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LA TRIBUNA CENTRALA (de let stingă la dreaț>- 
ta), tovarășii : general-maior Marcu Stan, coman
dantul parăzll militare, Atanase joja, Vladimir 
Gheorghiu, general-colonel Leontln Sălăjan, Du
mitru Coliu, Abdelaziz Belal, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Maroc, general-colonel 

Alexandru Drăghicl, Alexandru Moghioroș, Ian 
Gams, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al Adunării Naționale a R. Ceho
slovace, Fr. Hexmann, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Austria, Constantin Pîrvulescu, 
Ion Gh. Maurer, Chivu Stoica, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, general de arma

tă Emil Bodnâraș, general-colonel Marian Spy* 
chalsky, membru al Biroului Politic al C. C. ai 
P.M.U.P., ministrul Apărării Naționale al R. P. Po
lone, Nicolae Ceaușescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Ianoș Fazekaș, Alexandru Birlădeanu» 
Florian Dănălache.

MĂREȚE1 ZILE DE
SUCCESE HOTĂRITOARE

IN CONSTRUIREA SOCIALISMULUI 
IN PATRIA NOASTRĂ

Cuvîntarea rostită de tovarășul Chivu Stoica 
la Adunarea festivă consacrată celei de a 14-a aniversări 

a eliberării Romîniei

Parada militară și manifestația 
oamenilor muncii din Capitală 

cu prilejul zilei de 23 August

In cadrul cuvântării rostite la A- 
dunarea festivă consacrată celei 
de a 14-a aniversări a eliberării 

României, tovarășul Chivu Stoica a e- 
vocat acțiunile politico.militare înde
lung pregătite de Partidul Comunist 
Român, al căror rezultat nemijlocit au 
fost evenimentele de la 23 August 
1944. Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944. care a avut loc în condiții
le ofensivei victorioase a armatei so
vietice eliberatoare, ale înfrângerilor 
zdrobitoare pricinuite de ea trupelor 
hitleriste — a spus tovarășul Chivu 
Stoica — a constituit o strălucită măr
turie a elanului revoluționar al po
porului nostru.

Trăsătura caracteristică a insurecției 
armate de la 23 August 1944 constă 
în aceea că partidul a înfăptuit acțiu
nea coordonată a forțelor patriotice 
populare și a soldaților, ofițerilor și 
generalilor patrioți, care a dus la răs
turnarea dictaturii fasciste și ieșirea 
României din războiul hitlerist.

Formațiunile patriotice înarmate de 
luptă au arestat căpeteniile guvernului 
fascist. împreună cu unitățile armatei 
ele au dezarmat unitățile hitleriste Ș> 
au asigurat apărarea Capitalei. Este 
un prilej de îndreptățită mîndrie pa
triotică pentru poporul nostru faptul 
că întreaga armată română. împotriva 
voinței regelui și a partidelor burghe

zo-moșierești, răspunzând chemării for
țelor patriotice conduse de P.C.R., a 
întors armele împotriva Germaniei hi
tleriste, dușmanul independenței noas
tre naționale și al civilizației umane. 
Astfel se năștea armata populară, care 
s-a ridicat la luptă pentru adevăratele 
interese naționale, pentru cauza po
porului.

După ce a arătat că trecerea Ro
mâniei de partea coaliției anti
hitleriste a contribuit la zădărnicirea 
planului strategic al hitleriștilor pe 
frontul de sud, și după ce a amintit 
faptele de arme ale trupelor române 
care au luptat alături de vitezele arma
te sovietice, tovrășul Chivu Stoica a 
subliniat că: In lupta comună pentru 
zdrobirea fascismului, s-a cimentat fră
ția de arme romino-sovietică, s.a dez
voltat prietenia dintre popoarele român 
și sovietic. Nepieritoare e recunoștința 
poporului nostru față de eroica arma
tă sovietică eliberatoare, nepieritoare 
va fi amintirea glorioșilor fii ai po
porului sovietic, care și-au dat viața 
pentru eliberarea Romîniei.

Cei 14 ani care au trecut de la 23 
August 1944 — a continuat tovarășul 
Chivu Stoica — au fost anii unor 
succese hotărâtoare in construirea so
cialismului, anii unor realizări istorice

(Continuare în pagina 2-a)

De 14 ani încoace, în pragul celui 
mai bogat anotimp al anului, po
porul nostru muncitor sărbăto

rește cea mai scumpă zi din lunga și 
zbuciumata sa istorie, ziua de 23 Au
gust, ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. Și de la un an la altul 
pe măsură ce harnicul nostru popor 
muncitor adaugă ]a marea construcție 
socialistă noi și noi izbînzi, sărbătorirea 
lui 23 August este mereu mai p.ină de 
prospețime, mai frumoasă.

In Capitala țării noastre, sărbătorirea lui 
23 August a îuceput dimineața, la orele 
8,30. Sosirea conducătorilor partidului și 
guvernului a fost întîmpinată cu puter- 
nite aplauze și aclamații. In tribunele 
frumos pavoazate au luat loc membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guvernului 
Republicii Populare Romîne, ai Prezidiu, 
lui Marii Adunări Naționale, conducă
tori ai organizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și literatură, membri ai 
corpului diplomatic din Capitală, gene
rali șri ofițeri superiori, numeroși frun
tași în muncă din întreprinderi și insti
tuții, precum și numeroși oaspe' i

Marea manifestație a oamenilor mun
cii din Capitală a început cu parada 
militară. în pas cadențat, într-o ținută 
mândră, au trecut ofițerii elevi ai Acade
miilor Militare. Au urmat apoi elevii șco
lilor militare de ofițeri. Aplauze puternice 
au răsplătit pe fiii de muncitori și țărani 
care își desăvârșesc cunoștințele mili

Ziarele de luni, 25 august a.c„ au publicat articolul tovarășului 
GH. GHEORGHIU-<DEJ intitulat „SUB STEAGUL SOCIALISMU
LUI — SPRE NOI VICTORII', apărut în ziarul „PRAVDA" din 23 
August 1958.

tare și politice în vedere» apărării cuc»* 
ririlor poporului muncitor.

Rînd pe rînd au trecut apoi unitățile 
armatei noastre populare, în frunte cu 
ostașii Diviziei ,,Tudor Vladimirescu- 
Debrețin", continuatorii vitejilor pan
duri, care acum 14 ani, împreună cu mi
litari ai altor 15 divizii romînești și ală
turi de ostași ai glorioasei Armate Sovie
tice. s-au acoperit de glorie în bătăliile 
purtate pentru eliberarea țării și nimici
rea cotropitorilor fasciști. Nu puteai să 
nu rămîi impresionat de vigoarea și ho- 
tărîrea care se desprindeau din privirile 
ostașilor. Apariția trupelor de artilerie, 
aviație, unităților de tancuri și formați
unilor de avioane cu reacție ce brăzdau 
cerul cu viteză amețitoare, a stîmit admi
rație, mîndrie și adîncă încredere în ar
mata noastră populară, care este capabi
lă să dea o ripostă zdrobitoare oricui ar 
încerca să atenteze la cuceririle poporului 
nostru muncitor.

Dună defilarea armatei, în fruntea co* 
Ioanelor de oameni ai muncii, ca un sim
bol al legăturii între armată și popor, 
au defilat gărzile muncitorești. Gînda- 
rile tuturor zburau în urmă cu 14 ani, la 
zilele lui august 1944, cînd mulți dintre 
cei care aeum pășesc mîndri prin fața 
tribunelor au luptat cu patriotism fier
binte pentru stîrpirea hitleriștilor, caro

(Continuare In pagina 2-a)



Su ccese hotărîtoare
în construirea socialismului 

în patria noastră
Pilim

(Urmare din pagina l-a)
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— rod al muncii unui popor liber, 
stăpîn pe soarta sa, al eforturilor pli
ne de abnegație ale clasei muncitoare, 
țărănimii muncitoare și intelectualită
ții legate de popor, care urmează cu 
încredere și aplică politica partidului.

In continuarea cuvîntării au fost e- 
numerate apoi marile obiective indus
triale, puternicile cetăți ale industriei 
socialiste construite în anii puterii 
populare : uzina cocso-chimică și cel 
mai mare furnal din țară la Hunedoa
ra, combinatul poligrafic „Casa Scân
teii", combinatul chimic „I- V. Stalin" 
șl uzina de îngrășăminte chimice „Pe
tru Poni“, uzinele „Electroputere" Cra
iova, „Clement Gottwald" și „Tudor 
Vladimirescu“-București. In cadrul pla
nului de electrificare a țării au intrat 
în funcțiune hidrocentralele Moroeni, 
Sadn. termocentralele Doicești, Paro- 
șeni, Sîngiorgiu de Pădure. Se dezvoltă 
industria petroliferă, se construiește 
hidrocentrala „V. I. Lenin" de la Bicaz, 
au fost construite laminorul de țevi și 
fabrica de prefabricate de beton ar. 
mat din Roman, fabrica de rulmenți 
de la Bîrlad, rafinăriile nr. 8 și nr. 10, 
fabrica de penicilină din Iași, uzinele 
textile din Botoșani, laminorul-bluming 
de la Hunedoara. In anii următori vor 
intra în funcțiune uzina de celuloză 
din stuf, combinatele de îngrășăminte 
Fosfatice și uzine de îngrășăminte azo- 
toase la Năvodari și Roznov, uzina de 
cauciuc sintetic, uzina de produse so
dice de la Govora, două uzine de fire 
și fibre sintetice.

Progrese îmbucurătoare — a spus 
mai departe tovarășul Chivu Stoica
— au fost obținute în înfăptuirea str
einii trasate de Congresul al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu pri
vire la creșterea și consolidarea secto
rului socialist al agriculturii. In pre
zent sectorul cooperatist-socialist al a- 
griculturii cuprinde jumătate din to
talul familiilor de țărani muncitori și 
mai mult de jumătate din suprafața a- 
gricolă a țării. Recoltele bogate ale 
gospodăriilor colective și întovărășirilor 
fruntașe, veniturile în continuă creștere 
ale colectiviștilor și întovărășiților con
ving mase tot mai largi ale țărănimii 
de justețea politicii partidului nostru 
de transformare socialistă a agriculturii 
Și le fac să se îndrepte tot mai hotărît 
spre cooperativizarea agriculturii.

Partidul și guvernul s-au ocupat 
deaproape, în mod perseverent de 
tărirea și dezvoltarea gospodăriilor 
gricole de stat, obținîndu.se în această 
privință rezultate 
pusă de partid 
munca pentru ca 
de stat să devină 
tură socialistă, să ajungă în timpul cel 
mai scurt mari producătoare de cerea
le, came, lapte și alte produse agri
cole, semințe de soi și animale de 
prăsilă, principalul furnizor al statului 
în constituirea fondului central.

Au fost prezentate apoi o serie din 
însemnatele realizări obținute pe calea 
creșterii bunăstării oamenilor muncii, 
problemă care constituie obiectul grijii 
neobosite a partidului și guvernului.

Tovarășul Chivu Stoica a arătat că : 
In anii puterii populare și-a îmbu

nătățit mult viața țărănimea munci
toare, care primește un puternic spri
jin din partea statului democrat.popu-

temaționale în care 
14-a aniversare a 
noastre, vorbitorul a 
le succese obținute 
lui socialist, ilustrând 
sistemului socialist.

Alături de celelalte țări ale lagăru
lui socialist — a subliniat tovarășul 
Chivu Stoica — R. P. Română luptă 
consecvent pentru pace și prietenie 
între toate popoarele. Exprimînd nă
zuințele Și interesele fundamentale ale 
poporului romîn de a și închina efor, 
turtle muncii pașnice pentru înflorirea 
patriei și făurirea bunei stări a celor Ce 
muncesc, guvernul nostru se călăuzește 
în politica sa externă după principiile 
coexistenței pașnice și ale schimburilor 
economice și culturale reciproc avan
tajoase cu toate statele, indiferent de 
regimul lor social.

Evoluția evenimentelor a confirmat 
întrutotnl profunda analiză a situației 
internaționale făcută de consfătuirile 
de la Moscova ale delegatilor parti
delor comuniste și muncitorești fră
țești. Așa cum se arată în Declarația 
partidelor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste, cercurile agresive din 
S.U.A. au concentrat în jurul lor for. 
țele reacționare din lumea capitalistă, 
devenind astfel centrul reacțiunii mon
diale. Aspirând la dominația mondială, 
ele încearcă să împiedice mersul îna
inte al omenirii în conformitate cu 
legile dezvoltării sociale.

Pe zi ce trece, opinia publică mon
dială își dă tot mai limpede seama 
de esența agresivă a politicii imperia
lismului american, care acționează ca 
sugrumător al independenței și liber
tății popoarelor. Unitatea și vigilența 
forțelor păcii poate și trebuie să bare
ze calea forțelor întunecate ale războ
iului și să asigure omenirii bucuria 
muncii pașnice. In ceea ce-1 privește, 
poporul romîn își va da și de acum 
înainte întreaga contribuție Ia cauza 
destinderii încordării internaționale și 
a apărării păcii în lume.

