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După o zi de muncă pe tarlaua mare a întovărășirii agricole „Drumul lui Lenin*’ 
0 seară plăcută la cercul de citit.

Am avut fericitul piritei de a participa la Cons
fătuirea țăranilor si lucrătorilor din secto
rul socialist al agriculturii, care a avut toc 

la Constanta. Se adunaseră aci peste 2.000 de ță
rani muncitori veniti din toate colturile tării pen
tru a analiza rezultatele obținute în agricultură de 
la cel de-al II-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn si centru a dezbate problemele le
gate de perspectivele dezvoltării agriculturii noas
tre în următorii ani.

Cei ce au participat Id această consfătuire si-au 
putut da seama, printre altele, si de progresul rea
lizat de țăranii muncitori în ceea ce privește cu
noștințele lor în domeniul știmtei agricole. Multi 
dintre țăranii muncitori care au vorbit la tribuna 
consfătuirii, păreau, după gTai, după termenii știin
țifici folosiți în expuneri, adevărati tehnicieni spe
cialiști.

Jti creștea inima de bucurie cînd auzeai pe Ion 
Girceag, președintele gospodăriei colective din 
Harman, jegiunea Stalin, vorbind în cuvinte sim
ple, dar înțelepte, despre dezvoltarea producției a- 
nimale din gospodăria lor. pe Gh. Maftei din Ți- 
bucani-Bacău, despre dezvoltarea economică a 
gospodăriei agricole colective pe care o conduce 
sau pe Obis Ludovic, președintele colectivei din 
Bervenii Mari, regiunea Baia Mare, care a des
cris nivelul material si cultural ridicat al colecti
viștilor. Numeroasele unităti culturale înființate 
ta sate,^ dezvoltarea învătămîntului agrozootehnic 
de masă, sprijinul tehnico-știintific multilateral 
acordat de stat, i-au ajutat pe țăranii muncitori să 
se gospodărească cu mai multă chibzuință, să 
smulgă pămîntuliii mai multe roade, să ducă un 
trai tot mal bun. Expunerea tovarășului Gh. Gheor-

ghiu-Dei la Consfătuirea țăranilor si lucrătorilor 
din sectorul socialist at agriculturii, ca și discu
țiile care s-au purtat aici, constituie o călăuză de 
preț pentru activiștii culturali de la sate, care sînt 
chemați .să-și sporească eforturile lor în ceea ee 
privește sprijinirea prin toate forțele si toate mij
loacele activității culturale, munca de transforma
re socialistă a agriculturii.

„Căminele culturale, colturile roșii din gospo
dăriile agricole colective cu cele 518 formații ar
tistice, stafiile de radioamplificare și caravanele 
cinematografice, prin programele prezentate — 
șpunea în cuvîntul său tovarășul Vasile Vîlcu, 
prim-seoretar ai Comitetului regional de partid 
Constanta — au contribuit la lămurirea politicii 
partidului nostru de transformare socialistă a a- 
gricul<turii“.

întărirea economico-organizatorică a unităților 
agricole din sectorul socialist-cooperatist, mărirea 
producției vegetale si animale, lărgirea tuturor 
ramurilor agricole și ridicarea productivității lor, 
sînt sarcini de seamă, asupra cărora s-a insistat 
deosebit de mult la consfătuire.

O contribuție însemnată in realizarea acestor 
sarcini, care va determina noi pași înainte ai a- 
griculturii noastre, o poate aduce — după cum 
practica a și dovedit-o de altfel — activitatea cul
turală de masă desfășurată în rîndurile țărănimii 
muncitoare. Pentru aceasta trebuie introduse pe 
o scară mai largă în practica căminelor culturale, 
bibliotecilor, colturilor roșii, acele manifestări 
cultural-artistice care s-au dovedit a fi mai educa
tive și mai mobilizatoare, în scopul atragerii unul

(Continuare tn pag. 2-a)

PRIMAVARA
Iar ai venii frumoasă primăvară, 
SA dai un nou imbold întregii vieȘ, 
SA plimbi IndrâgosUJi In noaptea clarii 
S-ascufl din nou condeie do poeți.

Iar mugurași deschiși. Iar pomi in floant 
Iar cer senin, albastru, IArA nor.
Iar lung șirag de păsări călătoare 
Șl Iar șl Iar același vechi decor.

Decorul pare-același; totuși nn • 
CA-s haturi mal pu|lne pe ogor, 
CA splcu-n vlri de pal mai mult se mriK 
Cu bob mai mare și mal roditor.

Pădurea tot maramă verde-șl pune. 
Dar a cuprins șl dealul nou plantai | 
Se scoate din adine mal mult cărbune 
Și noi lumini se-aprind mereu In saL

Aceleași păsărele c!nld-n luncă; 
CInd soarele de-abla a răsărit 
Același oameni se av!ntâ-n muncii 
Dar rodul muncii lor e mult sporii.

Florin lordăchescu



Barbu Ștefănescu-Delavrancea,
dintre cei mai mari scriitori pe 
care i.am avut, s.a ridicat din ria

dul țărănimii sărace. Era fiu de clăcaș 
analfabet din Sohatu.TIfov, urmaș al oie
rilor fugiți din Vrancea acum un veac 
și jumătate, din cauza birurilor boierești.

