre cele mai citite și gustate de tineret.

CARII NOI
Victor Bumbești: Aristide Demetriade. 

Un mare actor-.. Un mare caracter 
F S P I A
244 pag. 5.50 lei

Marin Preda : Moromeții — roman — 
Ediția a Il-a — Colecția „Bibliote
ca țăranului muncitor" — E.S.P.L.A- 
564 pag. 12.50 lei

Traian Uba : Pină dincolo de pădurea 
vieneză — Ed. Tineretului
310 pag. 6.75 lei

M. Zoșcenko : Kerenski — Cartea Rusa.
96 pag. 1,50 lei

A E. Baconsky: Fluxul memoriei — 
poezii — E.3.P.L.A
152 pag lei

Aurel Gurghianu : Zilele care cîntă — 
versuri. — E.S P.L.A.
140 pag 5.75 lei

• * * 1917 Antologie lirică — 
F S P I A
208'pag. ’ 13 lei

Grigore Băjenaru : Orologiul împăra
tului — povești — Ed. Tineretului 
136 pag. 9,25 lei

Tudor Popescu : Ultima aventură — 
Colecția „Cutezătorii" — Ed. Tine
retului
326 pag 6 lei.

* * * Să învățăm șah ! — Colecția 
„Pcntru activitatea pionierească" — 
Ed Tineretului( C.F.S.)
100 pag. 1.50 lei
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Nu departe de Strehai 
malurile Cosuștei.

"u departe de Strehaia, pe 
se 

“ ’ află comuna Corcova, a
cărei vechime n-o 
nimeni.

cunoaște

îngălbe- 
găsit un

în arhivele
vreme s-a
care glăsuia despre

a-
Viteazul,

1601... 
nite de 
document 
o plîngere a corcovenilor, 
dresată lui Mihai 
privind unele fărădelegi săvîr- 
șite de boieri împotriva clăca- 
șilor asupriți...

★
1700. 1800, 1900... 

de înavuțire, prin 
s-au perindat boieri 
iul, ai căTor vătafi 
în voie harapnicul

rabile. Rudarii nu mai rătă
cesc de colo pînă colo cu fuse, 

linguri, cu albii, d locuiesc 
sat, în rînd cu toți oamenii, 
casele lor. Dacă în trecut, 
toată comuna nu era decât 
singur aparat de radio (și

Ademeniți 
Corcova 

de tot so- 
își roteau 
deasupra 

capetelor oelor obidiți. Băltrî- 
nii își amintesc și astăzi, cu 
obidă, de unul din stăpînii a- 
cestor locuri, prințul Anton 
Bibescu, care i-a robit timp de 
jumătate de veac. în toamnele 
aurii, cînd se culegeau stru
gurii, culegătorilor li se 
neau botnițe ca la vite...

★
1907... Suferința, nevoia, 

tea de pămînt, i-au făcut 
corcoveni ca în aceea viforoa
să lună martie a anului '907 
să se ridice la luptă, aprin- 
zînd și pe meleagurile lor fo
cul răscoalei. Cei care au a- 
pucat timpurile de atunci, își 
reamintesc și azi de fruntea 
răsculaților, de Melache Dră- 
ghici și Vasile Vrînceanu. A- 
ceștia, ridicînd cu furceriul 
paiele stropite cu gaz și dînd 
foc conacului, strigau cu ură: 
„Destul am răbdat I Nu 
putem I Vrem

cu 
în 
la 
în 
un 
acela la palatul lui Bibescu) 
azi în Corcova sînt zeci 
de aparate de radio și peste 
400 de difuzoare. în Corcova 
înapoiată și renumită odinioa
ră prin numărul de analfabeți, 
astăzi există cinci școli ele
mentare, iar analfabetismul a 
fost lichidat în întregime. în 
fiecare sat există căttnin cultu
ral, iar in multe case de gos
podari harnici și prlcepuți 
s_au organizat cercuri de citit 
conduse 
fesori.

de învățători și pro-

★
35 de familii de ță-

pu-

se-
pe

mai 
pămînt !..." A 

doua zi, în Corcova au venit 
zbiTii stăpînirii... Dar lupta 
cașilor pentru o viață 
bună n-a încetat. Viața 
stat în loc....

★
Eliberarea... 
Reforma agrară ! 
de familii au fost

clă- 
mai 
n-a

1944 :
1945 : 

te 400 
proprietălrite. Palatele lui 
bescu și-au primit și 
locatari din rîndul 
care le-au clădit cu 
frunții lor...

★

1947 : Proclamarea 
cii I

Pe atunci, în Corcova mai 
erau încă bordeie așezate pe 
dealuri, în care locuiau ruda
rii. Dar în cei zece ani 
s_au scurs n-a mai rămas 
urmă de bordei. Locul lor 
luat oasele noi, frumoase,

Pes- 
îm- 
Bi- 

noiiele 
acelora 

sudoarea

Republi-

care 
nici 
l-au 
du-

1953...
răni muncitori și-au unit pă
mîntul în marea tarla a pri
mei gospodăfrii agricole colec
tive din comună. Azi, în a- 
ceastă colectivă sînt aproape 
70 de familii. Ștefan Tudoro- 
niu, președintele colectivei, se 
mîndrește cu recoltele bogate 
obținute : porumb 5.800 kg. 
știuleți la hectar ; grîu 2.100 
kg. la hectar etc. Pentru fie
care zi-muncă colectiviștii au 
primit 7 kg. de porumb, 4 kg de 
grîu, precum și 
și cîte 7 Iei în

Un cuvînt de 
rostit și despre 
la gospodăria agricolă de stat, 
care au transformat vechea 
fermă a prințului Bibescu in
tr-o puternică unitate socialis
tă, cu un bogat sector viti
col și zootehnic...

★
1954 — 1957... Tractoare pu

ternice au tras brazdă adîncă 
peste haturi. Peste 300 de fa
milii s-au unit în șapte înto
vărășiri agricole.

★
1957, decembrie... Se cuvine, 

în încheiere, să pomenin cî- 
teva cuvinte și despre ultima 
filă adăugată la istoria acestei 
comune. Pe fila amintită stau 
scrise la loc de cinste, cu litere 
mari, următoarele cuvinte : 
„Decembrie, 1957 : S-a inau
gurat cea de-a doua gospodă
rie colectivă : „Drumul belșu
gului". Numele dat colectivei 
este grăitor : oamenii din Cor
cova au înțeles că drumul 
muncii laolaltă este singurul 
drum care duce spre belșug.

Maria Stancu

alte produse 
numerar, 
laudă trebuie 
muncitorii de

Lărgirea cunoștințelor și cultivarea dragostei față de agricultură trebuie să înceapă mcă de pe 
băncile școlii, lată-1 pe tovarășul Foti Vasile, profesor la școaia din comuna Someș-Odorhei, dînd 
lecții elevilor în sera legumicolă a comunei, construită din inițiativa sa. cu sprijinul sfatului popular 
comunal.

V

crescătorii de animale 
— mi-a spus Francisc 
Scherer, inginerul zooteh

nist al gospodăriei colective din 
Sîntana, raionul Chișineu-Criș, — 
iama nu este de loc o perioadă 
mai ușoară, ci dimpotrivă.

De aceea nu m.am mirat de 
loc cînd l-am auzit apoi discu- 
tînd cu îngrijitorii de animale 
despre metodele care trebuie fo
losite pentru a avea și în timpul 
iernii producții mari la animale.

Furajele strînse de colectiviști 
reprezintă o cantitate impresio
nantă. Dacă ar fi să le socotim 
în vagoane, apoi numai nutrețul 
însilozat, tăițeii de sfeclă, sfecla 
furajeră și finul, abia ar încă
pea într-un tren lung de peste 

225 de vagoane.
Pentru a transforma în came, 

lapte și alte produse, aceste fu
raje, gospodăria dispune de un 
complex sector zootehnic care 

cuprinde peste 177 de cabaline

(din care majoritatea sînt 
și tineret cabalin), 137 de
rine (din care 51 de vată 

de ovine, 55 de 
prăsilă (de la 

1957 s au obținut 
9 purcei înțărcați,

lapte), 1.328 
scroafe de 
oare în anul 
în medie cîte

iepe 
tau- 

de

Din experiența
i gospodării >or colective j 

milionare

ținere 
bune

Sfaturi pentru pomicultori
/n timpul ier

nii pomii nu 
mai duc o 

via[ă activă, hră- 
nindu-se din re
zervele strînse în 
trunchi și ramuri. 
De aceea multi 
pomicultori cred 
că ei nu mai au 
nevoie nici de 
îngrijiri. Lăsîndu-i 
fără apărare con
tra gerului și dău
nătorilor, pomii 
tînjesc, nu mai au 
putere să înfrun
zească și să ro
dească în primă
vară și dau o pro
ducție 
fructe.
(a pomicultorilor 
fruntași a dovedit 
că pentru a obține 
o producție bogată 
de fructe trebuie 
ca pomii să fie în
grijiți în tot 
pul anului cu 
tenfie.

Iarna pomii 
suferi din 
rozătoarelor 
puri, capre, 
reci) care nu 
altă hrană și atacă 
pomii mai mult ca 
în alte anotimpuri. 
Rozînd scoarfa și 
chiar trunchiul, a- 
cestea provoacă 
slăbirea pomilor și

slabă de 
Experien-

tim-
a-

pot 
cauza 

(ie- 
șoa- 

au

dacă sînt mult vă- 
tămafi, chiar us
carea lor. Pentru 
a preîntîmpina a- 
ceste neajunsuri 
tulpina pomilor se 
învelește cu stuf, 
tulpini de cînepă 
sau floarea soare
lui și apoi se lea
gă cu răchită sau 
coajă de tei. Nu 
■>sle bine să se fo
losească paiele 
sau cocenii de po
rumb pentru că în 
ei își pot face cuib 
șoarecii. Cînd ză
pada se așează 
într-un strat gros, 
iepurii pot roade 
ramurile. In acest 
caz este bine ca 
ramurile să fie ri
dicate cu ajutorul 
unor proptele. Un 
alt mijloc de apă
rare contra 
toarelor este 
ruirea. In 
fel se 
trunchiul 
împiedieîndu-se și 
dezvoltarea muș
chilor care sînt 
dăunători pomilor.