Sărbătorind a 14-a aniversare a zi
lei eliberării patriei de sub jugul fas
cist, poporul nostru își strânge și mai 
puternic rîndurile în jurul partidului, 
hotărit să obțină noi succese în lupta 
pentru construirea socialismului, pen. 
tru ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc, pentru apărarea păcii. 
Credincios ideilor atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului, poporul nostru 
va lupta pentru întărirea continuă a 
unității familiei frățești a țărilor so- 
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Iar. Creșterea nivelului de trai al țără
nimii se poate vedea și din faptul că 
numai in anii primului cincinal 
fost ridicate la sate un număr de 
se care ar putea alcătui aproape 400 
sale noi, socotind o medie-de 
se pentru fiecare sat

In sate funcționează 225 
2.000 dispensare, 1.500 puncte 
re. Dacă în 1933 erau 39.800 paturi 
de spital, revenind tfte 1.900 oameni 
la un medie, în 1958 vor fi 130.000 
paturi, unui medic revenindu-i ceva 
mai puțin de 800 de oameni.

Tovarășul Chivu Stoica a vorbit apoi 
despre marea atenție acordată de că
tre partid întăririi continue a statului 
democrat-popular, instrumentul princi
pal de construire a socialismului, 
vaza cuceririlor revoluționare ale 
porului.

Trecînd la analizarea condițiilor 
se sărbătorește a 
eliberării patriei 

amintit strălucite- 
de țările lagăru- 
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Intr-o perfectă cadență, cu fețe dirze, trec membrii gărzilor muncitorești

Parada militară si manifestația 
oamenilor muncii din Capitală 

cu prilejul zilei de 23 August
(Urmare din pagina l-a)

urmăreau distrugerea Capitalei țării noas
tre.

Marea Piață Stalin s-a umplut apoi de 
coloanele nesfârșite ale oamenilor mun
cii din Capitală, în frunte cu cei din 
raioanele 23 August, Tudor Vladimires- 
cu și Grivița Roșie. Braț la braț, purtînd 
grafice și panouri, scandînd lozinci și 
maiyfestindu-și bucuria, muncitori de 
la uzinele „23 August", „Mao Țze-dun", 
„Timpuri Noi“, „Vasile Roaită", Fabrica 
de Confecții „Gh. GheorghiuDej" și al
tele pășesc prin fața tribunelor. Pînă la 
22 august planul producției globale al 
uzinelor ce poartă numele marei noastre 
sărbători, a fost îndeplinit în proporție 
de 101,8 la sută. Printre coloanele de 
muncitori, înaintează incet carul alego
ric al uzinelor „Semănătoarea", care 
simbolizează alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare.

Cu ropote de aplauze au fost întâmpi

Sărbătorirea zilei de 23 August în țară

Pornite de la miezul nopții, 10 că
ruțe din comuna Găujani au in
trat in Giurgiu iu zorii ziiei de 

23 August. Și-au găsit loc de popas în- 
tr-o margine a orașului și pînă la cea
sul hotărît manifestației, tinerii din Gău
jani s-au amestecat printre cei sosiți 
din alte comune ale raionului Giurgiu. 
Intrau în vorbă nestingheriți și-și făceau 
repede prieteni.

Înconjurat de un mănunchi de tineri, 
utemistul Nelu Soare din Găujani, s-a 
oprit lângă căruțele colectiviștilor din 
comuna Putineiu. Tinerii din Găujani 
l-au cunoscut cu acest prilej pe colecti
vistul Stan P. Niculaie, vestit în tot ra
ionul pentru faptul că în acest an, îm
preună cu familia sa, a realizat 610 zile- 
muncă, pentru care a primit, zilele tre
cute, numai ca ..vans 1. 20 kg. grîu, 75 
kg. floarea soarelui, 14 kg. brânză, 2.400 
Iei.

Gospodăria colectivă din comuna Pu
tineiu a obținut realizări de toată lau
da. Astăzi gospodăria are o fermă de 
36 vaci, 568 oi, 120 stupi, 250 rațe, 850 
păsări, un eleșteu de pește.

Producția de grîu a gospodăriei a fost 
în acest an de 1.900 kg. la hectar și co
lectivistul Paraschiv Drăghici e foarte 
mîndru cu cele 387 ziie-muncă ale sale 
pentru care a primit, printre altele, ca 
avans, 764 kg. grîu.

Găujanii au manifestat prin fața tribu
nei după șiruri nesfîrșite de manifestanți 
muncitori din întreprinderile orașului 
Giurgiu.

★

Dis de dimineață orașul Constanța a 
cunoscut un freamăt deosebit. 
După demonstrația oamenilor 

muncii din oraș au urmat coloanele 
muncitorilor diin gospoaariile de stat, 
ale țăranilor colectiviști. Dobrogea, cunos
cută ca o regiune săracă, și-a demonstrat 
forța, hotărîrea și bucuria oamenilor mun
cii de la orașe și sate, mîndri de realiză
rile lor pe drumul arătat de partid. Ca 
un răspuns dat amintirilor despre mizeria 

nați harnicii constructori de autobuze și 
troleibuze de la uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu”, una din cele peste 120 de fa
brici și uzine construite in anii regimu
lui de democrație populară, colectivul 
Întreprinderii electrotehnice „Grigore 
Preoteasa", ale întreprinderilor textile 
din raionul „Nicolae Bălcescu", colecti
viștii din Dudești-Cioplea etc. Cu același 
entuziasm au manifestat prin fața tribu-' 
nelor numeroși oameni de știință, artă 
și cultură. Manifestația din piața Stalin 
a fost încheiată de coloanele asociați lor 
sportive din Capitală și finaliștii Sparta- 
chiadei de vară a tineretului.

Sute de mii de oameni ai muncii au 
ținut să dovedească conducătorilor noș
tri iubiți, dragostea și recunoștința lor, 
puternica adeziune a poporului munci
tor față de politica partidului și guver
nului, dragostea fierbinte față de patria 
noastră liberă și înfloritoare.

țărănimii din vechea Dobroge, colectiviș
tii au demonstrat în peste 300 de ca
mioane ale lor, semn al progresului reali
zat în țara noastră în cei 14 ani de Ia 
eliberare, mîndri de a face parte din pri
ma regiune complet colectivizată.

*

Recunoscători partidului care le-a 
deschis zorile unei vieți noi, asi- 
gurînd deplina egalitate în drep

turi a naționalităților conlocuitoare cu 
poporul romîn, oamenii muncii romîni 
și maghiari din Regiunea Autonomă Ma
ghiară au demonstrat în ziua de 23 Au
gust sub semnul înfrățirii care se cimen
tează neîncetat în lupta comună pentru 
construirea socialismului. In cei 14 ani 
de la eliberare în regiune au fost înfăp
tuite mari realizări. Termocentrala de la 
Sîngiorgiu de Pădure, fabrica de lapte 
praf din Remetea sânt numai cî- 
teva din înfăptuirile cu care se mîndresc 
oamenii muncii din această regiune.

In tiimp ce coloanele de manifestanți 
mai treceau prin fața tribunelor, țăranii 
muncitori din satele Porumbeii Mici, ra
ionul Cristurul, și Măgheruș, raionul Sf. 
Gheorghe sărbătoreau constituirea unor 
noi gospodării agricole colective.

*

Muncitorii din Hunedoara, minerii 
din Valea Jiului, oamenii muncii 
din Orașul Staliin, Timișoara și 

alte orașe de pe întinsul patriei, cu ini
mile pline de mîndrie au manifestat de 
asemenea, în această zi, prin fața tribu
nelor. In inimile tuturor se putea citi 
mîndria pentru mărețele noastre izbînzi 
obținute sub conducerea partidului și în
crederea în viitorul luminos pe care 1 a 
deschis 23 August 1944.

Manifestările oamenilor muncii de la 
orașe și sate, în cinstea măreței sărbă
tori, au exprimat cu tărie unitatea in
destructibilă dintre partid, guvern și 
popor.
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Despre organizarea muncii în gospodăriile agricole colective*)

Avutul obștesc și avutul personal 
al colectiviștilor

A face ca fiecărui colecti
vist în parte să-i fie lim
pede rostul pe care îl 

are fondul de bază, indivizibil, 
în dezvoltarea economică a 
gospodăriei și în creșterea va
lorii zilei-muncă, este un lucru 
deosebit de important pentru 
orice gospodărie colectivă a- 
flată la început de drum.

Fac această recomandare cu 
toată răspunderea pentru că 
mă bizui pe experiența atîtor 
gospodării fruntașe din regiune 
și mai cu seamă n-am uitat o 
greșeală a noastră care ne-a 
ținut pe loc o bună bucată de 
vreme.

De Ia bun început colectiviș
tilor noștri le-a fost limpede că 
noi trebuie să scoatem pro
ducții mari atît în cîmp cît și 
la stînă. Aici n-au mai încă
put discuții Cînd a fost însă să 
hotărîm cum ne vom repartiza 
produsele obținute, s-au ivit u- 
nele greutății. Mulți colecti
viști susțineau că aproape tot 
ce obținem trebuie să fie dat 
Ia ziua-muncă. An de an ne 
reveneau Ia ziua-muncă cite 
10—15 kg. de cereale. In 
schimb gospodăriei nu-i mai 
rămînea nimlic pentru a dez
volta averea obștească. S-a 
petrecut însă un lucru curios : 
cu toate că dădeaim aproape 
totul la ziua-muncă, totuși în 
cei patru ani cît am folosit a- 
cest sistem, valoarea acesteia 
n-a putut ajunge nici măcar la 
20 de lei. An de an se menți
nea la media de 15—18 lei.

De ce veniturile colectiviști
lor erau mici, cred că nu-i 
greu de ghicit. De vreme ce 
totul se distribuia la ziua-mun
că, gospodăria colectivă n-avea 
de unde scoate venituri în 
bani pentru a mări fondul de 
bază. Așadar, fonduri proprii 
pentru investiții nu aveam. 
Nici credite la bancă nu fă
ceam.

Poate vă închipuiți că, dacă 
gospodăria colectivă bătea pa
sul pe loc, în schimb cîștigau 
col-ectiviștlii. E drept că mulți 
dintre noi duceam acasă cîteva 
tone de grîu și porumb, canti
tăți ce întreceau de cîteva ori 
necesarul gospodăriei perso
nale a fiecăruia. Ne rămîneau 
deci importante cantități de 
cereale spre vînzare. adică 
tocmai ce urmăreau unfii din
tre noi. Ei, și să vedeți dum-
—

*) Vezi revista „Albina“ irr 
-1 -Sepind cu nr. 546.

Magazinul universal al cooperativei de consum din comuna Ocna Șugatag, raionul Sighet, re
giunea Baia Mare. Aici sătenii găsesc tot felul de mărfuri incepînd de la acul de cusut și pînă 
la bicicletă și aparate de radio.

neavoastră ce se întîmpla o 
dată cu desprimavărarea. Toc
mai în zilele cînd treburile de 
cimp se adunau grămadă, se 
pornea o alergătură de-ți ve
nea să-ți iei lumea în cap. Oa
menii plecau la Constanța, la 
obor să-și vîndă griul și po
rumbul. Azi plecau doi, mîine 
patru. După două zile, căci 
pînă la Constanța e cale de 
vreo 50 de km., unii se întor
ceau cu carele tot pline căci 
de, nu căpătaseră „preț bun“. 
După o săptămînă o luau de la 
capăt. Bineînțeles că toată a- 
ceastă frecătură se făcea cu 
caii și căruțele gospodăriei. Nu 
puțini erau aceia care cădeau 
pe mîna negustorilor specu
lanți dan obor, — care le mîn- 
cau tot cîștigul.

Ne-am dat seama că mergeam 
pe un drum greșit. Aveam pă- 
mîntul, vitele și inventarul la 
olaltă, lucram în briqăzi și e- 
chipe. Așadar pînă la un 
punct eram țărani colectiviști. 
Cînd era vorba însă de împăr
țit rodul muncii noastre co
lective, încetam de a maii gîn- 
di așa cum trebuie să gîndească 
un colectivist.

Am ajuns totuși să ne ve
dem cu limpezime această gre
șeală pentru că ne-au dat o 
mînă de ajutor atît comuniștii 
din organizația noastră de 
bază, cît și comitetul raional 
de partid. Cu ajutorul lor am 
ajuns să pricepem limpede ce 
este avutul obștesc, de ce tre
buie să crească, care sînt mij
loacele prin care se poate rea
liza această dezvoltare și așa 
mai departe.

Începînd cu anul 1955, prac
tica de care v-am vorbit pînă 
acum a fost înlăturată. în a- 
dunarea generală, ținută prin 
ianuarie, s-a stabilit că o par
te din cereale, brînză și Iînă 
să fie valorificată de către gos
podărie prin cooperativă. Tot 
atunci s-a mai stabilit ca pînă 
în toamnă să înființăm noi ra
muri de producție. Anul urmă
tor am pus livada, apoi a venit 
rîndul viei, fermei de vaci, 
grădinei de legume, stupinei, 
crescătoriei de păsări, ateliere
lor de fierărie și rotărie, încît 
la sfîrșitul anului 1957. deci 
numai la doi ani de la această 
hotărîre, am ajuns să avem 
opt sectoare de producție, să 
ne ridicăm peste zece con
strucții (grajduri, magazii, sai
vane etc.), să avem un avut

obștesc de aproape un milion 
(față de 42.000 lei cît era în 1950, 
la înființarea gospodăriei colec
tive). Firește că dezvoltarea 
multilaterală a gospodăriei 
șl o dată cu ea creșterea avutu
lui obștesc, au făcut să creas
că și veniturile colectiviștilor. 
Am să dau numai un exemplu.