Delavrancea a pus în slujba problemei 
țărănești tot talentul lui de scriitor, de 
gazetar și de mare orator, de avocat care 
a apărat pe mulți țărani în fața jude
cății, de artist care le_a desenat chipurile 
răvășite de mizerie, ori mișcările largi 
și armonioase pe care le fac atunci cînd 
aruncă sămînța în glie, locuințele pito, 
rești.

In 1892—93, Delavrancea a ținut la 
Universitatea din București un înflăcărat 
și valoros curs despre poezia populară. 
Legat de acest curs urmează st udiul asu
pra doinei și discursul rostit la Academia 
Romînă în 1913 care analizează cele mai 
importante mijloace artistice folosite de 
poezia populară. Din toate răzbate marea 
lui iubire față de țărănime, care hrănește 
îndrăzneala neobișnuită cu care atacă 
chiar pe regina Carmen Sylva, pentru 
faptul că în scrierile ei a umilit poporul, 
i-a batjocorit datinele și i-a falsificat 
creațiile artistice.

Un Delavrancea însă, nu numai cunos
cător îndrăgostit de folclor, ci și gin. 
ditor adînc. care a înțeles cauzele mize, 
riei țărănești, care parcă îndreptățea încă 
din 1892 revolta țăranilor din 1907, apare 
în toată strălucirea cu prilejul conferin
ței sale „Țăranul nostru și țaranuf mize
riei", ținută la Ateneu.

Casa In care s-a născut Barbu Delavrancea

{Urmare din pag- l-a)

număr cit mai mare de țărani muncitori în sectorul 
socialist-cooperatist. In acest sens un aport deo
sebit îl poate aduce organizarea vizitelor țăranilor 
muncitori Ia gospodăriile colective fruntășe. pentru 
a se convinge la fața locuiții despre realizările ob
ținute de colectiviști în comparație cu țăranii mun- 
citorl cu gospodărie individuală.

Imediat după întoarcerea lor acasă, mulți din
tre participants la consfătuire au început să po
vestească consătenilor despre cele auzite în cons
fătuire, despre realizările colectiviștilor si înto- 
vărășiților de pretutindeni din țară. Este necesar 
ca în cadrul căminelor culturale să se organizeze 
în permanență întîlnki între țăranii muncitori și 
cei care au participat la consfătuire, precum și cu 
membrii gospodăriilor colective și întovărășirilor 
agricole, popularizîndu-se astfel experiența* pe larg 
dezbătută aici. Organizarea unor seri de întrebări 
și răspunsuri pe teme agricole cu concursul efectiv 
al tehnicienilor £i oamenilor de știință din agri
cultură, constituie de asemenea un mijloc eficace 
de antrenare a țăranilor muncitori în practicarea 
unei agriculturi științifice. Trebuie să se întoc
mească și să se tină cit mai multe conferințe a- 
agricole care să fie pline de exemple luate 
din munca unităților socialiste agricole locale. Tre
buie folosite într-o măsură mai mare manifestările 
de masă cu cartea agrotehnică, care trebuie să 
fie răspândită la sate îț funcție de specificul ramu
rilor agricole respective.

Audițiile colective radio, la emisiunile pentru 
sate, la jurnalul satelor, trebuie de asemenea or
ganizate pe o scară mai largă ca pînă acum.

Ne aflăm la începutul perioadei practice a învă- 
tămîntului agricol de masă, fn una din pauzele

consfătuirii, stînd de vorbă cu un grup de țărani 
muncitori, am putut să-mi dau seama de intere
sul deosebit al acestora pentru cunoștințele agrico
le. Tovarășul Gh. Zăgău din comuna Beclean mă 
întreba dacă nu cumva știu răspunsurile exacte la 
cele 80 de întrebări din cadrul concursului „Cine 
știe, ne scrie", organizat de Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii în colaborare cu Radiodifuziu
nea, concurs care a atras mii de participanți en
tuziaști.

Am stat și am meditat mult asupra acestui fapt 
deosebit de grăitor pentru activiștii culturali, pen
tru toți oei care au îndatorirea de a organiza și 
extinde învățătmîntul agricol de masă la sate. Cer
curile și cursurile agrozootehnice trebuie să treacă 
în această perioadă la desfășurarea aplicațiilor 
practice pe cimpurile experimentale și loturile de
monstrative, aplicații care să constituie exemple 
vii, concrete, în ceea ce privește efectuarea lucră
rilor agricole după indicațiile științei.-

Pe această linie trebuie acordată o mai mare 
atenție decît pînă acum organizării, la căminele 
culturaJe. de expoziții agricole și folosirea acestora 
în explicarea modului de obținere a recoltei boga
te în sectorul cooperatist al agriculturii.

Expunerea tovarășului Gh- Gheorghiu-Dei ținu
tă la Consfătuirea de Ia Constanța precum și Che
marea participantelor la consfătuire către toți oa
menii muncii din agricultură sînt documente care 
trebuie să stea la baza muncii de viitor a unită
ților culturale sătești, să determine orientarea ac
tivității tuturor așezămintelor culturale de Ia sate.

N. Nistor
șeful serviciului căminelor culturale din 

Direcția Generală 
a Așezămintelor Culturale

După tm apel către tineretul generos, 
de a îmbrățișa cu căldură problema ridi
cării țărănimii, oratorul descrie chipul și 
caracterul „țăranului nostru, ața cum se 
prezintă el dud nu.l înșelăm, nu.l prigo
nim ți nu-1 jecmănim".

