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Dacă în apusul Europei 
s-au format state na
ționale încă din seco

lul al XVI-lea, în răsăritul 
rămas în urmă din punct de 
vedere economic, persistența 
pînă în secolul al XIX-lea a 
feudalismului împiedica con
stituirea unor state naționale 
independente. In centrul și 
răsăritul Europei 

, marile 
lutiste 
cîteva 
jugare 
poare, 
lui al XIX-lea, o parte a po
porului romîn suferea jugul 
habsburgic și al feudalilor 
maghiari în Transilvania, iar 
cealaltă parte, pe cel otoman} 
în Moldova și Țara Romî
nească.

Apariția și ascensiunea ca-, 
pitalismului în centrul și ră-( 
săritul Europei în secolele al‘ 
XVIII-lea și al XIX-lea auj 
trezit la conștiința națională 
popoarele subjugate și le-aui 
împins la lupta pentru făuri
rea unor state proprii. Miș
carea națională a poporului! 
romîn, manifestată pentru 
prima oară puternic în 
Transilvania la 1791 prin 
Supplex lihellus valachorum, 
s-a dezvoltat apoi în Țara! 
Romînească prin răscoala an-, 
tiotomană și antifeudală din’ 
1821 condusă de Tudor Vla- 
dimirescu. Intervenția arma
tă turcă, spijinită indirect de 
Sfînla Alianță, a sfărîmat 
răscoala, dar mișcarea națio
nală a poporului romîn a con
tinuat să se dezvolte. Numai; 
peste zece ani, la 1331, în 
Regulamentul Organic — pri
ma constituție a Moldovei și 
Țării Romînești — se înscria 
dorința unirii acestor două 
principate, întemeiată pe fap
tul că populația lor are a- 
ceeași origine, aceeași limbă 
și aceleași interese. Împotri
va dorinței de unire a mol
dovenilor și muntenilor se 
ridicau cele trei imperii feu- 
dalo-absolutiste vecine, care' 
se temeau că expansiunea lor 
putea fi periclitată. Pentru 
a-și făuri unitatea națională, 
nu mai rămînea poporului 
romîn altceva de făcut decît 
să recurgă la lupta revolu
ționară. Din această cauză,, 
cînd la 1818 valul revoluțio
nar s-a abătut asupra Euro
pei, romînii din Moldova, 
Transilvania și Țara Romî
nească, s-au ridicat la luptă- 
pentru a obține, o dată cu în
lăturarea feudalismului, uni
tatea și libertatea națională. 
Revoluția din Țara Romîneas
că a fost însă înfrîntă prin, 
intervenția armatelor sultanu
lui și țarului, iar cea 
Transilvania din cauza 
zolvării democratice a 
blemei naționale de 
conducătorii guvernului re
voluționar maghiar. Nicolae Bălcescu, C. A. Rosetti și 
alți revoluționari romîni exilați, conlucrînd cu revolu
ționarii maghiari, poloni, ruși, germani și italieni, au 
luptat pentru organizarea unei noi revoluții, mai întinsă 
și mai radicală decît cea din 1848. Aceasta trebuia să 
elibereze toate popoarele din centrul și răsăritul Euro
pei atît de asuprirea națională cît și de cea feudală 
și să Ie înfrățească într-o confederație democratică pe 
baza egalității de drepturi.

Noua revoluție europeană n-a mai izbucnit însă. Bur
ghezia și feudalitatea din centrul și răsăritul Europei 
s-au înțe’es treptat, de teama maselor, făcîndu-și con
cesiuni reciproce, așa încît trecerea de la feudalism 
la capitalism s-a făcut fără zguduiri revoluționare și 
deci fără sfărîmarea celor trei imperii. S-a ajuns însă 
la războiul Crimeii, ieșit din contradicția de interese 
dintre marile state capitaliste din Occident, Anglia și 
Franța, și Rusia feudalo-absolutistă. Din ciocnirea aces
tor mari puteri, o nouă revoluție, pentru care exilații 
romîni se străduiau, putea să izbucnească în răsăritul 
Europei, dar curțile imperiale din Petersburg și Paris 
s-au grăbit să ajungă la pace, înainte ca flacăra răz
vrătirii să apară din nou. Pentru că romînii nu încetau 
să se agite, iar Moldova și Țara Romînească constituiau 
un măr al discordiei între cele trei imperii vecine.

începutul formării unității naționale a poporului romîn
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dominau 
imperii feudalo-abso- 

multinaționale, în care 
popoare țineau în sub- 
numeroase alte po- 
La începutul secolu-

din 
nere- 
pro- 

către

Conferința preliminară de pace de la Viena din 1855 
și apoi Congresul de la Paris din 1856 s-au văzut ne
voite să ia în discuție revendicările poporului romîn, 
limitate atunci la unirea celor două principate într-un 
singur stat. In privința modificării Regulamentului Or
ganic, Gorciacov, reprezentantul Rusiei, a propus Con-

__ de conf. univ. Vasie Macin
decanul Facultății de istorie 

a Universității ,.C. I Parhon" J
ferinței de la Viena să se consulte populația Principa
telor, iar Bourqueney, reprezentantul Franței, a cerut 
de-a dreptul unirea lor intr-un singur stat sub un prin
cipe străin, care trebuia să fie, firește, în intenția ne
mărturisită a lui Napoleon III, un Bonaparte. Austria, 
care ocupase cu armatele sale Moldova și Țara Romî- 
nească în 1854, la retragerea armatelor țariste, s-a opus 
propunerii franceze, sperînd ca pînă la urmă să anexeze 
ea cele două principate. Anglia și Turcia au sprijinit 
atitudinea Austriei, așa încît Conferința de la Viena 
s a închis fără să ia vreo hotărire în această privință. 
Totuși, problema unirii celor două principate romîne 
devenise o problemă a concertului european.

In preajma deschiderii 
Congresului de la Paris, agi
tația romînllor pentru ob^ne- 
rea unirii Moldovei cu Țara 
Romînească a .devenit și mal 
puternică. In ședință da 
la 8 martie 1856 a Congre- 

, sului, contele Walew.ki, mi
nistrul de externe al Franțeb 

' a propus unirea celcg.-'douâ 
principate înțr-ifii ^inguta'stafc 
cu un principe' ‘sț^irn.y Cla
rendon, ministrul' de't' ext&ds 
al Angliei, care'1 măi*'înainta 
avusese o atitudine potrivnică, 
a aderat la această propunere, 

. reprezentanții Rusiei și Sar
diniei făcmd la fel. S-au opua 
însă cu tndîrjire reprezentan
ții Porții și ai Austriei, sus- 
ținînd că moldovenii ar fi un 
popor diferit de munteni și 
o-ar voi unirea, aceasta fiind 
cerută numai de cîțiva anar
hiști. La această afirmație, 
contele Orlov, reprezentantul 
Rusiei, care cunoștea bine lu
crurile din păriile Dunării, șî 
în mod firesc nu simpatiza po> 
anarhiști, propuse să se con
sulte dorința populației ce- 

țări. Poarta și1 
i căzut astfel 

lor cursă și‘
la Paris, sem

nat la 30 martie 1856, ai 
înscris prevederea de a s* 
convoca în fiecare din r'elo* 
două principate cîte un Divan 
ad-hoc „...alcătuit astfel in
cit să constituie reprezenta-* 
rcit cea mai eractă a intere
selor tuturor claselor societă
ții". Tratatul prevedea că cela» 
două Divanuri ,... vor fi che
mate să exprime dorinței* 
populațiilor cu privire la or
ganizarea definitivă a Princi
patelor*1. Cele șase puteri eu* 
ropene semnatare ale tratatu-* 
lui luau sub garanția lor co
lectivă Principatele, cărora 
Poarta se angaja să le păs-*-<llf' 
treze .... administrația inde
pendentă și națională...“ O'O 
Comisie soecială, reprezen- 
tînd toate Puterile semnatare, . 
urma să vină la București cu 
misiunea de a se informa 
„...asupra stării actuals a 
Principatelor și să propună 
bazele viitoarei lor organi
zări".

Considerînd Imperiul Oto
man un bastion în calea a* 
vansării Rusiei către Medite- 
rana și India, Anglia reverii 
dn nou în vara anului 1857, 
la opoziția sa față de unire* 
Moldovei cu Țara Romîneas
că, sprijinind cu toată hotă* 
rirea acțiunea dușmănoasă * 
Porții și a Austriei. Inchl- 
puindu-și că va putea totuși 
să anexeze Principatele, Aus
tria a întîrziat retragere* 
trupelor sale de aci pînă la 
mijlocul lui martie 1857, cînd 
a fost forțată s-o facă do

lor două I 
Austria au 
în propria 
tratatul de

toate celelalte Puteri. Intre timp Poarta, împreună cu 
reprezentanții din Constantinopol ai celorlalte Puteri 
semnatare ale - - ■ • - - ■ _ •___ ;_____ -
de convocare a Divanurilor ad-hoc și se constitui Co- 
misia specială de informare.

După retragerea trupelor austriace de ocupație, !■ 
Principate s-au luat măsuri pentru alegerea deputați- 
!cr ce trebuiau să alcătuiască cele două Divanuri ad- 
hoc. Membrii Comisiei speciale de informare au sosit 
și ei fiecare pe rînd la București, pentru a-și îndeplini 
sarcina-

Poarta și Austria, care unelteau împotriva unirii Mol* 
dovei cu Țara Romînească, acceptaseră în Congres 
ideea consultării dorinței populației din cele două prin— 
cip^e în speranța că vor reuși să falsifice alegerile dini 
Moldova, a cărei capitală urma să fie sacrificată M 
urma unirii. In acest scop în iulie 1856, la expirare* 
termenului de domnie a lui Grigore Al. Ghica, el* 
conveniseră ca bogatul si vanitosul boier Teodor Balș» 

să fie numit caimacam al Moldovei, căruia i-au promt* 
domnia dacă va scoate la alegeri un Divan ad-hoc s*a 
paritist.

Mișcarea pentru unire era puternic organizat* M

tratatului de la Par's, a alcătuit firmanul

de informare.

(Continuare tn pag. 4-a)
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Pină în toamaa anului 1956 gilcea- 
va nu-și putuse găsi loc în casa 
lui Mihai Domnică. Trăiau oame

nii? în bună înțelegere și grijă păriniea- 
sfă^entifB ceiîp^itru topii. Furtuna se 
tefta pe. n jațlepijre o dată cu hotLrfrea
fcrt MiljM dp a s<« înscrie în cooperativa ' 
Mgrîcoln ție. Floricăi să nu-i t
ti. ij^jfiebperativă că se făcea

' loc. Certurile se ținură lanț pînă intr-o 
dimineață, cînd Mihai fiind plecat din 

'■■sat, femeia înjugă boii, puse în car cî- 
tfeva țoale, luă cu ea doi din cei patru 
copii și porni, jelindu-se, spre Dăneți. 
de unde -era de fel.

Și așa, blestemîndu-și soarta și văi- 
cărindu-se cit o ținea gura, intră în o- 
grada părintească. Tatăl ei, om bătrîn 
șt tare chibzuit o ascultă cu luare a- 
Hililie. Iși prețuia mult ginerele, căci îl 
țffih om cu judecată. De aceea nu cre- 

' dea în „irtfiordcirea** de care ii vorbea 
► fle<sa. Glfr-un tîrziu îi grăi cu blîndețe, 
vaă>i^o*rt!rî¥:
ki su-n lîfffiai e gospodar. Dacă el a hotă- 

trit"'njl)lhtre în cooperativă înseamnă că 
ăcctftf e bine. Tu, fată, să te duci îna
poi1 la Căciulătești, unde ți-i locul...

COOPERATORUL

Suprafața cu care 
a intrat în coope
rativă (exprimată 
în hectare conven

ționale)

Brațe de mun
că (pe familie 
de cooperator)

Zile-muncă 
prestate în 

total

Grîu și por 

în contul
rentei

(în kg)

umb primit 
pentru zilele 
muncă pres

tate
(în kg)

Total cereale 
primite de familia 

cooperatorului 
(în kg)

Gheorghe Enache 4,15 5 410 875 6970 7845

Constantin Dilă

(După cum am mai 
și pentru zilele-muncă

. 4.51

arătat, cooperatori 
efectuate și alte pre

5

din Căciulești 
iduse. De asemer

118

raionul Gura J 
îea. ei au mai p

ului.au mai 
rimit câte 4,3

2069

primit, atit i 
0 lei pentru

2069

n contul rentei cit 
fiecare zi-muncă).

