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Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie
Sărbătorirea lui 7 Noiembrie, care 

i a avut loc în toate orașele și 
satele țării noastre, a însemnai 

' o exprimare vie a faptului că muncito
rii, țăcănii muncitori, intelectualii sînt 
pătrunși de legătura strînsă ce se află 
între viața și munca lor și între ma
rele eveniment de acum 41 de ani in
trat în istorie ca cea mai mare coti, 
tură în soarta omenirii. Așa cum ■ 
spus și tovarășul Cliivu Stoica cu oca
zia recepției ce a avut loc în 
seara zilei de 7 Noiembrie la amba
sada U.R.S.S- din București: „Po. 
porul nostru nutrește cea mai profundă 
recunoștință și dragoste față de po
porul sovietic, față de ostașii eroicei 
armate sovietice, care și-au vărsat sin. 
gele pentru eliberarea Romîniel de 
sub jugul fascist. Succesele obținute 
de poporul romîn sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn, perspecti. 
vele luminoase ce i se deschid, sînt 

idisolubil legate de sprijinul și ajuto
rul frățesc primit din partea priete. 
nului său de nădejde, — marele popor

< sovietic".
★

Zeci de mii de reprezentanți ai 
1 oamenilor muncii din Capitală, s-au 
j adunat pe stadionul Republicii să 

sărbătorească ziua de 7 Noiembrie. Pe gazonul stadio
nului, aliniate perfect, ședeau gărzile munci
torești ■— întruchipare a puterii clasei noastre 
muncitoare. De o parte aveau o coloană de sportivi, 
iar de cealaltă una de dansatori îmbrăcați în fru
moase și pitorești costume naționale.

Sosirea conducătorilor partidului și statului nostru 
a fost intimpinată cu puternice urale și ovații. in 
tribuna oficială au mai luat loc A. A. Eplșev. amba
sador extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R. P. Romînă, împreună cu alte persoane oficiale. 
Au mai fost de față membri ai unor ambasade și 
misiuni diplomatice, conducători ai organizațiilor 
obștești și ai instituțiilor centrale, muncitori frun
tași din Capitală, vechi militanți ai mișcării munci, 
tocești din țara noastră, oameni de știință și cultură, 
'•'enerali, ofițeri, ziariști romini. corespondenți ai pre. 
ei străine.

Salutul din partea Comitetului Central a] P.M.R. 
și al guvernului Republicii Populare Romine cu pri
lejul celei de-a 41-a aniversări a Marii Revoluții din 
Octombrie a fost transmis oamenilor muncii din pa
tria noastră de către tovarășul Vladimir Gheorghiu, 
secretar al C.C. al P.M.R.

In cuvîntarea sa, tovarășul Vladimir Gheorghiu a 
arătat că Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a 
exercitat o influență covîrșitoare asupra destinelor 
întregii omeniri. Uniunea Sovietică și-a cîștigat dra
gostea și admirația sutelor de milioane de oameni ai 
muncii aflați în robia capitalismului și colonialismu- 

Ilui. Steagul roșu sub care a biruit Revoluția din Oc
tombrie flutură victorios pe o treime a globului pă. 

■ mîntesc. Peste un miliard de oameni, strîns uniți în

La adunarea festivă din Capitală consacrată zilei de 7 Noiembrie,

Tribuna oficiată tn timpul mitingului.

marea familie a popoarelor lagărului socialist, fău
resc cu succes noua orînduire socială. Intre țările so
cialiste s-au creat relații de tip nou întemeiate pe 
sprijin tovărășesc reciproc, în spiritul internaționalis
mului proletar — relații care permit dezvoltarea în 
ritm rapid a economiei și culturii fiecărui stat socia. 
list. In cadrul acestor relații Uniunea Sovietică acor
dă poporului romîn, ca și oeilorbalte popoare din la
gărul socialist, un imens ajutor frățesc.

Izvorul principal al forței țărilor soci.-'iste este u- 
nitatea de nezdruncinat a lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, unitatea dintre partidele co
muniste și muncitorești, pe baza învățăturii atotbirui
toare a marxism-'leninismului. Toate încercările revi
zioniștilor contemporani de a zdruncina această uni
tate de monolit sînt și vor rămîne zadarnice.

In continuare tovarășul Vladimir Gheorghiu a vor
bit despre puternica înrîurire pe care a avut-o Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie asupra dezvoltării 
mișcării noastre muncitorești. In focul luptelor re
voluționare, care luaseră o amploare necunoscută ptnă 
atunci, clasa muncitoare din Romînia și-.a făurit a- 
vangarda sa marxist.leninistă — Partidul Comunist 
Romîn — care daa lungul întregii sale existențe s-a 
dovedit a fi luptător neînfricat pentru realizarea inte
reselor și năzuințelor vitale ale oamenilor muncii de 
ia orașe și sate.

Căilăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă și 
prețioasa experiență a Partidului Comunist a! Uniunii 
Sovietice, partidul nostru a organizat și condus po
porul muncitor la victoria revoluției populari.

Marile realizări obținute da poporul romîn confirmă 
pe deplin justețea liniei politice marxistUeniniste a 

partidului, a Comitetului său Centnaf fn frunte oi to- 'R 
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Referindu.se în continuare la lupta oonsecventă ■ , 
U.R.S-S. pentru apărarea păcii, vorbitorul a arătat că ‘ 
numeroasele inițiative și propuneri ale Uniunii Sovie- 1 
tice pentru încetarea experiențelor cu arma atomică, 
pentru realizarea unui acord în problema dezarmării, 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre statele cu orîn- ( j 
dui-ri sociale deosebite pe baza principiilor coexistenței | ă 
pașnice se bucură de sprijinul maselor largi și el for
țelor iubitoare de pace din lumea întreagă.

Dezvodtînd necontenit colaborarea cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialiste, partidu-1 și gu
vernul R. P. Romîne promovează o politică de pace, 
de dezvoltare a legăturilor de prietenie cu toate popoa
rele, pentru înfăptuirea coexistenței pașnice a tuturor 
statelor, indiferent de orinduirea loc socială.

La împlinirea a 41 de ani de la gloriosul Octombrie, 
ideile marxism.leninismului însuflețesc mase tot mai I 
largi de oameni ai muncii din Întreaga lume. Istoria | 
a arătat că nu există forță capabilă să oprească mer- ! 
sul triumfal al socialismului. Veacul nostru este vea
cul victoriei socialismului și comunismului.

La mitingul oamenilor muncii din Capitală a vor
bit și tovarășul A. A. Epișev, ambasadorul U.R.S.S. i 
în R.P.R., subliniind prietenia de nezdruncinat din- i 
tre poporul sovietic și poporul romîn.

Au mai luat cuvîntul, muncitorul fruntaș Ilit 
Gheorghe de la Uzinele 23 August ți artistul po
porului Costache Antoniu. Mitingul a luat sftrșit bl 
acordurile mărețului imn al clasei muncitoare dm 
lumea întreagă „Internaționala". Apoi, pe stadion 
s-au întins hore și sîrbe pline de voioșie.

Referindu.se
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Conferențiarii»

In pitoreasca Deltă, pe malul 
drept al brațului Sf. Gheorghe 
se află o așezare de pescari și 

agricultori al cărei nume este astăzi 
din ce în ce mai cunoscut : comuna 
Murighiol. Aici desfășoară o muncă 
pasionată și rodnică colectivul sătesc 
de conferențiari, al cărui responsabil 
este S. Hudumac. Colectivul cuprinde 
17 membri printre care sînt: învăță
tori, medici umani și veterinari, ingi
neri agronomi, piscicoli, lucrători din 
cooperație, activiști de stat și obștești. 
Colectivul acesta entuziast pregătește 
și expune la căminul cultural confe
rințe pe teme științifice și de cultură 
generală, pe teme agrotehnice și de 
economie agrară, popularizează hotări- 
rile partidului și guvernului, înfăptui
rile regimului nostru democrat-popu
lar, informează cu operativitate săte
nii asupra evenimentelor politice in
terne și internaționale. El lucrează pe 
baza unui plan care cuprinde temati
ca conferințelor programate pe o anu. 
mită perioadă. Atunci cînd intervine o 
problemă urgentă ei fac modificări 
sau adăugiri în plan.

Preocuparea principală a colectivului 
este aceea de a elabora conferințe pe 
plan local care să fie legate de pro
blemele noi, specifice comunei, să vină 
în sprijinul rezolvării treburilor de 
producție ale gospodăriei colective, să 
răspundă problemelor de viață și de 
muncă ale cetățenilor.