„Țăranul ncstru e vioi, glume}, ironic, 
îngăduitor, răbdător, dar la vreme de 
grea cumpănă, hotărit", — continuă De. 
lavrancea portretul țăranului romin. apoi 
comentează — alăturîndu.se asupriților 
scoși din fire: „Toate revoltele sătenilor 
s-au produs după lungi răbdări, dar cu 
cit au răbdat mai mult, cu atit hotărirea 
lor a fost mai energic executată".

în aceeaș confeiință oratorul a ținut 
să repete titlul unuia dintre articolele 
sale „Pacea. liniștea și concordia", în. 
dreptat contra regelui.

Țăranul ne este prezentat la masă, os- 
pital er și glumeț, izvor nesecat de cin. 
tece, povești și proverbe, pe care cei ti
neri le ascultă înfrigurați. La rindul lor, 
la alte sărbători tinerii ie vor spune în
tocmai mesenilor, înfățișînd „...dracostea, 
eroismul, izbînzile ți filozofia neamului 
nostru... în versuri scurte adeseori pă
truns de o suflare largă de geniu".

In ultima parte a conferinței, Dela
vrancea dezvăluie vinovata atitudine a 
claselor conducătoare față de țărănime: 
„Cei mai multi din clasele de sus l-au 
văzut (pe țăran), ți unora le.a inspirat 
oroare, altora scîrbă, la puțini, milă, la 
prea puțini mustrare de conștiință ți la 
puțini de tot revoltă legitimă contra unei

Sculptură de C MEDREA 

degradări cu care consimte rătăcirea 
fericirea claselor dominante".

Portretul pe care Delavrancea îl face 
țăranului copleșit de mizerie ar fi tre
buit să-i cutremure pe contemporanii săi, 
răspunzători în fața istoriei de starea 
de plîns a celei mai mari și mai pro
ductive, pe atunci, pături sociale : „...slab, 
galben, păinintiu, cu pielea uscată și as. 
pră, cu părul ca lina de capră, zbîrcit la 
30 de ani... zdrențăros, fără albituri, mur. 
dar și prigonit... deșert in pintece...*', iată 
culorile reale în care apărea „țăranul mi
zeriei". Delavrancea descrie hrana neîn. 
destulătoare a țăranului, comparînd-o cu 
ghiftuirea bogaților.

Lipsa de libertate — „supremul element 
al demnității umane, înșelarea de toți, de 
notar, primar, arendaș, om politic, depu. 
tat, cămătar, avocat, subprefect, prefect 
etc_ " a dus la secătuirea populației să.
tești.

Conferința lui Delavrancea din 1892 
este -jn sever rechizitoriu împotiva clase
lor conducătoare, o pledoarie sincer în. 
durerată a marelui orator, în procesul 
desperat al țărănimii asuprite. Nimeni, 
înainte și în timpul lui Delavrancea. n.a 
descris atît de evocator nici însușirile fi
rești ale țăranului romîn, nici mizeria în 
care țărănimea căzuse sub apăsarea ex
ploatării-

LJltimele discursuri rostite de Dela
vrancea în parlamentul de la Iași, în 
timpul refugiului din 1917—18, încheie 
activitatea oratorului sub același semn al 
iubirii pentru țărani. Fiu de clăcaș, Dela
vrancea a cerut împroprietărirea țărani
lor, dar o împroprietărire reală, nu 
„pulbere aruncată în ochii popoarelor**.

Așa cum Delavrancea spunea că este 
al țărănimii pe care o iubește firesc, da
torită obîrșiei lui, tot așa țărănimea ro- 
mînă poate spune: Delavrancea este al 
nostru, îl simțim prieten și frate, îl iu
bim.

Emilia St. Milicescu 
lector la Institutul de perfec. 
ționare a cadrelor didactice 

București
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GOYA |
„Am avut trei meșteri : Rembrandt, g 

Valasquez și natura.La acești trei ș 
meșteri pe care-i amintește în mărtu- || 
risirea sa pictorul Francisco de g 
Goya, marele geniu al poporului f| 
spaniol, am putea adăuga încă unui, g 
cu ferma convingere că avem asen- 
timentul autorului: realitatea socială. |f

In anul 1746, intr-un sal săracă- f- 
dos din Aragon, în casa unui meșter ș 
aurar, a văzut lumina zilei băiatul g 
care după ani și ani de zile avea să ă 
devină unul dintre cei mai mari ar- = 
tiști plastici pe care i-a cunoscut s 
vreodată omenirea. Drept și cinstit, ș 
de o sensibilitate aproape bolnăvi- g 
cioasă, Goya privea cu ochii larg =