Florica se mînie cumplit la auzul a- 
cesfor vorbe, dar cale întoarsă nu făcu 
decît atunci cînd află, că fără vrerea ei, 
fără boii și carul lui Domnică, în Căciu* 
lătești cooperativa agricolă de produc
ție luase totuși ființă. Vestea o puse pe 
jeratic. încărca din nou carul cu țoale 
și copiii și pomi la drum Acasă, barba 
tul o mustră și el cum se pricepu...

Vrednică din fire. Florica nu putu 
sta multă vreme acasă. Iși călcă pe 
inimă și intră in cooperativă ală

turi de bărbatul ei. La început venea 
fără tragere de inimă. Cînd însă văzu 
că în cooperativă nu se lucrează de-a 
valma și fiecare om face parte dintr-o 
echipă sau brigadă, că munca fiecă
ruia este măsurată după norme, care la 

‘"‘rîndul lor sînt socotite în zile-muncă, 
‘ înverșunarea Floricăi față de coopera

tiva agricolă de producție cu rentă dis- 
•’’păru. Iar cînd se dumiri cum e și cu 
’ renta se risipi și ultima fărimă de neîn- 

* credere Nevasta lui Mihai Domnică 
. începu să muncească așa cum știa ea, 

devenind în scurtă vreme fruntașă și 
i se încredință munca de șefă de echi
pă. La sfirșitul anului avea înscrise în 
carnet 200 de zile-muncă, cu 120 mai 
multe față de minimul stabilit pentru 
femei. Ea aduse în cooperativă toate 
vecinele și prietenele ei din sat.

Azi, nevestei Iul Mihai Domnică îi este 
dragă cooperativa agricolă de produc
ție. Și nu numai ei. Le este dragă tutu
ror pentru dreapta rînduială ce-i stă la 
temelie. S-au găsit insă și oameni care 
au crezut că dacă aduc pămîntul în co
operativă pot deveni peste noapte un 
fel de arendași de soi nou. Constantin 
Dilă, bunăoară, și-a adus pămîntul, după 
care, liniștit, s-a angajat zilier la ore- 
zăriile din Lunca Jiului. Toamna însă 
ți-a dat seama că socotelile făcute 
acasă nu prea se potriveau cu cele din... 
cooperativă. Asta, pentru că el, Dilă, 
n-a căutat să înțeleagă cum stau lucru
rile cu renta

In cooperativa agricolă de producție 
pămîntul continuă să rămină proprie
tate particulară, el fiind adus pentru 
folosință în comun, de aici și dreptul 
de a primi rentă. Dar la rîndul său, a- 
cest drept este și el condiționat : pentru 
a primi rentă, gospodarul trebuie să în
deplinească un minimum de zile-mun
că, hotărit de adunarea generală. Ros
tul acestei prevederi statutare n-a fost 
înțeles la început de către unii coope
ratori ca Constantin Dilă sau Gheorghe 
Pîrvan, Ei n-au ținut seama de hotărî-

RECTIFICARE

In articolul intitulat „O colaborare 
rodnică** publicat in Nr. 521 din 18 
decembrie 1957. pagina a 6-a. caloana 
1-2. paragraful II, rindul 9. in loc de 
65 de loturi, se va citi 135 de loturi.

Însemnări dintr-o coope
rativă agricolă 

de producție cu rentă
rea adunării generale care a stabilit 
ca bărbații să facă intr-un an cel puțin 
cîte 120 de zile-muncă, iar femeile cîte 
80. renta urmînd să fie plătită numai 
dacă cel puțin unul din toți membrii fa. 
miliei, buni de muncă, a îndeplinit a- 
cest minim.

Majoritatea cooperatorilor au respec
tat această hotărire. Bunăoară, Gheor
ghe Enache a adus în cooperativă 4,04 
hectare de pămînt, un car, două vaci de 
muncă și un plug. Conform statutului 
și hotăririi adunării generale, coopera
tiva îi plătește inventarul. Suma la 
care se ridică valoarea lui este de vreo 
5.750 de lei. La rîndul lui, Enache tre
buie să aducă drept contribuție obliga
torie cîte 500 lei pentru fiecare hectar 
de pămînt adus, deci în total 2020 de 
lei. Contribuția obligatorie i-a fost o- 
prită din banii ce i se cuvin pentru vi
tele și uneltele agricole. Restul de 3.730 

lei îi vor fi plătiți de cooperativă în 
timp de șase ani.

In anul ce a trecut, Gheorghe Enache, 
îndeplinind minimul de zile-muncă, a 
primit rentă pentru pămîntul adus. Ren
ta i-a fost calculată în felul următor : 
mai întîi cele 4,04 hectare fizice au fost 
transformate în hectare convenționale. 
In total cele 4,04 hectare fizice aduse de 
Gheorghe Enache echivalau cu 4,15 hec
tare convenționale. Așadar, renta a 
primit-o pentru 4,15 hectare convențio
nale. Numai la cereale i-au revenit cîte 
59,500 kg. de griu și 152 kg. de porumb 
la hectar, în total peste 875 kg. de gr'.u 
și porumb. Gheorghe Enache a mai pri
mit pentru cele 410 zile-muncă peste 
6970 kg. de grîu și porumb, plus alte 
produse vegetale și animale, precum și 
bani.

Sar fi cuvenit ca și Constantin Dilă 
să primească rentă pentru pămîntul a- 
dus. Dilă are 4,51 hectare conventionale. 
Pentru acest pămînt ar fi trebuit să 
primească drept rentă peste 950 kg. de 
grîu și poiumb. El însă și ceilalți patru 
oameni buni de muncă din familia sa
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E începutul 
prielnică

anului. o 
planurilor

Dridu,

o

E’ ste acum, la 
' vreme tare

de muncă. Peste tot în 
raionul Urziceni, se pune la cale acti
vitatea de viitor: la sfat, la coopera
tivă, Ia școală, la dispensar, la gospo
dăria colectivă.

Directorul căminului cultural, învă
țătorul Marin Mihai, împreună cu pro
fesorul Puiu Emil și bibliotecara Se
vasta Neacșu și-au întocmit și ei pla
nul de activitate culturală. Au scris 
acolo, pe hîrtie, totul. Și cîte cărți vor 
fi citite, și cîte conferințe vor fi orga
nizate, și cîte manifestări artistice vor 
avea loc pe scena căminului cultural. 
S-a prevăzut chiar și ce fonduri vor 
trebui strinse pentru repararea mobi
lierului și a ușilor căminului. Cum s-ar 
spune, un plan fără greș. Numai că 
oamenii care iubesc activitatea cultu
rală i au făcut pe cei trei activiști de 
bază să adauge planului cîteva acțiuni 
la care dânșii nu se gîndiseră.

întîi și întîi a venit la bibliotecă co
lectivistul Nicolae Avram, membru în 
gospodăria colectivă din Dridu de nu
mai o lună și jumătate.

A rugat o pe bibliotecară să-i arate 
fișa lui și, după ce a cercetat-o înde
lung, (Nico’ae Avram este unul dintre<1rmnnnnnmnnHnr8 dra irmnnnnmmnKTînnnnnnnnnnRnnnrmnnnnn:, o o o o o o o o o o o < n cinrraz

de zile-muncă și. 
nici rentă. Dacă 

săi ar fi muncit în

n-au făcut minimul 
firește, n-au primit 
Constantin Dilă și ai 
cooperativă, pină la slîrșitul anului pu
teau avea înscrisa în carnet cel puțin 500 
de y.iie. muncă, pentru care ar fi paimit în 
contul rentei 950 kg. de produse și cam 
8.500 kg. pentru zilele-muncă efectua
te, în total 9.450 kg. de grîu și porumb. 
Constantin și familia sa, au efectuat 
numai 118 zile-muncă în total. Aceasta 
înseamnă că nici unul din cei cinci 
membri ai familiei n-au îndeplinit mi
nimul de zile-muncă. Pentru cele 118 
zile-muncă el a primit 2069 kg. de grîu 
și porumb.

A ceasta rînduială dreaptă a mulțu- 
mit.o pe Florica Domnică și pe 
alți cooperatori vrednici ca ea. Ei 
pus nădejdea în rentabilitatea fie- 
sector al cooperativei, știind că cu

și-au 
cărui 
cît veniturile vor fi mai mari, cu atît 
ei vor primi mai mult pentru ziua-mun- 
că și pentru rentă.

încă din primul an cooperativa și-a 

îmi spunea 
îmi lucram 
de apucam 
600 kg. de 
numai pînă

putut întări avutul obștesc (are fermă 
de vaci, de oi, crescătorie de porci etc.), 
împărțind cooperatorilor cite 17 kg. de 
grîu și porumb la zi-muncă și cîte 211,500 
kg. de grîu și porumb la hectarul con
vențional, drept rentă.

Pe lîngă cereale cooperatorii au mai 
primit legume, floarea soarelui, lină și 
cîte 4,30 lei la zi-muncă. 
Marin Prică : „Atunci cînd 
de unul singur ogorul, abia 
să intru in iarnă cu vreo 
porumb, care ne ajungeau 
in primăvară, cînd dubla se vindea cu 
30 de lei. Acum am în hambar 7.000 
kg. de porumb. Să-mi tot ajungă vreme 
de doi ani".

Iată ce a făcut-o pe Florica Domnică 
și pe toți ceilalți cooperatori să îndră
gească cooperativa agricolă de produc* 
tie și să o privească ca o chezășie a 
bunăstării familiei lor.

E. Cheibașu

3
cititorii cei mai conștiincioși) a rugat-o 
să-i mai dea o dată cărțile pe care le 
citise.

— Dar pentru ce ? — a făcut mirată 
(și pe bună dreptate) bibliotecara La 
care proaspătul colectivist i-a răspuns 
cu un zîmbet de șiretenie în coltul 
pleoapelor:

— Vreau să i le duc și lui Ion Dra- 
gomir. vecinul meu. Cărțile astea mi au

deschis capul și mau hotărit să intru 
în gospodărie. Să le citească și Drago- 
mir. Tare aș vrea să-l aduc și pe dînsul 
lîngă noi...

Și iată așa s-a făcut că în planul pe 
1958 al bibliotecarei Neacșu Sevasta a 
apărut încă un punct : folosirea vechi-

Brigada artistica

de Sa Burdusacî

nerăb-

echipa 
legate

Actorii
vîrstele.

Cind treci drumul Șiretului, prin 
plaiurile Zeletinului, dai -de 
salul Burdusaci. Aici există o 

brigadă artistică de frunte, care-i 
chemată să dea mereu reprezenta/ii 
prin vecini, pe ia Gunoaia, Oprișești, 
Tochilea. Sătenii așteaptă cu 
dc..e spectacolele brigăzii.

Piesele pe care le prezintă 
artistică a brigăzii sînt direct 
de vicia din acest colț de țară. Iar 
dacă repertoriul nu este chiar atît 
de bogat, are totuși un mare merit: 
este aproape de inima oamenilor. Și, 
cum de obicei autorii scenetelor sînt 
de prin partea locului, ei scriu spe
cial pentru cutare sau cutare stare 
de lucruri.

De pildă, sceneta „întovărășită" de 
Gheorghe Vîrlan, poet plugar, este 
legală de frămîntările satului. „E 
primăvară peste tară' scris de Con
stantin Popa, învățător, născut și 
trăit în Burdusaci, aduce fragmente 
din viata de Ia tară, transformările 
petrecute în viata' satului, 
sînt de toate

Despre autori și actori s-ar putea 
spune multe. Să luăm, de pildă, fa
milia Vîrlan, prezentă în întreaga 
activitate a brigăzii și cunoscută 
prin împrejurimi. Poetul plugar Ale
xandru Virlan, om în vîrstă, este 
un minunat făurar al versului popu
lar. „Urare pentru cei vrednici', una 
din lucrările sale, amintește un cîntec 
haiducesc care blestemă zilele de 
robie de ieri și cîntă cu înflăcărare 
vremurile noi de astăzi. Fiul său, 
Gheorghe, l-a moștenit darul. In lu
crările sale literare el vorbește des
pre problemele țărănimii de astăzi, 
despre munca în colectiv, despre a- 
chizijii, contractări și altele.

Artiștii nu sînt nici ei maiștri ai 
scenei. Privești emoțional spectaco
lul ce se desfășoară și observi că 
eroii din piesă sînt interpretați de 
eroii din viată. Pe scenă apar artiști 
anonimi, oameni simpli, care inter
pretează propriile lor întîmplări, pro
priile lor sentimente.