Florea Barbu face parte din
tre sătenii care au luat parte 
la întemeiierea gospodăriei co
lective. Cu toate acestea, pînă 
în anul 1955 el n-a putut să-și 
facă decît casa care l-a costat 
doar 5.000—6.000 de lei (mate
rialul lemnos i l-a dat cu îm
prumut gospodăria colectivă, 
iar piatra a adus-o pe degeaba 
de la cariera ce cade în peri
metrul nostru). In schimb, între 
1955—1957, Florea Barbu și-a 
cumpărat o vacă, vreo cîteva 
oi, mobilă mașină de cusut, 
într-un cuvînt. a făcut cheltu
ieli gospodărești de peste 
10.000 de lei, adică o sumă ce 
întrece cam de două ori pe cea 
cheltuită de el în primii patru 
ani de cînd era colectivist.

Izvoarele sporirii cîștigului 
Iui Florea Barbu și altora din 
gospodăria noastră se află în 
creșterea fondului de bază al 
gospodăriei colective, g avu
tului ei obștesc, al cărei rod a 
fost dublarea valorii zilei-mun
că. Anul trecut gospodăria co
lectivă a împărțit, de pildă, la 
ziua-muncă produse ști bani 
care la un loc totalizează o 
valoare de 39,50 lei.

Mai trebuie arătat că înfiin- 
țînd noi ramuri de producție, 
pe lîngă cereale, lînă și brîn
ză, gospodăria a putut împărți 
și alte produse ca legume, zar
zavat, miere etc., plus avansu
rile în bani din cursul anului 
(toate la un loc totalizînd 39,50 
lei la o zi-muncă). Iată deci 
un alt mare avantaj pe care 
l-am avut noi, colectiviștii, ca 
urmare a dezvoltării avutului 
obștesc și a înființării de noi 
ramuri de producție. Iată de ce 
noi recomandăm tuturor tova
rășilor colectiviști, și îndeo
sebi celor aflați Ia început de 
drum, să se preocupe din pri
ma zi de creșterea avutului 
obștesc.

Gh. Panduru 
președintele G.A.C. ,,Li
bertatea", satul Vîrtop, 

raionul Negru Vodă, 
regiunea Constanța

La baza de recepție a cerealelor din Lehliu, se descarcă 
griul recoltat de pe pămînturile gospodăriei agricole de stat 
,J. L. Caragiale" din Leltliu.

0 experiență bună
La gospodăria colectivă din 

Bechet, anul trecut, își 
făcea drum, destul de 

des, inginerul Cornel Măjină, 
zootehnistul raionului. Stătea de 
vorbă cu unul și cu altul, des
pre gospodărie sau despre alte 
treburi, dădea cîte un sfat sau 
îndrepta cine știe ce lucru, cînd 
vedea că lucrurile nu merg 
cum trebuie. Cu timpul colecti
viștii au început să.I întrebe 
singuri despre lucruri pe care 
nu le înțelegeau. Așa s-a întim- 
plat, bunăoară, anul trecut, pe 
toamnă, cînd într-o zi inginerul 
le-a spus colectiviștilor ;

— După cum văd. nu prea 
vă place să creșteți animale.

— Păi, deh, de plăcut nu pu
tem spune că nu ne place. Mai 
avem noi cîteva, da’ cu ce să le 
hrănim ? Nu vezi dumneata că 
nu avem prea mult pămînt ca 
să-l facem pășune ? — i-a răs
puns unul din colectiviști.

— Chiar dacă ați avea mai 
mult pămînt, tot n-ar fi bine 
să-l faceți pășune. Sînt alte 
posibilități pe care le-ați putea 
folosi pentru hrana animalelor. 
De ce nu pregătiți, bunăoară, 
furaje însilozate?

Spusele inginerului le-au dat 
de gîndit colectiviștilor. Ce i 
drept, li se părea bună ideea 
Dar parcă-i ușor s-o aplici în 
practică ?... -Abia după ce i-a

LACT0BAC TERINUL — 
un nou produs Dentru conservarea 

nutrețurilor însilozate

Insilozarea nutrețurilor se 
bazează pe acțiunea de 
conservare a acidului 

lactic, un produs rezultat din 
fermentația unor micro-orna- 
nisme (vietăți microscopice), 
numite bacterii acido lactice- 
De multe ori se întîmplă—mai 
ales la plantele leguminoase 
(trifoi, lucerna, mazăre etc.) — 
ca bacteriile mai sus-amintite, 
care se găsesc în mod natural 
în plante, să nu asigure canti
tatea de acid lactic necesară 
pentru conservare. Experiențe, 
le făcute în Uniunea So
vietică și în alte țări au ară
tat că acest neajuns poate fi 
înlăturat, dacă în momentul 
însilozării se stropesc nutrețu
rile cu bacterii acido lactice.

Bazîndu-se pe aceste expe
riențe, Centrul Experimental de 
îngrășăminte Bacteriene a dat 
în producție un preparat bacte- 
rian pentru însil.ozarea nutre
țurilor, numit „Lactobacterin". 
El conține culturi lichide de 
bacterii acido-lactice- Prin fo
losirea acestui preparat se asi
gură o mai bună păstrare a 
substanțelor hrănitoare și a vi. 
taminelor din nutrețuri (pier
derile se micșorează cu 25 la 
sută).

Cantitatea de Lactobacterin 
ce se intrebuințează la insilo. 
zare, depinde de felul nutre

lămurit inginerul cum să facă, 
au înțeles că nu-i chiar 
așa de greu. Și după cum i-a 
învățat au săpat gropi în pă
mînt, le-au ars și apoi le-au vă
ruit. In fiecare groapă încăpeau 
aproape 90 de tone de nutre
țuri. Pentru însilozat au folosit 
nu numai porumbul și lucerna, 
ci chiar și plantele de baltă: 
stuful, rogozul, trestia, ameste
cate cu paie de orz. Au însi- 
lozat, bunăoară, porumbul a- 
mestecat cu stuf sau trestie, lu
cerna amestecată cu ovăz. Dar 
nu le-au pus în gropi la voia 
fntimplării. ci în straturi, stro
pite cu saramură și bine pre
sate ca să nu mai râmini 
aer. In total, au însilozat 
300 de tone de furaje. Au astu
pat bine gropile și au așteptat 
iarna. ,,L-am făcut de expe
riență" spuneau ei. celor care-i 
întrebau.

Colectiviștii din Bechet s-au 
bucurat că au ascultat sfatul 
inginerului Măjină. mai ales 
cînd vacile au început să dea 
lapte mult. Mulgeau cîte 12 și 
chiar 16—17 litri de lapte pe 
zi. de la fiecare vacă.

Și pentru că experiența de 
anul trecut s-a dovedit bună, au 
hotărît ca anul acesta să însf- 
lozeze 1000 de tone de furaje.

Ing. M. Bogdan

țului. De pildă, pentru 2500 kg. 
de nutrețuri leguminoase se 
folosește conținutul unei sticle, 
diluat în 25—30 litri de apă 
curată- Pentru celelalte nutre
țuri (porumb, sorg, floarea 
soarelui etc.) conținutul unei 
sticle, diluat cu 50—60 litri de 
apă, este de ajuns pentru 5000 
de kilograme de nutret.

Nutrețul tocat se așează în 
straturi de 25-30 cm. grosime, 
se stropește cu soluție de Lac
tobacterin și se presează cît 
mai bine, lucru foarte impor
tant în obținerea rezultatului 
dorit. Pînă în momentul folosi
rii, sticlele cu Lactobacterin se 
păstrează la loc răcoros, uscat 
și ferit de lumină. Nutrețurile 
tratate cu Lactobacterin capă
tă aromă, gust plăcut și culoa
re apropiată dr cea naturală, 
fiind consumate cu plăcere de 
animale.

Centrul Experimental de în
grășăminte Bacteriene va în
cepe încă în acest an livra
rea către gospodăriile de 
stat, gospodăriile colective și 
către țăranii muncitori cu gos
podării individuale, a primelor 
cantități de Lactobacterin.

Ing. Mircea Vintilă
cercetător ta Centrul

Experimental de îngrășăminte 
Bacteriene- București



Printre frumoasele cămine culturale care s-au construit pe meleagurile patriei noastre, se nu
mără și cel din comuna Cîinen;, raionul R. VIJcea, regiunea Pitești* Fotografiile ne înfățișează 
exteriorul căminului și sala de lestivitâji. 

fața atelierului de 
săltindu-se atît cît 
prăjit de arșiță, cu

Agricultura raionului Hirșova
la un an după colectivizare
La 22 august a- c._ s-a 

împlinit un an de c nd, 
prin intrarea în go-podă- 

ria colectivă a ultimelor fami
lii de țărani muncitori cu gos
podării individuale din comuna 
Ghindărești, s-a încheiat colec
tivizarea agriculturii raionului 
Hirșova. Aceasta a constituit o 
însemnată victorie în lupta 
pentru aplicarea politicii parti
dului de transformare socia
listă a agriculturii, de con
strucție a socialismului la sate. 

In trecut, agricultura raio
nului Hîrșova, ca și a întregii 
regiuni dobrogene, era cit se 
poate de înapoiată. Producția 
agricolă era slabă, 
țarea terenurilor și 
lor cu mii și mii 
favoriza extinderea 
de dăunători animali 
tali. Plugarii noștri, pe care re
gimul burghezo - moșieresc ii 
ținea în întuneric, lipsiți de 
cunoștințe tehnice agricole și 
de mijloace de producție me
canizate, cultivau grîu de cali
tate inferioară (arnăut și kirca), 
la care astăzi s-a și renunțat, 
obținnd producții medii de 
300—400 kg. la hectar. Nu era 
de loc de mirare dacă toată 
cultura se compromitea sau re
colta nu acoperea nici sămînța. 
Țăranul era la cheremul climei 
capricioase și avea mult de pă
timit îndeosebi de pe urma se
cetei. Altădată el nici nu con
cepea că va putea înrîuri natu
ra și. înzestrat cu mijloace me
canizate, va putea să reducă 
efortul fizic și totodată să 
smulgă pămîntului an de an re. 
colte din ce în ce mai bogate. 
Colectivizarea a creat această 
perspectivă nebănuită înainte 
vreme.

Astăzi raionul nostru are 44 
de gospodării colective, în 
caTe și-au reunit forțele 11.479 
de familii de țărani muncitori 
ce dețin o suprafață de teren 
arabil de 70.450 hectare. In a- 
nul care a trecut, toate aceste 
gospodării colective au obținut 
o bogată experiență în ce pri
vește organizarea muncii și au 
obținut succese de seamă 
in sporirea producției agri
cole. Astfel producția cerealie
ră pe culturi a înregistrat un 
adevărat salt. De la o produc
ție medie de 729 kg. grîu la 
hectar, cit s-a realizat în raion 
anul trecut, în anul acesta s-a 
ajuns la o medie de 1.045 kg. 
In unele gospodării colective 
(din comunele Vulturul, Crucea 
și altele), s-a ajuns la o pro
ducție de peste 1.400 kg. la 
hectar, iar pe unele suprafețe 
la peste 2 000 kg. Orzul de 
toamnă, care nu era în practica 
agriculturii din raionul nostru, 
a fost cultivat pe suprafețe din 
ce în ce mai întinse, ajung n- 
du-se în prezent la o medie de 
1.162 kg. la hectar, iar în u- 
neâe gospodării colective (din 
comunele Gălbiori. Gîrliciul și 
altele) la peste 1.800 kg. la 
hectar. Ovăzul, în majoritatea 
gospodăriilor anricole colective 
din raion, a dat în acest an 
peste 1.200 kg. la hectar. Față 
de producția anului trecut, spo
rul de producție se măsoară cu

iar fărîmi- 
împînzirea 
de răzoare 

focarelor 
și vege-

pro- 
raion, 

anul trecut este de

tone- Sporul 
cerealiere, pe

miile de 
ducției - 
fată de i 
la sută-

Cum 
ceastă i 
știe că 
de climă 
din cauza 
excesive tocmai 
critică pentru 
ioase ? Este oare o întîmplare 
că chiar în asemenea condiții 
noi am depășit producția reali
zată în alți ani agricoli cînd 
condițiile de climă erau mult 
mai favorabile? Nu. Aceasta nu 
e o întîmplare. Creșterea alît de

70

a-
se

se explică oare 
creștere, cînd doar 
în acest an condițiile 

au fost nefavorabile, 
prelungirii secetei 

în perioada 
recolta de pă-

tng. Sergiu Popovici 
vicepreședinte al sfatului 

popular al raionului Hirșova 
regiunea Constanța

ovin?, 
decem. 
prezent 
sfîrșitul

98.688

considerabilă a producției ce
realiere se datorește colectivi
zării, organizării muncii pe 
baze socialiste. Solul nostru, 
considerat altădată sărac, a 
dovedit că fiind lucrat la timp 
și în bune condiții, cu tractoa
rele și alte mașini agricole, 
prin aplicarea unor metode a- 
vansate și respectarea reguli
lor . agrotehnice, poate da mai 
mult, iar cheia belșugului de 
produse agricole este munca 
unită a colectiviștilor.

