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șapte veri, în 1949, s-au ivit în satele 
noastre primii muguri ai unui alt fel de 

rînduială de viață și de muncă decît cel 
apucat din strămoși. Punînd în faptă învățătura și 
îndemnul partidului, cuprinse în istorica Rezoluție 
a plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 martie, primii 
gospodari au hotărît să-și întărească puterea prin 
unire, prin adunarea laolaltă a pămînturilor și vi
telor de muncă și trecerea la minunata muncă co
lectivă. Erau firave și sărăcuțe, atunci la început, 
primele gospodării colective. Unele n-aveau nici 
acareturile de trebuință; ca să nu mai vorbim de 
experiența oamenilor. Și iată că trecînd anii, tine
rele vlăstare ale agriculturii de tip nou și au dove
dit neasemuita lor vigoare. Vorbim azi ca de ceva 
cu totul firesc și obișnuit despre gospodării colec
tive milionare, despre comune întregi colectivizate; 
călătorind prin țară întîlnim acareturi mîndre, li
vezi și grădini de toată frumusețea, întîlnim auto
camioane ale colectivelor și admirăm casele noi 
ale atîtor colectiviști. De unde acum șapte ani gos
podăriile colective erau foarte puțin numeroase, la 
sfîrșitul lunii iunie 1956, numărul gospodăriilor co
lective și întovărășirilor înființate s-a ridicat la 
9.436.

In numai șase luni, după cel de al doilea Con
gres al P.M.R., sectorul cooperalist-socialist din 
agricultură a crescut, ca număr de familii, mai mult 
decît în perioada 1953—1955, iar suprafața de pă- 
mînt adusă de țăranii muncitori în gospodării co
lective și întovărășiri este egală cu aceea adusă

PARTID U L UI
de Doina Sălăjan

Ca pasărea in larguri nu m-am dus 
Și aripi n-am s-ajung la soare sus.

Fără cuvîntul tâu aș rătăci. 
Trăind zadarnic fiecare zi.

Fără lumina ta ml s-ar părea 
Deșert înaltul, stinsă orice stea.

Și fără brațul tău sprijinitor. 
N-aș înțelege clipele ce vor.

Ca pasărea eu n-am zvicnit în sus 
Și în lurtună încă nu m-am dus.

Dar cind aud chemarea ta cum vine 
Mă întăresc și mă înalț prin tine.

GURILE ȚARII
Citi ti în pag, 4—5 ———.. 

însemnări și reportaje despre 
tîrguriie de o«#nioară fi de

în decurs de trei ani. Cît de minunat a rodit in 
viața satelor noastre cuvîntul dătător de viață și 
deschizător de drum al partidului nostru 1

Ne aflăm în plin avînt al prefacerilor coopera- 
tist-socialiste din agricultură.’Tocmai avînd în față 
aceste noi slări de lucruri din sate. Comitetul Cen
tral al Partidului a socotit necesar să vină cu un 
nou document, un nou tezaur de înțelepte învăță- i 
rțjinte, menit a călăuzi lupta pentru socializarea 
agriculturii pe mai departe.

Plenara Comitetului Central al Partidului, ținută I 
în zilele de 16—17 ale lunii trecute, a dat o Re
zoluție care cuprinde noi și prețioase îndrumări i 
privind realizarea sarcinilor stabilite de Congresul 
al Il-lea al Partidului în domeniul transformării 
socialiste a agriculturii.

Din Rezoluție se desprinde în primul rînd conclu
zia că după cel de al doilea Congres al partidului, 
s-au obținut mari succese în cooperativizarea agri
culturii din țara noastră. Ritmul cooperativizării s-a 
accelerat.

Rezoluția scoate la iveală totodată și anumite 
neajunsuri și recomandă măsurile de înlăturare a 
acestora. Un asemenea neajuns este, de bună sea
mă, existența unor gospodării colective slabe ca 
putere economico-organizatorică, și care, din a- 
ceastă cauză, constituie un prost exemplu pentru ; 
plugarii rămași în afară și mai ales pentru mij
locași.



Unde-1 poți găsi pe Ion Groza, preșe
dintele gospodăriei agricole colec
tive din satul Viile Noi, raionul 

Constanta ?
Hai să-1 căutăm împreună. La aria 

gospodăriei aflăm că a fost pe acolo fi 
le-a dat oamenilor o mină de ajutor la 
treier.

— Acum, unde-o fi?
— Păi, căuta|i-l la vie 1
A fost și pe-acolo. S-a interesat cuaa 

merg lucrările.
— Unde s-a dus ?

-oooooooooooooooooooooooooooooooo

IciNTĂ MUNCA! 
| IN COLECTIV | 
IQ totem brigada colectivei noas- 8 

tre. Cu aceste cuvinte Iși în- ? 
cepe programul brigada antis- g 

tică de agitație din satul Baica. re- 8 
giunea Cluj. Trebuie spus de la în- 8 
ceput însă că din brigadă fac parte a- g 
tît colectiviști fruntași ca Victor 8 

țj Pop. Maria Druhora și Marioara Pin-1 
8 tea. cit și țărani muncitori -
§ duati ca Florica Onat și Sisia

Iar. Brigada se intitulează a 
Codări ei noastre* pentru că 
programul ctotă munca ta colectiv.
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g colectiviști cu privire la dezvoltarea 
8 gospodăriei lor sînt în atenția bri- 
| găzii. Cînd învățătorul Ștefan Rota- 
g ru a văzut că gospodăria colectivă 
8 nu primește la timp lemnele pentru 
| construirea unei remize, a trecut în 
g programul brigăzii un număr ta care 
8 ora satirizat Ocolul silvic raional Ji- 
§ bou. Auzindu-se criticați cei din Jibou 
8 au trimis materialul lemnos necesar 
8 gospodăriei.
| Dta întreaga activitate a brigăzii
8 se. vede limpede griia pentru a con
ți tribut la întărirea gospodăriei agri- 
§ coile colective și pentru a populariza 
8 realizările acesteia, tademnîndu-i ast- 
J fel pe tot mai multi țărani «ă pășeas- 

' * că pe drumul agripiAtarii socialiste.
8 Programul brigazâ M fcsehde «a o 
? chemare :

ci nd s-a ridicat„Rouă
Noi la lucru am plecat. 
Cînd soarele-a asfințit 
Noi de lucru-am isprăvit*,

și în același „Tablou al vremii 
- cum se «uimește cântecul — 

rata că prin muncă

noi 
se a

..Bună-starea-n colectivă 
Tot mai tare înflorește'.

Brigada nu-i uită pe fruntași. Pen-8 
lru ei simt etalate melodii populare | 
care îți incintă auzul și-ti bucură 8 
inima. Codașilor, brigada le amintește ? 
necazul lui Marin Sestraș, care în | 
urmă cu ani venea arareori la mun- g 
că și de aceea la împărțirea venituri- | 
lor. roadele nu se prea îndemnau să’ 
intre în casa lui. Acum multe s-au | 
schimbat :

,Au trecut trei ani de-atuncl 
$i badea Marin Sestraș, 
In gospodăria noastră.
E mereu printre fruntași".

Toate problemele care-i frămintă pe 8
’ •* * '■ ............................ 8888
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„U-lu-ta bade file 
Vino in gospodărie*

au-CSt timp am stat la Batea __ ___
zH acest refren fredonat șl de bă- 

« trtnl și de Qpoii. Programul brigăzii 
e tavățat și râopînidit mai departe de 

g întreg satul. E $1 acesta un succes- 
Dar marele succes e altul. Jn ultimul 
fitnp în gospodăria colectivă au mai 
Intrat încă 13 familii. Și chiar lan 
Pap, președintele colectivei, ouată că 
în munca de lămurire eentro convin
gerea acestor familii o contribuție 
prețioasă a adus $ brigada artistică.

C A.

Zice» că trece pe ta 
crescătoria de păsări I

Hai după el... In sfîrșlt 
l-am dat de urmă (foto 1). 
Stă de vorbă cu îngrijitoa
rea păsărilor, se sfătuiește 
cu ea. „Anul ăsta o să mai 
cumpărăm 155 de găini Rot- 
hîsland și 200 Leghorn... Să 
crească avutul gospodăriei I* 
Cînd află de ee-1 căutăm, 
zfmbește: „In curînd o să 
vă arăt și ce vă Inte
resează. Dar, ptaă atunci, 
haideți cu mine pe la 
ferma de vite. Cred eă 
vreți să vedeți și dum
neavoastră animalele gos
podăriei !“

Am ajuns la fermă (foto 
2). Președintele are de 
ce să fie mulțumit. Vi
țeii sînt bine îngrijiți.

— Si acum...
— Acum să vă arăt ți 

tablourile mele!
Avem în fața noastră 

nu numai un vrednic gos
podar, ci și un artist. De mic copil. 
Ion Groza îndrăgise pensula și pa
leta, dar nimeni nu l-a ajutat. Picta 
cum se pricepea. In ultima vreme, Ion 
Groza a găsit buni sfătuitori în tovarășii 
de la casa regională de creație din Con
stanța. El urmează cursurile școlii de 
artă populară, secția pictură, iar cîteva 
din tablourile lui au fost prezentate la 
expoziția regională. Acum lucrează la un 
nou tablou : un vapor în larg (foto 3).

Planurile președintelui Ion Groza sînt 
frumoase. El vrea oa gospodăria agricolă 
colectivă din satul Viile Noi să se întă
rească mereu.

Iar pictorul ?... Pictorul se străduiește 
să-și desăvîrșească meșteșugul. Și în 
curînd se va încumeta să lucreze o com
poziție. Vrea să prindă pe pînză un aspect 
din viața gospodăriei: împărțirea roade
lor, răsplata muncii, sărbătoarea cea 
mare a colectiviștilor.

ION ȘTEFAN

Acțiunea se petrece în curtea gos
podăriei agricole colective din 
satul Broșteni, raionul Găești. 

Așezați pe o bancă stau de vorbă doi 
oameni: învățătorul Voicu Pătrașcu 
și Badea Ristea, șeful secției cultura
le a sfatului popular raional Găești. 
După cit se pare discuția nu a în
ceput de mult, însă tovarășul Badea a 
avut timpul necesar să se enerveze.

— Și așa, nu ați auzit de acțiunea 
cadrelor didactice de la Dragodana. 
Foarte frumos 1 Ei să vă spun eu. Oa
menii aceia se ocupă de activitatea 
culturală din comună astfel incit ea 
sprijină direct munca de lămurire a 
țăranilor pentru a intra în gospodăria 
colectivă.

— Păi, în direcția asta am mai fă
cut și noi cite ceva. Și Pătrașcu în
cepu să înșire sarcinile fiecărui învă
țător din sat. El și Marin Preda sînt 
In colectivul căminului cultural; Xe
nia, soția lui, este responsabila casei 
culturale a gospodăriei; Irina Istrate 
are în grijă o casă de citit. învățăto
rii stau de vorbă cu țăranii, mai pe 
uliță, mai pe acasă, despre foloasele 
muncii in comun. Ei s-au dovedit buni

agitatori. Numărul colectiviștilor a 
crescut. Ce mijloace culturale au folo
sit în acesit scop? Foarte simplu. Re
comandau țăranilor să citească ziare 
și diferite broșuri.

— Cum, numai atît ? sări Intrigat 
tovarășul Badea Ristea. Dar confe
rințe ?

— Au fost, sau mai bine zis a fost 
numai una. Tudorache, președintele 
colectivei, a vorbit la cămin despre 
statutul model.

— Asta e bine, spuse Badea poto. 
lindu-se puțin. Dar alți colectiviști 
n-au vorbit despre experiența lor?

învățătorul o cam încurcă : ,,Ziceau 
că ei o să ia cuvîntul la discuții",

— Dar viața artistică, merge ?
— Mda. Avem echipă de dansuri, 4 

recitatori, cor... la centru de comună.
După o scurtă pauză, învățătorul 

reluă cu jumătate glas : „Brigada ar-

CARII NOI
LITERATURA PENTRU SATE

Nicolae Mărgeanu: Umbra pămîn- 
tului (Colecția „Albina") — Edi-

■ tura de stat pentru literatură și 
artă
160 pagini — 1,50 lei.

Ing. I. Rocsin : Cum a obținut G.A.C. 
„Steaua Roșie" din Mădaraș 13.700 
kg. porumb știuleți la hectar. (Din 
experiența fruntașilor în agricultu
ră) — Editura agro-silvică de stat 

32 pagini — 0,35 Iei.
E. Șuțeanu: Bolile de creștere ale 

vițeilor. (Colecția Biblioteca aguj* 
cola Nr. 10) —• Editura
silvică de stat
48 pagini — 0,50 lei.