Pe aceste meleaguri moldovene, 
pline de farmec, în care odinioară 
cuvîntul teatru era aproape necu
noscut, se ridică astăzi talente pen
tru care o piesă sau versul înaripat 
devin ceva obișnuit.

E. Cerbu

piie- 
afara

A' s-au

Decembrie** din

pe mine să țin o 
spuneți dumnea-

lor cititori — azi colectiviști — ca răs- 
pînditori voluntari ai cărților la 
tenii și vecinii rămași încă în 
gospodăriei

Un conferențiar nou 
ctiviștii culturali din Dridu 

văzut puși în încurcătură și de
’ un conferențiar care nu figura 

în nici o listă de conferențiari : nu era 
nici învățător, nici profesor, nici pre
ședinte de sfat, nici doctor, nici agent 
veterinar... Se numea Vasile Dobre- 
Ocupația, plugar. Membru în gospodă
ria colectivă „30 ~ 
Dridu.

— Treceți-mâ și 
vorbire, sau cum îi 
voastră, o conferință. De cînd sînt în 
gospodăria colectivă am învățat cîteva 
lucruri la care, ca individual, nu m am 
gindit niciodată.

— Și despre ce ai vrea să vor
bești ? — l-a întrebat directorul că
minului cultural.

— Despre muncile pregătitoare cam
paniei de primăvară, așa cum se făc 
în gospodăria colectivă. O să vorbesc 
pe cît oi putea mai bine despre ceea 
ee am învățat de cînd sînt colectivist.

Din ziua aceea pe lista de conferen
țiari ai căminului cultural din Dridu 
a mai apărut un nume: Dobre Vasile, 
colectivist. Va vorbi în ultima dumini
că din luna ianuarie. Iar în februarie 
și martie conducerea căminului cultu
ral și-a trecut in plan să atragă și alți 
colectiviști fruntași care să vorbească 
în fața satului despre felul cum mun
cesc dînșii în gospodăria colectivă.

Gh. Florescu

ului.au


HLE6ERILDR PENTRU5FHTURILE POPULARE
Furcuieștii de ieri Furculeștii de azi

Cîndva oamenii adăstau 
aici într-un soi de amor
țeală trecerea vremii. 

Ceasurile de răgaz și le omo
rau stînd pe buza șanțului. Se 
uitau unul la altul, mai arun
ca cineva cîte o vorbă sau că
sca crucindu-și apoi gura. Iarna 
se culcau devreme ca să scu
tească gazul și pîndeau zorile 
douăsprezece ceasuri în șir. 
Cînd vremuia nu ieșeau cu 
zilele din casă. Apoi îi vedeai 
cu nădragii sumeși pînă la ge
nunchi, frămîntînd cu picioarele 
goale glodul ajuns pînă la bu
tucul roții. Apa o scoteau cu 
casnă din afund, fiindcă în Bă
răgan totdeauna a fost așa. 
Pentru o cofă, două muieri a- 
jungeau și la bătaie, iar cînd e 
avea o drămuiau ca pe nu
ce.

Aici pruncii se nășteau 
mureau, iar părinții dădeau 
putincioși din umeri: dacă 
avut zile 1 ? Doar copilandrii 
din casă remarcau cu nedume
rire și poate și cu un pic de 
ciudă : fratele nostru s-a făcut 
înger !

Tragedia lor nu ajungea pînă 
la conacul lui Furculescu, după 
zidurile căruia începea un alt 
univers. II duceau în 
ot ei, oamenii aceștia

■ dicați, oricît ar fi vrut să tră
iască altfel decît animalele.

Tabloul de mai sus l-am în
cropit după descrierile săteni
lor din Furculești. Ei au fost 
martori și părtași la toate. Și 
tot ei, înălțîndu-se 
degradantă în care 
nit, au pornit să-și 
spre culmi.

★
rin două guri 
răște . "
mijlocul satului e în fe

lul ei o construcție arhitectoni
că. Un masiv cubic de granit 
cu dantelărie în piatră, care în
chide în măreția lui, ca un o- 
belisc, amintirea unor fapte în
semnate. Truda cea mare s-a 
consumat la săparea celor 
30.000 m.c. de pămînt. Dacă ai 
fi privit în zilele acelea de la 
distanță, n-ai fi zărit decît ne- 
sfîișitele movile de pămînt răs
colit. înăuntru însă, în șanțuri, 
erau înșirați sute de săteni și 
yrintre ei dascălii, doctorul, cei 
de la sfat, toată suflarea. Fie
care cîte un metru și jumătate. 
Și părintele Mitroi săpa. Și-a 
sumes sutana șl a nădușit de 
bună-voia lui, pe lopată. 20.000 
de zile-muncă 
azi...

Vin femeile 
mese, iar cînd se 
o bătrînă, o lasă 
saltă la plecare cobilița pe u- 
măr. Prin gurile de lei apa 
curge ziua și noaptea adusă pe 
conductele de fontă din dea
lul îndepărtat.

¥

Din sat la moșia furculește- 
nilor duce un drum, cel 
mai călcat din toate, dru

mul comunei. Cînd l-au croit 
au început treaba la fel de n- 
niți. Fiecare circumscripție a- 
vea bucățica ei. Erau, înșiruiți 
cu cetățenii lor, de-a lungul

oa- 

de
la

din

știu

Ș> 
ne- 
n-a

spinare 
împie-

din mîzga 
s-au pome- 
ducă satul

de lei 
apa. Fîntîna

Izvo- 
din

drumului, toți cei 12 deputați. 
Veneau întli Stelică Ciortian, 
apoi Mocora și mai înțolo MI- 
hăiță Nițu. Și mai erau cu 
menii lor Dumitra Cazacu 
Nița Vînătoru, feraei cu firi 
cremene, care s-au înălțat 
conducerea treburilor, tot 
adormitul sat de altădată.

Dacă treci pe drumul comu
nei, călător la întîmplare, el, 
drumul, nu-ți poate istorisi ni
mic fiindcă-i mut. Dar dacă-i 
afli povestea de la oameni, re
vezi, fără să vrei, toată fră- 
mîntarea aceea a obștei. și rf- 
setele oamenilor și fluturările 
micilor drapele înfipte în gră
mezile de piatră.

★

Mătușa Scaia, pretinsă „dof- 
toreasă" în comună, în
tocmise anume pentru 

pretură o situație despre cîți 
copii mor :

Com. Furculești — mortali
tate infantilă 51 la sută — 
mulțumitor". Cu amănuntul »- 
cesta aducem în povestire nu
mele doctorului de țară Alexan
dru Săndulescu. El e istoria 
vorbită a construcției care face 
faima comunei și oamenilor de 
aici, spitalul din Furculești. Să 
știți de la început că a fost 
făcut în întregime de furculeș- 
teni. Cu banii și cu truda lor. 
Și tot așa au muncit sătenii cu 
deputății în frunte, învățătorii, 
doctorii și preotul Mitroi. Ba 
au fost și pionieri. Ei au urcat 
cărămida (600.000 bucăți) pe 
schele, din mînă în mînă. în 
lanț viu. Intr-o lună au ajuns 
la acoperiș. Au lucrat după pla
nul făcut de doctor pe dosul 
unei reclame de conserve. Aco
perișul, cu ..șapte ape“, l-au 
stricat de două ori. că ,,apele" 
nu se îmbucau bine. Doctorul, 
dintr-o curiozitate statistică, a 

mai stabilit că s-au străbătut 
cu carele și piciorul 250.000 ltm. 
pentru adusul materialelor.

Azi spitalul lucește în soare. 
E • construcție care ar putea 
fi așezată foarte bine și în cen
trul unor orașe. Trebuie să re
cunoaștem însă că-i stă mult 
mai bine aici. Un lucru ar fl 
trebuit făcut însă: documentul 
mătușll Scaia îngropat sub 
prima cărămidă... Așa, ca un 
simbol pentru tot ce s-a ridicat 
aici nou și biruitor, deasupra 
mizeriei trecutului.

★

Am auzit o întîmplare ade
vărată cu niște peregrini 
care străbăteau cîndva sa

tele cu un gramofon în brațe. 
L-au pua și-n Furculești să 
cânte, iar unții țigănuș care se 
învîrte* pe tîngă pi inie i-au
spus că-n cutie e un băiat care 
„le zîce". Intr-o clipă furișîn- 
du-se lîngă pîlnie, țigănușul 
i-a șoptit celui dinăuntru :

— Bă, auzi ? Nu vrei mă. 
zici și „fusul" ?

Odată alde Stan Nedeiuș 
spus că el nu bagă cutie 
difuzor în casă. Iar azi dacă
întrerupe emisia e primul care 
dă buzna în studio :

— Ce-avețiî De ce s-a oprit? 
Ilie Nicolae, țigan rob la mo
șia lui Golescu, plimba pe a- 
tunci gălbenușul pe piept și 
unde se spărgea zicea că-i în
cuibată boala. Acum și-a adus 
singur nevasta la spital și cum 
I s-a părut că analizele durea
ză prea mult, l-a luat pe doc
tor la trei :

— La ce zăbovești ? Dacă-i 
de tăiat, taie!

La fiecare din cele cîteva mii 
de suflete de aici s-au petrecut 
în anii aceștia asemenea răs
turnări în gîndire și în con
știință. Aici e obîrșia forței și 
elanului obștei din Furade^u, 
care a făcut din sat locul cti
tor minunate întîmplări.

ai

a 
de 
■e

V. Toso

au

la

făcut toți și

apă și gta- 
întîmplă cite 
cea dintîi și-i

-aduc aminte că acum 
doi ani, tot pe vreme de 
iarnă, umblam prin 

munele raionului Brănești 
să asist la adunările 
pentru desemnarea 
lor în alegerile de 
sfaturilor populare, 
adunarea se ținea 
mai bine zis într.o 
buită, peste drum 
popular. Atunci l-am cunos
cut pe 
candidatul 
torate nr. 
silați.

Ciudată 
părut faptul că omul cu cea 
mal mare răspundere In desfă
șurarea lnvă/ămlntulul (pe 
plan regional), a fost propus 
candidat In cel mal nepotrivit 
local de învăfămlnt.

Au trecut doi ani. Prin Va
silați n-am mal avut prilejul 
să ajung. Deunăzi, însă, m-am 
pomenit în această comună de 
câmpie mai mult din întâmpla
re. O căruță cu cai iuți șl 
plină cu săteni din Sohat m-a

co- 
ca 

obștești 
candidați- 

deputați ai 
In Vasilați, 
la școală, 
clădire hîr- 
de sfatul

tovarășul Ion Preda, 
circumscripției elec. 
14 din comuna Va-

nepotrivire mi

Candidați ai F. D. P.
în raionul Snagov, regiunea București

GH. ONECI ELENA SAVIN TUDOR TRA 
HR

directorul S.M.T. 
Grădiștea, candi
dat pentru circum. 
scrip ți a electorală 

a S-a Grădiștea

președinta coope
rativei Moara Să
racă. candidată 
pentru circumscrip
ția electorală a 4-1 

Moara Săracă

președintele g.aCL 
Lipia, candidat 
pentru circumscrip- 

electorală a 
19-a Lipia

ION MANEA ZENOB1A ZĂVOI GHEORGHE NIȚA

țăran muncitor, 
candidat pentru 
circumscripția •- 
lectorală a 29-a 

Cioflideui

învățătoare. can
didată pentru cir
cumscripția electo
rală a 44-a Tunari

țăran muncitor în
tovărășit, candidat 
pentru circumscrip
ția electorală a 

47-a Vărăști

La o adunare obștească
cules din drum, să mă ducă la 
gară, la Vasilați.

— Da' pîn' la tren — mi-a 
spus cu fața plină de mulțu
mire un bărbat încă tânăr, pe 
nume Mușat, președintele sfa
tului popular din comuna So
hat, — veniți cu noi la adu
nare să vedeți cum 11 „muș- 
truluim* pe deputatul nostru.

Intîi am fost surprins să văd 
că adunarea se ținea într-o 
clădire înălțată pe un loc știut 
de mine de acum doi ani 
viran. Nu se înserase bine 
dar comuna făcea risipă de iu. 
mină 
stidă 
ceea 
tesc.
cultural. Acolo est® și biblio
teca. Acolo se îngrămădeau, 
într-o curte largă, zeci de că
ruțe cu cai stropiți pînă.n 
crupe cu noroi. Acolo am in
trat. Și am avut prilejul să-I 
aud pe tovarășul Năstase, se. 
cretarul sfatului popular, pro-

punind drept candidat al cir
cumscripției nr. 14 electorale 
pe tovarășul Ion Preda.