In anul care a trecut de la 
colectivizarea totală a raionu
lui, și sectorul zootehnic a că
pătat o largă dezvoltare. De 
la 52.719 capete de 
cite erau în raion la 31 
brie 1957, am ainns în 
la 82.040, iar pînă la 
anului vom ajunge la
capete de oi. Deci numărul ovi
nelor va crește aproape la du
blu. Sînt gospodării colective ca 
Dăeni și Topalu, care pînă la 
sfîrșitul acestui an vor ajunge 
la cite 6.000 de oi fiecare. Tot 
pînă la sfîrșitul anului în curs, 
față de anul trecut, numărul 
vacilor de lapte va crește cu 
peste 150 la sută ; numărul por
cinelor de peste 12 ori, numă
rul păsărilor de peste 7 ori, 
numărul stupilor de 
trei ori.

Trebuie subliniat 
înregistrat creșteri nu 
numărul 
producția 
piu, față 
ducția de 
die pe raion 
cap de oaie, la 2,2 kg., iar la 
lapte s-a realizat o creștere de 
4 litri pe cap de oaie. De ase
menea. a crescut producția de 
lapte de vacă cu 30—35 la 
sută. Producția de lapte de va
că realizată de la începutul a- 
nului 1958 pînă în prezent, adi
că în numai 8 luni, depășește 
producția globală a anului tre
cut. Aceeași situație este și Ia 
producția de ouă.

Vreau să mai arăt că în anul 
care a trecut de la terminarea 
colectivizării, în gospodăriile 
colective din raio-nul nostru au

aproap’

că s-au 
numai la 
ci și la 

De exem-
de animale, 
acestora.
de anul trecut, pro- 
lînă a crescut în me

de la 1.9 kg. pe

fost construite, cu fonduri pro
prii, 25 de grajduri, 30 de saiva
ne, 19 maternități de scroafe 
și ingrășătorii de porci, 17 ma
gazii, 32 de cotețe pentru pă
sări în afară de peste 110 con
strucții 
zuri 
me 
raje 
etc.
cinci sate, iar alte șase vor ii 
electrificate pînă la sfîrșitul a- . 
cestui an. Mii de colectiviști 
și-au făcut case noi, ș -au cum
părat mobilă și aparate de ra
dio, sau și-au instalat difuzoare. 
Colectiviștilor le dă mina să 
trăiască mai bine, pentru că 
veniturile lor cresc neîncetat. 
După calculele făcute de noi, pe 
baza rezultatelor economice 
obținute de gospodăriile colec
tive, în acest» an valoarea me
die a zilei-muncă va fi în tot 
raionul de circa 40 lei, pe cînd 
anul trecut valoarea medie a 
fost de 29 lei. Creșterea valo
rii zilei-muncă demonstrează 
cu prisosință forța economică 
a gospodăriilor noastre colec. 
tive, progresele lor neîntre
rupte. Același lucru este dove
dit și de creșterea continuă a 
numărului gospodăriilor colec
tive care au un fond de bază 
de peste un milion de lei. La 
1 ianuarie 1958 aveam în raion 
18 gospodării colective milio
nare. Astăzi ele sînt și 
numeroase.

Colectivizarea completă 
creat posibilitatea ca în 
ionul nostru să se dezvolte 
acele ramuri agricole care au 
cele mai prielnice condiții de 
climă și sol și cele mai mari 
perspective de obținere a unei 
productivități ridicate. Întinsa 
cîmpie dobrogeană, care cu de
osebire în raionul H.rșova era 
altădată stearpă și chiar cu 
mari suprafețe ocupate de nisi
purile zburătoare, astăzi oferă 
tabloul frumoaselor figuri geo
metrice conturate de perdelele 
de protecție care ocupă peste 
230 hectare plantate.

Vița de vie, nobilă și indi
genă, ia, de asemenea, o largă 
extindere și ocupă un loc da 
seamă în economia raionului 
nostru- Numai în primăvara a- 
cestui an suprafața podgoriilor 
s-a mărit prin noile plantări 
cu 385 hectare, iar în toamnă 
vor fi plantate alte 200 hectare. 
Totodată se extind continuu 
suprafețele pe care sînt plan
tați pomi fructiferi. Astă 
primăvară s-au plantat 257 
hectare cu caiși. și pruni, 
iar la toamnă suprafața plan
tară cu pomi fructiferi se 
va mări cu încă vreo 100 de 
hectare.

Perdelele de protecție, p’an- 
tările de vii și pomi fructi
feri, precum și alte acțiuni dau 
viață unor pămînturi care multă 
vreme au fost socotite sărace 
și vitrege pentru agricultură- 
Avem, firește, încă multe de 
făcut, dar ceea ce am realizat 
pînă acum ne îndreptățește să 
privim cu încredere în viitor. 
Agricultura socialistă va face 
din pămîntul dobrogean o ade
vărată grădină-
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— Hăis I Hăis, boulean 1
Lui moș Nichifor glasul i 

se păru cunoscut. Lăsă 
lucrul și se îndreptă grăbit 
spre ușa atelierului.

— Petre I Măi, romîne, 
mă I

Carul cu paie se opri chiar în 
cizmărie al cooperativei. Din vîrf, 
să i se vadă bijie capul, un flăcău
pălăria trasă umbrar pe ochi, salută vesel, întrebînd 
muțește, cu o scuturătură a capului pe spate : Ce-i ?

— Ce gînd ai cu cizmele, Petre ? Ori le lași să 
facă pui ?

Flăcăul se plecă ușor pe-o parte, cătînd sprijin în 
cot și strigă :

— Da’ ce, la matale nu stau ele bine ? Le soot eu... 
Diii I Hăis 1

Carul a cotit către ulița din stînga drumului și moș 
Nichifor a rămas în pragul atelierului, cu ochelarii că- 
zuți pe vîrful nasului, morfăind sub mustăți vorbe ne
deslușite. Trânti ușa și se așeză îmbufnat pe scăunel, 
ceruind de mama focului un capăt de sfoară.

— Auziși, tovarășe responsabil ? Dă-i zor, dă-i 
zor și pe urmă nici nu le pasă I

Lucrătorul din fața sa dă zîmbind din cap.
— Cînd are omul, moșule, nu se-nghesuie...
— Asta așa e, dar să nu te mai pună pe foc... Nu

mai ce-1 uzi : „moș Nichifore., bre, zău 1 — mîine-mi 
trebuie. Mă duc la tîrg să cumpăr fetii mașină de 
cusut... și un „aragaz", ca nu mai am trai cu femeia. 
Bate-le niște ținte..." Și lasă tu, Nichifore, lucrul mai 
vechi și bate țintele, să fie omul mulțumit, să nu plece 
de aici bombănind. El, aș 1 numai ce vezi că trece cu 
căruța dinspre tîrg, și-n ea, învelită în țol, să n-o 
umple praful sau s-o bată ploaia — mașina de cusut. 
Și dacă-i strigi : Ziceai că-ți trebuie cizmele degrabă, 
că te duci cu ele la tîrg 1 — ți-o trântește : păi, așa 
ziceam, dar uite că mă-ncălțai cu ghetele, că sînt mai 
ușurele... Mai zi-i ceva dacă poți 1

„Moș Nichifore, flecuri... Da’ să le pui pînă-n seară, 
că eu sînt în echipă, la cămin, și am repetiție la dan
suri..." Și prînzește în fugă, Nichifore, și pune mîna și 
flecuiețte, și fasonește, și pune cizmele pe șanuri, că 
de I — e tînăr și fetișcanele au ochi de viezure. Cînd 
colo : „n-am mai avut dansuri aseară, moș Nichifore, 
numai cor am avut".

Și cusurgii mamă mamă I „Moș Nichifore, asta e cu
sătură, ce naiba 1“ — „Da’ ce are, mă ?“ — „Parcă 
nu e cum ar trebui..."

Ce să-i răspunzi ? Iei cizmele sau ghetele, ori san
dalele și le cercetezi, mai întinzi colea, mai văcsuiești 
dincoace, mai dai cu ceară...

Pe Mușat, l-ai mai văzut pe-aici ? că nu l-ai mai 
văzut. Cu vreo două săptămîni în urmă a intrat în 
atelier cu buzunarele umflate și cu-un pachețel sub 
braț.

— Luași avansul, Mușate ?
— II luai, moș Nichifore.
— Cît, Mușat?
— Dou mii jumate. Mîine primesc și bucatele: grîu 

vreo mie de ocale, orz — șapte sute, brînză, legume—
— Bun I Bun, Mușate 1 Și îți comanzi pantofi ?
— Nu, că am. Cu banii cumpăr mîine dimineață a- 

parat de radio.
— Păi, ai I
—• Am, da’ nu-mi place. Parcă nu-i așa clar, nu știu 

ce naiba. Zic să-mi iau din cel cu „patru-plus-una”.
— Și cel vechi ?
— II dau fetii, că e în zor cu casa.
Pe Mușat l-a strigat muierea de-afară.
— Hai o dată, omule, că se-nchide la cooperativă și 

stamba, dacă n-o cumperi pe lumină...
— Trec să iau pantofii mîine, moșule 1...
A trecut mai mult de-o grămadă. Ce oameni I Sau 

Petre ăsta, care trecu cu carul de paie. — „Mă duo 
la o școală, moș Nichifore. Vezi, aranjează așa, știi 
matale..."

Eh 1 N-o să plece un colectivist la școală încălțat cu 
cizme de doamne-ajută. Ori le fac, ori nu le fac I Și 
uite, bată-1 norocul, s-a dus la școală și-a și venit, și 
de cizme — nici gînd. Se oprește rnoș Nichifor din 
lucru, și-și răsucește țigară. Și gîndurile îi fug, îi fug, 
purtate de amintiri undeva în urmă, într-un trecut pe 
caro nu-1 poate uita nicicînd.

...Afară, pe perete, scris cu chinoros și împrospătat 
de fiece Paști, cuvintele : „Fac din nou și dreg opinci", 
înăuntru, pe măsuța de lucru, un ghem de ață cizmă- 
rească, un bulgăre de ceară, sula, acul și foarfecă ; o 
lampă chioară, cîrpită cu hîrtie, cu flacăra pîlpîindă. 
Intr-un ungher — o sobiță de tablă, roasă' de rugină, 
răsuflînd fumul prin zece rupturi. Pe un lanț de brad, 
aninat sub grindă, spînzurau cîteva opinci hărtănite, 
lăsînd în odaie o duhoare de tălpi asudate, muncite. 
Venea omul prin lapoviță cu opincile la subsuoară, 
scorojite.

— Se pune vremea, Nichifore I Poți să le faci ceva ? 
Dintr-o zdreanță de opincă puteai să scoți o încălța

re ca lumea ? Nu puteai. Dar trebuia să faci. Că omul,
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ipoviță, n-are alta. Și-i tre. 
s ferește de frig, cu unghia 
petic de petic, împăienje- 
și-1 gătea pentru iarnă. II 

iu-1 cu jumătate de glas : 
eni ? îmi îngheață oasele..."

pinca asta, aici în margine.

i, omule ? Că uite, face

ichifore. Mă mînă vechilul 
>ul... Tai-o Nichifore, colea,

doctorul în rană. Și omul, 
pleca șontîc-șontîc, ca un 

? Petre, ăsta pe care l-au 
de-oa de brigadieri. Era 

odaie smiorcăind. 
luat vreo scatoalcă ?

— Da’ copiii, n-or să rîdă ? 
— De ce să rîdă ? Ce, 

nu mai poartă și alții așa ?...
Aici, o clipită, gîndurile 

Se frîng. Moș Nichifor pu
făie din țigară, o așează pe 
capacul cutioarei cu pap,

și se ridică. Se apropie de fereastră și face ochii mici, 
cercetînd cizmele proaspăt pingelite. Orice s ar spune, 
cînd lucrezi pentru ginerele tău, parcă altfel îți merge 
mina. Las' că și merită. „Ce să stai singur cuc la 
dumneata, taică ? Vino la noi. N-am făcut casă nouă ? 
Să ne stea odăile goale ?“ II îngrijesc în cinste, copiii. 
Pat călduț, mîncărică, un vinișor, colea, să-ntărească 
balamalele......Ești și tu om acuma. Nichifore".