Dr. Ion Tarnoruțchi; Bolile de creș
tere ale purceilor — (Colecția „Bi
blioteca agricolă" Nr. 9) — Edi
tura agro-silvică de stat 
40 pagini — 0,40 lei .
BROȘURI DE POPULARIZARE

A ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII — METO
DE DE MUNCA

Dr. S. Izsak : Ștefan Stîncă, viața și 
opera lui medicală (1865—1897) — 
(Colecția „S.R.S.C." Nr. 169) — 
Editura medicală
48 pagini — 0,45 lei.

Dr. P. Penciu : Cîți oameni poate 
hrăni pămîntul (Ediția a Il-a) (Co
lecția „S.R.S.C..* Nr. 29) — Edi
tura medicală 
48 pagini — 0,45 lei.

CĂRȚI PENTRU PIONIERI 
ȘI ȘCOLARI

E. Gîrleanu: Voinicul (povestiri) 
(Colecția „înșiră.te mărgărite") 
Editura tineretului
36 pagini — 0,60 lei.

V. Kaverin : Doi căpitani (Colecția 
„Cutezătorii") — Editura tinere
tului
688 pagini — 15,40 lei.

Serghei Mihalkov: Unchiul Stiopa 
(Ediția a Il-a) (Colecția ..înșirate 
mărgărite") — Editura tineretului 
24 pagini — 0,80 lei.

Al. Mitru: In țara legendelor — E- 
ditura tineretului
126 pagini — 6,50 lei.

Const. Nisipeanu: Moș Ioniță Făt 
Frumos — Editura tineretului 
126 pagini — 6,50 lei.

citit. 
tras

pen-

tistică, echipă de teatru'... Și ridică 
din umeri in semn că nimeni nu s-a 
gtadit să le formeze.

— Se citesc broșuri în colectiv?
— Cam greu.
Din acest răspuns nu s-a înțeles 

dacă Pătrașcu s-a referit la faptul că 
învățătorilor le e greu să se osteneas
că pentru a organiza cercuri de

Apoi tovarășul de la raion a 
concluziile.

— învățătorii sînt agitatorii 
tru atragerea de noi membri în gospo
dăria colectivă. Asta-i bine I Dar în 
privința activității culturale, care are 
darul de a lumina pe mai multe căi 
și în același timp mai mulți oameni, 
treburile nu prea merg.

Și, bineînțeles, a urmat trasar^B 
concretă a sarcinilor.

★
Din păcate, discuția aceasta, deși ar 

fi fost utilă, n-a avut Ioc deoarece 
șeful secției culturale raionale nu a 
mai venit de mult timp in satul Broș
teni. unde intelectualii și-au limitat 

: activitatea lor doar la munca de agi
tație de la om la om.

A. CROITORI)



NOTE La sfat în umbrarul de pe arie

O inițiativă pe aria din Tiream 
hrțină nu de mult știam că despre „săptămîna 
■-*  neîntreruptă" se poate, vorbi doar în marile 

r*-  fabrici și uzine... nu insă și-n agricultură. 
Ltă însă că mai zilele trecute mi-a fost dat să-mi 
Lhimb părerea : pe una din ariile de treier ale co- 
lunei Tiream, raionul Cărei, de mai bine de două 
ăptămini, batoza lucra zi și noapte.

In vederea unei neîtrerupte 
consolidări economico-organi- 
zatorice a gospodăriilor agri
cole colective, în vederea a- 
|tragerii țăranilor ce stau încă 
l’.^r cumpănă. Rezoluția dă 
importante îndrumări privind 
modificarea unor prevederi 
din Statutul-model al G.A.C. 
privind dreptul de proprietate 
al colectiviștilor, repartizarea 
veniturilor bănești, asigura
rea colectiviștilor care nu 

pqpi pot munci, etc. Așa, de 
pildă. Rezoluția recomandă 
ca locuința, construcțiile gos
podărești, precum și terenul 
aferent lor să se lase nu în 
folosință personală — curn 
era^fcpvăzut pînă acum — 
ci ar proprietate personală 
gospodăriei țărănești respec
tive care a intrat în gospodă
ria colectivă. In folosință per
sonală se va lăsa lotul desti
nat pentru grădină sau liva
dă. In ceea ce-i privește pe 
colectiviștii nou căsătoriți sau 
pe aceia care la intrarea în 
G.A.C. n-au avut pămînt. Re
zoluția recomandă ca acesto
ra să li se dea în folosință 
teren pentru casa de locuit, 
construcții gospodărești, pre- 

= și teren pentru grădină

Am privit ceasuri întregi munca admirabil or- 
pnizată a acestor oameni vrednici și mi-am putut 
kplica de ce ei reușesc să treiere peste 35 tone de 
babjMk timp de 24 de ore.M^0r pe arie esite făcută nu de cete, 

de două echipe ce lucrează în schimb, 
[te 12 ore. Fiecare echipă, este formată 
in 28 de oameni și are cîte un responsabil, iar 
omenii își au un loc precis de muncă pe arie. In 
kimele obștei, sfatul popular a încheiat un con
tact cu cele două echipe. Pentru munca sa. echipa 
rimește 4 la sută din cantitatea treierată în tim- 
lul celor 12 ore de lucru. Proprietarilor de grîne 
Iu le revine decît sarcina de a-și clădi stogul de 
riopi pe arie și a-și transporta sacii cu boabe de 
L cîntar în hambarul casei. Fiind cointeresate 
n a treiera cit mai mult, fiecare din ceie două e- 
rnipe folosesc întreaga capacitate a batozei.
| Dar oare Peter Gyorgy, tractoristul-batozar 
u și are nici un merit ? De bună seamă că da ! 
[rintr-o inovație simplă dar va'oroasă Peter 
fyorgy împreună cu electricianul loan Ilieș, di- 
ector al căminului cultural din sat, au montat pe 
sia roților din față a batozei, dinamul luat de la 
poară. Dinamul montat este acționat de batoză cu 
jutorul unor dispozitive. Pe batoză și în jurul 
i au fost montate becuri electrice fixe sau porta- 
[ile,/ie înalt voltaj.
—terminat treierișul, mutăm batoza pe 

Ită și o dată cu ea și... electrificarea. La noi, 
Iu a^Msste electrificată, ci batoza...*  — no spune 
heter^yorgy.

Muncitorii de pe batoză, gospodarii ce-și clădesc 
hai încolo stogurile, tractoristul ce n-avea liniște 
[ clipă, toți laolaltă de pe această arie dovedeau 
u prisosință că acolo unde există grijă și simț 
gospodăresc, acolo apar ideile, inovațiile, acolo 
3i organizarea superioară de care depinde ter- 

raa la timp optim a treburilor începute.
E. C.

15 hectare în... două zile!

La 27 iulie a.c. ne aflam pe aria Nr. 1 din 
comuna Tîrgușor, raionul Medgidia. Aici 

i batoza mai mult stă decît lucrează. împre
jur nu s-a clădit nici un stog. Doar un car cu 
snopi așteaptă să-i vină rindul... In sfirșit batoza 
k-a reparat, a pornit, și snopii din car îndată au 
fost inghițiți. Apoi batoza iar s-a oprit...

Iată oglinda ariei intovărășiților și țăranilor 
muncitori din satul Tîrgușor. Datorită muncii dez
organizate, pe această arie treierișul merge prost 
fn două zile nu s-au treierat decît 15 hectare !

Și cam aceeași situație se prezintă și pe aria 
[colectiviștilor din satul Mireasa, iar pe celelalte 
trei arii tot din comuna Tîrgușor nici măcar nu se 
începuse treierișul pînă la această dată, deși sece
rișul s-a terminat cu 8-10 zile înainte.

Dar ce-i de făcut totuși în această situație pen
tru a salva recolta cît mai e timp ? Mai întîi se 
cere strădanie mai multă din partea fiecărui gos
podar și mai multă răspundere din partea tov. 
[David Dumitru, președinte al sfatului popular co
munal. Să pornească cu toate carele din sat pe 
Kîmp, să adune snopii .și să-i pună pe arie în sto
guri. Cetele să-și respecte ordinea. Iar munca la 
arie să înceapă cît mai de dimineață, să dureze 
pînă seara tîrziu și chiar în timpul nopții.

Treierișul era pe termi
nate. Vreo cîțiva snopi 
de grîu, și apoi ovăzul; 

atît le mai rămăsese de treie
rat membrilor gospodăriei a- 
gricole colective „9 Mai" din 
comuna Corbeanca, raionul 
Snogov. De aceea, feriți de soa
rele dogoritor de sfîrșit de iu
lie, colectiviștii își îngăduiau 
o oră de odihnă. Mai ales că 
aveau aîtea de discutat 1 Intre 
altele aveau de vorbit despre 
atragerea de noi membri în 
gospodărie — o problemă care 
îi preocupa în mod deosebit 
pe colectiviști.

Tocmai începutseră să vor
bească despre aceste lucruri, cînd 
președintele gospodăriei, spre a 
da răspuns multor întrebări 
care se iviseră în discuție, des
pături ziarul cu Rezoluția C.C. 
al P.M.R. din iulie 1956 privi
toare la agricutură, și începu 
să citească cu glas tare. Se 
aflau aici numeroase lămuriri 
și îndrumări ce-i priveau di
rect. De pildă, în problema aju
torării bătrînilor și a celor bol
navi, sau în aceea a înzestrării 
tinerilor care se căsătoresc. De 
acum, cînd s-o întoarce Mișu 
Ferentz și Sandu Pîrvu din ar
mată, ei vor putea să-și facă 
îndată rostul. Gospodăria leva 
da și pămînt, și ajutor pentru 
construirea casei. Apoi, deo
sebit de interesant și im
portant li se păru pasajul re
feritor la acordarea de avan
suri în bani lunar sau trimes

trial. Bineînțeles că aplicarea 
acestei măsuri, ca și a altora 
ce erau recomandate în Rezo
luție, va duce la atragerea de 
noi membri. îrr gospodăria lor 
colectivă și la întărirea ei.

Se încinse o vie discuție. 
Petre I. Ion, — șef de echipă 
în brigada de cîmp — își 
spuse și el părerea :

— Eu cred că recoltele bo
gate rămîn baza atragerii de 
noi membri. Toți țăranii mun
citori, de recoltă ne întreabă 
în primul rînd.

Cu punctul lui de vedere au 
fost toți de acord. Nu numai 
că vor lucra pentru mărirea 
neîncetată a producției agri
cole, ci vor dezvolta în conti
nuare, așa cum scrie în Rezo
luție, sectoarele anexe care 
aduc venituri mari. Pînă în 
toamnă vor mări ferma de 
vaci la 25 de vaci cu lapte. Vor 
mări, de asemenea, crescătoria 
de porci și stupina și vor spori 
producția grădinei de zarzavat 
prin folosirea unor noi mijloace 
de muncă și noi metode agro
tehnice.

Dintr-o simplă discuție s-au 
pus temeliile unei hotărîri. In 
curînd, colectiviștii se vor 
strînge în adunare generală 
pentru a discuta propunerile 
care vor duce la transpunerea 
în viață a Rezoluției.

Ce

In • Treierișul continuă șicimp în această perioadă. Tre
buie însă grăbtt și ter- 

în cel mai scurt timp, pentru a înlătura

lucrări avem de făcut 
In luna august

Q minat _. .. ...
Q pierderile de boabe. Acolo unde ogoarele au fost 
A dezmiriștite cu 2—3 săptămîni în wttiă, 
A începem arătura adîncă (la 18—20 cm.) 
Q în vederea însăimînțărilor de toamnă și 
o grăparea ei. Totodată facem și îngră.șarea 
A pămîntului cu gunoi de grajd. Pregătim apoi 
A sămînța de grîu, orz și secară pentru însămîn- 
A țări, schimbînd-o la baza de recepție cu să- X 
A mînță de calitate, curățind-o cu triorul și tra- 
A tînd-o împotriva bolilor cu prafuri de abavit, X 
1 agranal sau soluții de formol. De asemenea, 
\ pregătim toate uneltele și mașinile necesare 
x campaniei de toamnă. Facem prașila treia la 
A porumb și floarea-soarelui și a cinci» la sfecla 
X de zahăr, cartofi și bumbac.
A Pe la începutul lunii executăm cîrnitul su- 
A plimenter al bumbacului, iar pe la sfîrșitul 
A lunii începem recoltarea capsulelor de bumbac 
A coapte.
J Continuăm apoi cu cositul lucernierelor și 
Q trifoiștilor, uscatul și depozitatul lor în căpițe, 
Q aproape de adăpostul vitelor.