In livezile de pe 
pantele neadăpos
tite, vîntul spul
beră zăpada lăsînd 
locul gol. Din a- 
ceastă cauză rădă
cinile pomilor pot

degera. Pe de altă 
parte primăvara, 
pămîntul nu va a- 
vea apă destulă. 
Pentru a retine 
zăpada, se pun în 
livadă obstacole 
din glugi de co
ceni, bete de iloa- 
rea soarelui, cren
gi sau parazăpezi

deo
dată 
dău- 
dife-

Lucrări 
în livadă 

pe timpul iernii

roză- 
vă- 

acest 
menfine 

neted,

din scînduri, de-a 
curmezișul direcți
ei vîntului.

Pentru a feri po
mii de ger este 
bine ca în jurul 
tulpinei să se iacă 
mușuroaie din ză
padă. Primăvara, 
acestea se topesc 
mai greu, păstrea
ză o temperatură 
mai scăzută în ju
rul pomului și dau 
o cantitate mai 
mare de apă la 
rădăcina pomului. 
Din aceste cauze 
pomii înmuguresc 
mai tîrziu cu 2—7 
zile și sînt astfel 
feriți de înghețul 
sau brumele tîrzii 
de primăvară.

Dacă pe crengi

se adună zăpadă 
multă, o scuturăm 
pentru a împiedica 
dezbinarea ramuri
lor sub greutatea 
ei.

O atenție 
sebită trebuie 
luptei contra 
nătorilor și a
ritelor boli. In a- 
cest scop trebuie 
tăiafi și scoși din 
livadă pomii us- 
cați care sînt un 
focar de infecție. 
Se curăță pomii 
de frunzele și 
fructele uscate 
prinse de ramuri, 
în care de multe 
ori își fac cuib o- 
mizile. Dacă în 
toamnă s-au pus 
brîie capcană sau 
inele cleioase, a- 
cestea se ridică și 
se ard. Strîngerea 
omizilor se face 
cu cel pufin 2—3 
săptămîni înainte 
de umilarea mu
gurilor.

Spre sfîrșilul 
iernii, în zilele 
frumoase, se face 
stropirea cu zea
mă sulfocalcică (1 
litru zeamă la 5 
litri de apă), car- 
bolileum 5—8 la 
sută, uleiuri mi
nerale 3—5 la sută

sau dinitroortocre- 
zol (D.N.O.C.) 2 la 
sută. Prin aceste 
stropiri sînt dis
truși : păduchele
San Jose, păduche
le lînos, ouăle co
tarilor și ale pădu
chilor 
Stropirea 
începînd 
vîrf spre 
dîndu-se 
locurilor 
nare a 
unde își 
de obicei ouăle a 
cești dăunători.

In zilele noroase 
și umede se face 
răzuirea scoarței 
copacilor cu aju
torul unor cufite 
de lemn sau din 
metal. Această o- 
perafie se face cu 
grijă pentru a nu 
răni trunchiul. Du
pă curățire trun
chiul se văruiește, 
iar scoarfa se ar
de.

Dacă în toamnă 
pămîntul în livadă 
n-a fost îngrășat, 
se cară și se pune 
în grămezi bălegar 
fermentat — 3—4 
vagoane la hectar 
— pentru a ii în
gropat în pămînt 
o dată cu arătura 
de primăvară.

de frunze, 
se face 
de la 
tulpină, 
atenție 

de îmbi- 
ramurilor 

depun

de fiecare scroafă), sute de găini, 
rațe, curci și stupi. Toate din 
rasele cele mai productive.

★
olectiviștii din Sîntana au 
înțeles că zootehnia face 
agricultura mai rentabilă.

Numai miile de tone de gunoi 
de grajd, împrăștiate în fiecare 
an pe tarlalele gospodăriei, le-a 
adus sporuri de pînă la 400-580 
kg. de cereale la hectar.

Rentabilitatea este cu atît mai 
mare cu cit producțiile care se 
obțin de la animale sînt mai 
mari. Mulgătorii de vaci mi-au 
spus că ei nici nu țin vaci care 
nu dau măcar 2.000 litri de lapte 
pe an. Ei au făcut și experiențe 
pentru a vedea cît lapte poate da 
o vacă. De pildă, vaca Bujora, 
care a fost hrănită și îngrijită 
după toate regulile zootehn'ce. a 
dat timp de 60 de zile o pro
ducție medie de 29 litri de lăț»- 
pe zi. Unele vaci dau c: •- 
4.000—5.000 litri de lapte pe s®. 
iar de la vaca Soldișa s-au ob
ținut 6 000 litri de lapte într-o 
singură perioadă de lactație.

L-am întrebat pe brigadierul 
zootehnic Dumitru Bîtea cum 
este socotită producția animale
lor în gospodărie.

— La noi,—mi-a spus el ve
sel — laptele se socotește în va
goane, iar veniturile bănești în 
sute de mii. Anul acesta gospo
dăria noastră a obținut peste 11 
vagoane de lapte, vreo 900 de 
pureci din care am crescut și 
îivrat 250 de grăsuni. 30 de ber
beci de prăsilă, 21 de taurine. 
100 de oi, peste 700 de păsări 
etc.

In anul 1958 vrem ca secto
rul zootehnic 
1.C00.000 lei

să ne aducă peste

*

Poate că unii 
„Albinei" 
realizările

dintre cititorii 
vor spune că 

colectiviștilor 
din Sîntana se datoresc unor con
diții deosebite. Nicidecum. La 
Sîntana ca și în alte gospodării 
fruntașe se adeverește vorba în
țeleaptă că „omul sfințește lo
cul".

Colectiviștii din Sîntana au 
ascultat sfaturile inginerilor și

cum

tehnicienilor de a asigura o bază 
furajeră corespunzătoare, și adă
posturi higienioe, condiții princi
pale pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. Iată ce mi-a spus 
tovarășul Dumitru Bîtea, zooteh
nistul fermelor :

— Pentru îngrijitorii de ani
male Iosif Jurj, Carolina Cornea, 
Aurel Costea, Tănase Șimindren 
și ceilalți, aplicarea metodelor 
zootehnice avansate a devenit de 
mult o obișnuință. De pildă, se
lecția celor mai productive ani
male se face la noi după toate 
regulile științei. In acest scop 
toate animalele au fost marcate 
și cunoaștem producția dată de 
fiecare. Pentru prăsilă sînt cres
cute numai animalele 
provenite de la cele mai 
animale de producție.

Unele metode avansate
este masajul ugerului la vaci, se 
aplică „ca la carte". în gospo
dărie se aplică masajul ugerului 
și Ia jnninci, care ajung astfel 
să dea pînă la 20 litri de lapte 
pe zi încă de la prima fătare.

în creșterea porcilor se folo
sește cu mult succes metoda îm
perecherii animalelor din rase 
diferite, metodă prin care se ur
mărește obținearea unor canti
tăți mai mari de carne cu ace
leași cheltuieli de hrană. Rezul
tate au dat și alte metode cum 
ar fi. de pildă, monta dublă la 
scroafe, pentru sporirea număru
lui de purcei la fătare etc.

Multe alte metode de hrănire 
a animalelor folosite de colecti
viști merită să fie cunoscute. De 
pildă, în hrana purceilor pînă la 
vîrsta de două luni îngrijitorii au 
introdus orzul prăjit precum și 
cărbune pisat, lut roșu și praf 
de cretă. Folosirea nutrețurilor 
minerale, cum sînt lutul roșu și 
• ârbuaele pisat, are o mare în
semnătate pentru formarea oase
lor la purcei. In timpu' verii se 
obțin mii de kilograme de came 
prin hrănitei 
la stină, cu 
îndeosebi cu 
menea, și în 
venit o obișnuință introducerea 
în hrana porcilor a fainei de 
lucerna măcinată la moara cu 
ciocănele a gospodăriei. Colecti
viștii mi-au povestit că ei 
dat în rația scroafelor 
lucemă netocată.

★

Acestea constituie 
mică parte din 
pe care le aplică colecti

viștii din comuna Sîntana și care 
fac ca sectorul zootehnic să fie 
pentru gospodăria lor un bogat 
izvor de venituri bănești.

Ing. C. Bordeianu

porcilor cu zer de 
nutrețuri verzi $i 
lucerna. De ase- 

timpul iernii a de

chiar
au 
și

numai o 
metodele



In sat la contești
Am fost de curînd în satul meu de 

baștină, din părțile Muscelului, 
li zice p« nume, Conțcști.

Ascuns între văi odihnitoare, bogate 
In pruni și meri, și cu pămînt bun 
pentru secară, de pe nu știu cînd a 
stîrnit poftele lipitorilor boierești care 
i-au împărțit apa, cîmpul, codrul și su
fletul.

Urgisite vremi 1, despre care, dacă ar 
avea limbă, ar vorbi poteca ce urcă pe 
lîngă casa noastră pînă sus în dealul 
Crucii, unde doinea din frunză, de se 
văicărea toată valea Gutuiului, Radu 
Tui Anghel, haiducul. Imagini vechi s-au 
acoborît nechemate în mintea mea.