Autoportret

deschiși la tot ce se petrecea pe vre- ș 
mea aceea in jurul său, ia nenumă- g 
ratele nedreptă/i sociale și suferințe f| 
omenești. Absolutismul regal ajun- |f 
sese la culme, Spania gemea sub căi- 
ciiul dregătorilor monarhiei, poporul = 
trăia în mizerie sub apăsarea perma- - 
nentă a spectrului inchiziției și a ne- = 
Îngrădi tei puteri a clerului. Spania 
ajunsese sumbra împărăție a ob- ș 
scurantismului și a torturii. Oame- J 
nii îndurau o teroare sălbatică aș- = 
teptînd soarele luminos pe care-1 = 
cînfă cu atita înșelare poetul Jose g 
Herrera Petere. Anii trec. Fiul me- = 
șleruîui aurar simte o puternică vo- g 
ca/ie pentru artă, pentru pictură. La șș 
vîrsta de 20 de ani ii găsim la Ma- g 
drid, fugit de sub urmărirea inchizi- g 
(iei, apoi ia Saragossa unde pictează j= 
nemuritoarele fresce ale bisericii g 
Aula Del, lucrări în care se simte = 
puternica inspirație populară. Ur- g 
mează schi/ele pentru spalierele ma- g 
nufacturii regale, opere luminoase, g 
pline de vioiciune și optimism = 
(„Bucuria de a trăi”, „Vijelia*1, „Zi- = 
darul11 etc.). g

Dacă însă în primele lui lucrări, = 
cu vigoarea caracteristică vîrstei, g 
Goya înfățișează o lume robustă și = 
senină, așa cum ar dori-o el, în cele g 
următoare alege o cale lăturalnică, g 
relugiindu-se în fantastic, în ireal. = 
Sub acest aspect sînt grăitoare cele = 
80 de planșe intitulate „Capricii* = 
(„Nu mai există nici o scăpare", g 
„Leneșii*, „Pînă la moarte*, „Inghi- g 
te asta, cline*, „Dacă vine ziua 
plecăm* etc., etc). g

Războiul lui Napoleon împotriva g 
Spaniei, ororile săvirșile de armatele g 
franceze in timpul primei revolu/ii ș 
spaniole din 1808—1812, aruncă o g 
tentă ți mai întunecată peste peisa- g 
ful Spaniei din acele vremuri. Pro- g 
testul lui Goya, artistul șl patriotul, = 
este exprimat cu deosebită vigoare f- 
în seria de desene intitulată „Nenoro- g 
cirile războiului11. Sînt scene zgudu- | 
itoare în lata cărora spectatorul se g 
cutremură, simte revolta și caidul s 
mesaj al marelui geniu. _

130 de ani se Împlinesc din ziua g 
aceea a anului 1828, cînd Francisco g 
Goya a închis ochii pentru totdeauna j 
In vîrstă de 82 de ani. Timpul însă g 
nu poate șterge marile comori spirt- g 
tuale. Astăzi, cînd întreaga omenire g 
progresistă luptă împotriva obscuran- g 
tismului, pentru înlăturarea primej- g 
di ei unul nou război, protestul lui g 
Goya capătă o deosebită semnifica- g 
fie 1 g

D. Mihail |
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Vizita delegației 
guvernamentale a R. P. R.
R.P.D. Coreeană și R.P. Mongola

[n dimineața zilei de 10 
aprilie, delegația gu
vernamentală a R. P. R- 

dusă de tovarășul Chivu 
ca, președintele Consiliului 
Miniștri al R, P. R., a sosit 
Phenian, capitala R. P. D. 
eene.
a aeroport, tovarășii Kim 
Sen, președintele Cabinetu- 
de Miniștri al R. P. D, Co- 
îe și Chivu Stoica, preșe- 
ele Consiliului de Miniș- 
al R- P. R. au rostit cuvin- 

lembrii delegației guverna- 
îtale au făcut apoi o vizită 

Cabinetul de Miniștri al 
P. D. Coreene cu prilejul 
;ia a avut loc o întrevede- 
cordială. In după-amiaza a- 
•iași zile, înalții oaspeți ro- 
i au depus o coroană de 

"i la mormîntul eliberării de 
muntele Moranbon, ridicat 
amintirea ostașilor sovietici 
ați în luptele pentru elibe
ra Coreei. Seara, a avut loc 

trul de artă din Phenian 
■"iting cetățenesc în cins- 
d'elegației guvernamenta- 

J. R. P. R- Au luat cuvîntul 
arășii Kim Ir Sen și Chivu 
ca.
ineri 11 aprilie, tovarășii 

-vu Stoica și Emil Bodnăraș, 
»țiți de tovarășii Kim Ir 
, Nam Ir, Kim Kvan Hobi 
tlți demnitari coreeni, au vi- 
t Muzeul Războiului pen- 
eliberarea patriei din Phe- 

a. înalții oaspeți romîni au 
tat apoi cooperativa agri- 
i de producție din satul 
ibon, situat Ia 40 km. de 
nian. In după-amiaza zilei 
11 aprilie au avut loc, la 
ședinția Cabinetului de Mi
ri al R. P- D. Coreene, con- 
biri între delegațiile guver- 
rentale ale celor două țări, 
seara. tovarășul Kim Ir

roduse romînești 
peste hotare

Cînd vorbim de prestigiul 
internațional crescțnd al 
țării noastre, nu putem o- 

e interesul deosebit arătat de 
te de pe toate continentele 
itru produsele noastre petro- 
sre, agricole, lemnoase și, 
ia ce constituie o realitate 