■ w j. w Continuăm cu lu-
0 In gradina crările de îngrijire 
a a legumelor. La
A roșii facem cîrnitul (ruperea vîrfului plantei) 
A spre a le grăbi coacerea. Pe terenurile de pe 
A care s-au recoltat unele legume se poate se- 
A mâna salată, mărar, spanac și ridichi pentru 
A toamnă. In prima parte a lunii e bine să cul- 
a căm cu picioarele tulpineie de ceapă pentru a-i 
A grăbi 
A putem

$ In livada
PAULA GEBER

iar pe la sfîrșitul lunii 
de ceapă și arpagicul.

Livezile pe 
le stropim mai 
parte împotriva

¥ ______  ... Fructele căzute Ie culegem
și îe’folosim pentru prepararea oțetului, iar 
terenul din livezi îl prășim ori de cîte ori apar 
buruienile și crusta. La pomii prea întăreați 
de fructe trebuie să punem proptele, ca să nu 
se rupă crăcile. Continuăm apoi recoltatul caise
lor, prunelor, perelor și altor fructe. Pentru 
amenajarea unor noi livezi facem desfundatul 
terenului, pichetajul și săparea gropilor.

T • • i„ Lăstarii de vițăIfl YÎ6 Șl li Craiflă de vie ce-au cres
cut îi legăm a 

doua și chiar a treia oară, iar copilii (lăstari 
ce a>par la subsuoara frunzelor) îl rupem. Con
tinuăm apoi cu cîrnitul viței de vie (retezarea 
vîrfurilor lăstarilor) ceea ce duce la grăbirea 
coacerii strugurilor, precum și prașilele de vară. 
Putem începe culesul strugurilor timpurii care 
s-au copt. Pregătim din vreme crama în ve
derea vinificării, curățind-o, văruind-o și aeri
sind-o. De asemenea, pregătim vasele pentru 
vin, (reparîndu-le și spălîndu-le bine), zdro
bitoarele, linurile, presele ca și restul inventa
rului trebuitor la cules și vinificație.
» . ■ Pe pășuni maiPe pășuni putem continua 

păscutul oilor cu 
deosebire în timpul nopții. Trebuie să dăm 
însă atît oilor cît și vitelor tot mai mult nutreț 
verde cosit. In vederea asigurării unui nurteț 
bun pentru iarnă, vom pune la însilozat cît 
mai mult porumb furajer, lucerna sau alte nu
trețuri de siloz.

maturizarea, 
recolta bulbii

Iilor și dăunătorilor.

rod 
de- 
bo-

(Urmare din pagina t-a) Un bogat
și livadă în limitele prevăzute 
de statut. Cu aprobarea adu
nării generale ei vor putea 
să-și răscumpere terenul pen
tru casa de locuit și pentru 
construcții, după care acest 
teren va deveni proprietatea 
lor personală. Importantă este, 
de asemenea, recomandarea 
ca Statutul-model să prevadă 
obligativitatea de a se da co
lectiviștilor avansuri bănești 
lunar sau cel mai tîrziu tri
mestrial, pînă la 50 la sută din 
veniturile bănești ce li se cu
vin pentru munca depusă. A- 
ceastă prevedere, este menită 
să curme practica de a se re
partiza numai o dată pe an 
venituri în bani colectiviștilor, 
practică care nemulțumea și 
chiar îndepărta pe unii mij
locași de colectivă. Cu multă 
atenție se cer a fi citite 
acele recomandări din Re
zoluție privind mijloacele 
prin care fiecare gospodă
rie colectivă își poate a- 
sigura venituri bănești lună 
de lună. De mare însemnătate 
sînt de asemenea și recoman
dările privitoare la mărirea 
fondului de ajutorare de la 2

tezaur de învățăminte
la 4 la sută, fond care asigu
ră bătrînețea colectiviștilor și 
vine în ajutorul celor inapți 
sau cu capacitate redusă de 
muncă.

Alături de gospodăria co
lectivă, o formă de cooperare 
care se bucură de multă 
popularitate la noi este fără 
îndoială întovărășirea agrico
lă. Recomandînd măsuri pen
tru consolidarea și dezvolta
rea întovărășirilor agricole ca 
și pentru crearea de noi înto
vărășiri (ca de pildă stimula
rea interesului țăranului de a 
aduce în întovărășire întreaga 
suprafață de teren de care dis
pune și de a executa în comun 
lucrările agricole; crearea și 
dezvoltarea fondului obștesc 
al întovărășirii) Rezoluția Co
mitetului Central al P.M.R. a- 
rată totodată că se pot folosi 
forme noi de cooperativizare 
și anume cooperativele agri
cole de producție cu rentă.

Nu puține sînt la număr a- 
cele întovărășiri unde împăr
țirea veniturilor se face ținîn- 
du-se seama de munca depu
să șl pămîntul adus în înto
vărășire. Experiența acestor 
întovărășiri a dovedit că sis

temul de a repartiza venitu
rile ținînd seama de munca 
depusă și pămîntul adus în 
Întovărășire este mai drept și 
totodată îl cointeresează mult 
mal mult pe țăranul mijlocaș 
de a trece la formele coope
ratiste de muncă.

Capitolul V al Rezoluției 
plenarei Comitetului Central 
din 16—17 iulie a.c. scoate în 
evidență succesul aplicării 
politicii partidului și guver
nului la sate. Partidul nostru 
va continua și de acum înain
te politica elaborată de ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R., 
din 3—5 Martie 1949 : de a- 
lianță cu țărănimea muncitoa
re și de îngrădire a elemen
telor capitaliste, exploata
toare.

Totodată însă, ținînd sea
ma de schimbările intervenite 
în structura de clasă la sate 
șl de schimbările economice 
intervenite în unele gospodă
rii chiaburești. Rezoluția ara
tă că, în unele cazuri, și res- 
pectînd anumite condiții, fiii 
de foști chiaburi, fiii de chia
buri și foștii chiaburi pot fi 
primiți, pe baza cererii lor, în 
G.A.C.-uri sau întovărășiri. 

Comitetul Central atrage însă 
atenția asupra seriozității, 
răspunderii și vigilenței cu 
care trebuie aplicată această 
prevedere a Rezoluției, pen
tru a se zădărnici din vreme 
orice uneltirie a dușmanului 
de clasă.

In capitolele următoare ale 
Rezoluției sînt cuprinse sar
cini de seamă privind meca
nizarea agriculturii; întărirea 
gospodăriilor agricole de stat 
ca importante centre produ
cătoare de cereale-marfă, etc.

Rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R. din 16—17 iulie a.c. 
este un valoros tezaur de în
vățăminte, o importantă că
lăuză în lupta pentru trans
formarea socialistă a agricul
turii. Ea stimulează interesul 
țăranilor muncitori și cu deo • 
sebire al țăranului mijlocaș 
față de cooperația agricolă. 
CHirea cu atenție a Rezoluției, 
înțelegerea justă a recoman
dărilor și sarcinilor cuprinse, 
popularizarea fiecărui capi
tol și paragraf, astfel ca ele 
să nu ajungă denaturate la 
urechea săteanului, iată o 
primă sarcină a organelor 
locale de stat. La îndeplini
rea acestei sarcini trebuie să 
dea un puternic sprijin cămi
nele culturale și intelectualii 
satelor.



PE PE ÎNTINSUL PATRIEI * DE PE I
BĂRĂGANUL este privit uneori ca 

o noțiune geografică, definind 
un patrulater aproximativ, cu

prins între apa Mosliștei, Dunăre, apa 
Buzăului și brațul Borcei. Delimitarea 
intre patru hotare a șesului înalt, con
struit din ciudate terase ce coboară lin 
la mijloc, spre apa Ialomiței nu lămu
rește insă nici pe departe Bărăganul.

E lăsată deoparte, în primul rînd, 
monotonia superbă a uriașelor întin
deri aurii de grîu, întreruptă arai de 
sfoara arsă a unui drum prăfos ce se 
pierde hăt departe, la nesiîrșit.

Lipsește apoi un uluitor specific dat 
de coloritul Bărăganului, în care se 
contopesc tonurile stridente, crude, cu 
cele estompate, pline de grație și căl
dură.

Lipsesc, însfîrșit, oamenii.
Scunzi și bine legați, oacheși, cu fe

țele argăsite de vinturi, cu ochii lim
pezi, oamenii aceștia au în ei ceva din 
contrastele naturii în mijlocul căreia 
trăiesc. Izbucnirea fierbinte, pătimașă, 
viălentă își găsește un adaus suprin- 
zător in gingășie sufletească și sensi
bilitate. Pare că ceva din arșița cim- 
pului răzbate în înflăcărarea lor, în 
simplitatea plină de pasiune cu care 
își dezleagă problemele vieții. Pare că 
ceva din finețea culorilor de stepă, 
răzbate în uimitoarea lor delicateță. 
Natură și oameni, sînt armonizate lao
laltă de poezia unică a Bărăganului 1

Nu este deci vorba de un simplu pa
trulater definit prin întindere, prin na
tura solului sau prin aspectul etnogra
fic. Întinderea aceasta imensă, cu co
loritul ei ciudat, cu rodul neasemuit al 
pămîntului, cu oamenii săi entuziaști 
și direcți, este în aceiași timp o noțiu
ne lirică.

Lirism divers, de la florile mîniei 
care au înflorit aici în cîteva rînduri, 
pe vremuri, pînă la truda bucuroasă 
a muncitorilor de pămînt care se în
trec, în zilele acestea, ca să prididea
scă bogăția unei recolte nemaivăzute; 
și de la țîrîitul căluților de iarbă —■ 
cosașii, cum li se spune aici — care 
își orchestrează rapsodiile prin ierburi, 
pînă la ametistul melancolic, neliniștit, 
al înserărilor de pe Bărăgan.

Am dorit să-1 cutreier în diminețile 
proaspete și la vremea de căldură to
ridă a zenitului, în amurgul lenevos și 
la timpul cînd se dezghioacă fructul 
de întuneric al nopții.

NU-I ȚI
PENIE de om 
la vremea

asta, în pragul dimineții, în clădirea 
cu verandă și balcon, în care își are 
birourile gospodăria agricolă colectivă 
„11 Iunie" din satul Valea Roșie.

Ușa e închisă, veranda măturată 
proaspăt. Un drum de aur, spre fundul 
curții largi; parcă soarele, răsărind, 
și-a prelins pe-aici o dîră. Semnul 
ăsta arată că a trecut prin curte tîrîșul 
de paie, de la batoză. Adevărat, se 
văd în fund căpițele de fîn proaspăt.

Pornesc prin sat. Cu perdeluțe albe 
la ferești, casele par încă somnoroase,

noaștem. E Radu Paciagiu, președin
tele gospodăriei. Un om între două 
vîrste, smead, vioi și puțintel la trup.

— Trudă ? zic.
— Trudă 1
E dealtfel mîndrie și bucurie în felul 

în care pronunță cuvîntul ăsta. Cred 
și eu 1 De pe cele 248 hectare semă
nate cu grîu în cruce, scot anul ăsta 
aproape 500.000 kilograme. Merită să 
trudești, pentru asemenea bogăție 1

— De acum, cred că familia noastră, 
a colectivei, o să mai crească — sare 
el la altă idee. Șasp ani am luptat din 
greu. In 1953 ne-a descumpănit ieșirea 
din colectiv a unor oameni.

Reportaj de 

Fiorin Petrescu

Sîntem adunați mai mulți oameni de 
inimă bună, stînd de vorbă și cinstind.

In praful drumului s-a așternut, după 
fierbințeala de cuptor a zilei, răcoarea 
care îți mîngîie tălpile desculțe.

1. Zorii

ca un om care se freacă la ochi. Iată, 
o femeie a ieșit în poartă. E nevasta 
lui Grigorie Tudor, mecanicul gospo
dăriei. Ne dăm binețe.

— Te-ai sculat dis-de-dimineață 1 zic.
— Păi, să fii sănătos 1 Că nici nu 

ne am culcat 1
— Cum așa ?
— Iaca bine 1 N-ei fi văzut ce bogă

ție e pe cîmp ? E treabă de nu pridi
dești 1 Bărbatul mie toată ziua pe 
cîmp, ba cu batozele, ba cu mașinile 
care ară 1 Eu, la fel ; du-i de mîncare, 
muncește la strîns — că se cheamă 
că-s brigadieră — așa că nu prea se 
lipește somnul de noi. Abia trecui pe 
acasă, să încropesc ceva de mîncare 
și pe urmă am alte griji...

Se uită pe seninul fără pată al ceru
lui.