Și parcă am revăzut iar chirigii, prin
tre ei și pe albitul meu tată, înjugînd 
un bou și-o vacă să care lemne la gară. 
Am deslușit jelania fetelor — munten- 
cele noastre frumoase și zdravene — 
luînd drumul orașului să-și caute noro
cul în lume. Nici hora nu mai era horă. 
Nici țuica nu mai era țuică ! Rumînii 
plecau ca berzele în Bărăgan să-și a- 
gonisească porumb pentru iarnă. Ple
cau să nu mai audă nici de jandarm, 
nici de perceptor, nici de primar...

Dar ce duios mi-a alungat dureroa

Expozlfiile de pictură și sculptură au început să primească, tn anii regimului 
democrat-popular, noi vizitatori — muncitori și ’>rani cărora li s-a deschis drumul 
spre cultură. lată In fotografie, doi fărani vizitind expozifia interregională de 
arte plastice din București

sele imagini amintirea zilei cînd pe 
șoseaua mare, care duce la oraș, au 
trecut armate din răsărit I Atunci, Co- 
căneanu, boierul, s-a topit ca viezurele 
în întunecimile pădurii. Țin minte a- 
poi ziua cînd tata a înjugat pe Vînălu’ 
și Băiețel — cei doi juncani — și-a 
tras prima brazdă pe moșia unde-a 
clăcășit. Atunci, în ’45, l-am văzut în- 
chinîndu-se cu amîndouă mîinile pe 
Costică Tronaru, vecinul nostru, care 
neam de neamul lui nu fusese stăpî- 
nul unei brazde de pămînt. De pe a- 
tunci s-au pornit și de la noi, din Con
tești, Ia oraș, la carte, băieți și fete .. 
Toate acestea le chemam din scocul 
sufletului cînd, pe drumul care intră 
în sat, norocul îmi scoase înainte un om 
de toată lauda. II cheamă Constantin 
Bucureanu, — Costică, — cum îi mai 
zic oamenii din sat. E președinte al 
sfatului popular.

— Să ne trăiești și bine că v-ați mai 
gîndit să mai dați și pe la noi — zice 
omul. Tocmai veneam singur pe drum. 
Alai oameni 1 Păi, ăștia, deputatul Ni- 
colae F. Drăgușinoiu și Ion Boboc, 
știu ce fac. Sîntem primii. Primii pe 
comună. Primii pe raion. Și primii pe 
regiune. Gata cu predările la contrac- 

țări și achiziții. Davideștenii noștri să 
trăiască.

— Bine, dar de cînd satul nostru a 
trecut la Davidești ?

— ’om vorbi și despre asta. Știți că 
davideștenii, moșneni cu ogrăzi de 
pruni, erau socotiți cam îndărătnici; 
oameni ce se dau cam greu la treabă. 
De-asta ne-o fi dat la ei, ca să-i mai 
iuțim oleacă noi. însă avem și-acolo 
oameni răzbătători : pe Victor Mircea, 
sau Valentina Popescu, secretara co
misiei de femei. Iar în Voroveni, pe 
Gheorghiță Funicaru și...

— îi cam numeri pe degete — îl 
amărăsc eu.

— Pe dește ? Să spui atunci și de 
Ion N. Gheorghe, secretarul întovără
șirii agricole de la noi ? Și de...

— întovărășire agricolă ?
— Sigur că da. De asta nu știați ? 

Avem. Jos în Vîrtoape. Și are 23 de 
hectare de pămînt. Iar printre primii 
care au intrat sînt Gheorghe Mandu, 
Andrei Arghir. Membri de partid. O 
să ne fie mai ușor în lupta cu pă- 
mîntul...

— Conțeștenii noștri sînt tari — mă 
laud eu.

— Nu, nu-s chiar așa. Avem noi 
o școală de toată lauda. Cămin cul
tural, frumos. Elevi și studenți, mai 
mulți ca-n alte părți. Dar am rămas 
în urmă oleacă. La Voroveni-sat e gos
podărie agricolă colectivă. Asta zic și 
eu voință. Au scos la cartofi și la po
rumb, anul acesta, de au întrecut pe 
toți individualii.

— Și chiar așa de-n urmă am rămas 
noi ?

— S-au mai făcut și pe-aicea multe 
îndreptări. Și s-or mai face. în primă
vara asta vom planta 2.000 de puieți 
de măr. Am făcut o fîntînă nouă la li
ceu — că așa numim noi școlile cu 
ciclu’ doi — la Davidești. Am reparat 
podul de la Voroveni și în curînd îl 
punem la punct și pe ăsta din Oltean
ca. Iar mîine avem oleacă de adunare 
la cămin. Tot cu achizițiile. Că știți 
ce zic oamenii :

— Ce să ne mai ostenim pînă la 
oraș cu căruța să vindem din prisosul 
de recoltă ? Luăm mai bine bani aici, 
la noi acasă, valorificîndu-1 prin coo
perativă... Deh I se luminează oamenii 
la minte. Și fiindcă acum ne despăr
țim, ’om fi bucuroși tare dacă mîine 
Ia șezătoare sînteți printre noi...

I-am strîns mina și-am luat-o pe u- 
liță în sus. Se lumina de ziuă. Peste 
rîu se auzea huruind o sondă instalată 
de curînd. In viitor satul nostru s-o 
lungi spre oraș și i-o trimite nu nu
mai mere și țuică, ci și țiței. Poate 
că un cerculeț va însemna de-acuma 
pe hartă satul acesta muntenesc din 
fundătura unei văi, cu urmași de clă- 
cași care au răzbit la lumină...

Traian lancu

IUBESC PA
Iubesc pămîntul răscolit d 
Cu brazda aburindă și jil« 
Și holda legănată de bel; 
Din care ciocîrlii se-nalți

Mi-e dragă bolta cerului 
Că-mi amintește ochii dra 
Și drag mi-e al izvoarelo 
Ce-și taie drum prin vers

Iubesc pe cei ce răscoles 
Și taie stratul In felii de 
Și-oștenii stînd cu arma I 
Străjeri semeți ai drumulu

Mi-e dragă doina spusă 
Ce răscolește-a inimii vă
Mi-e dragă Dunărea șopti 
Carpafii mîndri cu căciuli

Iubesc pe furnalisf, pe I 
Că in metale toarnă foc
Și mult mi-e drag al vief 
Ce crește-n soare floarea

Mi-s dragi pădurile de fi 
Și codrii deși, de negricic 
Mi-s dragi și pruncii car< 
Cum creștem spice dauritr

Și-l mai iubesc și-alături 
Ce scot acum uraniu per 
Și inima-mi va bate pen 
Căci știu că-n scrum ei v

Mi-e dragă fara și al ei 
Cu iia floare, de-a lumin
Republică, din inimă te 
Scump leagăn de senin ;

TARA
Țl-am îndrăgit de mic fărîna, 
De clnd făceam din ea căsuțe. 
Ori îngropam cu-n băf semințe 
Pe urma roatei de că.'ufe.

Șl firul Ierbii verde, firav, 
Cînd glii scobeam în poenifă 
Să pun pe margine la ronduri 
Boboci de mac sau romaniță.

Și creanga de salctm înfiptă 
In movilita din vilcelc,
Cînd dracii ulifii, la ceartă 
Se împărfeau in faberi rele.

Șl pialra-n praștia dibace 
Ca să (intim cu-ndemînare
In vreun conaș, așa, de ciudă. 
Ori într-o bună cobiloare.

Și
Ce 
Să
Un

Că
Ca
Vis 
Sul

Tă
In
Ciîi
Pic

V. Fulgeonu

Povestire

0 duminică nu poale dura o veșnicie, așa că mă despart de 
mama și alerg spre gară. Pînă la S.M.Ț. e cale. Mă urc în 
tren și mă așez la fereastră.

— Liber aici ?
— întreg compartimentul...
Se așează tot la geam, în fafa mea. Poartă guler înalt, destul 

de lat, bine scrobit. Cravata cu care-i legat — pe a cărei limbă 
lungă se înfoaie un păun — pare că-l sugrumă, l-ar fi și greu s-o 
desfacă, pentru că nodul, care-i cit o alună, pare să fie tare strîns. 
Din cînd în cînd vîră mîna sub haina bleumarin și scoate de la 
piept o batistă albă care duhnește a trandafiri. Cu ea își tampo
nează fruntea.

Tac. Iși face de lucru cu portofelul. Infeleg de ce. E nou, 
din mușama galbenă. Scoate din el niște hîrtii, le citește, le rîn- 
duiește pe genunchi.

Ușa se deschide șl intră conductorul. O hîrtie zboară lîngă 
mine. Fără să vreau, citesc : ,Tov. Lambru Cocojatu, magaziner".

«Aha. Gestionar, va să zică".
Conductorul perforează biletele și-și vede de drum. Hîrfia 

zboară la picioarele mele.
— Nu-i a dumitale ?
— Nul se dezvinovăfeșfe vecinul. Totuși se apleacă și citește. 

Ba da I Mulțumesc I
O împăturește grăbii șl o vîră cu grijă lîngă celelalte. Mă 

amănunfește cu ochii-i măslinii :
— Sînteți foarte drăgujă.

PĂUNUL LUI COCOȚATU

Și complimentul pare să nu fie pentru serviciul făcut.
— Pentru pu(in, îi răspund scurt și-l măsor la rîndu-ml, foarte 

încruntată. Dar nu se dă bătut :
— îmi permitefi î Lambru Cocotafu. Dumneavoastră ?
— Elvira Mătase, îmi îngîn și eu numele.
— Imi pare rău...
— Cum ?l
— Trebuie să cobor. Lucrez aci, la regiune, Ia o bază de epro- 

vizionare. Știți, piese pentru tractoare, mașini agricole. Dumnea
voastră mergeți mai departe ? Păcat I Stați la țară ? Păcat I Dar nu-i 
nimic. Sînt fete frumoase ți la țară. Păcat. Am să vă caut. Merg des 
pe teren. Sînt director. Da, director, ce te miri î

Cravata lui Cocoțatu zboară pe chica-i neagră de cocoș, pe 
care păunul își înfoaie coada în voie.