Iată cîteva exemple menite să ilus. 
treze felul în care se orientează colec
tivul de confrențiari în alegerea te. 
melor:

In perioada muncii de întreținere a 
culturilor gospodăria colectivă simțea 
nevoia mai multor brațe de muncă 
pentru a folosi timpul prielnic. Tot 
atunci, pe colectiviști îi framîntau u- 
nele probleme legate de grija pentru 
avutul obștesc. Colectivul de conferen
țiari, luînd legătură cu consiliul de 
conducere al gospodăriei, a elaborat 
operativ conferința „Sarcini actuale 
în colectiva noastră", care a fost ți
nută în fata a 230 de colectiviști. Re
zultatul ? Incepînd de a doua zi s-au 
prezentat la lucru destule brațe de 
muncă.

Conform statutului gospodăriilor a- 
gricole colective, se împărțise fie
cărei familii cîte 2—3000 mp. pen. 
tru grădină, în folosință personală. 
S-a constatat însă că multi au înce
put să planteze vită de vie în loc 
de zarzavat. împreună cu agronomul, 
colectivul de conferențiari s-a docu
mentat temeinic asupra avantajelor fo
losirii rationale a acestor loturi prin 
cultivarea anumitor legume și nu a 
vitei de vie, care exista pe suprafe
țe destul de întinse în gospodăria a.8o
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din Murighiol
gricolă colectivă. Conferința „Cum 
să folosim suprafețele de 2—3000 
mp. grădină, dată în folosință 
personală", a avut rezultate. Urmînd 
sfaturile bine argumentate în confe
rință, majoritatea colectiviștilor au în
ceput să cultive cartofi timpurii și 
alte legume. Colectivistul Ion Partenie 
II a primit pentru cartofii timpurii, 
valorificați prin cooperativă, peste 
6.000 lei, pe cînd dacă ar fi plantat 
vie, aceasta ar fi rodit abia peste 3—4 
ani, și el n-ar fi realizat un asemenea 
venit.

Colectivul de conferențiari desfășoa
ră, de asemenea, o muncă deosebit de 
activă și plină de roade pe tărîmul 
educației internaționalist.patriotice a 
sătenilor în spiritul unității și frăției 
cu minoritățile naționale în lupta pen_ 
tru construirea socialismului. Pentru 
aceasta s-au elaborat conferințele „In 
Murighiol se făurește o viață nouă" și 
„Viața minorităților naționale din 
Murighiol" care au prezentat com
parativ viața din trecut și cea de as
tăzi a satului, oferind exemple vii, 
oameni și fapte. Pe aceeași linie se 
încadrează mult apreciatul ciclu de 
conferințe pe tema educației patrioti
ce : „Patria noastră", „Dragostea pen
tru locurile natale", „Bogăția Deltei și 
a lacurilor înconjurătoare".

N-a lipsit din atenția colectivului de 
conferențiari nici problema educației 
tineretului. Conferința „Tineretul în 
viata socială a satului", redactată cu 
sprijinul organizației U.T.M., a ridicat în 
fata celor peste 200 de tineri care au 
ascultat-o probleme deosebit de im
portante privind atitudinea lor față 
de muncă și fată de societate. Critica 
tovărășească făcută unor tineri ca Ene 
Neaga, Cristina Condrat, Ivan Pătău 
i-a ajutat să-și îndrepte atitudinea.

Pentru ca acest colectiv de confe
rențiari să devină puternic a fost ne
voie de entuziasm și perseverență în 
muncă. Și mai ales de activitate orga
nizată, colectivă. Intr-adevăr colectivul 
de conferențiari din Murighiol se în
trunește cu regularitate, discută temei
nic problemele, aduce contribuția lui 
la definitivarea conferințelor, străduin- 
du-se ca acestea să aibă un bogat con
ținut de idei, să fie concrete și intere
sante, să folosească un limbaj sim
plu, plastic, apropiat ascultătorilor. 
Pentru mobilizarea ascultătorilor, co
lectivul se îngrijește să popularizeze 
din timp conferințele din plan.

Astfel reușesc conferențiarii din Mu
righiol — spre lauda lor — să facă 
din propaganda prin conferință o mun
că vie, pusă în slujba vieții noi a sa
tului.

Ovidiu Trăsnea

In fiecare an la 10 noiembrie oameni ai muncii din toată tara vizitează Dof- 
tana. Ei aduc cu acest prilej, prinos de recunoștință eroilor clasei munci
toare, care și-au jertfit viata pentru idealurile a căror întruchipare lumi

noasă o vedem astăzi.

Qlorie veșnică 
eroilor clasei muncitoan
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Cu optsprezece ani în urmă, în noaptea 
de 9 spre 10 noiembrie 1940, pămîntul 
Romîniei a fost zguduit de un cutremur 
puternic. S.au dărîmat atunci multe așe
zări omenești în Focșani, la Panciu, prin 
Prahova. In București, cutremurul și-a lă
sat urme destul de mari. In acea noapte 
s-a dărîmat și cea mai veche închisoare 
din țară, Doftana.

Doftana nu era numai cea mai veche 
închisoare din Romînia burghezo-moșie- 
rească, ci și cea mai crincenă. Aici erau 
deținuți luptătorii cei mai dîrji pentru 
libertatea poporului, comuniștii. Ei erau 
ținuți în condițiile unei asupriri îngrozi
toare, pentru că guvernanții urmăreau să-i 
izoleze de orice legătură cu oamenii mun. 
cii din afara închisorii, urmăreau să-i dis
trugă încetul cu încetul. Celulele închi
sorii Doftana întunecoase, cu cîte un 
geam mic deasupra ușii, care dădea în- 
tr.un coridor, friguroase și umede, au fost 
ani de zile locul de viețuire a celor mai 
buni fii ai poporului. Erau niște încăperi 
mici cu asfalt pe jos și tablă zincată în 
plafon, neîncălzite, neaerisite. Oamenii 
erau ținuți aici luni întregi fără plimbare, 
fără a avea dreptul măcar să-și cumpere 
o bucată de pline. Mîncarea zilnică era 
alcătuită dintr-un castron de ciorbă de 
buruieni și-o bucățică de mămăligă mu
cegăită. Dacă îndrăznea cineva să protes
teze împotriva acestui regim neomenos, 
cerînd măcar să fie respectate legile bur
gheze de pe atunci, călăii de la direc
țiune îl aruncau în celulele H, unde nu 
erau nici paturi, iar podelele erau stro
pite cu apă sărată, ca cel închis să nu 
se poată odihni de loc.

Deținuții politici comuniști au cunoscut 
în mod sistematic regimul celulelor H, 
pentru că direcțiunea urmărea să-i dis
trugă, să-i demoralizeze. Mulți deținuți au 
murit în urma acestui tratament barbai. 
dar mulți au ieșit din închisoare mai că
liți în lupta de eliberare a poporului.

Teroarei din închisoare comuniștii, atît

Cu sute de ani în 
urmă poruncile, hrisoa
vele și soliile domnești 
erau purtate de-a latul 
și de-a lungul tării de 
..călărași", de „olăcari" 
sau de „umblători".

Pe foi groase de per- 
qament, cu litere fru
mos meșteșugite de ca. 
ligrafi și dieci. aceste 
scrisori erau pecetluite 
cu sigiliul domnesc, re. 
prezentînd un cap de 
bour. Acesta amintea 
legenda întemeierii Mol
dovei de pe timpul cînd 
Dragoș-Vodă, fugărind 
un bour, animal sălba
tic al vechilor noștri 
Carpati, a aiuns pe pla
iurile unui riu ce se în
drepta spre soare ră. 
sare. Acolo, cîinele de 
vînătoare al voevodu- 
ui muri răpus de obo

seală în apa ce.i purta 
numele Moldova, iar 
zimbrul fu ucis

Și caierul vremii și-a 
depănat firul ariilor... 
Veștile erau purtate de 
călărași, în fuga neobo
sită a cailor, de umblă
tori, care mărșăluiau pe 
drumuri de tară, fie 
vară, fie iarnă, sau de 
olăcari. Olacul era o 
căruță mică din lemn 
ușor și atît de măiestrit 
construită incit putea 
să transporte corespon
denta și pe călători au

numai rapid, dar și 
foarte confortabil. Dru
mul poștelor era or
ganizat pe „despărți
turi" avînd la distante 
de 20 kilometri statii 
pentru schimbarea cai
lor și odihna curierilor 
și pasaqerilor, stații ce 
purtau numele de men- 
zilhanele. O dată cu dez
voltarea economiei și 
comerțului și mai ales 
a căilor ferate și poșta

și mai ales în ultimul 
deceniu timbrul romî- 
nesc a fost deseori elo
giat în cadrul numeroa
selor expoziții și con. 
cursuri internaționale 
filatelice. Prin imaginile 
lor, mărcile romînești 
fac cunoscut nu numai 
la noi, dar și peste ho
tare, realizările de netă- 
qăduit din toate dome
niile vieții economice, 
sociale și culturale ale