ă, pentru produsele noas- 
,ndustriale. Romînia. care, 

urmă cu 15 ani, importa 99 
sută din necesarul de na- 
i, este azi în stare să expor- 
mașini, utilaje și instalații 
ustriale din cele mai com
bate. Anul trecut, Romînia a 
Iticipat la 21 de tîrguri de 
stre și expoziții internațio- 
le. Avem astăzi relații co- 
-rcialc cu 68 de state față de 
cît aveam în 1948, și acor- 

ri comerciale pe termene de 
-3 ani cu 36 de state față de 
t cîte erau în 1948.
Tara noastră exportă : ma
il unelte în Grecia, Finlanda, 

țările Orientului Apropiat 
Mijlociu ; locomotive și va- 
are în R.D. Germană și țări- 
Orientului Apropiat; utilaj 

'-olifer în R. D. Germană, In- 
Turcia ; fabrici de ciment

R. P. D. Coreeană, Chi- 
, R. D. Vietnam, Ungaria; 
cioate în Grecia, China,

D. Vietnam. Cehoslovacia, 
publica Arabă Unită etc.

Sen a oferit o recepție in cin
stea înalților oaspeți romîni. 
La recepție tovarășii Kim Ir 
Sen și Chivu Stoica au rostit 
cuvîntări.

In dimineața zilei de 12 a- 
prilie delegația guvernamenta
lă a R. P. R. a vizitat Combi
natul Textil din Phenian și 
combinatul metalurgic din 
Kaisun, distrus în întregime 
de aviația americană în tim
pul războiului-

Sîmbătă după-amiază la ora 
șapte (ora locală), a avut loc 
la Cabinetul de Miniștri al 
R.P.D. Coreene solemnitatea 
semnării Declarației comune a 
guvernului R. P. Romîne și 
guvernului R. P. D- Coreene.

La invitația guvernului R.P. 
Mongole, delegația guverna
mentală a R. P. Romîne a sosit 
la Ulan-Bator, în după-amia
za zilei de 13 aprilie. Oaspeții 
romîni au fost întîmpinați de 
J. Țedenbal, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, D. Damba, prim-se- 
cretar al C. C. al P.PR.M., J. 
Sambu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole și de alți con
ducători ai partidului și gu
vernului, precum și de nume
roși reprezentanți aii oameni
lor muncii din Ulan-Bator. To
varășii Chivu Stoica și J. Țe
denbal au rostit cuvîntări.

In ziua de 14 aprilie au în
ceput la Ulan-Bator tratative
le dintre delegațiile guverna
mentale ale R. P. Romîne și 
R. P. Mongole.

La 15 aprilie, la Ulan-Bator a 
fost semnată declarația comună 
a delegațiilor guvernamentale 
ale R. P. Romîne și R. P. Mon
gole- In aceeași zi a avut loc 
un entuziast miting al priete
niei popoarelor romîn și mon
gol.

Intr-un timp scurt, Romînia 
și-a stabilit pe plan internațio
nal un bun renume de țară in
dustrială. Delegații comerciale 
străine vizitează țara noastră 
și leagă relații de schimb, pen
tru a-și procura mașini-unelte. 
Cu citeva săptămini în urmă, 
de pildă, ne-a vizitat țara o 
delegație comercială argentini- 
ană, în frunte cu Raul Augus
tin Ondarts, ministrul adjunct 
al Industriei și Comerțului. Ar
gentina este a doua țară ca 
mărime de pe continentul sud- 
american. Guvernul Argenti
nei, dorind să pășească la in
dustrializarea țării, a chibzuit 
că i-ar fi de folos produsele ro
mînești.

Economistul vest - german 
Walter Trautmann, redactor-șef 
al ziarului economic ,,Volk- 
swirt* din Frankfurt pe Main, 
vizitînd anul trecut țara noas
tră a declarat, între altele : 
„Constat că a[i făcut progrese 
Însemnate în domeniul indus
trializării, unde ave/i realizări 
de cere nici nu se putea vorbi 
Înainte. Progrese însemnate 
s-au realizat și în agricultură".

Am putea cita numeroase 
păreri asemănătoare, dovedind 
înaltul prestigiu internațional 
de care se bucură țara noas
tră, pentru aportul ei la econo
mia mondială.

A. Munte

Teatrul de Stat din Ulan.Bator, — capitala R. P. Mongole

A R A J I I ________ Note ________
de drum din R. P. Mongolă

Am plecat numai de cîteva 
zile din Ulan-Bator. Acum stră
batem partea de mijloc a Mon
goliei, numită „Hangai", unde 
sînt cele mai multe așezări ale 
araților (crescători de vite), căci 
aici pămîntul nu-i zgîrcit, e dar
nic cu omul, iar omul la rindul 
lui știe a-i mulțumi.

Un popas de mai lungă du
rată, în această regiune atît de 
iubită și cîntată de mongoli, fa
cem intr-o așezare de la poalele 
„Baiankulan '-ului (Muntele Roșu 
și bogat). Oamenii de aici apar
țin naționalității „Halha". Sînt 
înalți, bine legați, cu fața pre
lungă, buni povestitori, dis
puși oricînd să-ți vorbească 
despre tainele ascunse în cre
menea munților, în solzii de 
argint ai apelor, în desișul 
răcoros al pădurilor. Iubesc caii 
poate mai mult decît lumina 
ochilor.

Am fost invitați la sediul Uni
unii agricole într-o casă făcută 
din bîrne, în genul unei vile, 
lucru întîlnit cam rar pînă aici.