— Asta e firma noastră. E o bază mică, dar găsești toate 
fleacurile în ea.

— Păcat, zic eu.
— Da’ de ce ? Unitatea e frumoasă. Ține minte, că am ajuns. 

Pe mata unde te pot găsi ?
— Mai la deal de dumneata, trei stafii, la S.M.T. Da, la S.M.T.-ul 

care se aprovizionează de la dumneavoastră. Ce te miri 7 Nu, nu-s 
contabilă, sînt fractoristă. O să venim după piese, tovarășe director. 
Cum ? Să nu venim că ni le trimiți dumneata ? O să vedem noi. 
La revedere I

Sare sprinten din trenul care pornește. Păunul de pe cravhfa 
învolburată de vînt își flutură coada în urma lui.

*

Azi sînt necăjită. Imi bate motorul.
— Ce fel de reparație mai e și asta, tovarășe mecanic șef? 

Eu n-am chef să mă vîr sub tractor în mijlocul cîmpului. Auzi 
cum bat bolțurile ?

— Vezi-ți de treabă că nu bate nimic I Una la mînă. Și dacă 
bate nițel, crezi că are ceva ? Două la mînă. Și-apoi de unde să-ți 
pun bolfuri noi, dacă baza nu ne trimite ? Trei la mînă.

— Am să merg eu la regiune, pe socoteala mea. Patru la 
mînă I

Zis șl făcut. Mă îmbrac frumos și urc în tren. Cobor la regiune 
și mă grăbesc să ajung la bază înainte de ora prînzului.

Mă ia în primire mustăciosul de la poartă :
— Vreți sus, la birou ?
— Nu, jos, la magazie.
— Aha, jos la tovarășul Cocoțatu.

Mă măsoară cu 
taților spre urechi.

Cum dă cu oct 
fîrziu, fără halat și

— Bolțuri, tov<
— Sssf I Să n-i 

Frate, n-am spus ci 
împachetate pentru

— Nu plec de 
nerul. Am auzit că-

— Și-ncă ce bă 
o fată frumoasă î’ 
idee de cînd cauți

— Dacă nu-mi
Se învîrt© Coc 

frăție și numai ce-l
— Sînt grele, 
Ne despărțim.

Cocoțatu, gătit 
gîfîie cu pachetul

— Te-ai osteni
— Nu-i nimic, 

feapfă ? Mi-e drag
— Mai înlîi, v
— Cum nu s-c
— Are suflet I
— De aur I
— Cînd e vor
— E devotat p
— Ei, atunci 

din regiune. Altfel
Cocoțatu oftea 

găreț :
— Păi ce să f 

s-a perpelit pentru 
Prea-i pui pielea-n

— O să-l ajuți
— A, da I Așa- 
Trenul pornești 

de pe cravată, pri 
vagon, care îi face
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ifoare.

lăscuf, 
albe.

i Zilieru

Se schimbă fața
Bărăganului...

Bărăganul e o regiune căreia natura 
i-a oferit din plin toate bogățiile: 
de la cîmpia unde paiul griului 

ce întrece în înălțime cu omul, iar spicul 
cu vrabia, pînă la balta nesecată în pește, 
din sud.

Ne aflăm pe malul Borcei. De la Mal
tezi la Vlădeni sînt cinci comune. Intre 
prima și ultima : Cegani, Bordușani și 
Făcăieni.

Despre ceea ce a fost pe aci, cred că 
nici nu mai e nevoie să amintesc. „Civili
zația" trecutului înlocuise doar bășica de 
porc de la fereastră, cu ochiul de geam. 
Altminteri, beznă adîncă. Ba nul Mai erau 
ți treizeci și patru de „petromaxuri". 
Treizeci și patru de cîrciumi, în care oa
menii să și poată bea și mințile și despe
rarea.

Să închidem însă cartea trecutului șl 
să trecem mai bine la prezent. Să ve
dem ce trebuie să adăugăm pe vechea 
hartă, golașă, a acestui colt de Bărăgan.

Făcăieni — o comună întinsă pe cîtiva 
kilometri. Pînă-n 1944 era fruntașă 
în cîrciumi, analfabetism și mize

rie. Căsuțe mici, acoperite cu paie din 
moși-strămoși. Se făcea o agricultură rudi
mentară : plugul și căluțul. Tractorul îl 
întrebuința numai „domnul" Aurel Ben- 
toiu.

In 1952, într-o clădire de moară pără
sită, alături de un cîmp cu bălării, prin 
care nici vitele nu puteau trece, s a sem
nat procesul verbal de constituire a S.M.T. 
Făcăieni.

Nu se poate spune că nu erau înfiri
pate și-n Făcăieni gospodării colective, la 
data înființării S.M.T.-ului. Erau chiar 
două gospodării „23 August" și „Pro
gresul". Dar dezvoltarea lor se datorește 
în mare măsură S.M.T.-ului. Din prima 
toamnă, după primul cules de roade în 
care S.M.T.-ul și-a adus contribuția, s au 
.văzut rezultatele agriculturii mecanizate.

In 1952, S.M.T. Făcăieni a făcut munci 
agricole pe 5311 hectare. Azi, el are în 
grijă 14-242 hectare.

Astăzi aproape că nu mai cunoști co
muna Făcăieni. In locul bordeielor s-au 
ridicat case frumoase. Cu știință și price
pere se dobîndește mai mult și se trăiește 
mai bine.

Orișicare țăran cinstit din Făcăieni îți 
va dovedi cu prisosință aceasta. Si mai 
ales ți o va dovedi căminul cultural, o 
clădire mare, frumoasă, cu bibliotecă și 
sală de spectacole.

Dar numai casele și portul s-au schim
bat oare în Bărăgan ? Au dispărut 
numai bordeiele și opincile ?

Să stăm de vorbă cu moș Ion Grozea

din Bordușani, sau poate, mai bine, să-l 
lăsăm pe el să vorbească.

— Am 60 de ani, dar nu zic că s bă- 
trîn. Politică n-am făcut înainte, doamne 
ferește 1 Știam că s minciuni. Dar acum 
fac I Sînt agitator. Ce le spun oamenilor? 
Viața mea I Am intrat în gospodăria co
lectivă de la început, din 1950, și din 
zilele mele de muncă trăiesc așa cum 
se vede. Și se... vede I că nu poți să as
cunzi cînd îti faci o casă nouă și ti cum
peri mobilă.

Am cinci copii. Unul e la școala me
die din Fetești, un copil e ofițer, unul e 
profesor la Fetești, unul sudor la GA.S. 
ți unul șef contabil tot la G.A.S.

N-am cu ce să mă mîndresc ? Și mai 
ales n-am material pentru agitație ?.

Să ne oprim acum la Cegani, fosta 
moșie a lui Zappa, Zamfirescu și 
Brătianu, în conacele cărora e azi 

gospodărie colectivă. Toate acareturile a- 
cestor conace s-au dovedit însă neîndes
tulătoare pentru nevoile unei culturi de 
înalt nivel agrozootehnic. A fost nevoie, 
ca peste tot, de construcții noi, hambare, 
saivane, grajduri.

Cu sprijinul și îndrumarea partidului, 
comuna Cegani e și ea de nerecunoscut.

Ion Tutuianu, țăran muncitor din Ce
gani, te dumirește repede asupra felului 
de viață complet schimbat și în satul 
său. Numărînd pe degete, îți arată :

— Dispensar, nu aveam. Azi avem. 
Casă de naștere — nici gînd I Azi, o mîn- 
drețe l înainte cămin cultural, cu pro
gram în fiece duminică ? La scara co
nacului lui Brătianu te judecau vătafii 
Aurică, Gornea, Ghiță Nicolescu sau An
drei Juin ! Acum, dacă aveți timp, rămî- 
neți după amiază. Va fi o conferință la 
cămin, cu o temă foarte interesantă: des
pre sateliți.

Pe ulițele satului răsună cîntecele di- 
fuzoarelor și aparatelor de radio. Iar co
piii și bătrînii au cărți la subsuoară ; vin 
de la bibliotecă.

Cine l-ar mai recunoaște pe Iosif Pa
vel, fostul cioban al boierilor, care tre
buia sași îndoaie spinarea cînd intra îna
inte în bordeiul lui, văzîndu-1 azi cu o 
mîndrețe de casă, cu radio și tot dichi
sul necesar unei gospodării cu adevărat 
omenești ?

Și ca el, aproape toti, azi sînt oameni 
cu adevărat. S-au ridicat și s au înstărit 
în mod cinstit, numai prin „zilele lor de 
muncă". Toți sînt colectiviști.

Text și foto: R. Morel

După muncă cîteva clipe de destindere sînt bine venite. La 
colțul roșu poți citi o carte, poți juca o partidă de șah etc.

IN FOTOGRAFIE : un grup de colectiviști din comuna 
Cegani, raionul Fetești, la „colțul roșu“ al colectivei.

La căminul cultural din Bordușani echipa de teatru studiază o 
piesă nouă.

ȚATU 3

șcă mulțumit sfîrcurile mus
iu complicitate mustăciosul, 
coboară înapoi. Se ivește 
tr-o creastă proaspătă, 
înainte.
Irage spre rondul de flori, 
im nici unul. Ultimele sînt 
■e.
au să vorbesc cu magazi- 

lergi dumneata. Cînd vede 
necăsătorit, băiatul. N-ai 

ata.
ă nu fragă nici o nădejde, 
lazie, cînd pe la adminis- 
urile :
gară, după amiază.

ceeași cravată cu păun,

magazinerului, că el aș- 
dori ca Șl matale—

m de ispravă ?

să se poarte ?