CENTENARUL
MĂRCII POȘTALE

ROMÎNEȘTI
a mers în ritmul vre
murilor. Moldova se 
poate număra printre 
primele țări din lume și 
prima din sud-estul Eu
ropei care introduce, în 
iulie 1858, marca poș
tală. avînd ca desen 
„capul de bour" din ve
chile peceți domnești 
și din stema țării. S-au 
emis 24.064 de mărci a 
patru valori. De-a lun
gul celor o sută de ani 
mărcile romînești au 
cuprins o variată și a- 
preciată gamă tematică

patriei noastre. Cu oca
zia Expoziției Centena
rului mărcii poștale ro
mînești, care se va ține 
la București între 15 și 
30 noiembrie 1958, peste 
30 de țări din lumea în
treagă vor fii reprezen
tate aici. Iar pentru a 
da sărbătoriri o înfăți
șare și mai populară pe 
rutele București—Mogo- 
șoaia și Bucureștii—Că- 
lugăreni se vor face zil
nic, în această perioadă, 
curse de poștalioane 
pentru corespondență și

călători aidoma ca in 
urmă cu 100 de ani. Cai 
cu schimbări la releu- 
rile poștale trăgînd poș
talioane conduse de su
rugii imbrăcați ca pe 
vremuri vor poposi la 
menzilhanelele construi
te după modelul celor 
vechi și deservite de 
personal echipat ca cel 
de acum un veac. Ha
nurile alăturate vor ser
vi mîncăruri vechi și 
tradiționale romînești 
și desigur că nu vor 
lipsi nici pastrama, nici 
mămăliquta, nici tulbu
relul toamnei noastre 
bogate.

Azi scrisorile noastre 
sînt transportate cu 
avioane sau cu trenuri 
ultra rapide. Poștașii au 
biciclete sau automo
bile, mărcile sînt ade. 
vărate lucrări de artă, 
reprezentînd frînturi din 
viața de fiecare zi a po
porului nostru muncitor, 
contructor al socialismu. 
lui. Sărbătorirea centena
rului mărcii romînești 
este o încununare a pro
gresului vieții noastre 
culturale și pe acest tă- 
rîm care statornicește le
gături între oameni de 
pe întreg cuprinsul țării 
și chiar a globului pă- 
mîntesc.

L. Șa plan

cei dinăuntru cît și cei din afara ei, 
răspundeau cu o luptă susținută. Au f 
trimise mii de scrisori de protest, au 1 
organizate greve Și manifestații pentru 
regim omenesc în închisoarea Dofts 
Nici o clipă călăii nu au avut liniște. 
1938 ei au fost nevoiți, sub presiu 
maselor, să acorde tuturor deținuților p 
tici un regim mai omenesc. Dar în gîn 
rile lor călăii nu au renunțat nicioc 
să caute mijloacele pentru distrug» 
celor mai buni fii ai poporului romîn.

Cutremurul din noiembrie 1940 i-a t 
tat să-și ducă la îndeplinire planurile 
minale. Deși după cutremurul din 22 
tombrie, în același an, deținuții politici 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
cerut să fie mutați în altă închisoare, 
trucît Doftana prezenta o primejdie 
moarte pentru cei închiși, totuși direc 
nea, după avizul unei comisii de exp 
care a ajuns la concluzia că închiso: 
va rezista „încă o sută de ani", nu a ț 
seama de cererile deținuților poli 
După vizita acestei comisii, crăpăturii» 
ziduri au fost astupate la repezeală, 
comuniștii au fost mutați în celulele 
mai amenințate. Peste cîteva zile Dof 
era la pămînt.

In noaptea aceea mișcarea muni 
rească a pierdut 13 tovarăși, printre 
și pe Ilie Pintilie, vajnicul luptător < 
rist, membru în Comitetul Central al 
Udului Comunist Romîn. Ceilalți deți 
comuniști au fost scoși de sub dărîmi 
de tovarășii lor rămași teferi, care 
scule, cu lanțuri la mîini și la pick 
au muncit neobosiți pentru salvarea I 
ror celor care mai puteau fi salvați, 
nicii închisorii fugiseră, zidurile dării 
nu mai reprezentau nici o opreliște ș 
tuși comuniștii au rămas acolo să st 
de sub dărîmături viețile omenești.

Cei uciși au fost înmormîntați sub: 
închisorii, la locul numit „Trei pruni" 
la înmormîntarea lor, tovarășii răma 
viață au jurat să nu contenească n 
clipă lupta pînă la zdrobirea defi: 
a asupritorilor poporului. Ei și-au 
jurămîntul. Astăzi, în patria noasta 
beră oamenii muncii, conduși de e 
și înțeleptul nostru partid, construie 
succes socialismul. La împlinirea a 1 
de la asasinarea luptătorilor comuni: 
la Doftana, jurăm din nou să c 
memoria lor muncind mai cu spor 
avîntat, lovind fără cruțare pe oriei 
îndrăzni să atenteze la marile drepl 
libertăți cucerite de poporul nostru.

Glorie veșnică eroilor martiri căz 
Doftana 1

Mihail Novici

era noi
A. S. PUȘK1N : Versuri. Gole 

„Cele mai frumoase poezii". Ed. ti 
ret ului.
112 pag. — 2.85 lei br. 6 lei cart.

LEONID LEONOV: Drumul .< 
ocean, roman —traducere de C. T 
și A. Steinberg. Prefață de V. V'
— Ed. Cartea Rusă.
556 pag. 16.30 lei.

E. VOYNICH : Tăunul, roman, e<
— traducere de Otilia Cazimir 
Nicolae Guma — Colecția „Cutez 
rii* — Ed. tineretului.
320 pag. — 6.10 lei br., 11,10 lei i

JEAN DE LA FONTAINE: Fal 
Colecția „Clasicii literaturii un 
sale" Traduceri și note de Aurel 
Prefață de Valentin Lipatti- E.S.P. 
568 pag. + 12 ilustrații în afara 
tulul — 19.60 lei br., 28 lei cart.



M
jș Oprea Serbau se 
sculă cu noaptea-n 
cap și sărind din pat, 

strigă :
— ScoaT, babo, că mer

gem să ne batem cu Dună
rea !

In ziua aceea, începeau 
lucrările de îndiguire a Du
nării pe o porțiune de 9 ki
lometri, în dreptul comune
lor Gîriiciu și Dăeni, din 
raionul Hîrșova. Urmau să 
fie redate agriculturii 1500 
de hectare. Fiecare colecti
vist avea să iasă cu sapă, cu 
lopată, să pună stavilă sti
hiei apelor.

Curierul sfatului popular 
trecuse încă de cu noapte 

idin poartă în poartă, reamin
tind tuturor colectiviștilor să 
iasă la îndiguire. Moș Oprea 
așteptase zadarnic să i se 
bată și lui în poartă. Șase 
sute de oameni ieșiseră în 

Ivale să dea bătălia cu Dună
rea, dar pe el nu-1 chemase 
nimeni.

— Măi, firar să fie I
—• Păi ce să cauți tu a- 

oolo ? îi zise femeia. — Știi 
Idoar că i-a chemat numai pe 

cei în putere.

— Și ce ? se miră el. — 
Eu nu sînt bun ?

— Vezi că te dă de gol
barba aia de moșneag.

îmbujorat de necaz, moș 
Oprea luă o cazma și cobori 

i< de vale. Un tehnician, vrînd 
nevrînd, îi măsură acolo o 

> fîșie de pămînt, în sectorul 
' unde lucrau niște flăcăi din

fi Dăeni, comună cu care gîr-
ț licenii erau în întrecere. Mo- 
I șui se apucă cu rîvnă de 
I treabă. Nu mai lăsă cazmaua 
II din mînă pînă spre seară, 
I cînd se anunțară fruntașii : 
U Șerban Sîrbu și Ion Fătu, co- 
1 muniști, și Gheorghe Milit*-

I ru, utemist, toți din Dăeni, 
Toamna la colectivă

Se-aud pe stradă oameni mulți rizînd, 
In sat se-aprind luminile pe tind 
Să lumineze-n noapte sărbătoarea ; 
Are de lucru mult, socotitoarea.

E-atentă mult și Lâna nu se-aeurcâ 
împarte bogăția-n rile.muncă.
O frază în urechi-mi vine-n zbor:
— Nea Stane, știi că-mi iau 

televizor ?“

G. Drâgânescu 
cvausi Oiisdet, 

regranea București

săpaseră fiecare într-o zi cîte 
16 metri cubi de pamînt I

— Zor, moșule, •— se ițiră 
cei din Dăeni, — zor, că v-o 
luăm înainte !