Moș Nichifor lipește pe unul din carîmbi o hîrtie, 
bonul, apoi le trage la repezeală un lustru cu poala 
șorțului ' ' 
peretele 
Parcă-ar 
primesc 
termină 
straie și cite toate de-ale casei de la „Magazinul Uni
versal" din sat, se golesc și iar se umplu și iar se 
golesc. Alții merg după tîrguieli la oraș. Ține-te bine, 
Nichifore, că-acuși începe zorul cel mare și la tine. Ia 
moș Nichifor la mină încălțările din raft. Bon nr. 21 
— Vasile Mușat 
Baicu _ '
sandale, pantofi bărbătești și pantofi de femeie, 
nou sau reparate, ca la o expoziție, răspîndind 
atelier un miros de cremă și piele lustruită, cum 
fost cîndva. Parcă fără să vTea privește sub 
■colo unde spînzurau altădată opincile. Iși mută apoi

și le-așează frumușel în raftul întins cît ține 
din fund. Eh ! fir-ar să fie, nu mai au loc. 
fi venit toamna ' Că toamna, să te ții, cînd 
colectiviștii bucatele, și-ncep nunțile, și se 
casele începute în primăvară, și rafturile cu

flecuit ; bon nr. 26 — Gheorghe 
pingele; bon... Cizme Și cizmulițe, ghete și 

din 
în 

n-a 
grindă,

mă ?
ig nasu’...
louă opinci mari, subțiri ca 
le la piciorul drept, rămase

astea opincuțe pentru 

rivit, le-a-ndoit și a dat din 

a’ tot pe dreptu’, că forma 
ea.

piedici și dacă-s pereche.

privirea spre raftul de lingă perete, acolo unde stau 
rinduite încălțările cele noi. Intre mărturiile acestor 
două lumi, una a sărăciei și alta a bunăstării, moș 
Nichifor pare el însuși o mărturie. Stă rezemat de raft, 
răsucindu-și din nou țigară și murmurînd ca pentru 
sine: ,,Ehei, s-a schimbat lumea..." întoarce apoi bu
tonul difuzorului din cui și trece la masa de lucru, 
așezînd pe genunchi o pereche de ghetuțe cu tălpile 
roase de lunecușul din deal. Sînt ale lui prislea bri
gadierului de la I-a. — „Rupeți, bată-vă norocul, că 
aveți de unde..."

Și le ia la refec, morfolind sub mustăți vorbele unui 
cîntec vechi, aproape uitat, ca și vremea cînd afară 
pe perete sta scris cu chinoros ; „Fac din nou și dreg 
opinci".

IN SAT LA CIREȘU...
Intr.o zi de toamnă tîrzie a anului 

1957, țăranii muncitori d.n Cireșu, 
raionul Filimon Sîrbu, sărbătoreau 

colectivizarea întregii lor comune.
La o masă, trași mai de-o parte, cîțiva 

inși, îmbrăcați ca toți ceilalți, de sarna- 
toare, beau și ei, surîdeau forțat, iar c.n 1 
oamenii strigau cuvinte de urare la adre
sa colectivei, se uitau unii la alții și tă
ceau. Mocneau Unul, costeliv, trăgînd cu 
năduf d.n țigară vorbi pr.ntre dinți :

— Zi, ne-a luat și pe noi valul...

Sosise timpul strîngerii vitelor și u- 
neltelor de muncă de la cei care, 
în toamnă, cu aprobarea adunării 

generale, nu le aduseseră pentru că nu 
erau asigurate mijloacele necesare adă- 
postirii lor. Așa că cei in cauză au fost 
anunțați să aducă inventarul.

Gavrilă Coman, care în toamnă semna
se cererea de intrare în colectivă împreu
na cu soția sa, spunînd că face acest pas 
„de bună voie și nesilit de nimeni", acum 
privea în pămînt. Spuse în fața consil u. 
lui de conducere doar un ,,mda“... La fel 
Dragomir Covaș, Mihalache Popa, Codin 
Zanaplău și alți cîțiva care răspundeau 
tot în doi peri: „Le-om aduce noi 1“

— Dar ce-i cu voi oameni buni ? — îi 
întrebă surprins Dumitru Drăghici, secre
tarul comitetului comunal de partid.

Codin Zanaplău, cunoscut ca om ce 
spune lucrurilor pe nume, zise :

— De, știm și noi ? Se zvonește că gos. 
podăria n-o să țină multă vreme. Unii 
și-au pus în gînd chiar să se retragă.

— Dar cine v-a mai împuiat capetele 
cu născociri de-astea măi oameni bum?

— Oamenii, de... că doar n-or vorbit u- 
lucile, — făcu abătut Dragomir Covaș. —• 
Eu vă spun din suflet : nu mi aduc viti- 
șoarele pînă nu s.or limpezi apele.

Dumitru Drăghici și Ion Gheorghică, 
secretarul comitetului comunal U.T.M., 
au rămas singuri în încăpere. După clipe 
apăsătoare de tăcere, Drăghici se adresă 
tînărului:

— Ce zici, tovarășe Gheorghică, de 
treaba asta ?

Ion Gheorghică se frămînta. „Cine a 
pus gînd rău colectivei ?’ Luă la 
rînd oamenii din comună, vecinii, 

prietenii, neamurile, cunoscuții, pe care-i 
știa de cînd era de-o șchioapă. In noia
nul de ginduri, unul se înfipse în creier 
ca un ac și.l făcu pe tînăr să se încrunte 
și mai tare. In ultima vreme toată co
muna vorbea de faptul că fostul chiabur 
Dinu Coman se împăcase cu ginerele lui, 
Radu Mladin, cu care o viață întreagă se 
certase pentru pămînt. Pasămite acum a- 
mîndoi erau colectiviști. Apoi o altă în- 
tîmplere îi răsări lui Gheorghică în min
te. Țăranii făceau mare haz pe seama im. 
prietenirii fostului chiabur Gheorghe Pă- 
tîrlăgeanu, cu fostul argat Stan Gheor
ghică. Toți ziceau că „s-a împăcat șoare
cele cu pisica’. Pătîrlăgeanu Se arăta ne. 
păsător in fața glumelor din sat și, ridi- 
cînd din umeri, spunea: „Ce să-i faci ? 
Gata I Ce-a fost a fost 1 Acum sîntem doar 
colectiviști!"

— Măi, măi ia stai — își spuse Gheor
ghică. — De la asemenea lucruri mici 
pornesc uneori lucruri mari, complicate. 
Și-i mărturisi secretarului gîndurile sale. 
Acesta îi răspunse zîmbind părintește.

— Asta-i, tovarășe Gheorghică. Te-ai

gîndit bine. Mă bucur că ai reușit să des
lușești situația Și acum la treabă — 
spuse el după ce i-a împărtășit și tînăru. 
lui ce are de gind să iacă.

Pe drum, cițiva colectiviști îi informară 
că chiaourii Dinu Coman și Mladin strin- 
geau semnături în alD de le oameni pe 
motiv că ar cere să fie schimbat vă
carul

Ma> apoi se lămuriră lucrurile: nu des
pre văcar era vorba, ci despre gospodă. 
r;a colectivă pe care chiaburii voiau s-o 
destrame. Acesta era rostul semnăturilor 
în alb. Dușman,i aveau de gind ca, prin-: 
tr-o asemenea cerere ticluită de ei, să de-, 
monstreze, chipurile, că majoritatea co. 
lectiviștilor n-ar mai vrea să fie coleeti-: 
viști, ci ar dori să revină la situația de 
mici gospodari individuali.

Fostul chiabur Dinu Coman tocmai ie
șea din bătătura lui Stan P. Broască. 
Cum îi văzu pe cei doi tovarăși își vîrî 
pripit în buzunar o hîrtie.

— Ce semnează oamenii ? — îl între
bară însă ei de.a dreptul.

— Păi, vor să ne schimbe văcarul —■ 
îi răspunse Coman, dar se îndepărtă z<h 
rit.

Cei doi îl lăsară în pace și intrară în 
curtea colectivistului Stan Broască.

— Și zici c-ai semnat, nea Stane?
— Ce era să fac ? — răspunse omul, 

privind undeva în podea. — Zicea Coman 
că tot satul a semnat, numai eu nu Pă
cat, măi tovarășe Drăghici, că s.a destră
mat. Ce gînduri frumoase ne făcurăm 
astă toamnă și acum uite...

— Dumneata crezi, nea Stane, că așa 
o să se întîmple ?

— Păi știu eu ? Poate... Ăștia... Cum 
să spun, urmăresc ceva ?

— Așa, nea Stane. Asta-i răspunsul. 
Vor să ne spargă colectiva și alta nu.

Peste 500 de familii de colectiviști au 
participat la adunarea generală a 
gospodăriei. Au cerut cuvintul mulți 

colectiviști, printre care Dorin Cristache, 
brigadier fruntaș, și alții dintre cei pe 
care Dinu Coman, Gh. Pătîrlăgeanu, Ra
du Mladin și Stan Gheorghică îi îndem
nau să nu vie la lucru, să nu aducă vi
tele și sămînța în colectivă. Ei au înfie
rat actele acestor bandiți, care urzeau in
trigi și dezbinări în colectivă.

Adunarea generală a hotărît pe loc ex
cluderea din gospodărie a foștilor chia
buri și a uneltelor lor. Aceștia au 
fost trimiși în fața justiției populare pen
tru încercare de subminare a cuceririlor 
revoluționare ale poporului nostru mun
citor.

Acum, la Cireșu viața se desfășoară 
pe matca ei firească. La numai cî- 
teva zile după demascarea dușma

nilor gospodăriei, colectiviștii au adus 
atelajele și sămînța la gospodărie.

Din noianul de fapte care vădesc înflo. 
rirea vieții noi și în această comună, su
bliniem una dintre cele mai proaspete, 
care nu este lipsită de tîlc: pentru vigi
lență și devotament față de orinduirea 
democrat-populară, candidatul de partid 
Ion Cheorghică a fost confirmat membru 
de partid.

AL Ștefănescu

idra ■-» împărțit 
ffsul de 40 la sută in 

ai generală a luat cu- 
președintelui, că grîul, 
cetă. a dat totuși 1.575 
1.500, ovăzul 830. O 
in partea locului va fi 
încă de pe acum știu- 
strujănii-

ncitor cu 3 hectare, s-a 
diul gospodăriei colec- 
întîmplare". Tot ..din 
și Dumitru Drăghici cu 
i ce să i faci dacă tot 
trei țărani individuali

. stul Ene Alexandru ?
ie cînd Drăghici Dumi- 
rare-aminte la Alexan- 
cîntărește pe Ene din 
i pentru că sînt vecini 
ipilărie. Pe urmă pen- 
a intrat în viață doar 
t. în vreme ce el, Du- 
tiectare. După ce s-au 
imurile Ii s au despăr- 
cris în gospodăria co- 
s pe de lături cu cele

ene a apărut un pătul. 
mă niște oi, păsări și 
în și lucernă. In pod,

întrecut în muncă. Iată-1 într-o altă zi, pur- 
tînd cu grijă, într-o căruță a colectivei, un 
șifonier și alte mobile. Dumitru obișnuiește să 
se abată des pe la gospodăria colectivă, chip 
că-1 caută pe Ene. Se uită minunindu-se de 
tot ce vede : încă o magazie de 30 vagoane, 
încă un grajd pentru 25 de vite...

Intr-una din zile îl întîlni pe Dumitru 
Istrate, care se întorcea de la pășune, mînînd 
din urmă zece junici ca de „expoziție".

— Cînd le-ați luat ? — a pus întrebare 
Dumitru Drăghici. uluit de noutate.

— De-o săptămînă. Le duc la cintar și pe

urmă, înapoi cu ele la păscut. Le pasc zi și 
noapte I — s-a umflat în pene Istrate, îmbol
dind cu joarda o juncuță roșioară care tot 
bătea marginea.

De multe încă avea să se mai minuneze 
Dumitru Drăghici. Ba de saivanul colec
tivei, ba de crescătoria de păsări, ba 
de fînărie- A stat în mijlocul șoselii tot 
timpul cît colectiviștii au descărcat din ca
mion două năvoade de cîte 300 de metri.

— Vă apucați și de pescărie ? — a întrebat 
Drăghici nedumerit.

— Ne apucăm I Multe o să facem aici 
în gospodărie — i-a răspuns Niculae Mihnea. 
care mai tîrziu avea să fie ales șeful celei 
dinții brigăzi piscicole a gospodăriei.

Astăzi, duminică 17 august, Dumitru Dră
ghici s-a abătut așa „din întîmplare’ pe la 
gospodăria colectivă să-l ia pe Alexandru Ene 
acasă. Era cu căruța. Cînd a dat cu ochii de 
el. Ene s a bucurat strașnic.

i— Ai venit tocmai la timp. Cu ajutorul

BARAGANUL
Trup de sondă profilat în zare, 
Chiot de tractor dezmiriștind, 
Care scîrțîind pe drumul mare 
Și colectiviștii mîndri, hăulind...

Carele.ncărcate cu povară
Merg în șiruri lungi spre magazii 
Grîul strîns de pe-nfrățite.ogoare 
Nouă ne aduce bucurii.

Oile tărcate și bîrsane
Bat tălăngi pe-ntinderi de cîmpii, 
Pîinile-n cuptoare-s dolofane
Și copiii-s astăzi mai zglobii.

Ștefan Tânase 
corespondent voluntar, 
comuna Patru Frați, 

raionul Urziceni

E=

s

tău isprăvesc mai devreme căratul bucate
lor. Ia uite cîte-am mai primit ca avans...

Din una-n alta, Ene a adus iarăși vorba 
despre avantajele pe care le au în gospodăria 
colectivă. El se adresă mai mult nevestii lui 
Drăghici :

— Ei, ce zici, Paulino ? Vă mai trebuie 
mult pînă vă hotărîți ?