— II cunoașteți pe tovarășul 
Preda de atunci de cînd l-am 
ales prima dată deputatul nos. 
tru. Pe-atunci n-aveam nici 
unde ne aduna. Acum stăm pe 
scaune, nu pe bănci, pe scaune 
— repetă vorbitorul, — în că
minul nostru cultural. Ne uităm 
pe fereastră, peste drum și ve
dem școala. Școală ca asta, la 
noi, nu se află, vorba 
trei sate împrejur ;
nu mai găsești seara bilet 
cinematograf, stai acasă și 
culți radioul că avem și 
dio fiecare. In Sohat, iată, 
mln cultural, în Progresul, o 
școală...

De mare folos ne-a fost în 
toată truda asta tovarășul Pre
da, deputatul nostru. Nu ne stă 
in fire să ne lăudăm și să lău
dăm. Știți prea bine în ce 
condiții învățau copiii noștri. 
Tovarășul Preda a spus că tre.

electrică. O firmă de 
vestea că în clădirea a- 
este cinematograful să. 
Acolo este și căminul

ceea, 
dacă 

la 
as- 
ra- 
că-

In anii regimului democrat-popular ma- prin autoimpunere numeroase insti- comuna Certeze, raionul Ouaș, iar
sele de țărani muncitori, in frunte cu iuții culturaJe. Prima noastră foto- cea de a doua, căminul cultural din co-
deputății sfaturilor populare, au construit grafie infățițează noua școală din muna Oltina, regiunea Constanța.

buie să ne facem școală nouă. 
S-a abătut adesea din drumu
rile lui in Vasilați, in circum
scripția sa, în mijlocul oame
nilor care i-au dat voturile a- 
cum do» ani.

A fost de față cind noi am 
votat sumele hotărâte pentrn 
autoimpunere ; a stat lingă nd 
când am pus temeliile cons
trucțiilor i s-a interesat to* 
timpul de mersul lucrărilor i 
și oamenii găseau în el un 
prieten, un sfătuitor, un om 
de al cărui îndemn asculți ca 
dragă inimă. II propun să fio 
din nou candidatul nostru pen
tru că prin munca lui și-a cîț- 
tigat pe merit și din plin încro- 
derea noastră...

Cînd vorbitorul care a pro
pus din nou candidatura tova
rășului Ion Preda a isprăvit, 
s-a înălțat odată lingă mine 
glasul tovarășului Mușat :

— Am venit pe zloată, șap
te căruțe cu oameni din Sohat. 
Am venit să susținem candi
datura tovarășului Ion Preda, 
care-i și deputatul nostru. Să-I 
susținem, că merită, dar 
și cerem.

— II vestim că sîntem 
rîți să facem și în 
hat cinematograf. Și-i i 
să ne ajute să băgăm lumină 
electrică în sat. Bani avem că 
cei mai multi sîntem colecti
viști. Să ne arate cum și ce tre
buie să facem ca să ne radio» 
ficăm comuna. Vrem să ne bu
curăm de tot ce regimul de 
democrație populară ne asi
gură, pentru că sîntem oameni 
muncitori, cinstiți și mergem 
cu hotărîre pe drumul partidu
lui.

După aceste vorbe — caro 
numai de muștruluială nu 
erau — candidatul circum
scripției electorale nr. 14 din 
comuna Vasilați a prins a rîde 
mulțumit. Să cîștigi sufletele 
oamenilor, încrederea lor, prin 
merite dovedite în muncă, 
este un lucru minunat I

Florin Murgu

să-i

hotă- 
So- 

cerem



•d-hoc •! Moldo»»!, la Ion Boală (pictură)

(Urmare din pag- I-a)

Moldova, unde fostul domn Grigore AL Ghica o spri
jinise. încă de la 25 mai 1850 se înființase la lași Co
mitetul Unirii, care a organizat comitete unioniste în 
toate reședințele de ținuturi. Două gazete influente, 
Steaua Dunării, redactată de Mihail Kogălniceanu, și 

Zimbrul, sprijineau acțiunea sa. întreaga opinie publică 
era antrenată în mișcarea pentru unire. Ajungînd cai
macam, Teodor Balș s-a grăbit să desființeze cele două 
gazete, să persecute pe unioniști și să organizeze o miș
care separatistă. El muri însă la 1 martie 1857, tocmai 

rfnd se pregătea să țină alegerile pentru divanuri.
In Țara Romînească nu era aproape nimeni contra 

wnrii. căci în mod firesc capitala noului stat urma să 
fie la București- Lupta de clasă se dădea aci între 
boierimea conservatoare și burghezie pentru puterea 
de stat. Caimacamul Alexandru Ghica, numit în iulie 
1856 la expirarea termenului de domnie a lui Barbu 
Știrbei cu sprijinul ambasadorului englez la Constan- 
tinopol, Stalford de Redcliffe, a căutat în primele 
șase luni de guvernare să concentreze sub conducerea 
ia majoritatea boiermii pentru a se face apoi ales 
domn al noului stat. In acest scop, s-a opus reîntoar
cerii în țară a grupului de exilați condus de C. A. 
Bosetti, care în anii 1849—1853 aderase la principiile 
•ocialismului mic-burghez al lui Proudhon și constituia 
nucleul ce] mai avansat și mai dinamic al burgheziei] 
Nereușind să atragă de partea sa boierimea conserva
toare, atașată lui Gheorghe Bibescu, fostul domn răs
turnat de revoluția din 1848, și lui Barbu Știrbei, de 
■bia plecat din domnie, caimacamul Alexandru Ghica 
■ schimbat treptat atitudinea sa și s-a înțeles cu boieri
mea liberală și cu burghezia, care colaborau pentru 

1 înfăptuirea unirii și a reformelor burgheze. Acestea al- 
cătuiseră la începutul lui martie 1857 Comitetul Central 

, al Unirii în București, care a organizat comitete unio
niste în toate orașele reședințe de județe. Gazeta ofi
cială a Comitetului era Concordia, condusă de boierul 
liberal Constantin Crețulescu și de Maria Rosetti, soția 

‘ lui C. A. Rosetti, reîntoarsă în țară în februarie 1857, 
nefiind trecută pe lista exilaților. Spre a-și atrage bună
voința Partidei naționale, ce se constituia în jurul Co
mitetului Central al Unirii, caimacamul permise în iu
nie intrarea în țară a grupului condus de C- A. Rosetti, 

, care aștepta de șase luni la Rusduk să i se permită 
I trecerea Dunării. Concordia și-a încetat apariția, apă
sând în locul ei Rominul la 9 august 1857 sub redacția 
hri C. A. Rosetti. De aci înainte, lupta pentru unire și 
reforme burghezo-democratice în Țara Romînească a 
fost dusă de gruparea radicală alcătuită In jurul gaze
tei Rominul.

Murind Teodor Balș, Poarta numi în locul său pe 
unul dintre miniștrii acestuia, Nicolae Vogoride, mol
dovean numai în calitate de soț al fiicei lui Costache 
Conachi, restul familiei sale fiind strâns legat de inte
resele Fanarului. Noul caimacam începu o acțiune și 
mai violentă pentru desființarea mișcării unioniste. El 
făcu alegerile pentru Divanul ad-hoc din Moldova, 
după ce ștersese de pe listele electorale, bănuindu-i 
ca unioniști, majoritatea bărbaților cu drept de vot. 
Cînd s-a făcut votarea, de abia ceva mai mult de 10% 
din cei rămași înscriși pe listele electorale s-au pre
zentat la urne, așa îneît Divanul ales nu reprezenta de- 
cît o infimă minoritate a populației țării. Mișcarea se
paratistă, cu tot sprijinul dat de cei doi caimacami, ră
măsese cu totul superficială. Chiar din rindurile marilor 
boieri conservatori, numai puțini s-au declarat separa
tiști. Fără să tină seama de numărul mic al participan-

--  w  ~w -w V—----------- -» •------- ------- --------- — — 
țflrw la vex. rxiimncumul No Lie Vogoride a proclamat 
ak*i pe candidații desemnați de el, toți separatiști.

Unioniștii moldoveni făcuseră să fie publicata cu pu
țină vreme înainte, în presa europeană, o întreagă co
respondență trimisă caimacamului, în care diferiți mem
bri ai familiei sale îl îndemnau în numele Porții să 
falsifice alegerile- Alarmați de măsurile drastice ale 
lui Nicolae Vogoride, reprezentanții Puterilor favorabile 
unirii în Comisia specială de informare se deplasaseră 
în Moldova în ajunul alegerilor, unde s-au convins de 
falsificarea grosolană pusă la cale de caimacam.

Franța, Rusia, Sardinia și Prusia au cerut Porții să 
anuleze alegerile falsificate, dar aceasta, știindu-se spri
jinită de Anglia și Austria, a refuzat. Rînd pe rind cele 
patru puteri favorabile unirii au întrerupt relațiile lor 
diplomatice cu Poarta, la sfârșitul lui iulie 1857. Situa
ția era foarte încordată și putea duce la război. Pentru 
a înlătura pericolul războiului, Napoleon al III-lea se 
întâlni în zilele de 6—10 august 1857 cu regina Vic
toria a Angliei și cu primul ei ministru, Palmerston, la 
Osborne. în insula Wight din Marea Mînecii. Aci se 
ajunse la înțelegerea ca Anglia să impună Porț:i anu
larea alegerilor falsificate, iar Franța să renunțe de a 
mai cere unirea deplină sub principe strein a celor 
două principate. Prestigiul lui Napoleon al III-lea și 
Interesele Angliei, care ținteau la păstrarea integrității 
Imperiului Otoman, erau salvate.

Presată și de Anglia, Poarta se văzu nevoită să anu
leze alegerile falsificate de caimacamul Nicolae Vogo
ride. In septembrie, s-au făcut în Moldova noi alegeri, 
de astă dată în libertate deplină, dînd o zdrobitoare 
majoritate unionistă. Alegerile făcute în aceeași lună în 
Țara Romîneoscă au dat deasemenea majoritatea Par
tidei naționale, deși aci toți deputății s-au declarat 
partizani ai unirii.

La propunerea lui Mihail Kogălniceanu, Divanul ad- 
hoc al Moldovei a votat la 7 octombrie 1857 o rezo
luție în care se cereau : 1) respectarea autonomiei Prin
cipatelor ; 2) unirea lor într-un singur stat cu numele 
de Romînia ; 3) prinț străin ereditar, ales dintr-o di
nastie domnitoare în Europa; 4) neutralitatea Princi
patelor ; 5) putere legiuitoare încredințată unei Adu
nări obștești „...în care să fie reprezentate toate inte
resele nației". Mai sobru. Divanul ad-hoc al Țării Ro- 
mînești vota peste două zile, la 9 octombrie, o rezolu
ție care cuprindea aceleași cereri, formulate însă mai 
precis : 1) garantarea autonomiei și neutralității terito
riului celor două principate ; 2) unirea Țării Romînești 
și a Moldovei într-un singur stat cu un singur guvern ;
3) principe strein dintr-o familie domnitoare în Europa;
4) guvern constituțional reprezentativ cu o singură A- 
dunare obștească „...întocmită pe o bază electorală în
destul de largă, incit să reprezinte. interesele generale 
ale populației romine"-

Divanul ad-hoc muntean a refuzat să dezbată șl 
problema reorganizării interne, motivînd că o va face 
numai după ce Puterile vor aproba cererile referitoare 
la unire, în timp ce Divanul ad-hoc moldovean a di
scutat și reorganizarea internă, fără să ajungă însă la 
o soluție a spinoasei probleme a relațiilor dintre ță
rani și moșieri.

Considerînd că s-an informat suficient în privința 
dorințelor populației Moldovei și Țării Romînești, Pu
terile au căzut de acord ca să Se închidă în decem
brie 1857 lucrările Divanurilor. După aproape patru 

luni. Comisia specială de informare a terminat de re
dactat raportul său, cuprinzînd constatările privind si
tuația Moldovei și Țării Romînești și dorințele popu
lației lor. La 22 mai 1858 s-a deschis la Paris Confe
rința reprezentanților celor șapte Puteri, destinată re
zolvării problemei unirii și reorganizării Principalelor.

Dînd o interpretare proprie acordului de la Osborne, 
Franța, sprijinită de Rusia, Sardinia și Prusia, a căutat 
să obțină pentru Principate o organizare federativă cit 
mai strânsă. S-au opus cu îndîrjire Austria si Poarta, în 
timp ce Anglia căuta — și a reușit pe deplin — să 
■ducă cele două tabere la împăcare, împingîndu-le pe 
calea trasată de acordul de la Osbome.