șl de celelalte S.M.T.-uri 
<d I
pe un ton aproape plîn-

. săracul ? Dacă al ști cît 
, de ce nu te gîndeșfi ?

iînă în sîn, peste păunul 
elinarul aninat de ultimul 
nu se mai zărește.

4 PĂUNUL LUI COCOȚATU

Timpul se menfine încă frumos. Eu lucrez la banc cu mecanicii. 
Mă uit în dreapta, spre intrare și pe cine zăresc ? Pe Lam- 

bru Cocofalu. Ridic gulerul la salopetă ca să-mi acopăr bu
clele, și-mi văd de treabă. Mecanicul șef îi sare înainte :

— Cocoțatu I Ce-i cu tine, mă băiatule ? Nu ne-am mai văzut 
din școală. Una la mînă. Soră-ta mi-a spus că ai ajuns magaziner 
șef, nu știu pe unde. Două la mînă. Ptii, și ce haine frumoase, ce 
păun, ce ceas la... Trei la mînă I Și zici că ești în concediu și-ai venit 
să ne vizitezi ? Atunci hai să-|i fac cunoștință cu fetele noastre I 
Patru la mînă I

Eu izbutesc să forjez un rulment în maioul prins în menghină, 
însă un strop de vaselină sare pe lingă mine drept pe păunul lui 
Cocojatu.

— Tovarășa Elvira... Mătase, rostește mecanicul șef, înclinîn- 
di>je politicos spre mine.

— tartă-mă, tovarășe director I mă scuz eu și mă reped să-i 
șterg păunul, dar mai rău îl mînjesc.

— II confunzi... rîde mecanicul șef la mine.
Cocojatu îl Irage deoparte :
— N-aude totdeauna cum trebuie ?
— Ba aude, răspunde mirat mecanicul șef. Și încă cum mai 

aude... Toi ce face și nu face bietul Ion Guriță, îi vine la ureche. 
Așa-s logodnicele astea. Una la mînă I

— Cum ai spus ?! sare Cocojatu.
— Una la mînă!
Cocojatu se repede spre mine :

— Tovarășă Mătase, uite ce, mă frate, să nu ne batem joc. Pă
cat I Știi dumneata ce luptă am dus eu ? L-am făcut pe director de 
a alergat pe la București, la minister, la fabrici, la uzine, peste tot. 
Am adus piese, le-am expediat, iar am adus, iar am expediat, pînă 
am îndestulat toată regiunea. Și cînd colo, totul în zadar. Păcat I 
Mă rog, cine-i Gurifă ăsta ?

— S-ar putea să-mi fie sof. Ce te sfrîmbi ? Ești împotriva căsă
toriei ? Iar în ceea ce privește strădania dumitale, nu-i nici un pă
cat. O regiune întreagă îți aduce azi muljumiri, tovarășe director.

— Ce-mi tot spui director ? Nu sînt.
— Ba ești, pentru că te-ai purtat ca un adevărat director.
Se uită Cocofalu recunoscător în ochii mei.
— Da, da întăresc eu. Și-fi datoresc o cravată. Eu ți-am slricaf-o 

pe asta care...
Desface încet nodul, o scoale din guler și-o aruncă supărat :
— Dar nu mai vreau cu păun I

Copiii colectiviștilor din Cegani ascultă o emisiune radiofonică 
în care e vorba de viața lor nouă. t

Revizia tractoarelor pentru campania de primăvară la S.M.T.
Făcăieni.



Un drum încununat de glorie
Nu de mult, într un cadru solemn, a 

fost sărbătorit la Moscova, Samuel 
Marșak, cunoscutul poet sovietic, 

care împlinise vîrsta de 70 de ani. Prin
tre numeroasele lui lucrări, dăruite cu 
atîta talent mai cu seamă copiilor, există 
și o povestire în versuri intitulată „Mister 
Twister". Este vorba de un miliardar a- 
merican, un fost ministru, care în dorința 
de a-și alunga plictisul și a și reduce obe
zitatea, hotărăște să pornească însoțit de 
fiica sa într-o lungă călătorie, care avea 

— Uniunea Sovietică, 
nu se simte de loc în

drept țintă finală 
Aici, mister Twister 
largul său. Intr-unui 
din cele mai mari 
hoteluri din Mos
cova întîlnește negri 
care coboară 
rile și intră în res
taurant alături 
el îngrozit de a 
semenea situație, miliardarul american ho
tărăște să cumpere un hotel Spre uimirea 
lui, află că hotelurile sînt proprietatea 
statului și prin urmare nu se vînd. Două 
idei fixe se cuibăresc în capul său, succe- 
dîndu-se, obsedîndu-1, creîndu i o puter
nică deprimare sufletească : oameni de 
culoare egali în drepturi cu albii, hoteluri 
care aparțin tuturor..

De altfel, îngustimea de vederi a lui 
mister Twister este specifică multora din
tre magnații transoceanici.

Atîția „misteri Twister" uită un singur 
lucru și anume : acum 40 de ani, Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie a mar
cat o eră nouă în istoria omenirii, naște
rea unei lumi noi din care a dispărut 
pentru totdeauna exploatarea omului de 
către om.

Ceva mai tîrziu, acum 35 de ani, la 30 
decembrie 1929 ■ ș a întrunit Primul Con
gres ăl' Sovietelor din U.R.S.S. Atunci s-a 
încheiat convenția pentru crearea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Era o perioadă grea, țara era sleită din 
punct de vedere economic, rănile prici
nuite de furtuna revoluției și a războiului 
civil nu se vindecaseră încă.

Problema constituirii unui stat multi
național, bazat pe principiile colaborării 
frățești, nu e de loc ușoară.

Puterea sovietică știa că pornește pe 
un drum anevoios.

35 de ani au trecut de atunci I In ță
rile capitaliste s-au găsit mulți profeți 
mincinoși care țipau sus și tare că Uniu
nea Republicilor Socialiste Sovietice se va 
destrăma, că statul sovietic nu va putea

sca

de

35 de ani de la 
i constituirea

să se mențină. Istoria a dovedit însă cit 
de neîntemeiate erau palavragelile lor

Cele 16 republici socialiste sovietice care 
formează U.R.S.S. s-au dezvoltat într un 
ritm rapid, ajutîndu se între ele, păstrînd 
în suflet o vie recunoștință fată de fra
tele lor mai mare — poporul rus.

Să luăm cîteva republici și cîteva cifre. 
In R. S S. Tadjică, de pildă, în anul 1913 
nu exista nici o centrală electrică. Local
nicii nu văzuseră niciodată becul electric. 
Ei bine, azi, R. S. S. Tadjică produce 300 
milioane kilowati-ore I In aceeași repu
blică, tot în 1913, erau în total trei școli.

Azi sînt 2.547 1
In R.S.F.S.R. în 

anii 1914—1915. în 
școlile

II D C Q • învățauU. n. O. O. ; ,

existente. 
5.684.100 

de copii Azi înva
ță 15.528.000 
copii !

In R. S. S. Azerbaidjană în 1914 
exista nici o instituție superioară de 
vățămînt. Azi funcționează 15 asemenea 
instituții !

In R. S. S. Bielorusă, producția globală 
a crescut față de 1913 de 22 ori. R S. S 
Ucraineană produce azi peste 3 000.000 
tone de zahăr anual, adică de 2,5 ori mai 
mult ca Franța și de 3 ori mai mult ca 
Republica Federală Germană. R. S. S. 
Uzbecă a dat țării 3.000.000 tone de 
bumbac, 130.000 tone de carne, 185.000 
tone de fructe și struguri în 1957.

Țara ale cărei drepturi și libertăți n au 
fost pe placul lui mister Twister și al 
atîtor alți „misteri" nu cunoaște discrimi
narea rasială și ura între naționalitățile 
conlocuitoare.

Popoarele care acum 35 de ani au creat 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
au uimit recent lumea, creînd „mica lună", 
satelitul care, sfredelind văzduhul, pen
tru prima dată în istoria omenirii a ex
plorat spațiul cosmic.

Ochii întregii omeniri au fost îndreptați 
spre bolta cerească pe care se mișca pri
ma stea făcută de mîna omului. La ce 
s-au gîndit oare profeții mincinoși și „mi- 
sterii" de peste ocean văzînd „mica lună" 
creată în Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste ?

In „luna" aceea era cîte ceva din pu
terea fiecărei republici. Aluminium, fire 
electrice, becuri, aparataj. Și mai cu sea
mă era întruchiparea unității de nezdrun
cinat a popoarelor sovietice care înfăp
tuiesc măreața operă de construire a co
munismului

D. Mihail

de

nu 
în

MOSCOVA — capitala Uniunii Sovietice. Orașul păcii și al culturii îna
intate spre care se îndreaptă privirile pline de admirație ale milioanelor de 
oameni ai muncii de pe întregul globpămintesc.

In fotografie : clădirea centrală a Universității de Stat „Lomonosov", si
tuată pe colinele lui Lenin.
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Am călătorit cîteva săptămîni prin însoritele 
orașe de aur ale Asiei Centrale sovietice, în 
mijlocul acestor popoare care, cu puterea uria

șului din poveste au făcut să înflorească întinderile 
arse de soare ale pustiului. Ieșind din Samarcand, 
orașul monumental al vechii civilizații asiatice, ma
șina lasă șoseaua asfaltată și o ia la dreapta, pe 
un drum lăturalnic, străjuit de două rinduri de co
paci care împrăștie o umbră îmbietoare.