Femeia a lăsat ochii-n jos. roșind ca para 
focului. Adevărul e că veniseră azi aici 
tocmai să isprăvească o dată cu îndoielile, 
care i-au măcinat vreme destul de bunicică. 
Totuși nu se cădea să vorbească ea întîi. 
Treaba asta îi revenea lui Dumitru. Ehe, 
dac-ar fi fost numai după dînsa, de mult ar 
fi dus cererea la colectivă.

Dumitru se făcea că nu aude și încărca 
pe tăcute sacii lui Ene în căruță. Pe drum, 
către sat, se întoarse către Alexandru și-i 
spuse hotărît ca niciodată :

— Gata, Lixandre- M-am hotărît. Vin și 
eu în colectivă.

Ceilalți țărani muncitori, veniți .,din în
tîmplare" pe la gospodăria colectivă, nu știu 
ce fel de întrebări și-or fi pus. Dar rezulta
tul a fost că mulți dintre ei l-au căutat ba 
pe președintele Ion Vasile, ba pe Costache 
Vasile, secretarul organizației de bază din 
gospodăria colectivă, să le spună de-a dreptul, 
ori pe ocolite că-s gata, de-ajuns de pregătiți 
să se înscrie. Avansul de 40 la sută în ce
reale i-a hotărît pe țăranii muncitori Mieluș 
Mihai cu 6 hectare și cinci brațe de muncă, 
Chivu Soare cu 2 hectare și două brațe de 
muncă, Șerban Niculae, apicultor, cu 1,50 hec
tare, Tudor Ion cu 3 hectare și încă alți cîțiva 
să rupă firul dibuirilor și să se hotărască să 
pășească spre viața luminoasă din gospodăria 
colectivă.

Gh. Florescu
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Cosa muzeu ,,Nicolae Grigor eseu" din Cimpina

Pentru o justă orientare 
a repertoriului echipelor de teatru
estivalul bienal de teatru „I. L. 
Caragiale" se află îin plină des
fășurare. Această întrecere artis

tică, devenită atît de populară, dă un 
puternic imbold artiștilor amatori ai sa
telor. Se studiază diferite piese de 
teatru, se fac pregătiri de recuzită și 
costumație, iar scenele căminelor cultu
rale răsună pînă noaptea tîrziu de glasu
rile acestor artiști entuziaști care re
petă cu sîrg fiecare replică, fiecare gest 
al eroilor pe care-i vor întruchipa.

Astăzi, cînd viața satului nostru se 
află intr-un permanent proces de prefa
cere, teatrul prezentat de artiștii ama
tori pe scenele căminelor culturale sau 
în aer liber, are o misiune pe cît de 
frumoasă pe atît de grea. Misiunea de a 
cultiva spiritul de colectivitate al oa
menilor muncii de la sate, dragostea lor 
față de muncă și de avutul obștesc, 
misiunea de a-i convinge de superiori
tatea agriculturii socialiste.

Iată de ce se cere colectivelor de tea
tru amator de la sate, care iau parte la 
acest concurs, să aleagă cu multă grijă 
repertoriul. Adică, să aleagă numai a- 
semenea piese care să fie strîns legate 
de viața și de năzuințele săteanului 
spectator. De altfel, Casa Centrală a 
Creației Populare a trimis din vreme la 
sate lista cu piesele de teatru ce sînt 
recomandate pentru a fi puse în scenă 
în cadrul festivalului de teatru „I. L. 
Caragiale".

Experiența de pînă acum a arătat că 
acele colective care au respectat reco
mandările Casei Centrale a Creației 
Populare au obținut asemenea succese 
care au dus pînă la cîștigarea primelor 
locuri în concurs. Astfel, comuna Ișal- 
nița din regiunea Craiova, s-a prezentat 
în faza raională a festivalului cu piesa 
„Tîrgul inimilor" de Tiberiu Vornic, co
muna Pirscoveni cu piesa „Bucuroși de 
oaspeți", de Gh. Țențulescu, comuna 
Flămînda cu piesa „O noapte albă" 
Valeriu Luca și așa mai departe.

Din păcate, numărul colectivelor 
teatru amator care s-au inspirat bine 
alegerea pieselor este încă mic față 
posibilități. Adeseori întîlnești în reper
toriul unor colective piese care nu nu
mai că necesită un mare număr de in
terpret! ș6 o costumație greu de procu
rat la sate, dar și o mare perioadă de 
timp pentru repetiție, 
chiar patru acte, în 
Exemple : „O noapte 
L. Caragiale, „Suflete 
hovicini, „Doctor făTă 
etc.
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I. A. GONCEAROV : Opere, vol. IV 
(Oblomov — roman în patru părți). 
In romînește de Ștefana Velisar-Teo- 
doreanu, Tatiana Berindei. Cartea 
Rusă.

540 pag. — 17 lei.
x x x: Nuvela germană în se

colul al XIX-lea — antolo/jie. Colec
ția „Clasicii literaturii universale". 
E.S.P L.A.

554 pag- — 12 lei broșat, 20.50 lei 
cartonat.

ALEXEI TOLSTOI : Opere alese — 
vol. II- Romane, nuvele, povestiri, 
teatru. In romînește de Radu Tudo- 
ran și A. Ivanovschi. Cartea Rusă

972 pag. — 25 lei.
NAGY JENO: Portul popular ma

ghiar din Trascău. Cu 33 fotografii 
de Kulin Miklos. Colecția „Caiete de 
artă populară E.S.P.L.A.

68 pag. + 3 planșe în culori — 
10 lei.

Nici vorbă că și aceste piese merită 
să fie văzute de săteni. E bine însă ca 
piesele de teatru jucate în fața sătenilor 
să fie alese în primul rînd dintre cele 
inspirate din viața satului de azi, din 
problemele pe care le ridică marea o- 
peră de transformare socialistă a agri
culturii- Socotind greșit că dacă se vor 
prezenta în fața juriului examinator cu 
o piesă grea, luată la întîmplare și nu 
din lista trimisă de Casa Centrală a 
Creației Populare, se vor bucura de o 
apreciere mai mare, unele colective de 
artiști amatori ca, de pildă, cele din co
munele Jupînești, Bolboși, Baia de Fier 
și altele, au obținut rezultate foarte 
slabe.

De ce să ne irosim forțele prezentînd 
în fața -sătenilor pliese ca „Mielul tur
bat" de A. Baranga, care combate biro
cratismul în mișcarea de inovații, cînd 
se știe, doar, că problemele ridicate în 
această piesă nu sînt specifice satelor? 
Ce ne împiedică să punem în scenă pie
se care oglindesc viața actuală care pul
sează în satele noastre, în întovărășiri, 
în gospodăriile colective ?

Activiștii culturali ai caselor re
gionale de creație populară, activiștii 
caselor raionale de cultură etc. au da
toria să ia măsuri concrete, ajutînd co
lectivele de artiști amatori sătești în 
alegerea repertoriului și nu să se mul
țumească cu o centralizare birocratică a 
situațiilor primite telefonic din comu
ne, așa cum au procedat cei de la casa 
regională a creației populare din Craio
va (director Constantin Roban).

Acum, în pragul fazei regionale a fes
tivalului bienal „I. L. Caragiale", echi
pele de teatru ale căminelor culturale și 
ale caselor raionale de cultură trebuie 
îndrumate eu atenție pentru a pre
zenta numai piese din cadrul listei de 
reț>ertoriu recomandată de Casa Cen
trală a Creației Populare — piese care 
răspund la cele mai arzătoare probleme 
care stau astăzi în fața țărănimii noastre 
muncitoare.

C. Andrei
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XIX-lea. Vre

muri de destrăma- 
orînduirii feudale, 

năruire economică a 
marii boierimi. Moleșită 
de huzur și plictis, mo- 
șierimea din Moldova își 
trecea vremea în petre
ceri și chefuri nesfîrșite. 
In acest timp, printre cei 
mai căutați lăutari ai la
șului, îl găsim pe Barbu, 
unul dintre cei cinci co
pii ai lui Sten Barbu, tot 
lăutar și el.

Micul Vasile — cunos
cut mai apoi sub numele 
de Barbu Lăutaru sau 
Vasile Barbu Cobzaru — 
a dovedit încă din copilă
rie un talent deosebit. în 
anul 1812, el a fost ales 
staroste al lăutarilor din 
Iași, cinste care nu putea 
fi încredințată decît unui 
lăutar cu mare dibăcie în 
ale muzicii. Deosebitele

calități interpretative, bo
găția repertoriului său și 
ușurința de a improviza,

a-u făcut ca faima lui 
Barbu să treacă hotarele 
Moldovei.

Viața lui Barbu a fost 
întunecată însă de dispre
țul unor boieri, care nu-i 
puteau ierta că se trage 
dintr-un neam de robi și 
care au ajuns să-l dea 
pînă și pe mîna arnăuți- 
lor bătăuși. Gîrbovit de 
ani, umilit și uitat, bătrî- 
nul Barbu s-a stins din 
viață în Iași, la 18 au
gust 1858. Acest strălucit 
talent, ridicat din mijlo
cul obidiților, a adus o 
contribuție mare la pre
lucrarea, îmbogățirea și 
păstrarea tezaurului nos
tru folcloric.

Astăzi, cu 
plinirii unui 
moartea lui,
Barbu Lăutaru 
loc de 
muzicii 
trăm o caldă amintire.

Barbu Lăutaru I Un nume de le
gendă care a străbătut timpul 
— și a învins timpul. A murit 

demult Barbu Lăutaru, dar lumina 
lui. dacă a fost umbrită de nori groși, 
era, exista. In el stau întruchipați 
marii lăutari ai veacului trecut, și 
mai înainte. In inima lui a zvîcnit 
volta robilor și mînia clăcașilor. 
s-a născut rob. Lăutar din tată 
fiu. II putea vinde și ucide ar.nașul, 
aga, hatmanul. I! păzea și tl batea 
nazîrul. El și breasla lui da bir curții 
domnești, mitropoliei, bisericii de care 
ținea breasla lăutărească, plătea ar- 
mașului, plătea agăi. Mi-a vorbit de 
Barbu Lăutaru o rudă de-a celebrului 
lăutar Angheluță, mi-a vorbit un lău
tar bătrîn, din Iași, care a cântat în 
taraful lui Angheluță. Moșneagul 
tar m-a purtat prin tot lașul și 
arătat pe 
tar. Mi-a? 
cău, mi-a 
rie, lașul 
mari și scumpe poporului nostru. Unul 
din aceste locuri este și casa lui Bar
bu Lăutaru de pe strada Sărăriei. Aș 
dori ca edilii ieșeni să-mi audă glasul 
și să nu dărîme această casă. S-o re
facă, s-o lumineze, pentru a lumina 
mai departe...
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unde a umblat vestitul 
arătat și o căsuță din 
arătat și casa de pe Sără- 

are multe locuri de amintiri

prilejul îm- 
veac de la 
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Barbu Lăutaru a fost e glorie 
fost tînăr.
După unele izvoare se pare 

lăutarul moldovean s-a întîlnit și
Pușkin, la Chișinău, unde marele poet 
era surghiunit. După ce a îmbătrînit, 
boierii cosmopoliți au prins gustul de 
muzică „evropenească". Trupele de 
varieteu străine îi vrăjeau mai mult 
deoît baladele, doinele și cîntecele de 
petrecere,

Barbu Lăutaru a rămas celebru și 
prin intilnirea cu Franz Liszt. Marele 
lăutar moldovean l-a uimit pe compo
zitorul maghiar. L-a uimit atît de 
mult, încît Liszt l-a sărutat și i-a pro
pus să-l ducă la Viena, Ia un mare 
maestru, pentru perfecționarea artei 
lui, pentru a învăța notele, dar Barbu 
Lăutaru nu a primit oferta.

Vasile Alecsandri de la el și prin el 
a învățat să iubească muzica și poe
zia populară. Cînd era copil, poetul 
1<i auzit cîntînd pe marele lăutar și 
l-a întrebat cum îi vin cîntecele. El a 
spus că vin ca vîntul, ca ploaia, ca 
norii, și le-a învățat de Ia bătrîni, iar 
bătrînii le-au învățat de la alți bă
trîni...

D. Corbea
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O SĂRBĂTOARE A TINEREȚII
____________ _________ -------------------------------------------- ------- f-.

între 19—22 august ac., s-au desfășu
rat în Capitala patriei noastre finalele 
celei de a Ili-a ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Aproape 1.000 ds 
sportivi, veniți din toate colțurile țării, 
și-au disputat întîietatea la diferite dis

cipline sportive ca handbal, oină, trîntă, 
ciclism, atletism. Alături de tinerii mun
citori de la uzinele „Clement Gottwaid" 
din Capitală, s-au întîlnit flăcăi de prin 
părțile Moldovei și tineri dlin frumoa
sele ținuturi moțești.

Lupta pentru cucerirea primelor locuri 
a fost deosebit de dirză și succesele n-au 
intîrziat să se arate. Aceste succese vin 
să se adauge marilor izbînzi obținute de 
întreg poporul nostru în cinstea măreței 
sărbători de la 23 August.