— Numai de n-ar ploua 1 zice femeia.
Așa-i. Pînă la sfîrșitul recoltatului, 

zilele și nopțile sînt de-a valma. Nu le 
întrerup decît cîte-o ploaie buimacă, 
venită din nori pîntecoși.

Acum însă nu-i semn de așa ceva.
Smucesc capul. Se aude zvon de 

muncă, duduit de batoză, voci pe cîmp. 
Toată lumea seceră roada, într-o în- 
dîrjită, tăcută, cumplită luptă cu tim
pul.

Imaginea e completată de carele ce 
cară grîie, stîrnind o urgie de praf. 
In urma lor, mergînd domol pe margi
nea drumului de țară (drumuri de aces
tea, pline de fantezie, cu suișuri, cobo- 
rîșuri și cotări)" viite un om. Ne cu;

prțraTroTnrîîTnrinnn^
o

Acum, aproape toți cei plecați atunci, 
din pricina vorbelor chiaburești, vor 
să reintre în gospodărie. Și mai vin și 
alții.

— Creșteți.
— Păi...
Privesc soarele, care a săltat de-a 

binelea de asupra orizontului, anun- 
țînd o nouă zi pe Bărăgan. Și făcînd 
o ciudată legătură între această dimi
neață și starea oamenilor de aici, pre
ședintele îmi spune :

— Sîntem în pragul unei vremi care 
ne-o aduce belșuguri înzecite.

Și adevăr zice.
CE MAI 

zvîrlugă de 
fată, Uenuța

a lui Anghel Ispas, colectivist din Con- 
țeștii-Zimnicei.. Cînd am cunoscut-o, 
meșterea într un catastif niște socoteli. 
Iar un colectivist nu tocmai înalt, dar 
cu spate de haiduc, o-ntreba de banii 
ce i se cuveneau lui.

— Da’ ce vrei să faci cu banii, nea 
Marine ? l-a întrebat, sumețindu-se la 
el.

— Păi, să-mi cumpăr bivoliță.
Zdrahonul de om s-a mai gîndit o- 

leacă și pe urmă a întrebat, cam 
răstit :

— Ce, n am bani ? Is bogat cum 
n-am fost! Am bani berechet!

Codana a căutat în registrul unde 
făcuse însemnările la zi și a asvîrlit o 
cifră :

— Ai nene Marine. Ai peste trei sute 
de zile-muncă 1

— Păi vezi ? Așa că o să-mi iau bi
voliță.

— Să te văz într-un an-doi, nene Ma
rine, că-ți, cumperi și motocicletă !

Omul s-a întors și a dat cu ochii de 
mine.

— Crezi că nu se poate ? a zis.
— Ce anume ?
— Ce zice diavolița asia de fată : 

că să-mi iau motocicletă. Ba se poate 
orice, dacă muncești, a încheiat filo
zofic.

Iar „diavolița" și-a încuiat registre
le în casa de fier a gospodăriei, și-a 
pus o băsmăluță înflorată pe cap și 
am ieșit împreună. In prag parcă s-a 
poticnit de ceva, că s-a oprit deodată 
cu privirea prinsă parcă undeva.

— Ia uită-te mata ce mai cer albas
tru avem, a rostit simplu. Gîndesc că 
nicăieri pe lume nu poate să fie mai 
frumos decît la noi.

Adevărat. Stăm și -eu, cîteva ceasuri 
mai tîrziu, la vremea zenitului, privin- 
du-1 I Era timpul de toropitoare căldu
ră, cînd susură cosașii, aromesc ierbu
rile și nici nu contenește, nici ostene
ște, lucrul oamenilor la grîu. Undeva 
suna .un pitpalac, pit-palac...

Trace un om pe drumeag, dueîndu- 
se la seceriș, și-mi pare că-1 cunosc.

Bun grîu, zic eu.
— E rod mult, paul ăsîa. Eu cir»! „in

dividual", adică r.u-ș la colectivă. Dat 
am stat cs iarnă la cercul agrotehnic 
și tot am scos 1702 kilograme de boa
be la hectar.

Stărui» o clipă, adulmccînd înspre 
lan, cu nesaț.

— Nu miroase parcă a plina caldă ? 
mă întreabă. Parcă i așa, o aromă 
care plutește poete tot locul...

Iar emul pare mîn.’.ru că din plinea 
ast Ț.jțșgre pe țete a muncit io, tbî’.indă 
cît tc vede Bărăganul de la un arpă! 
la cetăloit/ va» fringe împreună, cu 
toții, încă in vara asta.
, r——*   • AMUBC li-
[ 3. Amurg |
voiul casei unui muncitor de pămînt, 
aproape de Cocargeaua Bărăganului.

d Mai ieftine și mai bune ca al 
o și zarzavaturile colectivei din i 
O București, sînt repede asaltate d< 
o lung-Muscel.
O
o
’ Z^oboară pe-o vale o femeie
° \ cu un fecior de mînă. <
o — încotro ?
o — La tîrg, măicuță !...
o Fără să vreau, gîndul mi-a 
o zburat cu ani înapoi. Pe vre- 
° mea copilăriei, cînd mergeam o < 
o dată pe an la tîrg, pînă nu-i a 
o spuneam mamei o poezioară pe ■ 
°care o știam de la școală, nu ■ 
o era chip s-o înduplec să-și des- < 
o noade năframa pentru a-mi da i (o

a Venind cu traista plină cu fluiere 
’ rășul Farcaș Dumitru a și strîns î 
JL2JL9. Q. îl. PJL o. o p, o cj)_p p_4. Comori

Oamenii cu care stau, colectiviști 
din satul Libertatea, și-au îngăduit 
astă seară un răgaz, după ce zile și 
nopți de-a rîndul au muncit ca să adu
ne bogăția recoltei.

Prin iocurile acestea pe unde stăm, 
la același ceas, dar cu ani în urmă, 
oamenii lui Brătianu băteau drumurile 
în trăsuri, cu pistoale la îndemînă, ca 
să privegheze munca la cîmp. A- 
cum nu-i nevoie de priveghi de felul 
acesta. Colectiviștii au scăpărat ca 
să termine treaba și să-și vadă grîne- 
le duse în hambarele lor.

— Acum sîntem mai bogați decît a- 
nul trecut, îmi zice Costea Șerban, un 
om scund, oacheș, aprig la mînie, care 
s-a bătut întîi să se împartă moșiile la 
țărani și apoi pentru ca pămînturile să 
se reunească în ogorul comun al gos
podăriei colective.

Celălalt colectivist. Ion Bobolpț, a- 
dăugă :

— Dacă ne om strădui, la anul... a- 
jungem bogați rău 1

— Cred și eu, măi deputate 1
(Că-i deputat).
— De cîte ori string rodul pămîntului 

și mă bucur de el, spune Boboloț, mă 
gîndesc la ăi care ne-au îndemnat să 
pășim în gospodărie, la comuniști. 
Trăgeam înapoi, ca măgarul, că nu 
știam cum e aia. Iar acum, sîntem ca 
ursul care, dînd de miere, nu s-ar mai 
da dus de lingă fagure nici să-1 puști 1

Și-mi povestește ce mai strădanie a 
fost la ei în sat, ca să închege colec
tiva.

Iar amurgul cade, la marginea ne- 
sfîrșitei întinderi a Bărăganului...

ȘALUPA a- 
lunecă pe 
Dunăre, îm

presurată de umbre și valuri. La ho
tarul acesta între cer, pămînt și apă, 
șal.upa e un sirop de întuneric

Pînă mai adineaori, cerul lucea ca 
opalul. Pe urmă a căpătat nuanțe vio
lete și s-a întunecat. Bărăganul strălu 
cea pînă de curînd, cu smaraldul po
rumbului său. Smaraldul a căpătat 
tării amețitoare și s-a întunecat.

Cer și pămînt au acum aceeași cu 
loare. Răsare o stea, încă una, încă 
una. Se aprinde o luminiță, încă una, 
încă una. Bărăganul, la ceasul aceste 
din noapte, pare o ladă cu nestemate.

Din țărm s-a desiăcut un drumeag 
Și la capătul lui (dacă o fi avînd 
cumva capăi), se străvede o lumină 
Șalupa în care ne aflăm, acostează 
Și pornim pe drumeagul acela, trei 
făpturi oarbe de întuneric, pînă nime
rim într-o peșteră de aur.

Și nu-i peșteră de aur, e arie de tre
ier cu stoguri.

Nu sînt bulgări de aur ce curg șuiu 
ind, sînt boabe de grîu. Piatra neste 
mată care se arăta lucind, de pe apă 
e farul tractorului. Crîșnetul stîncilc: 
tărîmaie ca să curgă grăunții de aur 
sînt ca.’i batozei care vîntură, cu sapi 
lele lor de lemn, spicele.

Se treieră noaptea, ca să prididea
scă bogăția recoltei.

— Treieră colectiva din Dichieer.' 
zice un om pe care nu-1 vedem b‘”5 
dm Pricina întunericului.

Urmează, mai dome! :
4— A rodit Bărăaanu’. aur... Găzdaiți 

la mine peste noapte, si frîngem mî'he 
o «zimă de grîu nou. Eu, înainte, n-cm 
m’ncat pîine ncuă decît do puține ori. 
Acum am din belșug și vî£ poftesc.:.

O mărturie, făcută Ia m:ez de noap
te, de un om

Nu putem să i cinstim ospitalitatea, 
că ne așteaptă șalupa. Și ne întoar
cem la țărm de la peștera ds aur gă
sită printre comorile acestei lăzi cu 
pietre nestemate care seînteiază, la 
ceasul ăsta de noapte, în Bărăganul 
meu.

PRIN I
Pe drumuri de munte sau de 

gurile de odinioară -Ă| 
sau iarmaroacele cum sW 

I mese, după feluritele părți ale 
I .mi reapar, aduse de amintire, su 
q bere aurie care le vestea de dep; 
a irămîntările pașilor urca nourul 
g tor in soare. Numai cînd te aprof 

împlinea și cu larrna glasurilor 
S iclor. Mi le reamintesc bîlciuril 
S de sărbători mari și de sfinți. 2! 

nuia poporul nostru pe atunci.
B tul Ion de vară, Drăgaica de la 

prin alte ținuturi de sfînta Mar 
j sau mică de sfîntul Panteiimon 

Joia moșilor, în tirgul de Ia B 
Forfota te amețea și în viermuia! 

ai țâ a oamenilor, două lumi se arr 
I tirgoveții și țăranii. Cei dinții c 
,> unse, cu zîmbete așezate la vrem- 

. colțul gurii, cu priviri lunecătoare 
ne; ceilalți cu o liniște, dar și c

1 prindere de cîte vedeau și auze. 
; parte tarabele cu stambe, cu măi 
,;:epțeni, cu lucruri mărunte, ne 
și sclipitoare, înșelătoare pentru 
înghițită de-ntuneric și de nevoi; 
Jaltă carele încăpătoare, desjujj

‘ praful gros și cald, cu boi linifl 
rumegau strîmb, cu doniți, lin) 
furci, și fuse cu mireasmă de 

leu olărie smălțuită pe care 
albe, în pătrate sau melci, ol. 
la țară se străduise să scrie fori 

’ zute în jurul lui din crengi, din 
de nuiele sau rotunjimea roade 

Lumile acestea două, a ogoan 
. tirgurilcr se iniîlneau pentru sc 

liecare lacomă de ceea ce avea 
Una însă pricepută, aprigă, la c ; 
daltă nevinovată. Cei dinții zic-:, 
ceilalți „jupîne”. Și tocmeala r-orn 
mai înceta. Se răsuceau cu men



Popas la tîrgul din Cîmpulung-Muscel
Dai 
dă

totuși nu-i a- 
proaspăt de

de odinioară. Și 
ceeași. Un suflu 
viață străbate tîrgul de la un 
capăt la altul. Și peste tot, 
lume și iar lume I... Peste tot, 
musceleni,- în frumoase costume, 
veniți tocmai de pe dealurile 
Rucărului, sau din văile Boteni- 
Tor, fete și neveste în ii și fote 
minunate, 
parcă toți 
rii....

Printre 
cu diferite 
ticularilor, 
asemenea tirguri, se ridică 
barăcile magazinelor de

oducători, legitme'e 
ihăilești, regiunea 
rii orașului Cîmpu-

vreo jucărioară. Po- 
potrivea tîrgurilor, 
așa :

>be, larmă, chihot, 
it, rîs și ropot...” 
dejmăzi în tîrgul 

cel, am vâ
ri, triribom- 

plăcintării 
pe vremea 
vedere, se 
atmosferă

>a prima 
aceeași

pe care s-au strîns 
fluiurii și florile ve-

pipernicitele tarabe 
mărunțișuri «ale par- 
altădată singurii în 

azi 
stat 

cu pînzeturi și ■. fieroase, cu chi
micale și obiecte casnice. La 
alte chioșcuri de stat se desfac 
legume, zarzavaturi, produse 
egro-alimentare.