„începutul Uniunii — ne spu
ne președintele Torci — a fost, 
ca orice început, cu o zestre mai 
săracă și cu greutăți mai multe. 
In anul 1938, 20 de suflete cer 
să vină în Uniune cu un inven
tar viu cifrat numai la 200 de 
animale. Atît. După alte cîteva 
lămuriri date de Torch mai a. 
flăm încă două cifre: 400 de
membri și 20 de mii de animale. 
Situația la n a Uniunii. Perspec
tivele ? In curînd o fabrică de 
unt, grajduri noi pentru vite, 
case noi făcute din bîrne și alte 
lucruri gospodărești. Vă rog să 
dați aceeași importanță pe care 

dau localnicii enumerării fă
cute mai sus. In aceste părți 
locuințele din lemn nu erau cu
noscute, iar ca să faci grajduri 
pentru vite trebuie și astăzi să 
te lupți cu mentalitatea bătrâni
lor. Mongolii au fost cunoscuți 
în isterie ca un popor în veș
nică mișcare. Asprimea naturii

PE SCURT
• Potrivit datelor publicate 

de Direcția centrală de statisti
că a U.R.S.S., planul producției 
globale a industriei Uniunii 
Sovietice pe primul trimestru al 
anului 1958 a fost îndeplinit in 
proporție de 104 la sută.

• Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Franței, un mesaj prin ca
re guvernul francez este che
mat să sprijine inițiativa Uniu
nii Sovietice privind încetarea 
unilaterală a experiențelor cu 
arme nucleare.

• La invitația C.C. al Par
tidului Socialist Unit din Ger
manul și a guvernului R. D 
Germane, a sosit la Berlin de
legația de partid ți guverna
mentală a R. P Bulgaria, con
dusă de T. Jivkov. primul se
cretar al C.C al Partidului Co
munist Bulgar. 

le-a cerut să călătorească mult, 
să cunoască bine mersul „în 
șa“, să sufere de foame și obo
seală, de frig și sete. Soldații lui 
Temucin, sau cum i s-a spus 
mai tîrziu Gingis-Han, călăto
reau zile întregi fără nici un fel 
de aprovizionare, dormeau sub 
cerul liber, uneori saltea de o- 
dilină le era puful zăpezii. 
Campaniile de pradă și de cu
cerire ale lui Gingis și ale ur
mașilor lui, au îmbogățit doar 
elita mongolă. Poporul era tot 
năpăstuit.

...La poalele Baiankulan-ului a 
mai avut loc un eveniment, nu 
mult înainte de vizita noastră. 
A intrat în funcțiune o micro- 
centrală pusă în mișcare de apa 
zorită a rîului „Ihtamer" (Ma
rea forță). In seara acelei zile, 
desigur luna s-a simțit cam 
prost cînd de la ochiurile de 
geam sau prin „tonuri" (deschi
zăturile circulare din partea de 
sus a .iurtelor), se zărea lumina 
becurilor electrice.

La recentul Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, s.a trasat sarcina ca Uni
unile agricole ale araților (cres
cători de vite) să devină cît mai 
curînd mari așezări omenești pre
văzute cu centrale electrice și cu 
alte întreprinderi de producție, 
cu spitale, școli, cluburi etc. Pla
nul de trei ani—discutat la Con

NOII POLITICI
SOCOTELI AMERICANE...

Politicienii și generalii 
americani vor să-i „fe
ricească" chipurile pe 

aliații lor din Europa cu in
stalații de lansare a rachete
lor, deși este limpede că 
popoarele acestor țări se îm
potrivesc planului american. 
Că aducerea acestor arme 
americane înseamnă pentru 
aliații europeni o primejdie 
sporită este un gînd la în- 
demîna celei mai simple ju
decăți. Dar americanii sînt 
hotăriți să nu dea înapoi- 
Propaganda lor încearcă să-și 
liniștească aliații: ,,O facem 
numai pentru binele vostru I 
N-aveți de oe să vă ape- 
riați..- 1“

O știre recentă a iscat însă 
în Europa apuseană o ade
vărată explozie de mînie. E 
vorba de dezvăluirea unui 
raport secret pe care un co
mitet special l-a înaintat 
președintelui Eisenhower. In 
acest raport experții arată că 
tn actuala situație, provoca
rea unui război ar putea ta- 
semna pentru Statele Unite 
„o adevărată catastrofă na
țională căreia i-ar cădea jert
fă 50 de milioane de ameri
cani’.

Dar aceiași experți au gă
sit și o soluție, prin care nu- 
măTu] victimelor americane 
să poată fi scăzut la jumă

gres — prevede înființarea ■ 150 
de asemenea așezări fixe.

Spuneam mai înainte că local
nicii iubesc caii mai mult decît 
lumina ochilor. Așa este. De fapt 
e o caracteristică a tuturor mon
golilor. Calul mongol este sctmd, 
cam de talia cailor noștri de 
munte, cu trap mâniat, săltăreț, 
deschiderea pașilor în timpul ga
lopului n-o are prea mare, foar
te rezistent, cu un simț de orien
tare desăvîrșit, trăiește pînă la 
30 de ani. In timpul iernii calul 
stă în plin cîmp, nu cunoaște 
și nici nu dorește să cunoască 
căldura VTeunui adăpost.