Imaginea minunată a șoselei a rămas în urmă j 
sîntem în colhozul „Engels” Ne întîmpină președin
tele colhozului, Hamraev Rofe, un bărbat înalt, pu
ternic, cu fata zîmbitoare, arsă de soare, tuns „chi
lug" prăfuit pe cizme și pe pantaloni (probabil nu 
de mult întors de la ciinp). „Bine ați venit, to
varăși !" ne întîmpină el cu căldură în glas strîn 
gîndu-ne cu putere mîinile. Dacă ar putea inima să 
spună ce simte I Sîntem oameni atît de diferiți din 
atît de diferite părți ale pămîntului. Noi de pe 
cîmpiile Bărăganului și de la poalele Carpaților. iar 
ei de pe alt continent, din patria soarelui, nisipu
rilor și a caravanelor. Și totuși sîntem atît de apro- 
piați și avem atîtea să ne spunem.

Și nu mult după această întîlnire, de a dreptul 
emoționantă ne aflăm în clubul colhozului „Engels" 
și ascultăm vocea armonioasă a tov. Sanovar, secre
tara organizației de comsomol, care cu o vădită 
mîndrie ne povestea despre activitatea culturală- 
„Echipa noastră artistică este acum la concursul din 
Samarcand Anul trecut noi am fost printre primii 
pe regiune. Păcat că nu este aici, ați vedea ce ta
lente avem' Am vizitat apoi sala de festivități a 
clubului, biblioteca, sala de lectură. Ne întoarcem 
din nou în sala de festivități, „Ce zici, Sanovar, — 
i se adresează învățătorul trăgînd cu coada ochiu
lui către președinte — să ne cînte ceva Hamraev 
la pian I" ,.N-ar fi rău" — răspunse secretarul zîm- 
bind „Pianul — ni se adresă învățătorul — l-am 
cumpărat acum doi ani La început președintele nu 
prea voia, spunînd că ar costa prea mult, și mai 
Blue am fact un nou hambar. Dar tineretul nu s-a 
lăsat și l-au convins pe Hamraev să dea banii."

întrebăm : „Cam cit este de mare colhozul f. 
„Colhozul nostrn — ne răspunde președintele — 
are 260 de familii. Colhozul „Engels” a luat ființă în

1950 prin unificarea a mai multe colhozuri. Acum 
acestui colhoz îi aparțin 2060 hectare de pămînt 
arabil dintre care 1100 cultivate cu bumbac. Anul 
trecut recolta totală de bumbac a fost de 2800 
tone, care au fost vîndute aproape în întregime 
statului la prețul de 2500 de ruble tona (Prețul 
acesta este numai pentru bumbacul predat în plan, 
dar colhozul „Engels" a predat mai mult de 900

Note de drum 
din Uniunea Sovietica

tone peste plan). „Și asta încă nu este toată bo
găția noastră..." însoțitorul începe să ne poves
tească despre bogatele livezi ale colhozului, despre 
vița cu renumiții struguri Damschie Palcichi *), 
vie care produce în medie 2000—2200 kg. de struguri 
la hectar.

Am vizitat apoi grajdurile vitelor. Clădirile mari, 
spoite in alb. nici nu arătau pe dinafară a fi graj
duri Sălile spațioase erau de o curățenie și o 
ordine exemplară. Aici se odihnesc iarna cele 615 
cornute mari ale colhozului. Cifrele aflate pină 
acum de la președinte, au început să se lege între 
ele, „615 socotesc eu, asta înseamnă aproape trei vaci 
de fiecare familie, trei vaci pentru fiecare familie e 
destul de bine, dacă ținem seama că orice familie mai 
poate avea pe lingă casă încă o vacă, doi viței 
zece oi. păsări etc". Și fiindcă tot mi-am adus 
aminte de oi îl întrebăm și de asta pe preșe-

dintre care 85 la sută a fost 
colhoznicilor" — răspunse președintele aș- 

parcă următoarea întrebare. întrebările 
curg ploaie. „Cit s-a primit pentru o zi- 
Cîte zile-muncă are în medie un colhoz- 

Președintele răspunde cu răbdare, între-

dinte. Din no-u răspunsul este o cifră : 1.500.
Am înțeles acum de ce-i plac președintelui ci
frele. Cifrele laudă colhozul și pe oameni mai mult 
decit ar putea-o face vorbele lui.

Am intrat în casa de alături, casa unei îngriji
toare de păsări, care ne ieși bucuroasă în întîm- 
pinare. Nu am fost lăsați să punem întrebări pînă 
ce nu am băut o ceașcă de coc-ceai cu miere. Intre 
timp am studiat insă încăperea. O casă țărănească 
din lut cu pereții acoperiți de scoarțe și covoare 
frumos lucrate. Intr-unui dintre pereți sînt săpate 
un fel de firide mari, în care stau cusăturile harni
celor uzbece. Am terminat ceaiul și am început 
din nou să-i asaltăm cu întrebări pe însoțitorii 
noștri. Astfel, aflăm că, în casele colhoznicilor, 
de mult strălucește becul electric, iar aparatul de 
radio le umple casa de bucurie. „Cam cît este ve
nitul colhozului ?" — întrebăm noi, „In plan era 
prevăzut 5 milioane, dar anal trecut am scos 8 
milioane de ruble 
împărțit 
teptînd 
noastre 
muncă î 
nic î",..
rupt din cînd în cînd de colhoznicii din jur care-i 
completează spusele. Și în carnetele noastre din 
nou se înșiră cifrele, — cifre care oglindesc viața 
îmbelșugată a colhoznicilor sovietici.

Pe drumul spre club, unul dintre colhoznici ne 
povestește cu mindrie despre fruntașii satului. Așa 
facem cunoștință din auzite cu familia lui Carimov 
Murzamrat, unul dintre oamenii cu care se mîn- 
drește întregul colhoz. Această familie de fruntași, 
în care lucrează patru oameni, a primit 42.000 de 
ruble și 10 tone de cereale, afară de celelalte bunuri.

Am ajuns in fața clubului1. O muzică veselă și 
îmbietoare se aude dinăuntru. însă, autobuzul 
nostru ne amintește că trebuie să plecăm spre Sa- 
marcand La revede, dragi tovarăși, vă vom revedea 
oricînd cu drag.

D. Țibuleac
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Traducere exactă: degete de damă.
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| Scurt bilanț ai unui an 
I de politică externă

Timp de un an, zi de zi, s-au Încrucișai pe căile nevăzute 
* > I ale văzduhului știri privind politica internafională : știri 
< ’ despre fapte mai mici sau mai mari, vești care au ne-
*► liniștit sau înseninat pe oamenii de pretutindeni.
’ ► N-ar fi o treabă lesnicioasă să cuprinzi în cileva rînduri măcar 
,* cele mai de seamă din aceste fapte ale anului 1957. Important 
1 ► este că în anul 1957 am avut pace I
] ► Am avut pace. Dar n-a fost ușor s-o ocrotim de uneltirile 
<’ celor care de ani și ani urzesc omenirii urgia unor noi și dis- 
' trugătoare războaie.

Am avut pace nu fiindcă imperialiștii s-au milostivit să 
nu pornească războiul pe care-l doresc. Am avut pace fiindcă 
in fața lor s-a ridicat o forță mei puternică : voința întregii 
omeniri.

Am avut pace fiindcă în slujba acestui țel ai omenirii de pre
tutindeni au stat ca întotdeauna Uniunea Sovietică, China popu
lară și toate celelalte țări ale socialismului.

In țața marilor realizări ale socialismului, oglindă a puterii 
crescînde a țărilor ce-au apucat pe acest drum luminos, în fața 
cuceririlor tehnicii și științei sovietice, mulți dintre cei mai în- 
fierbîntați ațîțători la război au fost siliți să-și vină, cît de cit, 
în fire. Acest lucru a fost dovedit acum cîteva săpiămîni și la 
conferința de la Paris a căpeteniilor Blocului Atlantic, unde s-a 
vădit limpede teama și neîncrederea, zîrzania și dușmănia ce 
domnesc chiar între partizanii războiului.

Anul acesta a fost un an in care sistemul colonialist, sistemul 
jefuirii și asupririi altor popoare de către țările imperialiste, s-a 
dovedit și mai putred. Popoarele din Ghana și Malaya și-au 
cîștigat independența. încercarea americană de a se instala în 
țările arabe, prin mijlocirea „doctrinei Eisenhower", a dat greș. 
Indonezia alungă pe exploatatorii olandezi rămași acolo după 
eliberarea țării. In Algeria și Cipru poporul dă grele lovituri 
ocupanților străini.

Propunerile făcute de Uniunea Sovietică, precum și de către 
celelalte țări socialiste, în ce privește dezarmarea și problemele 
armelor nucleare au fost primite cu interes de întreaga omenire. 
Pretutindeni au făcut o puternică impresie documentele istorice 
adoptate la Moscova de recentele consfătuiri ale partidelor co
muniste și muncitorești.

Omenirea știe limpede că mulțumită propunerilor sovietice e- 
xlstă o cale sigură de îndepărtare a pericolului unui nou război. 
Toate țările se pot uni în jurul acestor propuneri, pentru a opri 
fabricarea și experimentarea de arme atomice, pentru a asigura 
In Europa șl Orientul arab o situație pașnică. „Vom face 
toiul — a declarat N. S. Hrușclov In cadrul recentei sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. — pentru ca anul 1958 să fie un 
an de pace...* E dorința cea mai fierbinte a întregii omeniri, 
voința tuturor popoarelor șl a poporului nostru. _ •P. Anton

In cadrul unui spectacol pe care Ansamblul de cîntece și 
dansuri romînești l-a dat la Delhi, a asistat,, și primul mini
stru al Indiei, Nehru. La sfîrșitul spectacolului, el s-a urcat 
pe scenă și a oferit flori delegației culturale și membrilor an
samblului.

In fotografie: J. Nehru oferind șefului delegației romîne, 
Al. Buican, tradiționalul colan de flori, semn al prieteniei.