Cu îngăduința dumitale, iu
bite cititor, o să facem o scurtă 
călătorie prin tîrg. II cunoști 
de pildă pe tovarășul Mură Ni- 
colae din Valea-Mare? Uite, 
și-a cumpărat omul de-«aici o 
furcă, o coasă. (începe doar 
strînsul finului).

Mai încolo, îl întîlnim pe to
varășul- Petru Simionescu, din 
comuna Cetățeni. E cătrănit 
omul. După ce își varsă necazul 
împotriva unei tarabe particu
lare care vindea „limonada", 
pleacă comentînd singur:

— Auzi 'mneata ! Să-i dau 
un franc pe-un pahar de apă

co muna Odac, Regiunea Autonomă Maghiară, tova- 
primii cumpărători, — tinerii ciobănași musceleni.

vopsită, care a trecut pe lingă 
zahăr și care cică-i limonada 1 
Tot mai bine-i la chioșcul ăsta 
de stat cu „răcoritoare". ~ 
numai 50 de bani și ți se 
un lucru ca lumea...

In fața unei barăci cu încăl
țăminte, pe firma căreia scrie 
„U.R.C.C. Buzău” — (Buzăul 
ajunse la vreme de tîrg și în 
Cîmpulung) — tinăra Vijan 
Marioara, din comuna Boteni, 
încearcă a nu știu cîta oară o 
pereche de pantofi, pentru a 
alege una care să împace toate 
gusturile prietenelor sale.

Călătoria noastră prin tîrg 
continuă. In drum întîlnim un 
flăcău, probabil de-abia ieșit 
din corturile „circului" demon
strând unui grup de tineri din 
satul lui.: „Așa-i mă! Zău că 
p-asta cu bilele pot s-o fac și 
eu. Iuțeala lui de mînă și nebă- 
garea noastră de seamă. Asta-i 
toată scamatoria".

Mergem mai departe. II cu
noști cumva, iubite cititor, pe 
omul acesta cu traista plină de 
fluiere și cavale? II cheamă 
Farcaș Dumitru și-a venit aici 
de peste munți, din comuna O- 
dac, Regiunea Autonomă Ma
ghiară. In jurul lui s-au strîns 
cîțiva musceleni, buni cunoscă-' 
tori într-ale cîntecului. Iată-1 
pe Diaconescu Ion, cioban la 
stîna cooperativei din Bădești, 
încercînd un fluier și încă unul. 
Cînd s-o înioarce la cele 700 de 
mînzări pe care le veghează, o 
să le zică un cîntec așa cum 
numai el știe să-l zică.

Să ne îndreptăm spre colțul 
acesta al tîrguiui unde se des
fac legume și zarzavaturi. Cel 
care cîntărește de zor și de-a
bia prididește cu atîtea cerințe, 
se dovedește tare îndemînatic, 
dar tot se observă că nu-i ne
gustor de meserie .Intr-adevăr, 
nu-i negustor, ci colectivist, to
varășul Toma Gheorghe. A ve
nit aici ca delegat al gospodă
riei agricole colective din comu
na Mihăilești, regiunea Bucu
rești, pentru a desface surplu
sul 
sale. Și cum să nu aibă 
zare, 
el și tovarășa Duroi Vasilica, și 
Elena Rădoi din Cîmpulung, și 

a- 
____  ___ , Și 
toate celelalte legume te îmbie 
și cînd tovarășul Toma vinde 
mai ieftin decît micii producă
tori ?

Călătoria noastră se apropie

de sfîrșit. Trecem acum prin 
fața celor două restaurante, 
apoi pe lingă barăcile doldora 
cu mărfurile de .la cooperativele 
din Lerești, Poiana sau de la 
O.C.L. Comerț-Mixt Cîmpulung. 
Fără să ne dăm seama, am 
ajuns tot în locul de unde am 
pornit.

Tîrgul din Cîmpulung-Muscel, 
așa cum ni se arată în timpul 
acestei scurte preumblări, ală
tură la tradiția bîlciurilor și tîr- 
gurilor de altădată un element 
nou. Se simte aici prezența co
merțului de stat și cooperatist 
care ridică pe o treaptă superi
oară schimbul de mărfuri între 
oraș și sat. Și se mai simte, în 
legătură cu aceasta, orientarea 
din ce în ce mai precisă a cum
părătorilor, nu către barăcile și 
tejghelele particularilor, ci către 
magazinele și chioșcurile statu
lui și ale -colectiviștilor, care 
vînd produse mai bune si mai 
ieftine. P. TELEMAN

Tinerele Viorica Chițu, Georgeta Popescu și Maria Vijan din 
comuna Boteni, raionul Cîmpulung-Muscel, își aleg cite o iie 
lucrată cu deosebită măiestrie.

de produse al colectivei 
~ “ vîn-
cum să nu cumpere de la

alte gospodine, cînd roșiile 
cestee mari și frumoase

URilE DE ODiNlOARA
IspitiIspit^^ntorcînd, mai ales tîrgoveții, lu- 
crul^Bcare-1 aveau de vîndut, în fel și 
chip.^^rascoceau daruri nemaiinchipuite 
ale lucrului simplu. Se poate purta și eșa 
și așa, spuneau e>. Se poate folosi în 
toate felurile. Și cînd era și un obiect 
mai nou, mai rar întîlnit, atunci era o 
poveste întreagă. Țăranii se chemau -din 
ochi, se strîngeau ciucure și se molipseau 
unul de la altul, și cumpărau, mîndii de 
ce au cumpărat. Un pumn de mărgele 
nu făcea cît un ou și totuși ele se pre-

V ----------------- --------------------------

Ion Marin Sadoveanu

lingeau sclipitoare prin degetele tiegre 
și bătătorite de sapă și nu se vindeau 
rtecît pe un coș de ouă. Căci lumile 
acestea se înfruntau, se înșelau, — mai 
ales una pe cealaltă. Negustoria vicleană 
a ulițelor djji tîrgușoare, vremelnic 
mutată în bîlciuri biruia mai întotdeauna. 
In bîlciurile vechi prețurile jucau și se 
real pe măsură cu priceputa, viclenie 
a \ torului de la oraș care avea de 
partea lui tot ce trebuia ca să amețească 
pe celălalt și să-i vină lui în aju
tor. Și erau pentru 
nite la oraș, care între 
deau și la un loc se 
De la călușeii tineretului
și dulapurile copiilor, pînă la panoramele 
pentru cei virsinici. Aci, cu altă înșelăto
rie, mirarea era stoarsă din om și frica, 
și spaima pentru năprazne și monștri. A- 
froape niciodată un lucru frumos sau

vină lui
toate vîrstele ve- 

ele se îmbol- 
lăsau . ispitite, 
și „lanțurile"

care să înfrumusețeze viața și s-o apro
pie de înțelegerea ei. Pe oamenii trăiți 
lingă înfloririle pomilor, alături de coa
cerea spicelor și în mersul rânduit și at 
de adine al firii, șarlatanii bîlciurilor s 
străduiau să-i sperie, să-i arunce în alia 
lume a „minunilor" și de multe ori izbu
teau. Vițelul cu două capete, oaia cu 
cinci picioare sau femeia cu barbă ; uria
șii, piticii, cocoșații, toate schimele pă- 
mîntului se treceau murdare, înșelătoare, 
de groază I Și firește că nici rachiul 
era uitat. Rachiul otrăvitor, de multe 
cu ardei pisat în el, ca să ardă și să 
poaie cît mai tare gîtița...

Dar și sub aspectul acesta aspru și 
vrednic tîrgurile schimburilor de 
felul, între sat și oraș, dăinuiau. Ele 
îndeplineau firește menirea lor economi
că, atîtă cită era pentru vremea aceea.

Degeaba bîlciurile 
nume de sfinți. Intr-o 
cătuită, ca cea care a fost 
de bani, înșelăciunea și urâciunea 
desfrîu fără hotare își arătau colții, 
rește că plutea peste lumea aceasta și utî 
anum.it pitoresc. Asia era scuza boierilor. 
Ei o rosteau cu ifos de oameni pricepuți 
și de sus, din rosturile lor sociale. Ei nu 
voiau însă, din lipsă de omenie, să vadă 
niciodată, sau să mărturisească și mi
zeria ce se ascundea dedesubt. Cu adevă
rat frumoase, pentru inima omului curat 
în tîrgurile de odinioară, erau priveliștile 
de munte sau de șes, unde tăbărîseră tîr
gurile ; răsăriturile sau amurgurile ce se 
lăsau peste ele; nevinovăția omului de la 
țară și bunătatea lui și, mai ales, sub 
nourul strălucitor oare le vestea, hora 
încinsă, micșorîndu-se sau mărindu-se 
după mulțime, aprindere și veselie, 
chiot de viață și de nădejde.

PE MUNTEI
Spre zori, răsunară tulnicele

Să fi fost cam două ceasuri după cîntatul co
coșilor cînd am pornit spre muntele Găina. 
Drumul pe scurtătură, cu pietrele Iui colțu

roase, a fost nespus de anevoios. N-aș ,putea să 
spun cît am mers. Deodată ne-am pomenit sus pe 
culmea din stînga comunei Avram Iancu. Ne-am 
oprit lîngă un foc aprins de unii ce-și petrecu
seră noaptea chiar pe culme și care, harnici, o lua
seră înaintea noastră, spre munte. Deodată liniștea 
nopții, întretăiată doar de foșnetul vîntului prin 
frunze, s-a curmat brusc : o tînără țărancă, îm
brăcată în straie de sărbătoare, ce se ducea Ia 
„tîrg” cu noaptea-n cap, se opri la foc, își sprijini 
tulnicul și începu să «cînte. Dinspre culmea munte
lui Găina un alt tulnic îi răspunse. Apoi altul, din 
jos dinspre sat. Cîntecul plin de farmec al tulni
celor se răspîndi pînă 
mare

După un răstimp, 
Noaptea începu să se 
teau ivirea de 
Curcubetei.

departe, ca o tainică che-

undeva

ne-am continuat drumul, 
îngîne cu zorile ce-și ves- 
dinspre culmile Biberiei și

Zi de tirg

nu 
ori 
ju-

ne- 
to; 
își

erau legate de 
perioadă rău al- 

ahtierea 
unui 

Fi-

De la cele mai mici, pînă la cele 
toate fetele din {ara Moților cîntă 
măiestrie din tulnice.

mai mari, 
cu multă

pe muntele Găina am mai mers a- 
o jumătate de ceas. Ajunși acolo, 

priveliștea tîrguiui și a împrejurimilor ce se 
pierdeau pînă aproape în zare ne-au răsplătit în
sutit pentru greutățile drumului. Tradiția impămîn- 
tenită aci de ani de zile adunase sus pe munte 
sute de moți din toate colțurile Apusenilor. Au 
fost în trecut timpuri grele, dar tîrgul tot s-a 
ținut. Dară-mi-te azi, cînd viața-i slobodă și plină 
de izbîndiri pe făgașul vremilor noastre noi.

Tradiția a suferit o singură modificare. La 
„tîrg” nu se mai vînd fete. Dar tineri și tinere 
din satele moțești, înnoadă aci cunoștințe care mai 
apoi în multe cazuri se transformă în legături 
trainice, pe viață. E mai frumoasă o legătură de 
felul acesta decît acelea care se făceau în tre
cut, cînd flăcăii își- luau fetele mai mult de dragul 
zestrei.

Pe platoul nu prea întins, printre gheretele de 
pe margine, moții veniți la tirg au început să-și 
arate marfa atît de renumită : tulnice, fluiere, 
cofe, lucrături în pînză și piele, butoiașe mici de 
2—3 litri, toate lucrate cu migală și măiestrie. 
Lemnul din tulnice mai păstrează aroma bradului 
jiluit. Incrustaturi făcute cu fierul înroșit, alcă
tuiesc desene diferite, care de care mai frumoase. 
In altă parte a tîrguiui, olari veniți din cîmpie 
își vînd produsele : oale, blide, ulcioare, toate din 
lut ars și smălțuite, cu frumoase modele înflorite.

Mai la o parte, în jurul cîtorva ceterași, un grup 
de tineri și tinere au încins un joc iute și săltă
reț.