Convenția semnată de Conferință la 19 august 1858 
alcătuia o federație cu numele de Principatele Unite ale 
Moldovei și Țării Romînești, cu cîte un domn, un gu
vern și o Adunare electivă în fiecare principat, dar cu 
aceleași legi și cu aceeași organizare administrativă, o 
Comisie Centrală de unificare a legilor și o înaltă Curte 
de justiție la Focșani. Satisfăcînd una din revendicările 
revoluției de la 1848, Convenția de la Paris proclama 
egalitatea civilă în fața legilor a tuturor locuitorilor 
țării, desființa privilegiile boierești și impunea îmbu
nătățirea situației țăranilor clăeași, înlăturând ' astfel 
formațiunea feudală si Puuin 1 ia locul ei pe cea capi- 

Stipulațiile electoral*» ce n însoțeau rtndeaiI insă 
toată puterea politică numai moșierilor, mari și mici, și 
vârfurilor burgheziei. Burghezia mijlocie și mică, țără
nimea și muncitorimea de la orașe erau excluse de Ia 
drepturile electorale. Dorințele Divanurilor ad-hoc ră
măseseră și în această privință nebăgate în seamă. Prin 
stipulațiile electorale reacționare, Puterile, mai toate 
conduse de guverne conservatoare, căutau să înfrâneze 
acțiunile revoluționare ale maselor din Principate, care 
constituiau, prin organizarea lor internă liberală, o 
spărtură în imensul bloc feudalo-absolutist ce domina 
răsăritul Europei. Cele șase Puteri garante se angajau 
să apere autonomia deplină a Principatelor Unite îm
potriva Porții, care n-avea drept să intervină decât în 
coz de răzvrătire și numai în acord cu ele.

Cunoscînd cuprinsul Convenției, poporul romîn n-a 
putut fi mulțumit de felul în care marile Puteri euro
pene înțelegeau să satisfacă dorințele sale de un:re și 
reorganizare internă. El nu s-a dat totuși învins, ho- 
tărîndu-se să treacă peste restricțiile Convenției pentru 
• ajunge la unirea desăvîrșită a celor două principate. 
Cu toate încercările Porții, sprijinită cu înverșunare de 
Austria, de a falsifica alegerile de deputați pentru 
Adunarea electivă a Moldovei, Partida națională a ob
ținut majoritatea și a putut să facă să fie ales domn 
■1 Moldovei la 5 ianuarie 1859 (stil vechi) pe unicul 
ei candidat, colonelul Alexandru Cuza, unul din re
voluționarii de Ia 1848. In Țara Romînească, conser
vatorii au obținut majoritatea și se pregăteau să aleagă 
domn pe Gheorghe Bibescu. Gruparea radicală, ră
masă în minoritate, s-a văzut nevoită să facă apel la 
mase, căutînd să pună mîna pe putere pe cale revo
luționară. înspăimântați, deputății conservatori au re
nunțat la candidatul lor și au consimțit, în ziua de 24 
ianuarie 1859 (stil vechi), la alegerea lui Cuza, domnul 
Moldovei, și ca domn al Țării Romînești- S-a ajuns 
astfel, călcîndu-se deschis prevederile Convenției de 
la Paris, la unirea personală a celor două principate. 
Pasul hotărâtor către înfăptuirea Unirii era făcut.

Aflînd despre această înfruntare, Poarta se pregătea 
să ocupe cu forțele sale armate Principatele, pentru a 
alunga pe Cuza, în timp ce Austria amenința și An
glia se indigna. Părăsind angajamentele luate la Os

borne, Franța s-a declarat îndată favorabilă recunoaș
terii dublei alegeri a lui Cuza, fiind urmată pe această 
cele de Rusia, Sardinia și Prusia. Anglia, ca să nu 
ajungă din nou în dezacord cu Franța, a făcut și ea 
apoi același lucru. Numai Poarta și Austria au continuat 
să ceară alungarea lui Cuza și separarea completă a 
Principatelor. înfrântă în războiul din Italia, Austria s-a 
văzut nevoită apoi să renunțe la atitudinea ei dușmă
noasă unirii, iar Poarta, rămasă izolată, a încetat ame
nințările ei neputincioase. In septembrie 1859, o nouă 
Conferință la Paris a celor șapte Puteri recunoaște 
dubla alegere a lui Cuza. Printr-o acțiune diplomatică 
■bilă și perseverentă, Cuza a obținut în toamna anului 
1861 recunoașterea de către Puterile garante și de 
Poarta însăși a unirii depline a Moldovei cu Țara Ro
mînească într-un singur stat, cu o singură Adunare 
Națională, un singur guvern și un singur domn. Ro
mînia era înfăptuită.

Unirea Moldovei cu Țara Romînească constituia nu- 
/ mai începutul unității naționale a poporului romîn, rea

lizată în momentul cînd forțele reacționare feudale și 
t burgheze din Europa se străduiau să. strunească lupta 

revoluționară a popoarelor. Ea apare astfel CA o vic
torie a forțelor progresiste împotriva forțelor întune
cate ale trecutului. Dacă guvernele feudalo-absolutiste 
sau burghezo-conservatoare ale celor șapte Puteri sem
natare ale Tratatului de la Paris sau ale Convenției de 
la Paris au consimțit la acest act, scrișnind uneori din 
dinți, cum făceau Poarta și Casa de Habsburg, faptul 
se datorează dorinței lor de a potoli un focar de re
voluție, socotit multă vreme ca cel mai periculos dm 
răsăritul Europei și recomandat atenției lor de însăși 
așezarea sa la confiniile celor trei mari imperii feudalo- 
absolutiste întemeiate pe profunde contradicții națio
nale și sociale.

Lupta poporului romîn pentru unire a fost sprijinită 
de numeroase spirite progresiste ale epocii, de la bur
ghezii liberali Gladstone și Edgar Quinet, pînă la de
mocrații revoluționari Jules Michelet, Giuseppe Mazzini, 
N. Cemîșevschi și N. Dobroliubov- Sprijinul cercurilor 
progresiste europene se datora nu numai necesității lor 
spirituale de a contribui la înfăptuirea unui act de drep
tate, ci interesului ce-1 prezenta pentru progres înfăp
tuirea unui stat nou, ieșit din lupta revoluționară a 
unui popor pînă atunci subjugat. Speranțele lor nu au 
fost înșelate. Romînia a constituit pentru cîteva zeci de 
ani un loc de refugiu al luptătorilor pentru dreptatea 
socială sau națională din cele trei imperii vecine.

Epoca de stabilizare a dominației burgheze, ce a 
durat pînă la primul război mondial, a împiedicat de
săvârșirea unității naționale a poporului romîn în secolul 
al XlX-lea. Aceasta a fost realizată totuși la 1 decem
brie 1918, în urma prăbușirii monarhiei habsburgice, 
cînd Transilvania a putut să se unească cu Romînia. 
Era sfârșitul unui proces istoric firesc.
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V. țlEFAN : Depunerea Jurămlntulu! Iul Alexandru Ion Caza cu ocaiia alegerii sale ca domnifor M fclisd- 
palelor Unite (pictură)

— fragmente —

Al la Milcov cu grăbire 
Să-l secăm dlnfr-o sorbire, 
$1 să tragem dan) prea mare 
Peste vechile hotare.

mînă.îgem mînă-n 
imă romină, 
em dan) prea mare 
: set bare I...

moldovene, 
u mine, nene, 
intr-o unite 

și-n pieire I...

neni, măi ftrtatc. 
Intr-o dreptare, 

ii la semănare, 
<zi la 1nă!)are.

eml, așa mă cheamă 
I, d-ala mi-e teamă 
ife și-)i sint frate, 
un suflet bate.

GRIGO1E

Șl s-aducă sînful soare 
Și-acea zi de s&rbăfoare: 
Danfu-n horă s-ocolească 
Toată Țara Domînească I

Asculta)! I răsună valea I— 
De pe Prut șl de pe Jil, 
Vin romînil, negresc calea; 
Vin Tn cele, mii de miL

Mun)r| J-ar surpa, de-ar vrea-« 
Cl-s ca holdele de griu I 
De-ar II Dunărea ar bea-o. 
Dar o poznă de plrlu ?—

o 
o

ALEXANDRESCU

4IREA PRINCIPATELOR £
o 
a

f ale luptei x
k romii hwmwojsRiLJ

— fragmente —
redicată viitorilor deputa)i ai Romîniel o

:e monumente am văzut ades sculptate 
e poartă crucea, zimbru )ării-nveclnale, * 
mină, o coroană, întrunite figurlnd ; 
chea capitală, o măreafă mănăstire,)) 
pte singeroase monument de lnfră|ire, 
Idovei Domn clădită, stă trecutul atestind.

: aste suvenire ? ete-arăt că altădată, 
acelor lupte. In vechimea depărtată, 
omei cei eterne, acești popoli ou fost Iriți; 
r restriști cumplite au izvor in despărfire, 
iul ce-i-apasă nu pot s-afle lecuire, 
imai In unirea către care sini chema)!...

o

:ifim In vechea carte a Istoriei străbune 
tari, ilustre lapte ale najiei romîne, 
mi stă rece ? care suflet nemișcat ? 
ire dor să vază (ara sa In fericire,
bune, cu legi drepte. In tărie și-n unire, 

I artele păcei pe al său pămini bogat ?

ele morminte. Bogdan, Mircea se-nfilnlră, 
lungă-mbrăfișare pe romini fi Infră|iră; 
i-le stau dese umbre de măre)i eroi— 
< -.bor in aer, inimile-nflăcărează...

’upta voastră ei privirea-șl a|Intează ;
■ ușinea fărei se așteaptă de la voi.

i vor ascunde a lor frunte In |ărfnă 
i acum veji pierde marea cauză romfnă, 
chine interese ce-n mici inimi locuiesc ; 
ece, omul piere, dar a patriei iubire 

cea mai rară, cea mai scumpă moștenire, 
părinfi de merit nobili fii o prilmesc.

O
o 
o■) E vorba de biserica Sielii, clădită in Tîrgovișle 

de Vasile Lupu o dafă cu 
cată in Moldova de Matei 
împăcării celor doi domni.

mînăsiirea Soveja ridi- 
Basarab, ca semn al

o
O
O 
O

nnHnrrmnnr5o

Marii democrafl ruși Dobroliubov șl Cernlșevskl care au 
înfăptuirea Unirii prin revista: „Sovromenic* (pictură).

In apropiere de Piața Unirii din Iași se află un 
palat alo cărui temelii au fost puse tncă acum 
un veac șl jumătate. Inscripția de pe 

placa de marmoră, așezată pe zidurile vechiului palat, 
arată că aid a foot ultima reședință a Domnitorului 
Alexandru loan Criza, Intre anii 1859—1862.

Nu de mult am vizitat acest monument de astă res
taurat de curind. Camerelor mici, lucrate simplu dar cn 
mult gust, ctt și sălii de ședințe, ou pereții sculptați, cn 
stflpl groși de marmoră, li s-au păstrat aceeași înfăți
șare pe care o aveau in anuj 1862.