Moș Oprea nu răspunse.
— N-auzi, moșule ? Citi 

ani ai de te-ai îndemnat la 
sapă ?

— Ce tot îi dați cu „mo
șule" ? se zburli bătrinul.

Eu sînt tovarășul Oprea 
Șerban și îndiguirile astea, 
pe care le-aștept de-o viață , 
întreagă, m au întinerit. Ce 
Știți voi !

Flăcăii se uitară la groapa I 
săpată de moșneag și văzură ! 
că nu era prea mare. Moșul, 
tot așteptînd să fie chemat, 
venise mai tîrziu. Flăcăii 
plecară spre casă, hotăriți ca 
a doua zi să vină să-i dea și 
lui o mînă de ajutor. Așa 
au și făcut. In zori, cînd nu 
era aproape nimeni pe șan
tier, s-au înfățișat la locul 
lui moș Oprea. Spre marea 
lor mirare, l-au găsit acolo, 
cu lucrarea ca și terminată.

— Noroc, noroc, flăcăi.
— Bine bre, noi venise- 

răm să-ți ajutăm și dumnea
ta...

— Hei, mînjilor, păi aveți 
voi să-i plătiți Dunării o po
liță mai grea decît mine ? 
De 74 de ani îmi tot ajung 
puhoaiele pînă sub prispa 
casei. Și dacă e vorba de a- 
jutor, apoi l-am și primit. 
Patru milioane ne-a împru
mutat statul, nouă colectiviș
tilor, ca să pornim îndigui
rile, așa cum trebuie. Asta 
da, ajutor ! Nimeni nu ni 
l‘a dat înainte vreme.

Și moș Oprea aruncă cu 
năduf pe taluz ultimele caz
male de pămînt.

George Mihcescu

Unul din cercurile de citit din comuna Buteni. raionul Gurahonț. funcționează chiar In casa 
tovarășului r’erva Petre, președintele întovărășirii ,23 August".

laiă-i pe cițiva din membrii cercului dezbătind probleme ale muncii in comun in 'întovărășire.

După ce a descărcat păpu
șoii culeși de pe hectarul ce.l 
avusese semănat pe Bocnița, 
Constantin Hoamea rămase un 
timp pe gînduri. Privea cele 
două grămezi de știuleți și 
nu-i venea să creadă că o 
grămadă e mai mare de două 
ori decît cealaltă. De fapt 
Constantin cunoștea pricina, 
dar nu.i venea la socoteală s-o 
recunoască. Mai trebălui ce 
mai trebălui prin ogradă, aco
peri grămezile de păpușoi cu 
snopi de strujeni și-și făcu 
drum Ia frate-su.

Vasile tocmai descărcase pă
pușoii pe care-i adusese de la 
întovărășire. Făcuse pe cele 
două hectare și jumătate din 
tarlaua de pe Bocnița peste 
6.000 kg de știuleți. Con
stantin privi lung grămada de 
știuleți și zise amărît :

— Eu n.am scos de pe un 
hectar decît vreo 1.500 kg.

— De pe care hectar ? — în
trebă Vasile- De pe cel 
pe care l-ai avut semănat 
in tarlaua întovărășirii ? Acela 
știu că ți-a dat 2.500 de chile. 
Cred că nu despre acela-i vor
ba — zise Vasile vîrfuind gr". 
mada de știuleți.

Prins in clește de vorbele lui 
frate-su, Constantin mormăi în. 
ciudat -

— Nu te. am ascultat măi 
Vasile și-acu' imi pare rău.

— Dacă-ți pare rău, înseam
nă că ți-a venit mintea la cap.

- - ... ...i spus : „hai
măi Constantine cu tot pămîn- 
tul la întovărășire- Tu nu. Mai 
stau un an. Și-ai mai stat. Ai 
mai stat ca să păgubești. Acum 
după ce-ai văzut ceea ce voiai 
să vezi, adică paguba, adu.ți 
aminte de ce ți-am spus în a- 
tîtea rînduri. Măcar acum".

Constantin Hoamea plecă de 
la frate su, din ogradă, puțin 
cam îmbufnat. Venise la el să-i 
mai treacă paraponul și cînd 
colo Vasile îl luase în răspăr. 
Mergînd pe drum, Constantin 
se gîndea poate la cele petre, 
cute mai de mult și la discuții
le avute adesea cu frate.su Va
sile. Constantin Hoamea din 
satul Zmăul, comuna Lungani, 
raionul Tîrgu ’Frumos, are 4 
hectare de pămînt. La îndem
nul lui frate-su Vasile, Con
stantin a intrat în întovărăși, 
re, dar numai cu două hecta. 
re. Celelalte două le-a lucrat 
singur și abia acum, în toam
nă, după ce.a strîns și păpușoii 
și-a pus alături rodul de pe 
cele două hectare, cel lucrat 
în tarlaua mare a întovărășirii 
și cel lucrat de el singur, a 
văzut cit a păgubit.

Intovărășiții din Zmăul sint 
oameni harnici. Ei au și ter
minat de semănat 100 de hec. 
tare cu grîu și-au făcut și ară
turi de toamnă pe 210 hectare 
din cele 280 pe care le au de 
arat.

Lucrînd pămintul laolaltă, cu 
sămlnță de soi bun, ei au scos 
1.100 kg. iqrîu la hectar, 1.500 

kg. floarea soarelui, 2.500 kg. 
porumb știuleți și peste 30.000 
kg. sfeclă de zahăr. Toate a- 
cestea le știe și Constantin 
Hoamea. Le știe și acum ti 
pare rău că n-a ascultat de 
frate-su-

— La urma urmei ce-i de vi
nă Vasile ca să mă supăr pe 
el ? — Și cu aceste gînduri s-a 
dus de-a dreptul la Gheorghe 
Lefter, președint-.-le întovărăși, 
rii.

— Tovarășe președinte, ea 
mai am două hectare de pi. 
mint pe-afară, m-am hotărît să 
le aduc și pe acelea în tarlaua 
mare de pe Bocnița — a zis 
Constantin privindu.l atent pe 
președinte-

Gheorghe Letter i-a strîns 
doar mîna și în loc de mustra
rea la care se aștepta Constan
tin, a zis doar: „s-a făcut 
Costică*. Intorcîndu-se spre 
casă, Constantin Hoamea s-a 
abătut din nou pe la frate-su 
Vasile. Acesta urca păpușoii in 
coșar. Constantin, după ce-i 
povesti ce vorbise cu Lefter, 
își desbrăcă sumăeșul, tși su
flecă mînecile și umpllnd an 
coș de știuleți zise :

— Tu stai pe scară, măi Va. 
sile, că-ți dau eu coșul de jaa.

Sus, în vîrful scării, Vasile 
zîmbea. Se bucura în sinea lai 
că și frate su a intrat In rîa. 
dul oamenilor și c-a înțeles 
că de unul singur n-ai nici un 
spor, oricît de vrednic ai fi.

Marin Florea
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în grajdul unui chiabur pe care îl slugărise toată viața, 
iar feciorul a căzut în război. Nu mai avea pe nimeni. 
La înființarea gospodăriei n-a stat de-o parte și s-a 
înscris Și ea cu cei 50 de ari de pămînt. A muncit vreo
3 ani. dar pînă la urmă bătrânețea și-a spus cuvîntul, 
așa cum și-1 va spune la timpul ei fiecăruia dintre noi. 
Și, cum v-am spus, colectiviștii s_au îngrijit de ea și au 
ajutat_o... Au urmat apoi ceilalți 39 de bătrîni și inva
lizi care au primit în total peste un vagon și jumătate 
de produse și peste 15 mii de lei.

Mulți dintre individualii care se aflau de față nu se 
așteptaseră la așa ceva. Cunoșteam pe unii, în jurul că

Fondul de ajutorare al colectivei
—»$i acum, după cum ne-a fost înțelegerea în șe

dința trecută, s& deslușim împreună rostul fondului de 
ajutorare al colectivei. Mă gîndeam în timp ce veneam 
spre cerc, să vă istorisesc cum s.au petrecut lucrurile 
la colectiva din Poeni De acord ?“

— De acord, tovarășe Simion — încuviințară bucu. 
roși membru cercului de citit

— Mă aflam într-una din zile din iarna anului ’57 
la Poeni cu treburi. S-a nimerit de era chiar ziua în 
care la gospodăria colectivă se hotăra cine și cît pri
mește pentru zilele lucrate. In curtea largă a colectivei 
s-au adunat peste trei mii de oameni, membri ai co
lectivei din Poeni și individuali din vreo șase sate din 
jur. Cînd am intrat în curtea colectivei președintele 
tocmai anunța : „Am avut în ăst an peste o sută de 
vagoane produse naturale și un venit bănesc cam de 
un milion. Valoarea zilei-muncfi — spunea președintele 
— se ridică la peste 45 de lei și aceasta pentru că 
fondul de bază a atins trei milioane".