In republica prietenă creșterea 
vitelor este o problemă de stat. 
Pînă în anul 1960, șeptelul de 
vite va atinge cifra de 25 mi
lioane de capete. Această imen
să bogăție, poporul o valorifică 
pentru bunăstarea lui. In insti
tute și laboratoare speciale se fac 
cercetări în vederea îmbunătă
țirii rasei animalelor și pentru 
combaterea epidemiilor. Pe întin
sul țării sînt peste 1000 de punc
te și dispensare veterinare de
servite de specialiști. Am vizitat 
biocombinatul de la Songi și 
biofabrica din Arhangai, care 
produc seruri și vaccinuri și 
despre activitatea lor nu poți 
avea decît cuvinte de laudă.

Ion Sava

tate. Ce contează pentru ei 
un „fleac" de 25 milioane de 
morți!... Numai că pentru a- 
ceastă reducere e neapărat 
nevoie ca instalațiile america
ne de lansare a rachetelor, 
ca și bazele și depozitele de 
bombe atomice și cu hidro
gen, să fie montate la „prie
tenii" din Europa apuseană. 
„E drept — spune raportul— 
că in felul acesta Europa ar 
putea suferi in au de război 
pierderea regretabilă a 80 de 
milioane de vieți omeneai".

Socotelile comitetului spe
cial american or fi eia te
meinic întocmite. An însă un 
singur defect: au fost făcute 
fără consultarea celor în 
cauză; adică a celor peste 
100 de milioane de oameni 
care ar trebui să treacă pe 
lumea cealaltă...

Or, după furtuna proteste
lor pe care le-a stîrnit dez
văluirea acestui raport, se 
pare că generalii americani 
ar face mai bine să vadă de 
alte treburi mai liniștite, de
cît să numere de pe acuma 
în rindul răposațilar zecile 
de milioane de oameni vi». 
Atît de vii, încît ar putea fi 
tn Stare să-i ia de gît pe 
cioclii de peste ocean.

T. Păcurarii



Metamorfoză

(«an cum se transformă porumbul în carne)
(Desen de FLORIAN)

Două butoaie
Intr-un cap de arătură 
Stăteau, gură-n gură, 
La loc vizibil, 
Două butoaie cu combustibil
Dintr-aceta care
Se folosește la tractoare. 
Unul, ceva mai mizgălit,

£ Strigă spre vecin :
g — M-am golit!
8 înseamnă că stăpinu-a terminat
5 De arat 1
g — Ba. dacă-ți faci astfel de socoteli,
8 Te înșeli,
8 Profund I

(li răspunse celălalt
8 Care era la fel de gros și de-nalt).
g Eu, deși mai am combustibil pe fund,
8 Iți spun, și-s bine informat,
| Că stăpinu-meu a terminat.
g — Imposibil !
8 Atunci cum se face că mai ai combustibil
| Cînd știi foarte bine
g C-am fost la fel de pline ?
8 Tractoarele, parcă.
8 Au aniîndouă aceeași marcă
g Prin urmare, același consum l
8 — Uite cum:
! Stăpinu-tău, cînd se grăbește,

Risipește
Fără nici un folos
O mare cantitate pe jos.
In timp ce-al meu
Veghează mereu
Să nu curgă nici pe lingă dop 
Vreun strop.
El, de cițiva ani.
Mă consideră-o pușculiță-n care 
Orice picătură mică sau mare 
înseamnă bani
Scoși din propriul buzunar.
Așadar
Această sumară teorie
N-ar strica, stăpinu-tău, s-o știe!

★
Asemenea discuții, mi se pare, 
Au loc, ades pe unele ogoare.
Și (cind moTala-i bine înțeleasă!)
Ău loc, din cind in cind, și-n cite-o casă.

Stelian Filip
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GhicStorS
= Am un ou, și nu-i ou,
Ș Și-i cu carne, și nu-i bou.

= Buruienuță gălbinuță, 
ș Rar bărbat care te cruță.

(tnunțnj,)

In unitățile agricole și în gospodării, creș 
păsărilor pentru ouă și carne va lua o mare 
voltare.

Scrisoare din
Subsemnații-.. 130 

berbeci constituit 
într.o turmă, domi
ciliată în curtea 
sfatului popular al 
comunei Zorleni, 
raionul B-îrlad.

Ne.am născuta 
de fapt ne-am năs
cut la date diferite 
și în localități 
diferite. Copilăria 
noastră a fost feri
cită alături de res
pectabilele „oi-ma- 
me“, Cînd am îm
plinit vîrsta de un 
an și jumătate am 
fost trimiși la sta
țiunea de montă a sfatului 
popular al comunei Zor-leni. Ne 
știam berbeci de soi și credeam 
că <om fi tratați bine. Dar so
coteala de acasă nu se potrî-< 
.vește cu cea din... Zorleni.
, Este drept că aici am fost

luati în primire de diferiți șefi 
și subșefi, vizitați, marcati, în
registrați, parafați și... puși la 
dosar. Da, da, ați citit bine: 
puși ia dosar! Vă întrebați poa
te cum pot fi puși la dosar niș
te berbeci. Nici noi nu credeam

EPIGRAME
Randamentul muncilor 

agricole este mult cres
cut în urma utilizării 
mijloacelor mecanizate.

Cînd mijloacele de muncă 
Sint din plin mecanizate. 
Nu te miri de ce in luncă 
Hoțul merge... ca pe roate!