In anul viitor, cu prilejul 
bnplinirii a 100 de ani de 
Ia înfăptuirea Unirii Principa
telor Romîne, va fi amenajat 
aid un mare muzeu. In pre
zent se duce o muncă asiduă 
pentru rtrîngerea pieselor și 
documentelor necesare. Diferi, 
tele documente găsite în arhi
vele îngălbenite de vreme gră
iesc despre rolul pe care l-au 
jucat masele muncitoare de la 
orașe și sate în înfăptuirea ac
tului Unirii celor două princi
pate romîne, Moldova și Țara 
Rcrmlnească. Iată într-una din 
camere dteva picturi. Prin
tre ele se află și un tablou pic
tat de Dan Hatmanii, care în
fățișează divanul ad-hoc al 
Moldovei. Nu mi-a fost greu 
să desprind din tablou figura 
luminoasă a lui moș Ion Roa
tă. Privindu-1 m-am gindit la 
lupta dusă de el alături de 
ceilalți țărani dăcași pentru o 
viață mai bună. Cit de grăi
toare este, tn această direcție, 
jalba din noiembrie 1857, de
pusă la divan de către moș 
Ian Roată împreună cu mai 
mnlți țărani dăcași prin care 
cereau : —„desființarea boie
rescului, dreptul la două tre
imi din marile moșii, înlocui
rea tuturor impozitelor In
muncă fl înființarea impozitului fiecăruia după averea 
pe care o posedă, alegerea dregătorilor totului de către 
săteni, desființarea bătăii" și altele-

Există In arhivele muzeului un document care re
prezintă Statutul dezvoltării Convenției din 7/19 august 
1858, de la Paris. In document se arată că : „unirea celor 
două principate să fie făcută sub numele de Principatele 
Unite aia Moldovei și Țării Ronunești insă fiecare prin
cipat să-fi aleagă un principe al său, să albe un guvern 

fi o adunare legislativă proprie". Dar poporul muncitor 
dki cele două principate a făcut să se spulbere această 
hotărfre nedreaptă. Sub presiunea sa a fost ales un sin
gur domnitor și s-a înfăptuit actul Unirii. S-a păstrat ca 
mărturie bl Muzeu] Unirii din Iași și o pictură a lui 
V. Ștefan, care II reprezintă pe Alexandru Ioan Cuza 
depunhid jurămtntul cu ocazia alegerii sale ca domn 
al celor dcuă principate-

elementele feudale ale

TH. AMAN : Doamna Elena Cuza (pretură)Elena Cuza (pretură)

Cite n-am văzut în muzeul din Iași 1 Se mai afli 
aid afișe tipărite și manuscrise greu de descifrat, ia 
Întregime, dar din al căror conținut se desprind o su
rie de reforme făcute in timpul domniei lui Alexandru! 
Ioan Cuza și al guvernului Mihail Kogălniceanu. Unda 
vorbesc despre desăvîrșirea unirii, întărirea autonomiei 
și punerea bazei statului național burghez romîn. Altele, 
vorbesc despre legi ca : secularizarea averilor minăsti- 
rejti, lărgirea bazei electorale și începutul de împro
prietărire a țăranilor dăcași (1864), date tot sub ta- 
fluența maselor populare, legi ce au lovit puternic In 

orînduixii vremii. Intr-un all 
tablou pictat de Dan Halma- 
Hu se face prezentă figura 
marilor revoluționari demo
dați ruși Cemîșevski șl 
Dobroliubov, care au spri
jinit cu hotărire actul Uni
rii Principatelor Romîne pria 
revista „Sovremenic" (Con
temporanul). Intre zecile d& 
cărți roase de ani, ce au făcut 
parte odinioară din biblioteca 
lui Alexandru Ioan Cuza, so 
află o partitură în care este 
pusă pe note „Hora Unirii" și 
volumul „Doine și Lăcrimioa
re", dăruite domnitorului de 
poetul Vasile Alecsandri- In 
prefața lor poetul a scris: 
„închin aceste doine cu iubire 
fl recunoștință pre-iubifultd 
nostru părinte, Alesandru loan 
Cuza". Am descifrat și am ad
mirat multe din documentele 
și piesele adunate pînă acum 
in acest muzeu. Dar n-am 
cuvinte să povestesc despre 
uimirea ce mi-a produs-o bro
deria tronului domnesc, lu
crată cu migală și pricepere. 
Cită iscusință, cită măiestrie 1 
Țărancele muntence și moldo- 
vence, care au lucrat cu mă- 
tasă broderia acestui tron, 
și-au pus în lucrul lor toată 
rîvna, toată dragostea. Minu
natul lor dar simbolizează 

speranțele pe care masde populare și le-au pus bi 
Unire. Doar poporul a fost cel care a creat zicala: 
„Unirea face puterea". In unire poporul vedea putința 
de a duce cu puteri sporite lupta pentru a scutura o- 
dată pentru totdeauna jugul otoman. Masele populare 
vedeau de asemenea In Unire un pas important pe 
drumul luptei pentru pămînt și drepturi democratice. 
Dar așteptările lor au fost Înșelate de burghezie care 
s-a înțeles cu moșierimea, ciuntind și bruma de refor
me cu caracter democratic ce au fost făcute In acel 
timp.

Roadele luptei de veacuri pentru libertate și o viață 
mai bună au fost culese de poporul muncitor de abia 
in condițiile regimului nostru democrat popular, cînd 
cei ce muncesc au devenit cu adevărat stăpîni ai țării 
și ai propriei lor soarte.

Maria Stancu
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Belșugul nu vine de la sine
Din experiența g. a. c. „16 Februarie 1933“ 

din comuna Baba Ana în sporirea fondului de bază

Prima și cea mai importantă lucrare 
pentru prevenirea eroziunii solului 
este organizarea teritoriului din 

regiunile deluroase. Astfel, coastele a- 
brupte cu soluri spălate de apă se vor 
Moși ca : finețe, pășuni, plantații de vii, 
pomi sau păduri, după regiune. Terenu
ri® alunecătoare se folosesc pentru fî- 
nețe sau plantații pomicole și forestie- 
M. Rupturile de teren, rîpile, coastele 
jârupte. coamele ascuțite se plantează cu 
pomi fructiferi sau arbori. Terenurile 
arabile se împart în tarlale așezate cu 
longimea de-a curmezișul pantei, pentru 
ca muncile agricole și în special aratul 
să nu se facă de Ia deal la vale. Drumu
rile trebuie să meargă cît mai de-a 
curmezișul coastelor pentru că în caz 
centrar favorizează formarea ogașelor și 
«(pilor.

O dată cu organizarea teritoriului este 
aecesar să se facă plantații sau perdele 
de protecție, al căror traseu și compo
nentă trebuie stabilite cu ajutorul ingi
nerului A agronom de la sfatul popular 
tatonai.

O lucrare specială pentru combaterea 
eraziuniî solului este arătura de-a curme- 
siful coastei. Dacă arătura se face 
de-a lungul pantei (de la deal la vale), 
ap* din ploi în loc să se infiltreze în 
pămînt se scurge pe brazde la vale, cărînd 
și • mare cantitate de pămînt, iar cu 
timpul face pe terenurile respective fă
gașe, ogașe și chiar rîpi.

Arățura de-a curmezișul pantei face ca 
produsa terenurilor respective să creas
ed cuJO—20 la sută, iar eroziunea solu- 
bi sc-țde pînă la 10—20 ori.

Penku a retine mai bine apa, arătura 
ae faoe la cormană, rcalizindu-se astfel 
niște spinări în curmezișul pantei. Pe 
crestele înclinate puternic, unde este 
umezeală destulă, se lasă la distante de 
10—40 m. benzi înierbate înguste de 
8—2,5 m. care absorb apa ce se scurge 
pe coaste și opresc spălarea solului.

întoarcerea arăturii de-a curmezișul 
pantei nu se poate face pe loturi indivi
duale, ci numai asociindu-se în întovă
rășiri sau în gospodării colective. Cul
tivarea terenurilor din regiunea de deal 
pe loturi individuale duce mai încet sau 
mal repede, DAR SIGUR, Ia mărirea e- 
roziunii și |a scăderea, an de an, a ferti
lității solului.

Pe coastele expuse eroziunii lucrarea 
pămîntuluj trebuie să se facă mecanizat 
pentru a împiedica snă'area pămîn‘i’’ 

rol

de către apă. Coasta va fi împărțită de-a 
curmezișul ei în fîșii late de 30—100 
m. cultivate cu plante diferite, îneît ft- 
șia pe care cultivăm prășitoare să fie 
cuprinsă între două ftșii cu păioase sau 
plante de nutreț.

Este bine, oriunde putem, să evităm 
cultivarea prășitoaretor pe coastele su
puse eroziunii.

Pe terenurile unde se fac lucrări de 
combaterea eroziunii, în regiunea de deal, 
se recomandă să se planteze : mărul, pru
nul. cireșul, vișinul și mai ailes vișinul 
tufă, iar ca arbuști : coacăzul negru, a- 
grișul, smeura.

Arborii cei mai indicați pentru plan
tarea acestor terenuri și a perdelelor de 
protecție sînt : salcimul, gîădița, frasi
nul comun, ienuperul de Virginia și ste
jarul roșu.

Cum trebuie folosite 
pășunile din regiunile 

de deal

In primul rind pășunea să nu fie 
încărcată decît cu numărul de ani
male ce poate hrăni, iar pășunatul 

să se practice pe parcele In rotații și nu 
pe terenul umed după ploi. Pășunatul în 
parcele mărește productivitatea pășunii 
cu cel puțin 20 la sută.

'Amestecul de ierburi care alcătuiește 
pajiștea pășunii are o deosebită impor
tanță în lupta împotriva eroziunii solului.

Astfel pentru pășunile cu fața spre nord 
și nord-est un amestec indicat de ierburi 
este următorul : ovăzeior 20 la sută, ob- 
sigă 30 la sută. golomăt 10 la sută, 
sparcetă 20 la sută, lucerna 10 la sută și 
ghizdei 10 la sută, iar pentru cele cu 
fața spre sud și sud-vest un ampstec de 
ierburi format din obsigă, sulfină gal
benă și ghizdei.

Parcelele din pășune trebuie despărțite 
prin perdele de protecție, care pot înde
plini și funcția de umbrare.

Rîpile, rovenele, ogașele se îmbunătă
țesc prin mici baraje, formate din lemn 
sau piatră și se cuprind în plantații de 
protecție ale căror margini dinspre pă
șune trebuie prevăzute cu arbori și ar
buști cu ghimpi pentru a împiedica pă
trunderea animalelor.

Prof. I. M. Gheorghiu

In tați am cîteva situații întoc
mite cu migală de contabilul co
lectivei. Una din ele îmi vorbeș

te, în graiul cifrelor, de recoltele obți
nute In acest an. La griu, de pildă, co
lectiviștii din Baba Ana au scos 1910 
kg. la hectar, Ia porumb 4040 kg., Ia 
sfecla de zahăr 28.000 kg., la ovăz 2300 
kg la hectar. Iată și o situație a veni
turilor. Din ea rezultă că în acest an 
colectiviștii au realizat un venit bă
nesc de 1.112.000 lei, dintre care 366.796 
lei din cultura mare, 174.311 lei din 
sectorul zootehnic, 140.000 lei din gră
dina de legume și zarzavaturi etc.

— După cum vedeți, am căutat pe 
cît a cu putință să ne dezvoltăm în 
cît mai multe direcții — îmi spuse pre
ședintele colectivei. O mare atenție am 
dat creșterii animalelor, culturii plan
telor tehnice și Iegumiculturii. Și am 
făcut bine. Numai sfecla de zahăr ne-a 
adus în acest an un venit bănesc de 
peste 268.000 lei. Și asta înseamnă 
ceva I... Toate astea nu le-am fi putut 
insă înfăptui dacă n-am fi dat atenția 
cuvenită creșterii continue a fondului 
de bază.

La început, prin 1950 cînd a luat fiin
ță gospodăria colectivă, ea avea un 
fond de bază de numai 20.250 lei. De 
atunci au trecut 7 ani. In acest răstimp 
fondul de bază s-a mărit continuu, a- 
jungind acum Ia 970.000 lei.

Cu banii adunați s-au construit : trei 
magazii de cereale cu o capacitate de 
70 de vagoane, un grajd pentru 40 de 
vite mari, o moară, un saivan pentru 
1.000 de oi, maternități pentru scroafe 
și oi, cotețe pentru păsări, o cășărie. 
Gospodăria a cumpărat animale și pă. 
sări, așa că acum are : 600 de oi, 22 
de scroafe, peste 250 de păsări, nume
roase animale de muncă și de prăsilă.

O dată cu sporirea fondului de bază 
au sporit mereu și veniturile colecti
viștilor la zi-muncă. De la 34 de lei, 

Fig. 2. — Canalele de coastă sini, de asemenea, lucrări ce le putem 
executa pentru combaterea eroziunii și care se execută tot de-a curmezișul 
pe coastele cu înclinarea mai mare. Ele sînt formate din șanfuri adine: de 
30—70 cm ; pămîntul scos se pune pe merginea de la vale sub forma unui 
diguleț. Se execută de obicei la obîrșia rîpilor pentru a opri șuvoaiele de 
apă să intre In rîpă, împiedicînd astfel adîncirea ei, lucru ce permite fixarea 
vegetației și deci ameliorarea rîpei.

dt revenea pentru ziua-muncă in 1954, 
s-a ajuns in 1955 la 40 lei, in 1956 la 
45 lei, iar în anul 1957 la 52 lei. 
In felul acesta, mulți dintre colec
tiviști au primit, bunăoară, în anul 1957, 
produse și bani ce se ridică Ia mai 
mult de 37.000 lei. Unul dintre aceștia 
este și colectivistul Ion M. Cocan, care 
a dus acasă, la împărțirea veniturilor, 
peste 5.740 kg. de porumb, 3.080 kg. de 
grîu, 539 kg. de cartofi, 560 litri de 
vin, 109 kg. de zahăr, mai mult de un 
vagon și jumătate de furaje, orz, ovăz, 
roșii, varză și alte produse, plus 12.600 
lei în numerar. Și asta doar pentru 700 
de zile-muncă făcute în gospodărie. Eva- 
luînd îp bani ce a primit acest harnic 
colectivist, rezultă că el a dus acasă 
produse și bani în sumă de peste 37.000 
lei, ceea ce revine mai mult de 3.000 
de lei lunar.