S-a citit apoi o listă ou fruntașii colectivei care 
s-au hărnicit și au scos producții de pe loturile încredin
țate mai mari decît prevedea planul și pentru care pri
meau plată suplimentară, după care președintele luă o 
listă și se adresă adunării :

„Se cuvine acum să ne gîndim și la cei oare au mun. 
cit alături de noi, cît i-au ajutat puterile și care, acum, 
unii din pricina bătrîneței, alții fiind suferinzi, au de
venit invalizi, nu mai pot lucra. In gospodăria noastră 
avem 40 de femei și bărbați pe caTe trebuie să-i aju

MaUWWIIMWUlUNUIII

tăm din fondul de 2 la sută, ajutorare. Propun adunării 
spre aprobare".

O pădure de mîini s-a ridicat ca la un semn a- 
nume, dovadă că toți ca unul sînt pentru sprijinirea 
celor care nu mai pot munci. Mi-a fost dat atunci 
să văd lucruri care ne-au mișcat pînă la lacrimi. Prima 
strigată a fost Ioana Bozdoc. Ioanei Bozdoc i se cuve. 
neau peste 450 de kilograme de grîu, porumb și alte 
produse și vreo 450 de lei. Parcă o văd Și acum, o 
bătrinică de vreo 70 de ani. Soțul îi murise de mult
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rora — s-o spun drept — umbla sărăcia, dar ae făceau 
că n-o văd și au rămas pe dinafară. De ce ? Aici e 
aici. Și de ce am ascunde-o. Sînt unii care ar fi în 
stare de orice numai să zică „pămîntul meu, caii sau 
boii mei". Cum s-ar zice robii pămîntului și anima
lelor lor. Muncesc cît sînt sănătoși și au putere. Dar 
în viață, omului, oîte nu i se pot întîmpla ? Iți cade o 
nenorocire pe cap și din om sănătos tun poți ajunge 
incapabil de muncă. Ca individual, oricît ar dori cineva 
să te ajute, e greu.

In gospodăria colectivă însă așa ceva nu se poate în
tîmpla. In primul rînd pentru că după cum s-a văzut 
din cele povestite, intrînd în colectivă omul se leapădă 
treptat și de felul lui de a gîndi egoist, numai pentru 
el. In gospodărie toți muncesc pentru unul și unul 
pentru toți.

Apoi, datorită muncii unite, datorită dezvoltării avu
tului obștesc, gospodăria colectivă poate crea — după 
cum se arată la statut — fonduri din care ajută pe cei 
care dintr.o pricină sau alta nu mai pot munci.

Ajutorarea bătrinilor nu este o povară pentru gospo
dăriile noastre colective, aceste unități socialiste care 
din an în an devin din ce în ce mai puternice și dispun 
de o avuție mereu mai mare. Iată de ce colectiviștii 
aprobă cu dragă mimă crearea fondului de 2 la sută.

— Intr-adevăr, aliniatul ăsta din statut cu ajutorarea e 
minunat — completară cei de față, bucuroși că din- 
tr-o istorioară întâmplată anul trecut au mai adăugat 
ceva la cunoștințele căpătate despre munca în gospo
dăria colectivă.

CI. Muntennu

frate.su
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Dar pot să calc ți strimb. Sau poate 
Să mă n co voi, s-o iau la goană, 
Să mi pierd și vis și demnitate. 
Să mi treacă vremea de pomană.

Zoia și cu Pavea, 
Olog Koșevoi.

Biblioteca mea modesta, 
respiră parcâ-n nopți tîrzii... 
Din cărțile cu scoarțe roșii 
bal inimii» veșnic vil.

au cine-mi spune 
și zvăpăiat?

El se desprind din fila 
ti simt in preajmă-adeseori 
învălulndu-mi tinerețea 
cu ochi de buni judecători.

Eu le ascult întotdeauna 
și Înspre rafturi mă-ncovoi; 
vorbesc cu 
vorbesc cu

pot să fac minuni in muncă, 
pot să fiu fruntaș in mină. 

Să-mi zbirniie tractoru-n luncă, 
Să string căuș in pumni lumină.

Prietenii mei

GHEORGHE JILAV EANU ..Comentind ultimele știri" (viitură}.
fDln Expoziția bienală de Arte plastice a artiștilor 

amatori din retrlunea Ploețti)

Recunoștința
Mă ard in piept dorinți străbune 
In minte visuri mi se zbat;
Șl de greșesc, 
Cînd tinăr sint

Ci să-mi arate drumul, cinei? 
Și cine-mi schimbă visu-n faptă ? 
_.Doar tu, Partidul meu. Ce bine-i 
Cînd simt pe umăr mîna-ți, dreaptă.

I. Safir

tut de-i 
?i-și p« 
izvoare 
se tîrîii 
nișuri, i 
subțire, 
coboar 
zelor, (

Sînte 
Găina, 
proape

Urc j 
soțit df 
șinată 
de ere' 
prin fa 
și de 
mici d< 
iuți...

— A 
nil me 
Da... și

gete ș 
prește. 
noi.

vr 
căluț- 
cu pri'

— F 
calul 1 
la gre 
tea 40 
englez 
veri g: 
import 
munte, 
mă nu 
deplini

Vasi 
De an 
fesor ■

Și-ntotdeauna mă învață 
ne nfrînt să merg spre viitor: 
■â-mi fie demnă tinerețea 
de jertfa tinereții lor.

Constantin Scripcâ

Concursul „Albinei" • Concursul „Albinei" • Concursul „Albinei"
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DESPRE NOU

Foicica lată. 
Lată din zăvoi 
CSte n-am dus noi. 
Ocări si nevoi. 
Dar cu bucurie, 
Azi spunem să știe 
Celui ce ne scoase 
Amarul din casă, 
Că la-ndemnul Iui 
Lui, partidului. 
Și la noi în sat, 
Voioase ți-au dat 
Ogoarele mîna 
Tar holda, bătrîna 
Aduse un rod bogat 
La toti în hambar : 
Maghiari și romîni 
Pe soartă stăpîni, 
Ce-n strînsă unire 
Clădesc fericire. 
In ăst an hectarul 
Umplutu-ne-a carul 
De griu și porumb 
Sub cerul de plumb. 
Cu două mii kile 
Pentru muncă-zile. 
Doar am lucrat noi 
Cu metode noi 
Și am pus în glie 
Plini de veselie, 
Sămîntă aleasă 
S-aducem acasă 
Recoltă mănoasă.

De la învățătorul OAN- 
CEA TRAIAN din salul 
Voivodeni, comuna Birsa. 
Cules de VITALIE MUN- 
TEANU, activist cultural, 
com. Sebiș, raionul Gura- 

bonț, regiunea Oradea

cina. 1 
au aii 
folosiți

— să
.expert 

— c!
Funcția sorei Țundrea este nouă la 

noi în comună, deoarece și dispensa
rul și casa de naștere sînt tot noi.

înainte vreme, femeile nășteau pe 
unde apucau- După naștere „dofto. 
roaiele" satului le luau în grijă cu 
leacurile lor băbești, jar pe noii născuti 
îi ungeau cu mir și-i afumau cu păr 
de animale. Nu rareori, mamele își 
pierdeau viata, iar dintre sugari mulți 
nu apucau anul... Așa a murit, în tim
pul nașterii, nevasta lui Ion Heroiu. 
Asemenea nenorocire a lovit și casa 
lui Nițică Oprescu.

Asta se întîmpla însă cu ani în urmă, 
cînd stăpîni peste tară erau moșierii și 
capitaliști. Azi și în Schitu.Golești a 
luat ființă, pe lîngă dispensarul comu
nal, casa de nașteri al cărei personal 
cuprinde un medic, două moașe si o 
soră de ocrotire socială, sora Stela 
Țundrea.

Sora Țundrea a devenit cunoscută ți 
îndrăgită în comună pentru felul con. 
știincios cu care își îndeplinește mi. 
siunea. Pe ploaie, pe vînt sau pe ar
șiță, sora Țundrea colindă neobosită 
ulițele satului. La poarta unde bate 
ea, acolo este un nou născut. Copil 
născut la casa de naștere. Sora Țun
drea continuă asistența sanitară la do
miciliu pînă cînd noii născuți cresc 
mari și în afara primejdiilor de boală. 
Cu mîna sa desfașă pruncul, îi ia tem. 
peratura, sfătuiește mamele cum să-1 
alăpteze, cum să-1 primenească, ară. 
tînd însemnătatea unei bune higiene a 
copilului și a mamei. Dacă noul năs
cut nu se simte bine, sora Țundrea o 
îndeamnă pe mamă să-1 ducă la medic.