Peste tot, numai freamăt și veselie. Zi de tirg, 
cum numai pe muntele Găina vezi.

ION MICLEA și VICTOR MOREA

Partea de munte unde se vînd cele mai bune -grebie
K-HU.--.
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Antraxul sau buba neagră

ANTRAXUL, căruia i se mai 
spune cărbune, dalac sau bubă 
neagră, este o boală pricinui

tă de un anumit microb care trăieș
te tn pămînt și care are mare putere 
de rezistență. De aici, vitele îl iau 
prin iarba pe care o pasc și apoi îl 
pot transmite omului. Microbul pă
trunde în corp de cele mai multe ori 
printr-o zgîrietură a pielei.

Sînt și cazuri în care microbul 
antraxului pătrunde în corpul omului 
nu prin piele, ci prin plămîni. Aceasta 
se poate întâmpla mai cu seamă cu 
cei ce adună cîrpe și zdrențe, umblă 
mult cu gunoaie și. bălegar, ori mî- 
nuiesc păr de animale sau dărăcesc 
lîna.

Care sînt semnele de boală ale an
traxului. După cîteva zile, uneori 
trei, alteori cinci-șase de !.i molipsi
te, se ivește, chiar ia locui unde s-a 
produs infectarea, o mică pată roșie 
care dă mîncărirne. A doua zi, pata se 
preface într-o bășicuță. Aceasta crește

MICULUI
repede și capătă culoare vînătă în
chisă In jurul ei. pielea e roșie și 
umflată. Bășica se suarge și în locul 
ei se formează o coaje neagră; de aici 
vine numele de cărbune sau de bu
bă neagră. In jurul acestei coji apar 
adesea bășicuțe în iorrnă de cerc. 
Umflătura pielei se întinde, bolnavul e 
scuturat de friguri și are temperatură 
foarte ridicată.

Cum putem preîntâmpina această 
boală ?

De îndată ce observăm unul dii» 
semnele descrise mai sus, să nu pier 
dem nici o clipă și să ne arătăm me
dicului sau felcerul'ui de la punctul 
sanitar. Rana nu trebuie zgindărită, 
apăsată sau frecată. Cu atât mai pu
țin ea nu trebuie ‘rsă, așa cum mai 
fac încă unii.

Izvorul de infecție pentru om sînt 
vitele. Stîrpind la ele boala, punem 
firește la adăpost și pe oameni. Dar 
în afară de aceasta, trebuie să avem 
grijă să ne păstrăm pielea în perfec
tă curățenie. Să ne spălăm des pe 
mîini cu apă și săpun Să ne îmbăiem 
o dată pe săptămînă sau măcar la 
două săptămîni odată. Orice rană, 
julitură, resătură trebuie pansată fără 
întârziere.

La locul de muncă, în gospodării a- 
gricole colective, ferme zootehnice, 
grajd, să purtăm întotdeauna îmbră
căminte de lucru și să ne ferim 
corpul, fața, gîtul și ceafa de 
lecție.

»

trecut 
mult timp de cînd 
la Ministerul Cul
turii a avut loc o 
consfătuire cu șe
fii secțiilor cultu
rale ale sfaturilor 
populare regionale. Avem în fată 
stenograma consfătuirii. Privirea 
parcurge filele, dar gîndul pornește 
departe, spre întinsul regiunilor, 
unde activiștii culturali desfășoară 
munca pentru sprijinirea transfor
mării socialiste a agriculturii.

Hai. cititorule, să-i vizităm pe 
acești oameni acasă la el, în regi
unile unde folosesc mijloace vari
ate. interesante, pentru a atrage 
noi țărani muncitori oe drumul a- 
griculturii socialiste, pentru a întări 
gospodăriile colective existente. In 
regiunea Constanta nu o să ne mai 
oprim, deși oamenii au fost harnici 
si au făcut treabă bună. Acolo am 
ooiposit nu demult si v-am îm
părtășit prin revistă experiența 
lor.

O consfătuire 
bine organizată

Gospodăria agricolă colec
tivă din Chetris. raionul 
Bacău, a primit nu de mult 

oaspeți multi. Se adunaseră aici, 
venind din ioate satele raionului, 
președinții gospodăriilor colective, 
secretarii organizațiilor de bază 
P.M.R. și U.T.M., responsabilii ca
selor de cultură si învățători. 
La această consfătuire secția cul
turală a sfatului popular raional a 
prezentat un referat despre aportul 
muncii culturale în acțiunea de 
transformare socialistă a agricul
turii- Cu acest prilej s-au organizat 
expoziții de cărți, de gazete de 
perete și de caricaturi și o expozi
ție de produse agricole, care pre
zenta recoltele sporite obținute de 
colectiviști în comparație cu acelea 
mai mici ale țăranilor cu gospo
dării individuale.

Gospodăria 
tivă_ din

PULARIZATA
Legile naturii
și „minunile** religioase

I. pe’n toiul nopții apare uneori 
cer o lumină strălucitoare.
’Un glob de foc brădează în

tunericul, lăsînd în urmă o dîră
de lumină și, înainte de a ajun
ge la orizont, dispare tot atît de 
fulgerător cum a apărut. După cîte- 
va minute se aud bubuituri surde ca 
de tunet și un vuiet prelung care piere 
treptat... Uneori, după asemenea feno
mene, oamenii găsesc pietre și bucăți 
de fier „căzute din cer". Neputînd 
să-și explice adevărata cauză a aces
tor fenomene, multă vreme oamenii 
le-au considerat drept „minuni" să
vîrșite de o forță supranaturală și pre
vestitoare de războaie, molime și dife
rite alte nenorociri. Astfel, s-au născut 
și s-au transmis din generație în ge
nerație tot felul de legende despre 
„prevestirile cerești".

Secole întregi știința n-a putut să 
arate precis ce anume sînt „pietrele 
cerești" și de unde provin ele. Abia 
acum o sută și ceva de ani s-a sta
bilit că aceste pietre sau meteoriți, 
cum le denumește știința, sînt frînturi 
ale anumitor corpuri cerești care se 
ciocnesc în spațiul interplanetar și cad 
apoi pe pămînt datorită forței de gra
vitație.

Faptul că oamenii nu cunoșteau ade
văratele cauze ale acestor fenomene 
cerești a dat naștere la numeroase su
perstiții, la tot felul de legende despre 
„minuni" înfăptuite de o forță supra
naturală. Tot așa, în antichitate, pră
bușirile de pămînt rezultate de pe ur
ma cutremurelor a dat naștere la tot 
soiul de legende de genul poveștii bi
blice, despre orașele Sodoma și Go- 
mora, care ar fi fost distruse chipurile 
pentru a pedeipsi păcatele locuitorilor 
lor. De fapt însă, prăbușirile de pă
mînt și cutremurele se datoresc unor 
frămîntări ale amestecurilor din inte
riorul pămîntului.

La fel, din vremuri străvechi, oame
nii știu că apele anumitor izvoare au o 
putere tămăduitoare. Necunoscînd însă 
compoziția lor chimică, atribuiau acea
stă influență binefăcătoare unor forțe 
supranaturale. Astfel, au luat naștere 
numeroase legende despre „ape sfin
țite" și „vindecări miraculoase". Cu 
timpul, aceste „taine" au fost lămuri
te de știință.

Respingînd și demonstrînd netemei
nicia credinței în minuni știința ne în-

Însemnări 
de la consfătuirea 

organizată 
de Ministetul Culturii

Am mai călătorit mult pe întinsul 
regiunii Bacău, dar în afară de a-, 
ceastă acțiune și alte cîteva mai 
răsărite n-am prea aflat o temeini
că muncă culturală care să sprijine 
transformarea socialistă a agri
culturii.

Conferințe întocmite 
cu grijă

conferință proastă nu con
tribuie cu nimic la culturali
zarea maselor. De la această

constatare au pornit activiștii sec
ției culturale a 
sfatului popular 

Galati cînd au ho- 
tărît ca împreună 
ou S.R.S.C. să îm
bunătățească cali
tatea conferințelor. 
Propunerile d e

.teme pentru conferințe să vină de 
la directorul căminului cultural 
care este mai apropiat de realitatea 
satului, conferințele să cuprindă 
exemple concrete, locale și să fie 
ținute de specialiști. In această pri
vință regiunea Galati e la început 
de drum si drumul e bun.

In legătură cu aceasta trebuie 
spus că este necesar si nu numai în 
regiunea Galati, să se redacteze un 
număr mai mare de conferințe în 
limbile minorităților naționale.

«Nici o casă fără cititori14

In îndepărtatele raioane Bo
toșani si Trusesti din regi
unea Suceava, s-a luat iniți

ativa ca majoritatea satelor să 
aibă cercuri de citit. S-a lansat si o 
lozincă: „Nici o casă fără cititori".

Antena lui Morozov

se pot face

In Uniunea Sovietică televiziunea ca
pătă o dezvoltare din ce în ce mai 
mare. In afară de oamenii de știin

ță și de specialiști, numeroși amatori con- 
tribue la perfecționarea aparatelor de tele
viziune.

Este bine cunoscut faptul că, deobicei, 
posturile de televiziune fac emisiuni la o 
distanță de 100—150 km. Sînt însă anu
mite perioade în care, datorită condâții- 
lor atmosferice, emisiunile 
la distanțe mult mai mari.

Recent, tovarășul Morozov 
a perfecționat aparatul de 
„T-2 Leningrad", construind 
aceasta, un nou sistem de anteină. Dato
rită acestei antene, Morozov aproape 
zilnic prinde emisiunile posturilor de 
televiziune din Italia, Elveția, Dane
marca și Germania apuseană.

din Poltava 
televiziune 

în afară de

In Colecția Nr. 21 din 27 aprilie 
1956 se publică noile instrucțiuni de 
folosire și de circulație pe drumurile 
regionale, raionale și comunale. Aceste 
drumuri sînt proprietate socialistă de 
stat și pot fi folosite de oricine. Cir
culația vehiculelor mecanice și cu a- 
nimale se face pe partea împietruită 
a drumurilor. Este oprit a se folosi 
drumurile pentru oricare alte scopuri 
afară_ de circulație și traversare. Este 
oprită de asemenea tîrîrea unor a- 
biecte grele care ar putea strica dru
murile.

Cei ce merg pe jos nu au voie să 
circule pe partea pe care trec vehicu
lele; ei poj merge numai pe trotuare 
și acolo unde nu sînt trotuoare, pe 
partea stingă a drumului, în di
recția mersului. Vitele nu pot trece 
decît pe făgașe. De asemenea, nimeni 
nu are voie să strice sau să taie co
pacii de pe marginea drumurilor, să 
are, să sape sau să scoată pămîntul 
din marginea drumurilor, să ducă vi
tele la pășunat, să cosească iarba, să ia 
fructele, să facă foc sub poduri și po-

Nu este important dacă lozinca a 
fost trecută îrrtr-un proces verbal 
sau a fost scrisă cu cretă pe o hîrtâe 
roșie si aninată pe un perete. Im
portant este faptul că lozinca a 
căpătat viată.

Să intrăm în biblioteca căminului 
cultural dintr-un sat al raionului 
Trusesti. Răsfoind fisele cititorilor 
întâlnim aici numele tuturor oame
nilor maturi din sat. Nu e puțin 
lucru. Intr-alt sat din raionul Ră
dăuți. colectiviștii sînt cei mai buni 
cititori, iar țăranii muncitori care 
se numără .printre cititorii fruntași

s-au înscris în în
tovărășirea agri
colă proaspăt în
ființată. Nu este 
întâmplător, 
tea 
realizare a 
lui — cum

. Car- 
măreață 

omu- 
o 

sinumea Gorki. luminează mintea 
arată calea spre un trai mai bun.

Agitatori pe scenă 
și în viață

Programul artistic al cămi
nului cultural din comuna 
Atoghireni. Regiunea Auto

nomă Maghiară, s-a terminat. Tine
rii din brigada artistică si cei care 
picaseră dansul cu tema „Secerișul" 
se îndreptau spre case. Pe scenă 
prezentaseră sub diferite forme a- 
vantaiele muncii în colectiv. In 
viată, ei continuă să fie agitatori 
pentru aceeași cauză. Ajunși acasă, 
tinerii artiști amatori îsi lămuresc 
pe îndelete părinții, rudele, vecini] 
că munca în gospodăria colectivă 
aduce roade bogate. Multi au reușit 
să-și convingă părinții- iar aceștia

Al IV-lea Concurs al echipelor 
artistice 

de amatori

vață să nu așteptăm îndurarea forțe
lor așa zise supranaturale. Să folosim 
cuceririle minții în supunerea forțelor 
naturii pentru continua îmbunătățire 
a vieții, a omului.