Da. Colectiviștii din Baba Ana tră
iesc acum mai bine ca pe vremea cînd 
lucrau de unul singur. Numai în ulti
mii ani mai mult de 60 dintre ei și-au 
construit case noi în care au introdus 
lumină electrică. 30 dintre colectiviști 
au aparate de radio și aproape fiecare 
are în casă difuzor ; peste 120 au bi
ciclete, mulți și-au cumpărat mobilă 
nouă, mașini de cusut.... Podurile ca
selor și magaziile lor gem sub greuta
tea bucatelor primite pentru munca fă
cută în gospodărie. Fiecare dintre ei 
are : vacă cu lapte, 5-10 oi, 1-2 porci 
și multe, multe păsări.

Grija colectiviștilor din comuna Baba 
Ana pentru sporirea fondului de. bază 
e un bun exemplu care poate să fie ur
mat de toți colectiviștii dat fiind că, 
cu cît este mai mare fondul de baza, 
cu atît se dezvoltă mai bine gospodă
ria colectivă, cu atît mai mari sînt 
și veniturile colectiviștilor.

Lazâr Simion

FI» 
executa in 
constă din 
șanț în partea de fa deal și așezate de-a curmezișul coastei. Ele au rolul 
de a refine apa de scurgere, forfînd-o să se infiltreze în sol, de unde o iau 
plantele agricole.

1. — Valurile de pămint stol lucrări pe care plugarul to poate 
ragluade de deal, pentru combalosee «aoctoaii soțului lucrările 
mici spinări de pămînt înalte de !•—<5 cm. mărginite de un Fig. 3. — Terasele se execută pe coastele foarte mari, unde nu se pol 

executa nici valuri, nici canale de coastă. Terenul se amenajează în trepte, 
pe care se plantează pomi sau vi}ă de vie, înălțimea treptelor terasei poate 
merge pînă ia maximum 1,50 m.



Sistemul socialist mondial — 
o forță grandioasă 
în continuă dezvoltare

In aprecierea drumului glo
rios pe care l-a străbătut 
pină acum sistemul socia

list trebuie avut în vedere gra
dul de dezvoltare de la 
care au pornit țările so
cialiste pe acest drum. Rusia 
țaristă era una din cele mai 
înapoiate țări, partîcinmd la 
producția industrială mondia
lă cu numai 2,6 la sută. Cele
lalte țări care după cel de-al 
doilea război mondial, au por
nit pe calea socialismului, cu 
excepția Cehoslovaciei și R. D. 
Germane, erau și ele foarte 
înapoiate din punct de ve
dere economic. In cei 40 
de ani cîți au trecut de 
la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, Uniunea 
Sovietică a făcut un salt uriaș, 
ajungind a doua țară din lu
me în privința producției in
dustriale. In 1957 producția in
dustrială a U-R.S-S- era de 
peste 30 de ori mai mare de
cit producția dinainte de revo
luție și de 4 ori mai mare de- 
cît producția dinaintea celui de 
al doilea război mondial- Suc
cese uriașe au obținut și țări
le de democrație populară: pro
ducția industrială a Poloniei a 
crescut de șase ori, cea a Bul
gariei de 6,5 ori, a Romîniei 
de 3.3 ori, a R.P- Chineze de 
aproape 3 ori etc.

Creșterea forței economice a 
sistemului socialist-mondial se 
vădește puternic și in dezvolta
rea agriculturii. Producția de 
cereale pe cap de locuitor este 
mai mare in sistemul socialist 
decît in cel capitalist. Țările 
lagărului socialist cuprind o 
treime din populația globului 
și dau 40 la sută din produc
ția mondială de cereale. In 
U.R.S-S-, în anii 1954—1956 
au fost valorificate peste 36 
milioane de hectare de pămin- 
turi virgine și ințelenite, ceea 
ce a permis mărirea considera
bilă a suprafeței cultivate cu 
cereale. Mari succese au obți
nut și celelalte țări socialiste: 
in China Populară cooperati
vizarea agriculturii este termi
nată, în R-P- Bulgaria coope
rativele agricole de muncă cu
prind peste 80 Ia sută din în
treaga suprafață arabilă, iar 
in țara noastră aproape 50 la 
sută din suprafața agricolă a- 
parține sectorului socialist, de 
stat și cooperatist-

Superioritatea sistemului 
mondial socialist asupra celui 
capitalist rezultă clar din rit
mul dezvoltării economice a ce
lor două sisteme. Astfel, dacă 
luăm șl comparăm creșterea 
producției industriale in țările 
socialiste intre anii 1937—1955, 
vedem că volumul acestei pro
ducții este de aproape 4 ori 
mai mare, pe cind, in princi
palele țări capitaliste el este 
doar de aproape două ori.

Dezvoltarea rapidă a in
dustriei țărilor socialiste a 
dus incă de pe acum la schim
barea raportului de forțe chiar 
între unele țări de democrație 
populară $1 unele țări capitali
ste înaintate. Astfel, dacă in 
1938 Italia producea cu 40 la 
sută mai mult oțel decit Polo
nia, acum Polonia produce mai 
mult oțel decit Italia, statele 
democrat-populare din Euro
pa, care cuprind aproape ju
mătate din populația continen
tului, produc circa două treimi 
din cantitatea energiei electrice 
produsă de 19 state capitaliste 
europene la un loc.

După cum se vede, in între
cerea cu capitalismul, socialis
mul iși dovedește în toate do
meniile economice superiorita
tea- Țările socialiste au acum 

de ciștigat bătălia care se dă 
pentru a atinge și a întrece pro
ducția pe cap de locuitor rea
lizată in țările capitaliste.

In următorii ani, U.R.S.S. va 
ajunge din urmă S.U.A. în pri
vința producției pe cap de locui
tor la carne, unt și lapte- La 
elaborarea celui de*al doilea 
plan cincinal al R- Cehoslovace 
s-a arătat că această țară are 
toate premizele ca ramurile 
principale ale economiei sale să 
întreacă cele mai dezvoltate 
țări capitaliste in ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Țările socialiste au obținut 
mari succese și în dezvoltarea 
științei, tehnicii, invățămintului 
și culturii. înainte de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie in Rusia țaristă numai ju
mătate din copiii de vîrstă șco
lară frecventau școlile elemen
tare. Azi, U-RS.S. a întrecut 
In domeniul invățămintului ță
rile capitaliste: ea este prima 
țară din lume în care a început 
realizarea invățămintului me
diu general- In același timp 
in S.U.A. sînt peste 12 milioa
ne de analfabeți. in Japonia 
peste 4 milioane etc- Azi in e- 
conomia URS S lucrează mai 
mult de 6 milioane de specia
liști cu studii superioare și 
medii, adică cu peste 30 de ori 
mai mulți decit in Rusia ța
ristă.

In U R.S.S- a fost construită 
cea mai puternică hidrocentra
lă precum și prima centrală a- 
tomică din lume- Intr-o serie de 
țări socialiste, printre care și 
țara noastră, au fost construiți, 
cu ajutorul U.R-S.S-, reactori 
atomici. Uniunea Sovietică a 
obținut o istorică victorie in 
știință și tehnică prin lansarea 
primilor sateliți artificiali ai 
Pămintului, în timp ce in 
S.U.A. această încercare s-a 
soldat de citeva ori cu eșecuri 
rușinoase-

U.R.S-S- a întrecut cu. mult 
realizările lumii capitaliste și 
in domeniul armelor nucleare, 
experimentind cu succes rache
ta balistică intercontinentală 
cu mai multe trepte.

Forța economică, in plină 
dezvoltare, știința și cultura 
înfloritoare a sistemului socia
list. dovedesc categorica sa su
perioritate față de sistemul ca
pitalist. sistem învechit și re
acționar, condamnat de către 
Istorie la pieire-

1. Draqomiretcu

Ziua victoriei poporului indian
Poate nicăieri in altă par

te contrastele nu sînt a- 
tît de izbitoare ca în In

dia, una din țările cele mai 
mari din lume, cu o populație 
de aproape 400 milioane de 
oameni. Aici, alături de pala
te cu faimă legendară, se află 
colibe, în care mai locuiesc 
încă milioane de ființe ome. 
nești. Aici, alături de monu
mente istorice (rod al unei ci
vilizații milenare) se află i- 
mense șantiere de construcții 
(rod al celor două planuri cin
cinale, menite să aducă o ra
pidă dezvoltare economică). 
Aici, alături de rănile pricinu
ite de îndelungata cotropire 
colonialistă înfloresc astăzi 
mugurii unei vieți pașnice, in
dependente.

Pentru marele popor indian, 
ziua de 26 ianuarie a devenit 
simbolul luptei pentru liberta
te și independența sa naționa
lă. Încă din anul 1930, la 26 ia
nuarie. cu prilejul unor uriașe 
greve și demonstrații de masă,

-ocial-deiĂocratul Stuart, membru 
al Camerei Comunelor din Canada, a 
calificat pe secretarul de stat al 
S L'.A Dulles, drept o .calamitate 
internațională".

Desen de -NIC. NICOLAESCU
lată ce1 .lasă Dulles în urma lui.

Vaticanul este reședința
Papei, șeful bisericii ca
tolice. Papa, care n-are 

voie să se căsătorească, este a- 
les pe viață de consiliul cardi
nalilor. El domnește ca un 
monarh spiritual peste sute de 
milioane de credincioși, adepți 
ai catolicismului, fiind încoro
nat după toate regulile. Pa
pei i se spune și Suveranul 
pontif. El are un minister com
pus din înalți demnitari ai bi
sericii catolice. Actualul Suve
ran pontif este Pius al XII-lea 
și a fost încoronat în anul 
1939.

Prin tratatul de la Lateran 
din anul 1929, încheiat după 
Îndelungate discuții cu con
ducătorii din acea vreme ai 
Italiei, Cetatea Vaticanului a 
devenit stat suveran, recunos
cut de toate țările lumii. Cu 
rare întreruperi, de la apari
ția creștinismului și pină as
tăzi, papii și-au avut reședin
ța numai în partea apuseană a 
Romei, pe un teritoriu de 44 
hectare. Prin Tratatul de la 

partidul Congresul Național In
dian a dat, in fața poporului, 
binecunoscuta declarație in ca
re a proclamat drept „o cri
mă împotriva oamenilor și a 
lui dumnezeu supunerea mai 
departe conducerii britanice". 
20 de ani mai tirziu, la 26 ia
nuarie 1950, în urma luptei sus
ținută dusă împotriva cotropi
torilor străini, India se pro
clamă republică independentă 
și suverană.

Guvernul indian, în fruntea 
căruia se află eminentul luptă
tor pentru cauza păcii, J, Ne
hru, duce o consecventă poli
tică de înțelegere între state. 
India, una din inițiatoarele is
toricei conferințe de la Ban
dung, se călăuzește după cele 
cincf principii ale coexistenței 
pașnice, cunoscute sub numele 
de „pancea șila*. India a a- 
doptat o poziție negativă față 
de blocurile militare agresive, 
de tipul pactului de la Bagdad 
și S.E.A.T.O.

Lateran, papa capătă proprie
tatea deplină asupra Colinei 
Vaticane. (Așa se numește lo
cul pe care se află acest stat 
religios.) Cetatea cuprinde pa
latul papal, marea catedrală, 
Sft. Petru, citeva biserici mai 
mici și 12 clădiri în care se 
află diferite servicii adminis
trative.

Populația Vaticanului este de 
1.000 de oameni, toți funcțio
nari, în care intră și „garda 
papală" cu un efectiv de 115 
soldați, adevărați uriași. Înalți 
de 2 m., îmbrăcați în unifor
me medievale și înarmați cu 
halebarde, platoșe, coifuri.