O întîlnesc destul de des. Cînd ies 
din șutul de noapte, de la mină, sora 
Țundrea, care locuiește în apropierea 
minei, pleacă la dispensar, iar cînd 
intru în schimbul doi, de zi, de după 
masă, sora Țundrea vine de pe teren. 
De fiecare dată o salut cu respect 
pentru felul în care își îndeplinește 

misiunea și o întreb ce mai e prin co
mună. Dînsa nu.i zgîrcită la vorbă.

Intr-o zi am întîlnit-o abătută. Pri
cina : copilul minerului Florian Tică 
creștea sub greutatea normală. Mai- 
că.sa nici să audă de doctor. Dar nici 
sora nu era dintre cele sperioase. Nu 
s_a lăsat pînă cînd n a văzut.o pe fe
meie rostuită în mașina de Cîmpulung. 
Aici, la Policlinica de copii, pruncul a 
fost internat îndată, primind îngrijirea 
necesară. Cînd nevasta lui Florian Tică 
s-a înapoiat de la spital, sora s-a gră. 
bit, bucuroasă, să vadă ce mai face 
pruncul. Dar în loc de mulțumire, 
gospodina lui Tică a primit-o cu cu
vinte repezite și pusă pe ceartă.

— Iar ai venit să mă trimiți la spi
tal ?

Frunză verde iasomie
Bine e-n gospodărie
Cît se-ntinde azi sub soare
Cîmpu-i fără de răzoare.

Si iar verde și-o lalea
Drag îmi este a lucra
Că la lucru-i mare sporul
Cînd se ară cu tractorul.

(Auzită in satele raionului
Topoloveni, regiunea Pi
tești de P1RCALABU L 

CONSTANTIN)

— Da’ de ce?—o întrebă sora Țun
drea cu blîndețe. Văd că pruncul a- 
rată bine. Ce, nu a fost bine la spital?

t— Bine, nu zic ba, dar mî-au îndo_ 
pat copilul cu tot felul de doctorii, a 
răspuns nevasta foarte înțepată.

Cu toată nedreptatea acestor vorbe, 
totuși sora Țundrea a venit și-a doua 
zi, și-n zilele ce-au urmat. Ea știe că 
orice lucru nou întîmpină piedici, pînă 
pornește pe făgaș...

Neobosită, zi de zi, pe soare, pe 
ploaie sau ger, sora Țundrea bate la 
cine știe ce poartă pe nlitile satului 
nostru, la casele unde își încep viata 
„pruncii săi“...

FLORIAN OPRESCU — mecanic, 
Mina Pescăreoaa, Schite.Golești, 

regiunea Pitești

— S 
pitâ a

— Ș
— D

e trea
Secf:

Foaie verde de mohor 
Brazda trasă de tractor 
E mai lată și mai grasă 
Face holda mai mănoasă.

RUXANDA MARCHIDAN 
colectivistă 

comuna Băscști, regiunea
Iași

§i iar verde matostat 
Rîde azi întregul sat 
Cînd vede rodul bogat 
Pe care l-am adunat 
Cu dragoste măi bădie 
La noi în gospodărie.

(Culeasă din comuna Mi- 
h-M. reg. Hunedoara 
de VIRGIL ȘERBU.)



poalele cerului
de Dragoț Vicol

erul, de-un albastru pur, bă- 
‘’crfiriu, se reazimă de piscuri 
opind pădurile, pășunile și 
an fel de ceată albastră care 
iile brazilor, se sfișie în ceti- 
! finețe și pășuni ca o brumă 
>înza de păianjen. Aici, cerul 
indu se generos ierbii și frun-

>Teajma piscurilor Chicera șl 
șei, unde cerul e atît de a- 
.. îl poți atinge, cu mina...
re duce spre nemărginiri, în- 
d, subțiratec, cu mustața tu- 
un tropQt puternic și-un vuiet 
u copitele scăpărînd, țîșnește 
belie de cai intr-o sălbatică 

Privesc : niște cai rotunzi, 
bogate, cu picioare subțiri și 

nților — îmi explică însoțito- 
rimbind de nedumerirea mea. 
în jur, totul e împărăția lui...

rieră o dată puternic din de- 
, cavalcada sălbatică se o- 
rerghelia vine în galop spre

coamă din herghelie un 
. cu un piept ca de șoim, 
nețe.
glumește Ivașcu. Noi sîntem 
abia ating 137,4 cm înălțime 

trunchiului 144,1 cm., greuta- 
>va mai răsărit decît poneiul 
î sînt, trag 2.000 kg, port po« 
călărie... Și încă ceva foarte 

mai primejdioase drumuri de 
ăpăstioase coastei... De asta 
inților'1... Și lotuși, pînă a în- 
cini, îmi iac șl eu .școala'... 
calul pe greabăn, pe crupă, 

esta smead, subțiratic, • pro- 
— la Herghelia de stat Lu- 

lute de armăsari huțuli care 
acestei spornice șl extrem de 

, a crescut sute șl sute de 
mbogățit satele.
c și herghelia țîșnește Iar în

deslușește Vasile Ivașcu. 
ani, îi lăsăm să se călească 

i vifor, la ploaie; să capete

ere de lup... Zvîrlitura de co- 
ăpraznlcă...

i dresaj, la .școală*. Dar asta 
caru.
ub muntele Găina e o școală

în toată regula. .Elevii* au toți nume. Există chiar șl 
un catalog în care se trec note după aptitudini, după 
rezultatele obținute la diferite probe. Miron Cojocaru, 
maestrul de dresaj, un om înalt, bine legat, predă 
aici următoarele materii : ham, călărie, povară și re
zistență. Un medic veterinar face cu regularitate vi
zita medicală. Un inginer agronom are grijă ca nu
trețul să fie cît mai consistent, pe cind un inginer zo
otehnist conduce întregul complex al hergheliei: graj
duri moderne, secții de tineret, mame, armăsari, sec
ție de dresaj, dispensar veterinar, toate deservite de 
peste 80 de oameni, de la îngrijitori pînă la director.

Și ceea ce este mai important, e faptul că oamenii 
aceștia au devenit niște prieteni pătimași ai cailor 
și, deși trebuie să locuiască în creierii munților, nu se 
mai pot despărți de ei. Miron Cojocaru, de pildă, în 
peste 20 de ani de cînd muncește aici, n-a părăsit 
herghelia mai mult de cîteva zile. Vasile Ivașcu, în
grijitorul veteran, a locuit în timpul războiului Intr-un 
copac. — Fasciștii distruseseră orice așezare ome
nească — dar Ivașcu n-a părăsit herghelia distrusă, 
ci a rămas acolo să îngrijească un număr de cai pe 
care el însuși i-a salvat alungîndu-i prin păduri... A 
fost răsplătit, în anii noștri, cu bucuria reconstruirii 
hergheliei după metode moderne. Nici el, nici Toader 
Coman cu fiul său, nici Gheorghe Găinat, nici Hie 
Cocerhan, nu vor părăsi herghelia, unde peste 80 de 
oameni cresc calul huțul, .stăpînul munților* — care 
a început să treacă de la o vreme și în Cehoslova
cia și Polonia.

De două ori a fost distrusă herghelia aceasta în 
timpul războiului și de două ori a reînviat ca pasă
rea Phoenix, datorită dragostei pătimașe acestor 
oameni pentru cai. Astăzi, acolo, la poalele cerului, 
se ridică un adevărat orășel. Un orășel construit din 
bîrne albe; case șl cabane, grădini și padocuri, cu 
uzină electrică proprie, cu magazine alimentare, și 
cu... o școală, cea mai mică din țară : numără vreo 
6-8 elevi, copiii salariaților hergheliei. Cea mai mică 
școală din țară pe care statul o întreține totuși — 
doar pentru 6-8 copiii

Cînd coboram drumul spre Moldova-Șulița, m-au 
lntîmpinat niște oameni călări, care ne duceau la 
stîna de pe Camionca. Erau vreo trei bărbați și o fe
meie: băcița. Călăreau toți pe niște huțănașl rotunzi, 
încărcați cu fel de fel de tărhaturi, pe drumul cotit 
și pietros, șl caii tropoteau măsurat, așezat, ca la 
drum lung. Și-atunci mi-am dat seama că, de fapt, 
împărăția calului huțul nu ne siirșește acolo unde 
îmi arăta Vasile Ivașcu, la crenelele zării, cri se în
tinde hăt, în vale, spre vărsarea Moldovei, pe tot în
tinsul Îmbrăcat in cetină șl azur pur...