Cu cîte amintiri frumoase nu se vor 
întoarce handbaliștii din comuna Sîn- 
tana. Echipa lor. în care majoritatea ju
cătorilor sînt țărani muncitori, a ocupat 
locul al doilea în aceste întreceri la 
care a luat parte tot ce are mai bun 
sportul de masă din țara noastră. Spar- 
tachiada a scos la iveală din rîndurile 
participanților nume noi, oamenii care 
pînă acum n-au figurat pe nici o listă de 
campioni. Astfel, învățătorul Emil Gulda, 
din comuna Albac, raionul Cîmpeni, 
care a cîștigat titlul de campion al spar- 
tachiaded la trîntă, categoria 84 kg,, se 
va reintoarce în mijlocul tinerilor moți 
din satul lui, mîndru că a obținut o a- 
semenea performanță. După terminarea 
finalei spartachiadei, noul campion ne 
mărturisea că vestea victoriei lui va fi 
un imbold pentru ceilalți tineri din co
muna Albac să vină din ce în ce mai

<
a m

mulți și să se „prindă" la trîntă seara 
pe terenul din fața ș-colifi.

Victoria handbalistelor muncitori de la 
uzinele „Clement Gottwald", a țăranfilor 
muncitori din comuna Băduleasa, regiu
nea București, cîștigătorii turneului de 
oină, a muncitoarei Astrid Kremmer de 
fabrica „Steagul Roșu" din Orașul Sta

lin si a celorlalți învingători ai sparta
chiadei de vară, este de fapt victoria 
sportului de masă din țara noastră, care 
a înregistrat cu această ocazie un nou și 
grăitor succes. Noii campioni ai celei de 
a III-a ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului vor împrospăta în curînd lo
turile reprezentative ale țării, ducînd 
peste hotare faima sportului romînesc.



Sărbătorirea zilei de 23 August 
peste hotare

Pe zi ce trece crește și se 
întărește prestigiul inter
național al patriei noas

tre. Făcînd parte din marele 
lagăr al socialismului, Republi
ca Populară Romînă se afirmă 
ca un stat iubitor de pace, care 
își spune răspicat cuvîntul de 
la tribuna Organizației Națiu
nilor Unite și cu prilejul nu
meroaselor conferințe, întîlniri 
sau congrese internaționale. Ma
rile succese obținute de poporul 
nostru, in cei 14 ani de viață 
liberă și prosperă, au făcut să 
crească numărul prietenilor noș
tri de peste hotare. Numeroși 
oaspeți străini care ne vizitează 
în fiecare an țara, pleacă de 
aici cu amintiri dragi, de neui
tat, ducînd în patria lor mesa
jul unui popor liber, stăpîn pe 
soarta lui. Țara noastră întreți
ne astăzi legături diplomatice 
și comerciale cu zeci și zeci 
de țări.

Ziua de 23 August a fost săr
bătorită cu căldură, sub semnul 
întăririi prieteniei de nezdrunci
nat cu toate țările lagărului 
socialist, în frunte cu marea 
Uniune Sovietică. La Mos
cova și în numeroase ora
șe și sate sovietice au fost or
ganizate mitinguri ale oameni
lor muncii în care s-a vorbit 
despre marile izbînzi obținute 
de poporul nostru pe drumul 
construirii socialismului. La re
cepțiile oferite de ambasadorii 
noștri la Moscova. Pekin, Bu- 
lapesta, Varșovia au participat 
conducători de partid și de stat 
ei țărilor respective, care au 
toastat pentru continua întărire 
a prieteniei acestor țări cu Re
publica Populară Romînă.

în dimineața zilei de 23 Au
gust, la cimitirul din Rakosti- 
get (R.P. Ungară), s.a inaugu
rat un monument ridicat în me

Provocările ciankaișiste 
primesc o riposta hotărîtă

Odată cu sosirea unități
lor flotei a 7-a maritime 
militare a S.U.A. la Sin

gapore, s-au intensificat acțiu
nile provocatoare ale clicii lui 
Cian-Kai-și la adresa Republicii 
Populare Chineze. După cum 
relatează agenția de presă 
„CHINA NOUA", clica ciankai- 
șistă sprijinită de S.U.A. se 
dedă continuu la acțiuni pirate
rești în golful Taivan, jefuind 
numeroase vase străine și vase 
pescărești ale R.P. Chineze, u- 
cigind pescari și marinari.

Acțiunile provocatoare ale 
clicii ciankaișiste au primit în
să o ripostă hotărîtă din partea 
armatei populare de eliberare a 
Chinei. Astfel, pentru a pune 
capăt acțiunilor criminale ale 
trupelor ciankaișiste care au 
bombardat adeseori satele și 
localitățile R. P. Chineze de pe 
litoral, artileria armatei popu
lare de eliberare a Chinei a 
bombardat timp de 17 minute 
pozițiile artileriei ciankaișiste. 
obligîndu-le să înceteze focul. 
Avioane port-torpilă ale R. P. 
Chineze au avariat și scufundat 

moria ostașilor romîni care au 
căzut în luptele pentru elibera
rea Budapestei. La Debrețin și 
în alte orașe ale Ungariei, 
mii de oameni ai muncii adu
nați în mitinguri și-au exprimat 
recunoștința lor pentru vitejii 
noștri panduri care au luptat 
alături de glorioasa Armată So
vietică pentru eliberarea po
porului frate ungar.

Cu prilejul zilei de 23 Au
gust s-au făcut cunoscute, o 
dată mai mult, în toate colțu
rile lumii, realizările regimului 
nostru de democrație populară, 
arta și cultura noastră în plină 
înflorire. Astfel, în R.S.S. Mol
dovenească se desfășoară acum 
„Zilele culturii romînești". Prin
tre alte manifestări, la Chișinău, 
a fost organizată o frumoasă ex
poziție a cărții romînești. La 
Cairo (Republica Arabă Unită) 
a fost organizată o expoziție cu 
reproduceri din pictura romî- 
nească și fotografii artistice 
înfățișînd orașul București. De 
asemenea, în Argentina a fost 
organizată o expoziție a cărții 
pentru copii și fotografii din 
R.P. Romînă.

Numeroase agenții de presă 
străine, posturi de radio și zia
re au vorbit despre marile pre
faceri săvîrșite în cei 14 ani de 
la eliberarea țării noastre. Zia
re ca „Neues Deutschland" 
(R.D.G.), „Izvestia" (U.R.S.S.), 
„Tribuna Ludu" (R. P. Polo
nă). „Al Kahira" (Republica 
Arabă Unită), „Unita" (Italia) 
și altele au închinat pagini în
tregi popularizării succeselor 
țării noastre în construcția so
cialistă.

Sărbătorirea zilei de 23 Au
gust peste hotare, manifestațiile 
de prietenie organizate cu acest 
prilej, arată o dată mai mult 
că Republica Populară Romînă 
se bucură de încredere și pres
tigiu binemeritat în rîndurile 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace.

o navă militară ciankaișistă. 
care încerca să se îndrepte 
spre insula Țzinmîndao.

Acțiunile provocatoare ale 
S.U.A. și ale clicii ciankaișiste, 
îndreptate împotriva suverani
tății și independenței R. P. Chi
neze, s-au izbit de o ripostă 
hotărîtă uin partea armatei 
populare de eliberare a Chinei, 
armată călită în focul îndelun
gatelor lupte pentru cucerirea 
libertății marelui popor chinez. 
Sosirea flotei a 7-a maritime 
militare a S.U.A. la Singapore 
a trezit o profundă indignare 
în rîndurile popoarelor din A- 
sia, care își văd amenințate 
liniștea și independența lor. 
Premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
ministrul de externe al Indone
ziei, oameni politici și de stat 
din India au protestat cu hotă- 
rîre împotriva debarcării trupe
lor americane la Singapore, 
care prezintă o primejdie nu 
numai pentru țările din sud- 
estul Asiei, ci și pentru pacea 
întregii lumi.

Rezoluta adoptata de 
o fnfrîngere a agresorilor
De astădată badea Vișan 

a adus vorba despre a- 
gresiunea imperialștilor 

americani și englezi în Liban 
și Iordania și despre sesiunea 
extraordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U.

— Rezoluția arabă adoptată 
la Adunarea Generală a O.N.U. 
— îmi spuse moș Vișan — 
cere retragerea trupelor ameri
cane și engleze din Liban și 
Iordania. Am citit eu prin ziare, 
tovarășe ziarist, că la sesiunea 
asta S.U.A. și Anglia nu au 
mai putut să-și facă mendrele, 
că atunci cînd împotriva pozi
ției S.U.A. față de Orientul 
arab au protestat toate delega
țiile arabe și asiatice și chiar 
o parte din cele ale țărilor la- 
tino-americane, delegația S.U.A. 
a început să dea din colț în 
colț, să bată în retragere. N-am 
izbutit însă să deslușesc așa de 
bine un lucru : ce i-a făcut pe 
americani și englezi să voteze 
pentru această rezoluție ?

— Intr-adevăr, moș Vișane, 
rezoluția arabă nu-i pe voia 
S.U.A. și Angliei. Ea nu justi
fică agresiunea americană în 
Liban ; ea nu prevede nici con
stituirea acelor forțe O.N.U., cu 
funcții de poliție colonială, pe 
care le-a propus președintele 
Eisenhower în discursul său la 
începutul sesiunii. Această re
zoluție prevede în schimb, așa 
cum ai arătat și dumneata, re
tragerea grabnică e trupelor a- 
mericane și engleze din Liban 
și Iordania.

Faptul că S.U.A. și Anglia 
au votat pentru rezoluția arabă, 
care prevede retragerea trupe
lor americane și engleze din 
Liban și Iordania, se explică 
prin aceea că la această sesi
une. spre deosebire de altele, 
în care S.U.A. își asigura ma
șinația votului, majoritatea co- 
vîrșitoare a participanților a

R. P. Chineză

In regiunile rurale din
R.P. Chineză, rețeaua 
de clinici și instituții 

sanitare s-a dezvoltat într-un 
ritm rapid. In ultimii ani, în 
numeroase regiuni s-au con
struit spitale, maternități, 
centre și instituții sanitare în
zestrate cu aparate medicale 
moderne. De pildă, în regiu
nea autonomă Pui-Miao, din 
partea de sud a provinciei 
Guicijou și în regiunile admi
nistrative Tungjen și Anșun, 
aproape fiecare sat dispune de 
o clinică și fiecare cooperati
vă agricolă de producție de 
un centru sanitar și o mater
nitate. In întreaga provincie 
Guicijou funcționează în pre
zent peste 14.000 de instituții 
medicale construite de țărani 
și de membrii cooperativelor 
agricole de producție. De a- 
semenea, în primul semestru 
al acestui an, numărul cazuri
lor de malarie a scăzut în a- 
ceastă provincie cu 50 la su
tă față de perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Maladia .schistosomiazis (o 
boală specifică acestor locuri), 
bîntuia numeroase regiuni ale 
Chinei. In prezent, datorită 
asistenței medicale și dezvol
tării rețelei de clinici, aceas
tă boală a fost lichidată în 
mai multe regiuni ale țării.

R. Cehoslovacă

In cursul lunii trecute, 
țăranii cu gospodării 
mici și mijlocii din R. 

Cehoslovacă au constituit 50 
de noi cooperative agricole 
unice. In aceste cooperative 
au intrat 2.484 membri cu 
11.844 hectare de pămînt. De 

respins încercările anglo-ameri- 
cane de a obține aprobarea ac
țiunii lor armate in această re
giune. Majoritatea statelor mem
bre ale O.N.U. și-au manifestat 
dorința sinceră de a găsi calea 
cea mai justă pentru micșora
rea încordării internaționale și 
consolidarea păcii.

Ei și-au mai dat seama că 
adoptarea „rezoluției celor șap
te" concepută, chipurile, de 
Norvegia, dar de fapt inspirată 
și patronată de delegația ame
ricană, nu a găsit sprijin In 
rîndurile delegaților. In această 
situație, delegația americană, 

ca și cea engleză, s-au văzut 
nevoite să voteze pentru rezo
luția arabă.

— Iartă-mă că te întrerup, 
ai pomenit de „rezoluția celor 
șapte". Vrei să-mi spui ce cu
prinde rezoluția asta ?

— „Rezoluția celor șapte" a 
fost propusă de delegațiile Ca
nadei, Columbiei, Danemarcei, 
Liberiei, Norvegiei, Statului Pa
nama și Paraguayului, state le
gate de căruța imperialismului 
american. Această rezoluție în
cearcă să justifice agresiunea 
americană în Liban. Ea nu con
ținea nici un cuvințel uespre 
retragerea trupelor agresoare. 
Tocmai de aceea, „rezoluția ce
lor șapte" convenea S.U.A. și 
Angliei. Insă încercările lor de 
a impune Adunării Generale o 
astfel de rezoluție pentru a fi 
adoptată, au eșuat.

la începutul anului și piuă la 
sfîrșitul lunii iulie s-au con
stituit 770 cooperative agri
cole unice. In prezent, în Ce
hoslovacia există peste 12.000 
asemenea cooperative care, 
împreună cu gospodăriile a- 
gricole de stat existente culti
vă 71,5 la sută din totalul su
prafeței arabile a țării.

In prezent mai rrtulte raioa
ne din R. Cehoslovacă sânt 
complet colectivizate.