Ca orice stat. Vaticanul emi
te monedă, are servicii de pre
să, telecomunicații, post de 
radio-emisie și întreține legă
turi diplomatice cu alte țări.

Pe plan politic, Vaticanul s-a 
alăturat acelor forțe reacțio
nare care propagă „războiul 
rece* și se declară împotriva 
coexistenței pașnice între sta
tele cu sisteme politice deose
bite.

Căutînd să lichideze starea 
de înapoiere economică în care 
a fost ținută decenii întregi de 
către colonialiști, India a în
ceput construirea unor mari 
întreprinderi industriale și a 
dat o importanță cuvenită pro
cesului de cooperativizare a a- 
griculturii. Printre celelalte 
state care alcătuiesc India, a 
luat naștere Statul Kerala 
— în fruntea căruia se află 
un guvern comunist, ieșit 
învingător în alegerile' de a- 
nul trecut, stat care se află în 
plină înflorire economică.

India întreține legături trai
nice cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste, din 
partea cărora primește ajutor 
necondiționat din punct de 
vedere politic sau economic.

Țara noastră privește cu căl
dură fiecare izbîndă obținută 
de poporul indian, ajutîndu-1 
cu dragoste în opera sa nobi
lă de înfăptuire a unei vieți 
mai bune.

IN 7 ZILE
Joi,

16 ianuarie 1958
In sudul Italiei, in localită

țile San Nicandro, Marineo, Po> 
listena și Agrigento au avut loc 
mari demonstrații ale muncito
rilor agricoli, a căror situație 
s a înrăutățit și mai mult o dată 
cu venirea iernii cind majori
tatea lor au rămas fără lucru.

Vineri,
17 ianuarie 1958

Kaoru Yashi. decanul «cultă- 
ții de drept din Tokio a declarat 
unui corespondent al gențM 
„Agerpress" următoarele: „Re, 
lațiile dintre Romînia și Japo
nia ar trebui să fie restabilite 
cit mai curînd cu putință și 
sper personal că prietenia din_ 
tre cele două națiuni să fie în
tărită c.ît mai grabnic".

Sîmbătă,
18 ianuarie 1958

Luis Padilla Nervo, mini»» 
trul Afacerilor Externe al Mo- 
xicului, a dat publicității • 
declarație în care se pronunț 
tă împotriva stabilirii unor le
gături între Organizația stal»- 
lor americane și N.A.TlO.

I ■
Duminică,

19 ianuarie 1958;
Luînd cuvîntul la discuțiile 

în cadrul Congresului Partidu
lui „Congresul Național lndk« 
an" primul ministru indian & 
Nehru, precum și Krishna Mo 
non ministru al Apărării; M 
subliniat necesitatea ca la iflt> 
tativele cu privire la dezarmare 
să participe și R- P. Chineză.

Luni,
20 ianuarie 1958

La Belgrad s-a dat publicM» 
ții comunicatul cu privire le 
vizita tn R.P.F. Iugoslavia « 
președintelui Indoneziei, Su
karno.

Marți,
21 ianuarie 1958

S-a deschis cea de-a 13-a se
siune plenară a Seimului po
lonez. Ordinea de zi, propusă 
de prezidiu, cuprinde între alte
le aprobarea proiectului de lege 
a bugetului pe anul 1958-

Miercuri,
22 ianuarie 1958

La 27 ianuarie se va întruni 
la Ankara, sesiunea ordinară a 
Consiliului blocului de la Bag
dad Agenția sovietică de pre
să TASS atrage atenția — in
tr-un comentar dat publicității — 
asupra pericolului pe care B 
prezintă această sesiune pen
tru pacea și liniștea Orientului 
Apropiat și Mijlociu. Această 
parte a lumii, declară agenția 

. TASS, ,.trebuie și poate să de- 
i vină o zonă a păcii în care nu 
i există și nu trebuie să existe 
| arma nucleară și arma rachetă, 
■ o zonă de bună vecinătate și 
I colaborare prietenească între 
1 state".
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Măi fraților măi, uite acu’ 
împlinesc șaizeci de ani 
și nu ca să mă laud, 

dar nu există în satul nostru 
un singur om care să spună 
că am avut eu vreodată ceva 
cu el I Eu, mă fraților, sînt 
prieten cu toată lumea I

Așa vorbea mai ieri, la co
operativă, așezat cu oamenii la

— Cum poți 
Intră și

să ridici atît?
tu in colectiva noastră și ai să vezi!,..

(Desen de GH. CAZACU — Orașul Stalin)

a răsar!t seini."
(Desen de GH. CREȚULESCU — București) 

(EXPOZIȚIA DE ARTA PLASTICA ȘI ARTA APLI
CATA A ARTIȘTILOR AMATORI)
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un pahar de vin, moș Trifu. un 
bătrin vînjos și cu mustata încă 
răsucită în sus.

— E bine așa, moș Trifule I 
— făcu unul dintre comeseni. 
Ești om de treabă I

— Păi da, măi 1 Nu iau ni
mănui nimic, nu-s nimănui da
tor, și mai ales, fraților, nu 
mă amestec unde nu-mi fierbe 
oala 1

— Adică cum, moș Trifule?
— Păi, uite cum I Să zicem 

că sînt în vreo ședință I Se 
ridică Ghiță și spune ceva des
pre Niță. Și deodată sare Tită, 
că el nuj de părerea lui Ghiță, 
și-i ia apărarea lui Niță t Păi, 
de ce, mă ? Ce ești tu, Tiță, 
avocat? Niță n-are gură? Și 
uite așa. pînă la urmă, din 
cearta lui Ghiță cu Niță, se 
pune rău Tiță cu Ghiță 1 Așa 
pe de gratis 1

— Păi. nu-i pe de gratis, fă
cui eu. Vrea omul să iasă cu 

Hdreptate ! Asta e bine I
— O fi bine, ridică moș Trifu 

din umeri, dar eu cînd sînt la 
vreo adunare din astea, tac ca 
un pește. Nu zic de nimeni 
nici de b:ne. nici de rău I Și 
cînd ies de la adunare, parcă 
nici n-am fost I Dar prieten am 
rămas cu toți. D-aia zic: unde 
nu-i treaba mea, stau acasă I

Și moș Trifu porni să-și ră
sucească tacticos o țigară.

1 Instantanee 

luate la cooperativa 
din Bolboși, 

regiunea Craiova 
de Neagu Râdulescu

Nu se găsesc articole 
de strictă necesitate, 
gaz, chibrituri
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S îmbată seară, cînd mă 
pregăteam să închei cere
rea de înscriere în gospo

dăria colectivă, numai ce mă 
pomenesc deodată în casă cu 
yăru-meu Costică.

— Ce faci. Ioane ? Lasă ce
rerea I N-o mai da I

— De ce, Costică ?
— Uite-așa. M am răzgîndit 

și eu. Să mai așteptăm. Aud 
că la colectivă vor să facă un 
grajd nou și să desțelenească tot 
terenul ăla care e numai căti- 
niș, — pentru orezărie.

— Si ce dacă ?
— Lasă i pe ei să muncească. 

Asta i treaba lor. Ce te priveș* 
te pe tine I Să facă tot ce-i de 
făcut, și pe urmă intrăm și noi.

Nevastă-mea, de colo, sare și 
ea cu gura :

— Are dreptate Costică ! Ce 
'te privește pe tine grajdul si 
corvoada la desțelenit ? Mai aș
teaptă.

— Bine, femeie, — zic —• 
dar știe toată lumea că ne am 
învoit să dăm cererea mîine. 
Nu-i frumos...

Ba că i laie, ba că-i bălaie, 
lucrurile au rămas încurcate. 
S a întîmplat însă că a doua 
zi, duminică, au venit la mine 
doi colectiviști, vecini de casă.

— Ioane — zice unul din ei
— acum, că intrași în familia 

noastră, n o să ne refuzi să bei 
un pahar de vin cu noi.

— Bine, bine... îngăim eu 
fîstîcit- — Adu, Mario, niște 
vin aicea...

— Nu, asta nu te privește ! 
— zice el. Am adus noi o dami
geana, c am primit de la noi, 
de la gospodărie.

— Atunci, adu, bre nevastă, 
niște costiță... Dar cu grajdul 
ăla mare cum e ? — întreb eu, 
după ce beau cu noduri primul 
pahar. — O fi mult de lucru la 
el ?

— Asta nu te privește ! Acum 
avem o brigadă specială de con
strucții

— Dar cu pămîntul ăla care-I 
felină ?...

— Nici asta nu te privește I 
Acolo vor lucra tractoare „Ki- 
rov“ de la S.M.T.

— Ba mă privește 1 — izbuc
nesc eu rușinat. N ai spus chiar 
dumneata că intru îif familia 
colectiviștilor ? Poftim și cere
rea I Păi vezi ?...

Dar iată că, de curînd, îl 
întîlnii pe moș Trifu la cămin,

— Moș Trifule, zic, să vii 
mîine la ședința colectivei I 
Trebuie să-l cam scuturăm pe 
Toma 1 Nu-și vede de treabă și 
bea cam mult I

Moș Trifu m_a privit peste 
umăr:

— Bea ? Și ce dacă bea ? 
Banii mei îi bea ? Să bea să
nătos I Nu-i treaba mea și nu 
mă amestec I

— Moș Trifule, dar dumnea
ta, ca om mai în vîr9tă, ai o 
vorbă grea 1 Trebuie ajutat o- 
mul I

— Nu mă amestec, măi fra
te. pricepi ? — se rățoi moș 
Trifu. — Ce am eu cu el ?

Și se depărta grăbit. In fața 
lui, Toma, care pesemne auzise 
ce vorbisem, îl salută, scoțîn. 
du-și căciula în semn de mulțu
mire.

★

Dormea moș Trifu de mult, 
cînd îl trezi o ciocănitu- 
ră puternică la fereastră. 

Pînă să se dea jos din pat. să 
vadă cine e, geamul se făcu 
țăndări.

— Care ești, mă ? — zbieră 
înspăbmmtet moș Trifu.

— Eu, moș Trifule. — se auzi 
vocea lui Toma.

Moș Trifu deschise ușa. To_ 
ma, cu căciula în mînă, se 
clătina pe picioare în prag.

— Ce vrei, acu’, în toiul nop
ții ?

— Am... venit... hîc... să-ți.— 
mulțu— hîc... mese... moș Tri
fule!... Că nu— te... hîc.- a- 
mesteci—

— Bine mă, și-mi spargi gea
mul ?

— Geam - hîc... s'ab, moș 
Trifule... numai ce-am ciocănit 
și... hîc... gata 1 Da’ matale— 
mă ierți— câ nu te— bagi I

Moș Trifu fierbea.
— Hai, acu’, du-te 1 O

să-mi mulțumești mîine I
— Ba... acu’ vreau eu..- că-, 

ești om de treabă... vin.- să-., 
te, hîc... sărut...

Din uliță se auzi guițat de 
porci. Moș Trifu ciuli urechile.

— Ai cui sînt porcii ăia de 
umblă noaptea pe uliți ?

— Ai dumita!e.„ făcu Toma. 
— le-am dat drumul-.. hîc... 
Știam hîc... că dumneata... om 
bun... hîc... Să-i lași să gui
țe ? I...

*

A doua zi, în ședința colec
tivei, după ce s-a citit 
ordinea de zi și s-a pus 

în discuție problema lui Toma, 
o mînă s_a ridicat în fundul 
sălii și s-a auzit o voce repe
zită :

— Vă rog să-mi dați cuvîn- 
tul, măi I

Toate privirile s.a-u întors 
mirate într-acolo ; era pentru 
prima oară că moș Trifu înce
puse să se „amestece".

Sădi Rudeanu

— Și de clnd iki că te-ai 
lăsat de fumat, vericule?

— De cind nu se mai a- 
duc chibrituri la < 
Ură.

coopera ! ►

Președintei? și casiera a
!>i fac serviciul... privind •,
pe gaura cheii Inlrucil 
n-au cu ce deschide ușa.-.

— Cum e înăuntru ?
— Totul e în ordine !

-..Din această cauză 
stau mai mult pe-acasă.

— Ca să fiu sincer, dru
murile astea mă cam obo
sesc !

„.In timp ce sălariații 
stau In fr.g.-.

— Mai suflă >i tu, că inie 
*, mi-a Ieșit sulletul! *»

„•Iar uneori nu po' 
servi clienții. fiind in 

<, ghețațl de-a binelea.

— Ce e cu oamenii ăștia 
de zăpadă in cooperativă ?

— Ehe, noi am fost pînă 
mai adineauri vînzători !
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