M-am uitat In urma călăreților și mi-am zis că, pe 
semne, caii pe care li aveau erau și el .absolvenți* 
ai școlii de la Lucina, trecuți prin măiestria lui Miron 
Cojocarii, prin îngrijirea lui Vasile Ivașcu. sau minați 
în cavalcadă prin poeni șl văl de Toader Coman. Și 
așa trebuie să ii fost pentru că In scăpărarea privi
rilor lor am recunoscut cite-o frîntură din cerul de-un 
albastru pur, care sus, pe munte, se dăruie ieibilor și 
frunzelor, apelor și stlncilor...

Voioșia și mulțumirea acestor fluierași din lina, raionul Sebeș, se daioresc 
aplauzelor cu care a fost răsplătit spectacolul prezentat de ei cu pujin îna

inte.

Vedere generală a orașului Cimpulung Moldovenesc

de Ion
Intr-o dimineață alburie, cu cer va- 

poros și nedeslușit, revărsat-tulbure în 
văzduhuri, pornim în părțile Negrești- 
lor. Vremea e într-un picior și din pri
cina asta, ne zorim !a drum, nu cumva 
să prindă a se burzului noriti și să in. 
ceapă ploaia. Lăsăm în urmă lașul cu 
cartierul Nicolina si Valea Adincă, 
apoi, trecînd cu fuga prin Dumbrava și 
codrii Bîrnovei, o ținem într una îna
inte pe lînqă calea ferată.

De la Todirești, cotim la dreapta și 
minăm tot într-o întinsoare. E o zi de 
toamnă tîrzielnică. cu oqoare despodo- 
bite, cu ciucăliști colindate de turme 
de oi și de vite și cu pluguri care scriu 
cu negru, liniind cu brazde cum îi căr
bunele, păscute miriști și văduvite po- 
rumbiști. înainte de-a ajunge sub pdnte- 
nii dealului de la Tunqujei. cîrmim la 
stînqa pe un drumeag alb și, printre 
grădinarii încă încărcate cu hirmuzuri 
de rouă, din care surid roșu pătlăgele 
și stau priponite căpăținele de varză, 
urcăm în Țibănești. La sfatul popular 
al comunei dăm peste Constantin Sma- 
dici, președintele, un bărbat voinic și 
trupeș care insă, pe cîte luăm seama, 
pășește cam trudeinic din pricina unei 
gienade care, în urmă cu vreo cinci, 
sprezece ani, l-a zdrelit un picior. In 
ciuda acestei invalidități, președintele e 
însă un om și jumătate, cu bună cirmă 
la minte, cîntărit la cuvînt, dar cu inima 
caldă. De la el, și-apoi și de la Emil 
Agapi, directorul căminului cultural 
„I. C. Frimu“, auzim, pe scurt, istoria 
gospodăriei colective din sat și-abia 
așteptăm să-l cunoaștem cît mai iute 
pe noul ei președinte.

— Apăi tovarășu’ președinte nu-i 1 
— ni se dă de știre de cum pășim în 
curtea colectivei.

— Cum nu-i ? — întrebăm.
— Nu4, că-i dus de cu noapte la Bă- 

cești, la iarmaroc I — ne lămurește 
Alexandrina lui Rățoi, secretara orga
nizației de bază. Dar ceea ce cred îi 
că pînă pe la ceasul două e-napoi și 
l-4ți videa și dumneavoastră I

— Să vă spuie el ce-o găsit aici cînd 
o venit I — adaugă Costache Lungu, un 
țăran bălan la față, cu părul creț și 
ochii albaștri. Pe Jenică Papuc îl știți ?

— Nu-1 știu I
— Ei, — urmează unul, Gheorghe 

Alexa. Păi aista, Papuc Jenică. lua ca
lul de la gospodărie și mi-1 ținea trei 
zile în șir acasă, de-și căra omul sfecla.

,— Calul lui ?
— Cum al lui, bre tovarășe ? 1 — se 

miră Gheorghe Timofte. Calul lui a 
fost, dar l-a dat la qospodărie. Și, cu 
toate acestea, cînd vroia îl lua, îl în. 
hăma și, ce tu aprobare, ce tu statut, 
ce tu regulă ? 1 Nimic bre tovarășe, 
fiindcă aici la noi, mare și tare era 
fostul președinte Gheorghe Burlacu. 
Ori era pasămi-te popular, ori la loc 
comanda 1

Și povestește și Timofte, și Gheor
ghiu Gheorghe, și Vasile Pîslaru, și Po- 
mîrleanu. toți colectiviștii cîți se adu
nă în jur, ne tot istorisesc că alt pre
ședinte, chipurile, mai cu vază în sat 
nu s-a mai pomenit 1 Intr-adevăr, din 
cîte ni se spun, Gheorghe Burlacu de 
altfel nu om rău, a gîndit că bote, 
zînd și cununînd în dreapta și-n stînqa,

Istroti
umflînd norma celuia. împrumutinda-l 
niște scînduri celuilalt, trecind cu ve
derea ici și păsuind colea, are să-și 
cîștiqe pe de-a pururi dragostea colec
tiviștilor. Și ce-i drept, nu-i minciună : 
împreună cu fini și cu cumetri, cu frați 
și cu neamuri cu tot. președintele avea 
de partea lui aproape trei sferturi din 
membrii gospodăriei.

A venit insă și timpul cînd, la adu
narea generală, colectiviștii și.au dat 
seama că avutul lor obștesc e mic, că 
fondul indivizibil e ca și înghețat și 
că, părtinindu-și susținătorii, Gheorghe 
Burlacu nu vede dincolo de lungul 
nasului, spulberînd astfel bunurile co
lectivei și barînd calea întăririi ei eco
nomice și organizatorice. Atunci, 
Gheorghe Timofte, împreună cu alți 
comuniști, au ridicat glas și, la propu. 
nerea lor, adunarea l-a scos din pre
ședinție pe Burlacu, aleqindu-1 în locul 
lui pe Gheorghe Iacob.

Acesta din urmă, un mijlocaș din Ji- 
goreni, bun gospodar, om cumpănit și 
așezat, n-a intrat în colectivă singur. 
După ce s-a înscris el, au mai depus 
cereri încă 70 de familii.

— De.atunci îs numai vreo șase Iutii, 
tovarășe ! — spune Elena Băisan și 
gospodăria noastră tare mult s-a dez
voltat.

De cind este el președinte, băgăm 
de seamă că, înainte de toate, gospo
dăria a ieșit din vechile da. 
torii, achitind împrumuturile bănești 
ce i-au fost acordate de către stat.

— Sîntem la zi, bre, tovarășe — ne 
asigură Gheorghe Timofte. La zi sîntem 
ți cu împrumuturile și cu contractările !

kt afară de aceasta, s-a amenajat un 
atelier de fierărie, s-a reparat grajdul 
de vite și s-a început construirea unui 
saivan pentru oi, s-a înființat o gră
dină de zarzavat și s-a sporit mult șep- 
telul. Pentru o mai bună organizare a 
muncii, de dată recentă la Țibănești a 
fost repartizată o tînără agronomă, Fl- 
lofteia Văireanu, s-au început lucrări 
pentru rotația culturilor, s-au intensi
ficat arăturile de toamnă și însămînță. 
rile și toate celelalte iau alt curs.

Și rind pe rind, cei ce vorbesc, nu 
mai prididesc să laude buna rinduială 
introdusă de-o vreme încoace de Gheor
ghe lacob.

Lucru de taină nu-i cum de a făcut 
președintele colectivei din Țibănești 
să se rostuiască în bine qospodăria. 
In tot ce gîndește, in tot ce plănuiește, 
el cere sfatul celorlați colectiviști. ,,li 
bine așa, ori ba, măi oamenii buni 7" 
Și oamenii își spun părerea. Iaco’a 
ține seamă de cuvîntul lor și o dată 
hotărît un lucru nu se lasă pînă nu-1 
duce la capăt.

Am întîrziat în Țibănești preț la 
cinci ceasuri și-am fost la cooperativă 
și la căminul cultural, la școala de 
șapte ani, temeinic instalată în fostul 
conac al lui Petre Carp, am stat de 
vorbă cu colectiviștii care dădeau griul 
la trior, am văzut spitalul de copii și 
casa de nașteri și peste tot, am auzit 
același lucru :

— Gheorghe Iacob ? Halal preșe
dinte ! Om tare de treabă și bun gos. 
podar.