R. P. Albania
n de an, în R. P. Alba

nia, ritmul construcții
lor de locuințe cunoaș

te o tot mai mare dezvoltare. 
Astfel, în cursul ultimilor ani, 
s-au creat 24 de noi centre 
industriale și agricole, iar în 
perioada primului cincinal 
s-au construit aproximativ

Noua combină D-210, fabricată de uzinele de mașini agricole 
„Gheorghi Dimitrov' din Russe (R. P. Bulgaria)

0. n’. U. - 
imperialiști
— Au învins în schimb po

poarele arabe care au cerut de 
la început retragerea trupelor 
agresoare — mă completă moș 
Vișan.

— Da, moș Vișane. Au învins 
într-adevăr popoarele arabe. Ele 
au învins pentru că au avut spri
jinul poporului sovietic, al ce
lorlalte popoare din țările socia
liste și al tuturor popoarelor care 
doresc ca pe planeta noastră să 
izbîndească pacea. Uniunea So
vietică, după cum știi, a avut de 
la început o poziție hotărîtă în 
problema retragerii trupelor 
S.U.A. și Angliei din Orientul 
apropiat și mijlociu. Cît priveș
te rezoluția arabă, adoptată la 
Adunarea Generală, ea exprimă 
voința întregii omeniri iubitoare 
de pace, care cere retragerea 
trupelor agresoare din Liban și 
Iordania. Ea exprimă dorința de 
nebiruit a popoarelor arabe de 
a nu admite amestecul puterilor 
străine în treburile lor interne, 
exprimă unitatea acestor po
poare. Adoptarea acestei rezolu-' 
ții este o înfrîngere pentru a- 
gresorii imperialiști.

Știm cu toții, bade Vișane, că 
lupta popoarelor din Asia și A- 
frica împotriva imperialiștilor, 
e foarte puternică, știm că de 
fiecare dată cînd imperialiștii 
au încercat să lovească în inde
pendența statelor care s-au eli
berat de sub jugul colonial, au 
fost înfrînți. Ei au fost de mul
te ori nevoiți s-o ia la sănătoa
sa, așa cum s-a întîmplat în 
Indonezia, în Vietnam, în Co
reea, în Suez și fn alte locuri. 
Ei vor fi nevoiți să-și ia tălpă
șița și de data aste. Retra
gerea trupelor americane și en
gleze din Liban și Iordania, 
va face ce pacea să domnească 
din nou în această regiune a 
lumii.

560.000 metri pătrați de su
prafață de locuit.

O activitate susținută î« 
domeniul construcțiilor desfă-1 
șoară și membrii cooperative
lor agricole. Cu ajutorul cre
ditelor acordate de stat, care 
anul acesta sînt cu 47 la suta 
mai mari decît anuil trecut, nm 
meroși membri ai cooperative
lor agricole și-au construit 
case proprii. De asemenea, 
pentru a ajuta cooperativele 
agricole în construcția de lo
cuințe și în amenajarea sate
lor, statul albanez a întocmit 
proiecte tip de case de țară, 
de cartiere și de parcuri. Da
torită noilor condiții create și 
ajutorului multilateral pe ca
re îl dă statul țărănimii mun
citoare albaneze, numeroase 
sate din R. P. Albania au și 
începui să-și schimbe înfăți
șarea, devenind adevărate o- 
rășele.
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Frumos,
foarte frumos zidul durat din 
piatră al căminului cultural din 
Rociu. regiunea Pitești. Și nu 
numai zidul. Fațada atrăgătoa
re, sala de spectacole încăpă
toare... Totul e bine lucrat. To
tul e frumos 1 Dar... urît, foarte 
urît e acoperișul acestui cămin: 
De fapt, nu acoperișul e urît. 
(Și nu e urît, pentru că nu e- 
xistă. Și nu există de doi ani). 
Există în schimb altceva. Des
pre acest „altceva1* (care se 
mai cheamă și delăsare) ar pu
te? di lămuriri mai amănunți

oooooo ooTTS o b 5 o o <H>'a oooooooooooo'*'
3

Practica și teoria
In loc să organizeze concret acțiunea o 

de ins lozare, unii tehnicieni de la secții-® 
le agricole ale sfaturilor populare raio-a 
nale Criș, Săcueni și Ineu, din regiunea ° 
Oradea, își pierd timpul cu discuții 
pre „experimentarea insilozării".

des^

Mormăind pe nas ca ursul, 
(două ceasuri — mi se pare —) 
omul, isprăvind discursul 
despre vaci și-nsilozare, 
in concluzie, spunea : 
pin.la vara care vine, 
noi vom experimenta — 
dacă-i rău sau dacă.i bine, 
poate azi... ori poate rniine.- 
Să tăiem furaj la vite, 
sau doar frunză (pentru ciini), 
cînd deodată se.au i — 
parcă-a nume, să nu tacă 
muget lung și trist, de vacă ! 
Vorbitorul amuți !
...Zise vaca : — Sint de-acord I 
„Experimentați*1... ideea ! 
Dar... „experienja" — aceea... 
pentru noi... e doar timp mort I 
Geaba „experimentați11 dacă nu ne-asigurați 
încă de pe-acuma hrană pentru iarnă 
căci, fiți siguri : ca și voi, 
„experimentînd11 și noi — 
din trei fire de tărîțe 
și-un cocean uscat și gol, 
vă vom da, fără ocol, 
lapte... numai pentru mi(e I

Gheorghe Scripcă
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Deși în depozi. 
tul de cherestea al 
U.R.C.C. Trușești, 
regiunea Suceava, 
există materiale, a. 
cestea nu se distri
buie la timp, din 
pricina delăsării 
gestionarului Pe
tru Averifei.

(Coresp. PETRU 
GANTINOE)

— Vezi ? Din 
cauza bușteanului 
de acolo nu putem 
lua noi scindură.

(Desen de NIC. 
NICOLAESCU).

te directorul căminului și tova
rășii de la sfatul popular ccF 
munal.

La pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul
sau... „lungește doamne boala 
pînă vine toamna**.

Un afiș frumos și mare enun
ța că se va da o MARE serbare 
la căminul cultural și pe lîngă 
artiști locali vor veni și alții din 
alte sate-nvecinate.

Lume. Zarvă. Așteptare.
Directorul de cămin (din co

muna Mănăștur, regiunea Baia- 
Moret m-a asigurat :

— Vă jur că vecinii noștri 
vin !

Era foarte optimist. (Ce mai : 
suflet de artist 1) Peste.un ceas 
îl întrebai :

— Cei din Cernești vin ?
— Nu-i bai 1 Dăm și fără ei 

de-o fi. Cică au o nuntă, și...
Pe la prînz iar întrebai :
— Cei din Berița sosesc ?
— Nu sosesc, fiindcă lipsesc 

patru-nvățători dm sat, că-n 
concediu au plecat înainte de a 
fi. cum să zic. planificați. Dar. 
să nu vă întristați, că de-o fi 
și n-or veni, dăm noi și fără ei, 
și...

Arătîndu-i pe af:ș scris și sa-

In vremea ploilor, unele ulițe (fin comuna Aninoasa, raionul Muscel, devin 
nepracticabile din pricină că sătenii nu se îngrijesc să facă șanțuri de 
scurgere- (Coresp. A. NECULA)

BOII INTRE EI : — Ce-ar fi să-i lăsăm aici pe gospodarii noștri? Poate așia ar înțelege mal 
lesne de ce trebuie reparat drumul. (Desen de H LERU)

EPIGRAME EU ȘTIU UNA
satul Nichiteni, ra- 
Darabani, s-a con- 
o școală prin mun-

In
ionul 
struit
că voluntară.

(Coresp. V. TUREA)

Robotind ca-n tinerețe. 
Zice hîtru moș Nicoară: 
— Am ajuns la bătrînețe. 
Eu s^ fac... școală primară I

★

In dispensarul medical 
din comuna Vlad, raionul 
Sighet, oficianta sanita
ră Doca Moldovan a 
deschis atelier personal 

croitorie.de

poate că-s suman, 
Moldovan

Crezi nd 
Sanitara 
M-a împuns, cum m-a văzut, 
C-un ac mare de... cusut.

bai, 
n-or

sin- 
mai

tul Cicotiș, către seară-1 între
bai :

— Cel puțin aceștia vin
— Nu cred I Dar, nu-i 

v-asigur. Că de.o fi și 
veni...

— Știu, veți da serbarea 
gur. Atunci, dați-o, ce 
sta ti ?

— Cum ? S-o dăm ? Da* nu 
știați că și eu la rîndul meu 
m-am cam pregătit în pripă și 
că trei inși din echipă sânt ab
senți de-o săptămînă ?

— Deci, serbarea se amînă. 
Dar, cu cei care-așteptară de cu 
zori și pînă-n seară cum ră- 
mîne ? Pînă cînd să-și tot ami
ne așteptarea ?

— Pînă vom găti serbarea.
— Și cînd veți găti serbarea ? 

1 — Uite, asta-i întrebarea...

Petre Popa

— Zău. soro ! Să se facă ața cine minte ?
(Desen de MIRCEA TOIA)

SI
A dunăre populară. Vorbește 

J ' deputatul Ion Vlad :
— Ce ziceți, oameni buni, 

vreți s-avem lumină-n sat ?
— Mai e vorbă I
Toți cei prezenți 

cuviințară. Numai 
vecinul lui Vasile 
mîndoi membri ai întovărășirii 
agricole din comună se ridică 
și zise :

— Eu. fraților, știu una și 
bună : să nu te-apuci de-o trea
bă, pînă nu le ai pe toate la-nde- 
mînă. S-avem mai întîi gro
pile, apoi stîlpii cărați, apoi.-i

— Dar cum să-avem gropile 
dacă nu le-am făcut, și stîlpii 
dacă nu i-am cărat ?

Sala a izbucnit în rîs. Veci
nul lui Blidaru, tăcu chitic.

A doua zi, după adunarea 
populară, satul Jena (Timișoa
ra) s-a transformat într-un ade
vărat șantier ■ înfrățiți, romîni, 
maghiari și germani, în frunte 
cu comuniștii Petre Turcu și 
Dumitru Geza, lucrau cot la cot, 
care la săpat, care la cărat pă- 
mînt, care la plantat stîlpL 
$i cine credeți că s-a sculat cu 
noaptea-n cap și-a-nfipt primul 
cazmaua-n pămînt ? Ion Frăți
lă, vecinu! lui Blidaru.

— Eu, fraților, zise el, știu 
una și bună. Cînd pornești la o 
treabă s-o pornești 
c-a s-ajungi departe.

Și 
ta tul 
Dar, 
facă 
— și nu de un metru doi. ci de 
16.000 în cap — și de un grup 
electrogen ?

— Eu fraților, zise Ion Fră
țilă, v-am spuș de la-nceput că 
eu știu una și bună : cînd 
te-apuci de-o treabă...

în sală în- 
Ion Frățilă, 
Blidaru, a-

devreme

cu plan- 
satului.

să

oamenii au ajuns 
stîlpilor la capul 
s-a ivit un necaz : cum 
rost mai repede de sîrmă

B UNĂ

aii
un

fră- 
dată

— Și noi știm una și bună, 
î-au răspuns oamenii: cînd te-a- 
puci de-o treabă s-o duci pînă* 
la capăt.

— Păi, tot așa am vrut să zic 
și eu, fraților 1

După cum vedeți, orice ziceai; 
oricum o suceai. Ion Frăți
lă pica tot în picioare. Ca un 
hopa Mitică I Așa s-a-ntîmplat 
și-n ziua cînd Blidaru îi zise:

— Știi că muncitorii de la 
Reșița ne dau în dar sîrma și 
chiar ne înlesnesc să ne 
raentăm cu curent de la 
grup electrogen ?

— Păi, cum să nu știu, 
țioare, se poate ? Numai o 
ne-au ajutat ei ? Apăi vezi 1 
Și-atunci, cum să nu știu? Da* 
te-ntreb eu pe tine, una șt bu
nă : știi cam la cit se ridică, ia 
bani mărunți, ajutorul ăsta ? La 
50.000 în cap. Auzi: 50.000 1

Și mai e ceva : știți cine și-a 
aprins prima oară becul în ca
să ? Ion Frățilă, vecinul lui 
Blidaru.

încă una și bună : știți cine 
și-a cumpărat cel dinții aparat 
de radio ? Ion Frățilă, vecinul 
Iui Blidaru. (Aici însă, mi s«*' 
pare t-am greșit-o. Fiindcă a\. 
mîndoi și-au cumpărat o dată. 
Și nu numai ei...)

Petre Stancu
(După o corespondență trimisă 

de PETRE PETRIȘOR)
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Dedicată lui Dumitru 
Iovănescu, gestionarul 
magazinului cooperativei 
de consum din Ciovîr- 
șani, raionul T. Severin.

Cum deschise magazinul 
Se și pomeni cu finul ; 
După-el, picară-n rate 
Rubedeniile-i toate : 
Cel dinții, in magazin 
Poposi vărul Marin. 
Mai apoi, frati-său Patru, 
Tușa Zoe și.un cumătru. 
Iar după un sfert de oră. 
Mai veniră : incă-o soră. 
Niște frafi, niște cumnate, 
Patru veri și trei nepoate. 
Ce-i cu toți în prăvălie ? 
Vin de la vreo sindrofie ?

Altu-i adevărul. Cică, 
l-a chemat insuși Mitică, 
C-a primit la ora două 
Un... transport de marfă nouă.

V. D. Popa