A
Unui nou colectivist 

care beneficiază de pu
ternicele tractoare cu 
care sînt deservite G.A.C.- 
urile.

Li arat, cu chiu cu vai. 
De. r c-un cal ara ogorul; 
Astăzi are zeci de cai 
Fiibdcă ară... cu tractorul.

A ★

Unor colectiviști care, 
pentru a crește produc
ția la hectar, au utilizat 
numai sămînță selecțio
nată.

Au ales la-nsămînțat 
Numa] bob de-ntîia clasă 
Și cum e de așteptat,
.Voț avea recoltă... aleasă!

C. Iota

șopron
că e posibil pină n am văzut 
cu ochii.

Adică : existența noastră este 
dovedită prin acte trecute la 
dosar; prezența noastră n-a in
trat însă în preocupările celor 
de Ia sfatul popular. Vi se pare 
poate neclară chestiunea asta. 
Ei, atunci să vă explicăm :

Are sfatul popular al comunei 
Zorleni Iot zootehnic ? Are I 
Trebuia să se îngrijească de 
furaje pentru iarnă ? Trebuia I 
Am avut noi ce mînca toată iar
na ? N-am avut! (Unul dintre 
noi îmi suflă : „Apă, paie și bă
taie", dar mi se pare formulă 
învechită, așa că n-o mai trec 
aici). Iși duce zadarnic zilele 
la sfatul popular raional ingi
nerul Tunaru, care răspunde de 
baza furajeră ? Iși duce 1—

Și așa mai departe, mergînd 
cu raționamentul o să ajun
geți... dar ce fo'.os ? Dumnea
voastră poate o să ajungeți un
deva, dar noi... de rîpă. Știți 
doar că este o vorbă berbe- 
cească : „Nu-i da berbecului cit 
poate el duce". Credeți poate 
că nu-i o zicală adevărată ? Ba 
da. Am simțit-o pe... pielea noa
stră. Și poate vreți să știți cum 
poți simți o zicală pe piele? 
Este drept că noi n-am simțit 
vorbele ci..- mîncărime. La în
ceput pe o parte, apoi pe alta, 
la început mai puțin, apoi mai 
tare... Măi, ce să fie. ne între
bam noi între noi? Naivi mai 
eram I Bine, bine, noi să zicem 
că eram naivi și nu știam, dar 
cum de n-a știut doctorul ve
terinar al comunei ? Sau mă
car agentul veterinar ? (că e- 
xistă în comună). Dar ce ne 
mai Întrebăm noi, doar e clari 
cum să știe că ne-a umplut riia, 
dacă n-au veni să vadă cum 
arată, > fără lină, „frumusețe* 
de berbeci comunali.

Un berbec spunea că trebuie 
să fim mîndri; sintem doar 
raritate. Dar nu credem să aibă 
dreptate. Cine se uită la ni
ște berbeci fără lină ?! Și apoi, 
ce ne facem ? Dacă se trans
mite la urmași ? S-a sfîrșrt cU 
falnica noastră specie ovină II

Aici am ajuns la scopul final. 
Tocmai de asta ne am și hotă- 
rît să vă scriem și să vă cerem 
ajutor. Tare ne temem să nu se 
transmită la urmași... nu, nu 
năpîrlirea noastră I Indolența 
celor care răspund de toate a- 
stea I Nu de alta, dar e păcat 
să mai sufere șl alții ce-ain 
suferit noi 1

Cu salutări și mulțumiri etc. 
etc.

Pentru conformitate,
Maria Preda

— Dacă mai stai mult pe ginduri, n.o să mai găsim 1<
1 clocitoare! (Desen de E. LIVIl

: Două albine
Cernea prin slavă soarele polei 
Cind două mici albine lucrătoare.
S-au intilnit, mai miA din intimplare. 
In cupa mică-a unei flori de tel.

Și-au dat binețe, apoi, într-o clipă, 
Ca două cunoștințe de demult 
Au prins să-nchege-al vorbelor tumult 
In tremurări mărunte de aripă.

— De unde ești de felul tău, surată ? 
Din cit imi amintesc, eu nu știu dacă 
Te-am intilnit in stup sau in prisacă 
Și nici in roi nu te-am văzut vreodată.

O clipă s-a lăsat o grea tăcere... 
Apoi cealaltă: — Eu sînt din pădure. 
Am casă intr-un fag cu ramuri sure !
— Atuncea cum, surato, nu faci miere ?

— Ba da, așa, acolo, cit de cit
Să string și eu o mină de mincare!
— De ce nu vii in stup ? Fă o-ncercare!
— M-am tot gîndit, dar nu m-am hotărît f

— Muncind așa, belșugul nu sporește... 
Hai tu, surato, vino in prisacă I
Șl cum vei crede, dacă n-o să-ți placă 
Mergi inapoi, că nimeni nu te-oprește.

Și-apoi in fiifiiri de aripi, dese, 
S-au pregătit să zboare-n zare naltă
Dar, după ce și una și cealaltă 
Și-au însemnat și nume și adrese.

3 . . ................................... . . « ■

Am auzit acum că în stupină 
Lucrează inc-o harnică albină 
Care-a adus in stup cu ea odată
Vreo trei surori, o vară, și-o cumnată.I

Ion Ruf
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