Sărbătoarea poporului birman
Birmania este o țară fru

moasă, cu minunate cons
trucții arhitecton.ee, crea

ții ale unei vechi civilizații Nu
meroase temple și monJiiitiH* 
istorice, printre care Dagoda 
„Sve Dagon* au fost ridxate a- 
cum 2.500 de ani ! Alături de 
aceste construcții, care consti
tuie o mîndrie națională, se a- 
flă monumente clădite în ani; 
din urmă și închinate eroilor 
care și-au jertifit sîngele și 
viața pentru libertatea patriei. 
In fiecare an. la 4 ianuarie, a- 
ceste monumente sînt împodo
bite cu jerbe de flori In aceas
tă zi, poporul birman priznuieș 
te o victorie istorică: în 1948 
Birmania s-a proclamat stat in 
dependent, liber și suveran.

Acum zece ani jugul colonia
liștilor a fost scuturat. Cotropi
torii englezi și au luat tălpășiță 
din țara unde au jefuit ca-n 
codru decenii întregi. Din șubre
dul lanț al colonialismului s-a 
rupt atunci încă o verigă. Bir
mania, țară cu o suprafață ce 
depășește cu mult pe cea a An
gliei și cu o populație de 20 
milioane locuitori, și-a cucerit 
astfel independența națională.

După cucerirea independenței 
însă, poporul birman s a aflat 
în fața unei sarcini grele: li
chidarea înapoierii economice în 
care a fost ținută de cotropitori. 
Guvernul birman a elaborat un 
vast plan de măsuri pe anii 
1952—1960, care prevede dez
voltarea porturilor și comunica
țiilor. extinderea sistemului de 
irigații și altele. In relațiile 
sale externe, Birmania se orien
tează spre Uniunea Sovietică 
și celelalte țări ale lagărului so
cialist, care îi întind o mină 
prietenească și o sprijină în 
mod dezinteresat în dezvoltarea 
sa economică, cu mașini și uti-

Un miliard și jumătate de oameni 
spun „iiu!“ colonialismului și războiului
La 26 decembrie, s-a des

chis la Cairo, capitala 
Egiptului, conferința de 

solidaritate a popoarelor din 
Asia și Africa. Sînt reprezen
tate 43 de țări, însumînd 
peste un miliard și jumătate 
de oameni. Prin însemnătatea 
ei, în actuala situație interna
țională, conferința de la Cairo 
se află în centrul atenției tu
turor popoarelor lumii.

Popoarele Asiei și Africei 
nu vor să se mai lase subju
gate de imperialiști, nu vor 
să fie atrase în pacte militare 
potrivnice intereselor lor na
ționale. Ele vor să-și creeze 
o industrie proprie și să dez
volte o economie națională 
care să le permită să se bu
cure de bogățiile țărilor lor, 
să-și ridice nivelul de trai, 
scăpînd din starea de înapo
iere în care i-au aruncat 
colonialiștii. Aceste popoare 
dispun de forța necesară pen
tru realizarea idealurilor lor. 
Această forță este în primul 
rînd solidaritatea lor, a cărei 
primă manifestare a fost Con
ferința de la Bandung din pri
măvara lui 1955, cînd condu
cătorii guvernelor din 29 de 
țări din Asia și Africa și-au 
manifestat unanimitatea în ce 
privește lupta pentru libertate 
și pentru întărirea păcii. De
clarația lor de atunci a deve
nit o adevărată Chartă a soli
darității afro-asiatice.

Impotrivindu-se politicii im
perialiste, popoarele Asiei și 
Africei se pronunță pentru un 
program politic propriu, co
respunzător idealurilor care 
însuflețesc marea majoritate 
a omenirii. Așa, de pildă, sub
comitetul conferinței, însărci
nat cu discutarea problemelor 
legate de lupta popoarelor 
pentru independență și suve
ranitate, a adoptat, printre al
tele, hotărîrea de a sprijini 
dreptul la autodeterminare al 
tuturor popoarelor din aceste 
două continente, de a respinge 
orice încercări străine de a 
acorda țărilor Asiei și Africei 
ajutoare condiționate din 
punct de vedere politic sau 
economic, de a sprijini politi
ca de neutralitate pozitivă 
dusă de Egipt și Siria.

La această conferință, care 
s-a desfășurat în condițiile de

1. tehnic. Tractoare cehoslova
ce — de r ldă — ară pămînturi- 
>e țăranilor birmani. Pe drept 
cuvin: aceste tractoare sînt de- 
•remite „tractoarele prieteniei".

E> rmania duce o politică ex
tern: de pace și colaborare in
ternațională. respingînd siste
mul de pacte militare agresive. 
Fa este una din țările inițiatoa
re ale istoricei Conferințe de la 
Bandung.

Poporul romin privește cu 
căldură și se bucură sincer de 

lractor de fabricație cehoslovacă arind pe ogoarele 
țăranilor birmani

plinei egalități in drepturi, au 
participat reprezentanții a 
două mari puteri — Uniunea 
Sovietică și R.P. Chineză. 
După cum a arătat repre
zentantul sovietic A.A.Arzu- 
manian, țările socialiste sînt 
în stare să dea și dau într-a- 
devăr țărilor slab dezvoltate 
un ajutor economic, financiar 
și tehnic multilateral. Acest 
ajutor acordat fără vreo obli
gație economică sau politică, 
permite țărilor care îl primesc 
să-și dezvolte economia și 
să-și întărească independența 
amenințată de poftele hrăpă
rețe ale imperialiștilor.

Popoarele Asiei și Africei 
și-au ales libertatea și ele nu 
vor da înapoi de pe acest 
drum. Ele constituie un factor 
puternic în frontul luptei pen
tru pace. „Noi nu ne pregătim 
pentru război — a spus con
ducătoarea delegației indiene 
— noi ne pregătim pentru

Sărbătorirea peste hotare 
a celei de-a 10-a aniversări a R. P. R.

u. r. s. s.
• La recepția organizată de 

ambasada R. P. Romîne la Mos
cova au luat parte conducătorii 
guvernului sovietic în frunte cu 
N. A. Bulganin și N. S. Hruș- 
ciov.

• Ziarul ,.Pravda" a consa
crat o pagină întreagă aniver
sării R. P. Romîne.

• Postul de radio Moscova 
a transmis o convorbire cu to
varășul Ion Cozma, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii al 
R. P. Romine, cu privire la 
cooperativizarea agriculturii in 
țara noastră.

R. D. Germană
La Berlin a avut Ioc un mare 

miting festiv, în prezența pri
mului ministru Otto Grotewohl 
și a numeroși reprezentanți ai 
vieții publice din R. D. Ger
mană.

fiecare succes obținut de po
porul birman. Intre țările noas
tre s-au statornicit relații de 
prietenie, s-a făcut schimb de 
reprezentanțe diplomatice. De 
curînd țara noastră a fost vizi
tată de o delegație parlamen
tară birmană. în frunte cu 
U Kyaw Nyein vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Birmaniei. Vizita înalților oas
peți birmani a contribuit la o 
mai bună cunoaștere și apropie
re între popoarele noastre.

pace și către acest scop ne în
dreptăm toate eforturile*.

La Cairo popoarele afro- 
asiatice s-au pronunțat împo
triva cursei înarmărilor, împo
triva armelor atomice, pentru 
tratative și colaborare pașni
că, pe baza avantajului reci
proc între toate popoarele lu
mii.

Poporul romin, care a spriji
nit hotăririle Conferinței de Ia 
Bandung, salută lucrările și 
hotăririle conferinței de la 
Cairo la care participă ca ob
servator și o delegație a Ligii 
romîne pentru prietenia cu 
popoarele Asiei și Africei. Po
porul nostru privește cu sim
patie și sprijină lupta pentru 
independență a tinerelor state 
din Asia și Africa și le acordă 
sprijin economic pe baza de
plinei egalități și a avantaj* 
lui reciproc.

Pefre Marcu

R. P. F. Jugoslavia
Sub titlul „Sărbătoarea prie

tenilor', ziarul „Borba" a pu
blicat un amplu articol in care 
a subliniat, printre altele: 
.Dorirti ca colaborarea între ță
rile noastre să se dezvolte și 
mai mult, ca prietenia să fie 
și mai departe împărtășită".

Egipt
La Cairo a început să ruleze 

primul film romînesc prezentat 
în Egipt, „Alarmă în munți*. 
Tot cu prilejul zilei de „30 De
cembrie" a apărut in limba ara
bă traducerea nuvelelor lui Al- 
Sabia și poemul „Ție îți vorbesc 
Americă" de Maria Banuș"

Italia
La expoziția filatelică inter

națională de la Bologna, Aso
ciația de prietenie Italia-Ro- 
minia a prezentat un stand al 
timbrului rominesc, care a ob
ținut „Medalia de aur".

arhitecton.ee


Un pic din... RAI!

Corespondenții de la sate 
ne sezisează...

In această cronică rimată
M-am gîndit — ce-ar fi — de-aș încerca 
Să atac o temă delicată
Cu: „părinți, copii, etcetera"...

Bun I Veți spune, tema nu-i ușoară, 
Inc* n-are-n ea un pic de baz I 
Credeți oare ? Uite, bunăoară, 
Dati-mi doar o clipă de răgaz...

Să vă povestesc o întîmplare :
Știu un tată (numele nu-1 spun)
Care ziua cit era de mare 
Cu o (oardă groasă de alun 

Și-„alinta" odraslele n ogradă, 
Procedind cu ..sfintu' Neculai". 
Și spunea, cînd era pus pe sfadă, 
Că bătaia ruptă e din rai.

Un vecin l-a luat atunci de- parte 
Și . La spus: — „Măi. omule, greșești 
Nu* ii la.si să-și vadă nici de carte 
Doar atîta știi, să-i ciomăgești...