MARIANA DIACO- 
NESCU — mem
bru în brigada ar
tistică de agitație 
din Butimanu (Ră- 

cari)

ELENA
NU —
— casa
a g-ac. ______
(Roșiorii de Vede)

GHIGEA- 
solo voce 
de cultură 

Beli tori

OBOGEANU 
— membru în echi
pa de jocuri din 
comuna Țigănești 

(Alexandria)

INTERNA BUDIE 
— membră în e- 
chipa de jocuri ți
gănești din Bărcă- 

nești (Giurgiu)

Circulafia pe drumurile 
regionale, raionale 

și comunale
dețe, sau pe șosele, să facă orice con
strucții pe șosele și în zonele laterale 
ale acestora.

Gospodăriile care cresc vite și oi, 
situate la marginea drumurilor, sînt 
obligate să facă garduri obișnuite sau 
garduri vii (de răchită, nuiele etc.) 
pentru ca să oprească trecerea vite
lor.

Cei ce calcă dispozițiile de mai sus, 
vor fi pedepsiți cu avertisment, amen
dă de la 5—25 lei, amendă de la 
20—50 lei. amendă de la 50 la 100 lei 
și amendă de la 50—150 lei, iar unele 
contravenții săvîrșite de instituții, cu 
o amendă de la 250—1500 lei. Amen
zile se aprobă de sfatul popular raio
nal, iar cei ce se consideră nedreptă
țiți pot face plîngere la tribunalul 
popular al raionului unde locuiesc, în 
cel mult 15 zile de la data cînd li se 
comunică provesul verbal de amendă.

de bune în

fac astăzi parte 
din marea familie 
a colectiviștilor.

Metoda folosirii 
membrilor echipe
lor artistice ca a- 
gitatori a dat roa- 

— cuprinsul Regiunii 
Autonome Maghiare si poate fi 
extinsă cu succes si în alte regiuni.

Tineretul — sufletul 
activității culturale

Sufletul activității culturale 
din sat — asa au fost denu
mite organizațiile U.T.M. la 

consfătuirea care s-a tinut la Mini
sterul Culturii. Este" limpede că 
tineretul care se avîntă cu pasiune 
spre tot ce e nou si înaintat poate 
d’a o prețioasă contribuție la munca 
culturală pusă în sluiba transfor
mării socialiste a agriculturii. Pen
tru aceasta trebuie desfășurată o 
muncă si mai asiduă în rîndul tine
retului. Prin culturalizarea tinere
tului trebuie să i se sădească în 
minte concepțiile înaintate despre 
lume și viață.

Tineretul este dornic de distrac
ții. Tocmai de aceea trebuie o deo
sebită grijă pentru organizarea 
timpului său liber, astfel îneît a- 
cesta să fie împlinit cu lucruri plă
cute si totodată utile.

★

Iată-ne la capătul acestei 
călătorii, prin numai cîteva 
regiuni.

Fiecare regiune are experiența șa. 
Asa cum a reieșit din concluziile 
consfătuirii, se pune problema 
generalizării experienței pozitive. 
Metodele care au dat rezul
tate bune să fie răsnîndite oe 
întreg teritoriul regiunii respective. 
Toate acțiunile culturale să fie 
urmărite, dezvoltate și popularizate 
consecvent pentru atingerea acestui 
mare tel al muncii culturale la sate: 
cooperativizarea agriculturii.



*

Note politice
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Un joc periculos

La New-York sau la Was
hington, în Porto-Rico 
sau în Canada, la anu

mite ore din zi, așa ca din se
nin, sirenele încep să urle, poli
țiștii fluieră asurzitor, mașinile 
gonesc înnebunite, iar simplul 
cetățean american e silit să 
tacă pe îngrozitul, să se as
cundă în adăpost, să tre
mure de teama dușmanilor 
nevăzuți ori să alerge cu su
fletul la gură în gara cea mai 
apropiată de unde pleacă tre
nurile ticsite cu „evacuați" 1

In timpul acesta, întreprin
derile și instituțiile rămîn goa
le, lucrul se oprește, copiii plîng 
îngroziți, iar bietul cetățean a- 
merican ștergîndu-și nădușeala 
de pe frunte continuă să joace 
jocul caraghios și enervant, go
nind încolo și încoace, tras 
parcă de niște sfori nevăzute 
ca acelea care pun în mișcare 
păpușile de la bîlciuri.

Mai precis, iată despre ce e 
vorba: în S.U.A., în ziua de 20 
iulie, a început un fel de joacă 
de-a războiul atomic. In acest 
scop, au fost mobilizate for
țele armate din multe regiuni 
ale Statelor Unite. Mal mult 
decît atît. Zilnic, apar în ziare 
comunicate care anunță bună
oară că „în cursul atacului ato
mic surpriză declanșat de ina
mic în regiunea New-York au 
căzut 5 bombe cu hidrogen care 
au ucis 4.372.939 de persoane și 
au rănit 1.700.000 de persoane”. 
Sau „numai 1.524.000 din cei 8 
milioane de locuitori ai regiunii 
New-York — Jersey au scăpat 
nevătămați din atacul atomic".

Și cînd stai să te gîndești că 
Asemenea ..comunicate” sînt 
date publicității de către „car
tierul general" care conduce 
acest joc nebunesc I Cu cîteva 
zile în urmă un asemenea „co
municat" anunța că asupra ora
șelor Honolulu și San Juan s-au 
efectuat de către „inamic" a- 
tacuri cu proiectile teleghidate!

Firește că cetățeanul ameri
can, ca și întreaga opinie pu
blică mondială își dă prea bine 
seama că aici nu e vorba de un 
joc copilăresc. Se urmărește un 
scop foarte bine definit: să se 
creeze panică, să se întrețină 
isteria războinică, să se împie
dice cu orice preț slăbirea în
cordării internaționale, să se 
susțină cursa înarmărilor.

Pentru aceasta, jocul de-a 
războiul atomic este atît de 
periculos, încît oamenii realiști 
nu pot zîmbi privindu-1. Ei 
protestează, îi demască scopu
rile ascunse, îl înfierează și cer 
interzicerea lui. Ini însăși 
S.U.A., ca o exprimare a bu
nului simț ce se ridică împo
triva isteriei războinice, nuine- 
roși cetățeni americani orga
nizează manifestații de stradă 
în plin „atac aerian".

Și în întreaga lume se ridică 
de asemenea tot mai multe gla
suri împotriva acestei isterii 
războinice.

D. MIHAIL

lin drept legitim al Egiptului
Cu puțin timp în urmă, Ia 

cererea insistentă a po
porului și guvernului 

egiptean, trupele engleze au pă
răsit Egiptul și zona Canalului 
de Suez, La sfîrșitul săptămînii 
trecute, guvernul egiptean a 
naționalizat Societatea Canalu
lui de Suez și astfel, poporul 
egiptean a devenit stăpînul unui 
însemnat izvor de venituri care 
pînă acum servea drept sursă 
de înavuțire pentru imperialiștii 
englezi, francezi și americani.

La Cairo. Alexandria. Port 
Said, Ismailia și în alte nume
roase localități din Egipt au 
avut loc cu acest prilej, mari 
demonstrații și serbări, popu
lația manifestîndu-si bucuria și 
aprobarea deplină față de mă- 
suna luată de guvern. Naționali
zarea Canalului de Suez de că
tre guvernul egiptean este 
privită cu simpatie de toate po
poarele lumii. Salutînd hotărî- 
rea guvernului egiptean, ziarul 
chinez „Dagunbao" scria : „So
cietatea Canalului de Suez su
gea ca o lipitoare sîngele po
porului egiptean și submina pas 
cu pas independenta și suvera
nitatea Egiptului. Acum aceasta 
lipitoare va fi aruncată și acest

stat în stat pe teritoriul Egiptu
lui va fi lichidat. Acesta este 
un important pas înainte pe 
care îl face Egiptul după revo
luția lui din iulie 1952".

Intr-adevăr, după alungarea 
fostului rege Faruk, în iulie 
1952, an de an Egiptul a făcut 
noi pași pe calea cuceririi eli
berării și independenții sale de
pline. Votarea constituției și 
alegerea președintelui republicii 
în persoana lui Nasser — eve
nimente petrecute în luna iunie 
a acestui an — au marcat pașii 
hotărîtori pe drumul indepen
denței Egiptului.

Recenta hotărîre a guvernu
lui egiptean a produs o adevă
rată furtună la Washington. 
Londra și Paris.

Amenințările cercurilor impe
rialiste nu pot intimida poporul 
egiptean care și-a luat soarta 
în propriile sale mîini. Așa cum 
a declarat Nasser, Egiptul nu 
mai este același ca înainte. „Noi 
— a spus președintele — ne 
bucurăm de deplină suveranita
te și nu vom admite ca vreun 
stat să atenteze la independen
ta noastră".

A. VASILESCU

Suezul e fîșîa de pă- 
mînt — istmul, cum 
îi spun geografii — 

care face parte din pă- 
mîntul Egiptului și unește 
trei continente: Europa. 
Asia Și Africa. Intre anii 
1859 și 1869 în acest 
istm, cu pămînt sterp și 
nisipos, a fost săpat un 
canal care leagă marea 
Mediterană cu Marea 
Roșie. Cel care a lucrat 
proiectele canalului a 
fost un diplomat francez, 
Marie Ferdinand de Les- 
seps. Numele lui Lesseps 
e legat de străpungerea
a două canale arhicunos
cute și de două scanda-

c

Rezistentă
Ziarul britanic „Times" rela

tează că nemulțumirea populației 
vest-germane față de trupele 
aliate de pe teritoriul Republi
cii Federale Germane îmbracă 
forme „cu adevărat dramatice". 
Acum cîteva zile, relatează zia
rul, în apropiere de localitatea 
Luneburg țăranii germani au 
organizat o adevărată rezisten
ță împotriva trupelor și unități
lor blindate britanice care au

mai puțin cunoscute: 
de Suez, terminat la 
canalul de Panama, ter

minat’ la 1894. In ambele afa
ceri furturile au fost așa de bă
tătoare la ochi, încît s-au iscat 
scandaluri publice.

Ideea de a tăia 
canal în istmul Suez n-a 
fost, așa cum s-ar putea 
crede, nouă. Realizarea 
ei a fost încercată de 
către egipteni acum două 
mii și ceva de ani și, de 
francezi în 
Napoleon 
(1798-1799).

Iuri nu 
Canalul 
1869, și

un

curajoasa
încercat să efectueze manevre 
militare pe pămînturile lor. ,,S-a 
înregistrat o revoltă a țărani
lor, scrie corespundentul lui 
,,Times”. Grupuri de țărani înar
mați cu bite au încercat să 
oprească tancurile britanice de 
a intra pe cîmpurile unde tre
buiau să se desfășoare mane
vrele, mai mulți au aruncat pie
tre, unii s-au aruncat înaintea 
carelor blindate”.

i!

<'

timpul lui 
Bonaparte 

,_______ _ Faptul că
Suezul nu avea decît 161 
de kilometri și că 
tăierea unui canal 
acest istm vasele puteau 
trece din oceanul At
lantic și marea Medite
rană în 
de aici 
dian și 
Paciiic, fără a mai ocoli 
toată Africa, ispitea în a- 
devăr la o încercare.

prin 
prin

Marea Roșie, și 
în oceanul În
apoi în oceanul

Mișcarea pentru cooperativizarea agricultu
rii a cuprins satele întregii Chine Popu
lare. Cei peste 500 milioane de țărani chi

nezi se conving din ce în ce mai mult de avan
tajele formelor socialiste de organizare a mun

cii in cooperativele agricole de producție. Ur- 
mind neabătut calea socialismului, țăranii chi
nezi se descătușează din mizeria căreia ii erau 
veșnic robiți in trecut.

In apropiere de Pekin se 
văd întinse ogoare de 
grîu, bumbac, porumb 

și alte culturi. Sînt ogoarele 
cooperativei de tip superior 
„Prietenia chino-sovietică". A- 
ceastă mare gospodărie co
lectivă s-a format prin unirea 
a șapte cooperative mici.

Cooperativa grupează în 
prezent 1.507 de gospodării 
țărănești și are o suprafață 
cultivată de peste 1.000 hecta
re. Țăranii de aici luptă pen
tru sporirea producției la toa
te culturile. Anul trecut recolta 
mijlocie la hectar a porumbu
lui a fost de 4800 kg. la hec-

tar. Datorită introducerii unor 
noi procedee agrotehnice, în 
anul acesta, se va obține, po
trivit unor calcule provizorii, 
mai mult decît în anul tre
cut.