Eu socot „metoda" nu e bună — 
Ia-1 mai cu blîndete. mai ușor 
Poate au și ei ceva să-ti spună 
Poate au si ei un „of" al lor"—

— ..Ia mai taci... Mai bine vezi de tine
(I a răspuns, desigur supărat...)
Ce „metodă" ? Că din rai vecine
E bătaia ruptă... N-ai aflat ?"

— „Al dreptate, nu zic nu... se poate 
Iar „metoda'-ti am s-o-ncerc și eu"... 
Și vecinul c-a proptit în coate
Și deodată trosc 1 I, un pumn... — „Văleu 1î I

Ce faci mă î Ce dai î 1(1 ieși din fire 
Spune mă î Ai bolunzit 1 Ce ai I ‘
— ..Eu ? Nimic. Atît, ți am dat de știre 
Să mai guști și tu un... pic din rai !

D. Tabacu

Tov. Pascu I. Gheor- 
ghe. factor poștal în co* 
muna Bumbești-Pițic, re
giunea Craiova, nu îm
parte la timp ziareJe șl 
revistele abonaților (ION 
DUMITRU)

— Ce să le mai împart la a- 
bonați I După ce le citesc, le 
spun ea ce scrie...

UN DIRECTOR
DE CĂMIN 

ȘI PASIUNEA LUI 
Fiecare om cu pasiunea lui.

Unii, bunăoară, au îndră
git muzica, alții dansurile. 

Multi își petrec o parte din 
timpul liber cu vînâtoarea sau 
cu pescuitul etc. Deseori pasiu
nea face pe om să săvîrșească 
fapte mari, folositoare lui și so
cietății. Devin, cum s-ar zice, 
oameni cunoscuti.

Sînt și pasiuni care-1 iac pe 
om cunoscut pentru iarte ce 
nu-i fac cinste

Ion Lăzărescu bunăoară, e un 
om foarte cunoscut în comuna 
Albești și chiar în raionul Ve
dea. Veți zice, păi dacă-i dirsc-

De n-aș ti eu.
Nime n-ar trăi pe lume

(W)

închisei ușile,
Lăsai perdelele.
Și hoțul tot în casă 
Șade și nu vrea să iasă 

țvuiiun-j)

Ghici ghicitoarea mea:
Ce șade pe apă
Și nu se adapă ?

(ojqwn)

Ce se naște cu luna
Și piere cu soarele ?

( vtunjg)

Ce intră în sat 
Și clinii nu bat.

(vjmăsu ți d)dsj)

Huși, huși. 
Prin păiuși — 
Cotcodac!
Prin copaci.

tor de cămin înseamnă că pa
siunea lui e munca culturală. 
Așa au crezut și cei care l-au 
numit. Dar tov. Lăzărescu dove
dește că nu-i vorba de așa ceva I 
Cînd e deschis Ia M.A.T,. atunci 
e închis căminul. Cînd e închis 
la MA.T, tov. Lăzărescu doar
me dus din pricina activității la 
M.A.T. Și cînd. în sfîrșit, dă pe 
la cămin, se ceartă cu toți stri- 
cînd buna dispoziție și bruma 
de muncă începută de alții.

Decît așa pasiune, mai bine 
lipsă 1

(După o relatare de 
RADU CONSTANTIN)

INSOMNIA
e o boală căreia în limbaj 

medical i se spune „Agrypnia". 
Ea apare, între alte cauze, după 
preamări sforțări ale creierului, 
prea multă mîncare și băutură, 
folosirea în cantități prea mari 
a ceaiului, cafelei, tutunului 
etc. împotriva insomniei s-au 
născocit mai multe doctorii ca 
, Valenalul", „Fencrganul"- 
„Bromovalul", ..Sargatilul" și 
altele.

Stan Dumitru, țăran muncitor 
din satul Mociova, raionul Ca
ransebeș, nu-și amintește să fi 
sufeiit vreodată de „Agrypnia'1, 
nici n-are nevoie de Fenergan 
pentru a-și recăpăta somnul. 
Dimpotrivă, după truda zilei și 
o cină bună îi vine să pice de 
somn, nu alta. Și totuși Stan 
Dumitru, de la 6 octombrie, a- 
dică de două luni de zile, nu 
poate închide ochii. Nici Vale
nalul. nici Fenerganul sau Bro
movalul nu-i pot ajuta cu nimic. 
Singurul Cere ar putea să-1 sca
pe de năpastă pe omul acesta 
nu vrea nici în ruptul capului 
să-1 scape, cică pînă la primă
vară Cel care l-ar putea salva 
pe Stan Dumitru este — dacă 
vreți să știți cu tot dinadinsul 
— direc*orul S.M.T.-ului din 
Zăgujani.

De la 6 octombrie batoza 
S.M.T.-ului zece în grădina lui 
Stan Dumitru iar acesta este 
silit să facă noapte de noapte 
de strajă în grădină.

Ce părere ere tovarășul direc
tor ?

Casei de naștere din 
corn. Orchiud. regiunea 
Cluj, nu i se pune de 
mult timp acoperișul, 
deși are zidăria termi
nată.

©
— Uite, aici trebuia să ne 

naștem noi I

La cooperativa din 
aceeași comună nu s-au 
adus căciuli și alte arti
cole de iarnă. D. NI- 
COLAE)

©
— Să știi că la ăștia în co

mună, e un președinte de coo
perativă grozav !

— De unde știi ?
— Nu yezi ce mai căciulă

are ?!.._

(Text și desene de NEAGU 
RADULESCU)

Frînturi dintr-un hronic..,
...„Și să se știe că numai acela 

va căpăta bonuri pentru lemne, 
carele se va apleca din șale 
asupra puielilor de pe plantația 
ocolului silvic și va lucra cu 
mure hărnicie".

Așa vorbit-a dumnealui Ion 
Dobrinoiu, mai marele brigăzii 
din Stroiești, ce ține de ocolul 
silvic Mușetești.

Și după a sa îndrumare, lu- 
crat-au oamenii, după invoială, 
fieștecare cit s-a cuvenit

Sosit-a apoi și ziua sorocită 
Imoărțirii bonurilor după dreaptă 
socoteulă și nu altminteri, cum zi- 
-e-se că s-a mai întîmplat. Plini 
de nădejdi și dis-de-diminea- 
ță. s-au sculat stroeneștii și s-au 
îndreptat cu mic. cu mare, căt'e 
casa brigăzii, căutînd apoi a se 
ri.ndui în fala ușii, cinstind cu 
Intlietate bătrînii și pre neveste. 
Și mult s-au veselit cu gîndul la 
înscrisurile pentru lemne, măcar 
că afară crăpau pietrele de ger.

Și iată că de la asfințitul ste
lelor pînă ce soarele s-a fost 
ridicat de două prăjini, dum
nealui brigadierul Ion Dobrinoiu 
nu s-a fost sculat. Văzînd dară 
oamenii, cu mare îngrijorare in 
inimi, că a trecut de mult vre
mea sculatului, au îndrăznit a

bate tn ușă. Au bătut mai Intîi 
cu adîncă sfiiciune, apoi mai cu 
îndrăzneală, și ca prin minune 
ușa se crăpă, iar in crăpătură 
apăru, ca intr.o icoană, chipul 
supărat al dumnealui. După ce 
s-a încruntat la sprinceană și a 
stătut oarecum pe ginduri, cata
dicsi a întreba:

— Care vi-e voia, oameni 
buni ?

Și-au răspuns oamenii:
— Am venit să ne dați bonu

rile ce cu dreptate ni le-ați fă
găduit.

Poftitu-i-a apoi Ion Dobrinoiu 
să mai aștepte oleacă pină ce 
își va pune straiele După îm
brăcate a ținut a se rade, pen
tru ca să iasă înaintea oame
nilor cu fața cinstită și curată. 
Cuvenitu.s-a apoi ca după gă
teală să ia o gustare. Și a gus
tat domnia sa. Ion Dobr.noiu. 
de parcă avea de înghițit în
tocmai precum Setilă și Flămin- 
zilă din poveste, buți de apă, 
munți de pline și cirezi de vite. 
Dar, precum se știe, once ospăț 
a'e sfîrșit a isprăvit și el de 
îmbucat. Și dacă a văzut și a 
văzut că n-are încotro, a ieșit 
tn fața lumii ce-l aștepta cu

mare nerăbdare și astfel a cu- 
vintat :

— Dacă cu adevărat voi sîn- 
teți aceia care cu oslrdie v-a(i 
făcut datoria pre plantație, a- 
tunce ascultați-mă.

Și cu meșteșugite vorbe le 
dădu — în loc de bonuri — a 
înțelege că a uitat bonierul la 
ocolul din Mușetești. cale de o 
jumătate de poștă, dar că are 
mare bunăvoință să meargă să-l 
aducă, poftindu-i a-l aștepta, 
după care porni. Cu mare ui
mire și supărați foarte au as
cultat oamenii cuvîntarea, apoi 
îngrijorarea le crescu mai mult 
cînd îl văzură că pleacă, dară 
nu la Mușetești după făgădu- 
iată, ci la Mălureni și... dus a 
fost in acea zi cu pricina.

Așa s-a fost dovedit dară cum 
Ion Dobrinoiu, ajuns brigadier 
silvic în Slroești. este om de 
cuvinte deșarte, care una spune 
șl alta săvîrșește, fie-i năravul 
de ocară I

După o corespondență 
trimisă de
ION MICUȚ

Pentru conformitate,
CI, Munteanu

REDACȚIA: București Piața „Scînteii". Tel. 7 60.10. 7.60.20. 7 60 40. ABONAMENTE: 7.60 lei anual Taxa poștală plătită în numeror conf aprobării Dir. Generale
P.T.T.R. Nr. 17.933942, Abonamentele se lac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPhRUL: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „LV. Stalin