La constituire cooperativa 
n-a avut o fermă de vite prea 
dezvoltată. Acum are 100 de 
vaci, 20 de viței, 115 capre, 
500 de porci și peste 530 de 
capete de vite de muncă. Po
trivit planului de șapte ani 
adoptat de cooperativă, pînă 
în anul 1960 numărul de vite 
comute mgri va fi mărit de 
cinci ori.

O dată cu creșterea produc
ției cresc veniturile țăranilor, 
se îmbunătățesc condițiile lor 
de viață. încă în anul acesta 
veniturile membrilor coopera
tivei urmează să sporească 
cu 66 la sută față de anul 
trecut. Altă înfățișare are sa
tul. Acum există aici trei școli 
elementare și una medie, o 
școală serală pentru adulți, o 
casă de cultură, două ambu
latorii, patru magazine etc.

Și numai cu șase ani în ur
mă, în satul acesta domnea 
dezordinea și sărăcia, frica 
și deznădejdea 1

La 1869 încercarea aceas
ta și-a dat roade'e și Cana
lul de Suez a intrat în funcți
une. Cu această ocazie, la un 
capăt și la celălalt al lui, au 
luat naștere două orașe noi: 
Port Said, oraș-port la marea 
Mediterană și Port Tewfik, 
oraș-port la Marea Roșie.

In 1875, Anglia izbutește să 
devină stăpîna de fapt a Cana
lului de Suez, obligînd Egiptul 
să-i vîndă pe un preț de nimic 
majoritatea acțiunilor sale în 
cadrul Companiei Internaționale 
a Canalului de Suez. In timpul 
celui de al doilea război mon
dial, corpul de armată nazist 
„Afrika-Korps” comandat de 
mareșalul Rommel a vrut să 
străpungă apărarea engleză și 
să cucerească Port Said. Toate 
acestea arată că acestui ca
nal i s-a acordat și i se a- 
cordă o mare însemnătate. De 
ce e oare atît de important ca
nalul acesta de 161 km. lungi
me ? Să privim puțin harta. 
Suezul, — Poarta de Aur a 
Orientului — cum i se spu
ne, este drumul cel mai scurt 
pentru vapoarele care trec din 
Atlantic spre India și Australia. 
Marea Mediterană are trei 
puncte strategice între care se 
numără și acest canal. (E vor
ba de Capul Gibraltar, insula 
Cipru și Canalul de Suez.) An
glia a dominat multă vreme 
două din aceste trei puncte, asi- 
gurînd astfel vaselor sale secu
ritatea drumului spre Australia 
și Indii, ca și supremația sa 
strategică în Mediterană. Tot
odată, în afară de Anglia, în 
zona Canalului de Suez, au nu
meroase interese economice, mi
litare și politice și Statele Unite 
ale Americii și Franța.

Sistemul colonial troznește 
însă din încheieturi. In zona 
Canalului de Suez, trupele bri
tanice au trebuit să fie retrase, 
iar acum canalul a fost națio
nalizat. Poarta de Aur a Orien
tului, care face parte din 
pămîntul Egiptului, a revenit 
țării și poporului căruia d® 
drept îi aparține.

Munca în comun își arată roadele. Lucrînd în cooperative agricole de producție, țăranii chinezi obțin recolte mari de bumbac la hectar.



„Adevărul“ bobilor In tren
Toți cei din tren tăceau mol

com.
Pe bancă sta culcat un om, 
Alături se proptea de ușă, 
Ca vai de dinsa. o mătușa.
Nu-și stăpîni un moș necazul: 
— Te rabdă, omule, obrazul 
Să stai așa, cu nepăsare,
Cînd o femeie stă-n picioare?

I Răspunse celălalt: — Păi, asta
I Nu-i o femeie...! Mi-i nevasta!...

VICTOR PIȚIGOI

ZICALE... ADAPTATE

— încă un bob zăbavă, și vei simți o mare ușuraie ' 
________(Desen de A CLENC1U) 

„PlTmele“ săptăminți
• „PE RĂSPUNDEREA... 

LUI", tovarășul Gafita, directo
rul S.M.T.-ului Codăești, regiu
nea lași, a ținut mai bine de un 
an în comuna Grozești două ba
toze care au ruginit în ploaie.

lată un om care vrea cu tot 
dinadinsul să fie tras la răs
pundere ! (După o coresponden
tă trimisă de Ch'rilă Axinte).

• „NIMENI NU ȘTIE NI
MIC" de cele 20.000 de cărămizi 
făcute în urmă cu 2 ani, pentru 
construirea școlii din comuna 
Țicleni, raionul Gilort. căci le-au 
măcinat ploile și zăpezile. Poate 
știe ceva sfatul popular comu
nal 1

• „IN SAT LA... C1RCEA". j 
raionul Craiova, este o gaze'ă 
de perete. Este vorba de gazeta 
S.M.T.-ului ale cărei articole în
deamnă oamenii să nu piardă 
timp în prima perioadă a însă- 
mîntărilor ?! Intr-adevăr, citi
tul acestor articole este cu
rată... pierdere de timp !

• „SEMNE PARTICULARE" ' 
are localul ce adăpostește școala 
și căminul cultural din satul | 
Mărcăcești, raionul Brăila. A- 
cesta poate fi recunoscut după 
tavanul gata să cadă și pe care 
abia îl mai țin proptelele, după 
pereții murdari, gata și ei să se 
prăbușească, după geamurile, 
care de mult nu mai există, și, 
în sfîrșit, după vacile și porcii 
care... învață aci să pască I 
Secția de învățămînt a raionu
lui n-are nimic de învățat din

toate asiea ? (După o corespon
dență trim’să de Vasilica 
Tăzlăoanu)

• „Călătorului ii șade bine 
cu drumul", cu condiția ca dru-

| murile să nu fie cele din Șom- 
I cuta Mare, regiunea Baia Mare. 
| Altfel are toate șansele să se 

înece în băltoacele ce se află 
aci din belșug.

• „La rînd ca la moara" 
s-au schimbat opt directori în 
doi ani la căminul cultural 
din comuna Satchinez, raio
nul Timișoara 1 Directori mulți, 
activitate puțină. Nu-i e teamă 
secției culturale raionale că o să 
ajungă... proverbială?

Unii țărani muncitori nu se grăbesc să facă dez- 
miriștitul imediat dtrpă recoltare.

z

£
<

— S-a culcat pe lauri...
(Desen de V. VASILIU)

CORESPONDENȚII
ilrf/i JaleneteJi beată

Constantin Anflreescu. 
șeful bazei volante pen
tru colectări din comuna 
Ușurei, raionul Drăgă- 
șani, înșeală grosolan 
statul și în același timp pe 
țăranii muncitori din co
mună la stabilirea greu
tății animalelor ce sînt 
predate de săteni pentru 
cota de carne

N N. MINDRA

In tîrgul de vite din 
comuna Ariniș. raionul 
Cehul Si'lvaniei, regiu
nea Baia Mare, nu e- 
xistă decît o fîntînă, dar 
și aceea fără cumpănă, 
fără găleată, dezgrădită 
și așezată lîngă o baltă 
din care se scurge apa 
stătută în puț.

In comuna Roșiori, 
raionul Brăila, pe anumi 
te străzi s-au făcut gropi
le și s-au adus stîipii 
pentru instalarea luminii 
electrice, de trei luni de 
zile. Dar, din vina I.C.B. 
Brăila și a sfatului popu
lar comunal, lumina nu 
s-a instalat încă.

— Pe cintarul lui nea Andre- 
eșcu am o siluetă grozavă ! 
Sînt mai . ușurică" decît cînd 
eram vitea !

PREȘEDINTELE SFATU
LUI POPULAR DIN ARINIȘ: 

— Ca să nu se mai spună că 
n-am grijă de adăpatul vitelor, 
uite, am adus o găleată de 
apă proaspătă de acasă !

STILPUL: — Hei. tovarășe 
președinte! Ne mai lași mult 
așa. cu-un picior în groapă și 
cu unul afară ?
(Desene de N. RADULESCU)

MOMENTE
Din programul brigăzii artistice de agitație 

din comuna Deleni, raionul Hîrlău
Momentul 1

ovarășe contabil, casier, 
gestionar... In calitatea 
mea de președinte al a-

cestei cooperative, vă întreb— 
(așa cum și pe mine m-a între
bat uniunea, centrul, raionul...) 
Vă întreb : De ce întrebuințați 
caii cooperativei în scopuri per
sonale ?

— Noi? Caii ? Ferească sfin
ții’ I

— Pînă la dumnezeu, mai bi
ne ferjți.vă de mine, că eu nu 
știu multe, eu... stai așa 1 De ce 
pleci din ședință, tovarășe vizi-

— păi, mă grăbesc, tovarășe 
președinte., că dacă nu plec mai 
iute cu caii să-i aduc lemnele 
de la pădure mi-a spus că-mi 
rupe picioarele.

— Cine ți-a spus?
— Cum cine?! Soția dumnea

voastră, tovarășe președinte.

Momentul 2

Ei și-acum un cuvînt des
pre difuzoarele nbastre: 
Cînd încep ele-a cînta,

încep cîinii a lătra..
E o întreagă hărmălaie. JLu: 

mea cică difuzoarele au purici.

VISUL CARIERISTULUI
Tot ce fac, eu fac s-ajung 
Știu că drumu-i greu și lung 
Și obstacole prezintă ;
Dar lovesc precis la țintă.

Glasul mi-e amar ca fierea
Sau mi-e dulce cum îi mierea; 
Rid, da-ți rîd așa și-așa ;
Ștînga-ți dă și dreapta-ți la. 
Critic și fac totul praf,
Ori stau rezervat și grav, 
După om și după caz,
După schemă și... obraz !

Trebuie s-ajung cîndva
Cineva !
Uite : astăzi am să cer
Să mă pună casier.
Iar de mîine șef contabil. 
După-aceea, responsabil;
Și, că sînt băiat capabil, 
Plin doar de intenții bune.
Și-n continuă-ascensiune,
Chiar directorul vedea-va
Și-o să-mi zică-atuncea ..Brava"! 
Cred, măi frate, că e timpul
Ca noi doi să facem schimbul!“

Și-o să-mi facă-ndat cadou
Tot confortul din birou.
Voi ajunge la-nălțime
Să tai lefuri, să dau prime.
Să ordon, să iau măsuri.
Să mă critic, să înjur.
Eu ! Și nici de sfînt-Sisoe
Nu o să mai am nevoie
Fiindcă voi aiunge-n sat
Om de bază, om de stat.

Om de stat!... de stat!... Ce-ai zis? 
Stau ? Visez? Cum ți-ai permis? 
Cine ești și ce vrei tu?
Domn’ director? Aaa, nu, nu 1 
Dumneavoastră chiar erați ?
Hm, pardon I Scuzați, iertați... 
Cum? Visez prostii prea des ?
Să trăiți, am înțeles 1

PETRE POPA

Că prea ciupesc al naibii cuvin
tele din cîntece. lauzi :
Mindra mea, hîrrr... Gene multe. 
Ce le hîrr, hîrr... omorîte...

Dar nu-s vinovate difuzoarele, 
săracele, că au „pureci", fiind
că s-au molipsit și ele de la șe
ful stației, care în loc să facă 
treabă a făcut cam mulți... pu
reci pe-aici !

Momentul 3

Hai să trecem mai iute de 
GOSTAT.
— De ce bre ?— Să nu ni se-nfunde și 

nouă, cum era să li se-nfunde 
lor cu... desfundatul viei.

— Ei asta-i poveste veche. 
Să mai stăm nițeluș. Că și ei 
stau... Slavă domnului ! Stau la 
taifas, stau în ședințe, stau la

birou... Și parcă numai ei stau? 
Uite-te în curte :
Cum stau lemne și butoaie, 
Lăzi, și bor rfe, și gunoaie, 
Fier, și seînduri, și hîrdaie. 
Stau... tot stau de-un an în 

ploaie.

Momentul 4
Cînd plouă pe nserat, pe nserat, 

pe nerat

Că drumurile s-au stricat...

Și dacă vrei să vii pe la noi.

Apoi vino frățioare
Cu colacul de salvare...

Momentul 5

Ai citit la gazetă vec’ne ? 
Cică să curățim pomii de 
omizi.

— Drept îi. D-aia zic și eu, să 
luăm o pildă de la sfatul nos
tru popular. Că ia uite-te: din

zece pomi, numai unul a mai 
rămas fără omizi.

— Asta așa i. Și știi de ce? 
Fiindcă ăilalți, săracii, au rămas 
fără frunze !
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