Pe drept cuvînt, noul președinte a 
ciștiiqat adevărata popularitate.
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In colecția de cărți rare romînești numărul 1 
tl poartă o tipăritură veche cu copertă de lemn 
îmbrăcată în piele și împodobită cu ornamente 
de flori stilizate ce amintesc de motivele scoar
țelor romînești. In interior, textul scris în slavo
na veche cu litere chirilice e înfrumusețat de li
tere inițiale ornate în roșu și negru și frontispi- 
cii din împletituri geometrice și figurative, al 
căror desen amintește, după cum arăta, pe bună 
dreptate, B. P. Hajdeu, de cele aflate prin ma
nuscrisele muntene și moldovene din anii 1492- 
1502.

Tipăritura de care ne ocupăm reprezintă pri
ma carte apărută în Țările Romîne. Ea poartă 
în interior stema Valahiei și se încheie cu ur
mătoarea însemnare a tipografului în legătură 
cu conținutul și data apariției:

,,S-a început această carte, numită Liturghie, 
după porunca domnitorului Io Radu Voevod
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să-i fie iui vecinica pomenire și s-a săvirțit a- 
ceastă carte din porunca.. prea luminatului 
domnitor Io Mihnea marele Voevod a toată 
Țara Rominească și a părților pe Dunăre, fiul 
marelui Io Vlad Voevod, în anul dinții al dom
niei sale ; ostenindu-se smeritul monah și preot 
Macarie. In anul 7016, crugul soarelui 16, al 
lunei 5, indiction tl, luna noembrie 10 zile".

Anul era calculat de editor de Ia presupusul 
început al lumii din calendarul bisericesc. Cu 
alte cuvinte- cartea tipărită de călugărul Maca
rie a apărut în noembrie 1508.

Faptul că prima carte rominească apare în 
limba slavonă veche și în litere chirilice se 
datorește împrejurărilor istorice, limba slavonă 
fiind limba literară a veacului al XVI-lea, iar 
alfabetul chirilic fiind întrebuințat la noi piuă 
în veacul trecut, cînd a fost înlocuit cu cel 
latin.

Dar importanța tipăriturii lui Macarie din

1508 nu este numai națională. Cartea lui se nu
mără printre cele mai vechi tipărituri de acest 
fel, ocupînd locul al 5-lea printre cele păstrate 
pînă azi. Orașul Tîrgoviște unde se presupune a 
fi fost tipărit Liturghierul este considerat azi 
cel de-al cincilea centru de industrie tipografică 
după Cracovia (Polonia, 1491). Veneția (1493), 
Cetinje (Iugoslavia, 1493—1494). Cernogor 
(U.R.S.S., 1494).

Care au fost împrejurările care au favorizat 
apariția timpurie a tiparului pe teritoriul patriei 
noastre ?

La cîteva decenii de la invenția lui Gutenberg, 
Veneția devenise unul dintre cele mai impor
tante centre de industrie tipografică dia 
Europa. Alături de numeroasele tipografii cu 
litere latine, venețienii, negustori întreprinză
tori, înființară la sfîrșitul veacului al XV-lea 
pentru lumea slavă din Peninsula Balcanică. 
unde aveau posesiuni și înfloritoare centre co
merciale, o tipografie cu litere chirilice. Aci s-a 
tipărit Ceaslovul din 1493. Și aci și-a făcut, pro
babil ucenicia și acel Macarie, primul tipograf 
drn Țara Romînească. Numele lui se reîntîlnește 
pe cele două cărți apărute la Cetinje în 1493 și 
1494 din porunca lui Gheorgfie Cernoevici, dom
nitorul Muntenegrului, supus pe atunci statiriiri 
venețian. Materialul tipografic se pare că a foot 
adus din Veneția.

In urma alungării din domnie a protectoruM 
său din Muntenegru de către turci, tipografvl 
Macarie fusese silit probabil să la toiagul pri
begiei și, cu săculețul cu litere, ca singură 
avere, să se înfățișeze la curtea lui Radu cei 
Mare, domnul Țării Romînești. cunoscut ca 
protector al culturii și al pribegilor fugiți de 
ocupația otomană.

Locul unde Macarie și-a instalat tipografa 
nu se cunoaște cu precizie și nici numărul și 
numele lucrătorilor care l-au ajutat. Ceea ce se 
știe este că cu lrterile venețiene aduse de I» 
Cetinje — dovadă asemănările de tipar — la 
care s-au adăugat, gravate în lemn cu migală 
inițiale ornate Și vignete pentru frontispicii după 
manuscrisele cu circulație în Țările Romîne, d 
tipărește, rînd pe rînd. Liturghierul din 1508, un 
Octoih la 1510 și un Evangheliar la 1512, scrieri 
bisericești care, alături de cronici, constituiau 
singura literatură scrisă pe atunci. Din Evan
gheliar, pentru domn și curtea domnească. Ma
carie scoate și o ediție de lux. tipărită pe per
gament nu pe hîrtie, cu vignete și inițiale colo
rate cu mîna ca în manuscrise cu chinovar roșa, 
albastru, verde și aur.

Tipăriturile lui Macarie, apărute într-o vreme 
în care biserica era singura depozitară a cultu
rii scrise, au avut desigur o restrînsă răsptn- 
dire în popor, dar ele au făcut poeibilă apari
ția cărții de limbă rominească, prin tipăritu
rile lui Coresi. Iar tipografia modestă a călu
gărului muntenegrean cu presă de mină și 
litere desenate în lemn este străbuni puterni
celor rotative care astăzi trimit zilnic cartea și 
presa noastră, în sute de mii de exemplare pe 
tot întinsul țării.

Hicoiae Liu
cercetător științific. Biblioteca Acade

miei R.P.R.

d« STERjO SPASSE

La 11 noiembrie s-au împlinit 12 ani de la 
înființarea primei cooperative agricole in R. P. 
Albania.

Publicăm mai jos fragmente dintr-o schiță in. 
spirală din munca pentru cooperativizarea agri
culturii in această tară.

IRHtalMHffl".

■ Nea Știri, morocănos s-a oprit în pragul ușii cu 
toiagul în mină.

— Ai grijă acum, deschide ochii, bătrîno, căci 
dacă ți-i va lua e vai și amar de capul tău I — a 
amenințat-o el pe soția sa și și-a aruncat torba 
spate.

Și-a strîns opincile și a pornit spre capitală.
A urcat puțin pînă a ieșit pe șoseaua ce duce 

Korcea.
La Korcea nu mai fusese de mulți ani.
Cîndva, fusese și la Tirana, ca să-l vadă pe fiul 

său cătană. Dar de atunai au trecut mulți ani. 
Poate, peste douăzeci și cinci. Și totuși, deși uu 

mai ieșise din sat în ultimii zece.doisprezece 
ani, auzise vorbindu-se despre marile construcții, 
despre cooperativele agricole, dar nu prea îi venea 
să creadă. De curînd se înființase cooperativă Și 
in satul său. Și nu știu cum s-a intîmplat, că în
tr-o zi — și de atunci au trecut două săptămîni — 
fiul său. Tirka luase boii și-i dusese într-un staul 
comun din sat : în staulul cooperativei. Nea Știri 
a așteptat o zi. două, trei, o săptămînă 
dar boii nu s-au întors în qrajd. Aseară n-a mai 
putut răbda s s-a sculat la miezul nopții 
preună cu bă-trîna, ferindu-se să nu-i vadă 
noră.sa, nepoții, s-au dus în staulul cooperativei Și

in

la

întreagă,

și, îm- 
fiul său,

ION MATEESCU ..Curtea domnească" f pictură).
Din Exnozitia bienală de Arte plastice a artiștilor 

amatori din regiunea Ploeștij

Seară culturală la Odobești
La căminul cultural din O- 

dobești a avut loc săptămina 
trecută o seară culturală în 
cinstea colectiviștilor fruntași 
din gospodăriile „16 Februa
rie*, înființată acum trei ani, 
și „30 Decembrie*, oare își în
cheie în această toamnă soco
telile celui dinții an de muncă.

Brigada artistică de agitație 
a căminului cultural a închinat 
sărbătoriților un program spe
cial alcătuit din ghicitori și zi- 
cători, la adresa tovarășului 
Hoștină „gospodar și harnic, 
fără de hodină*, președintele 
gospodăriei colective „16 Fe
bruarie*, lui Dumitru Zaharia 
care și acum, la 70 de ani, 
muncește ca și unul tînăr, șa. 
fulul de echipă Gheorghe Co- 
stea, care împreună cu ne
vasta au făcut 345 zile-muncă, 
lui Ion Mocanu. colectivistul- 
poet, căruia oamenii ii spun 
moș Țepușă, pentru că a 
necruțător față de leneși și 
chiulangii.

Atmosfera în care s-a desfă
șurat seara culturală i-a făcut 
pe mulți dintre sărbătoriți să 
vadă și mai limpede viața pe 
care o trăiesc în anii aceștia, 
să înțeleagă și mai adine de 
unde vine belșugul care le

au luat boii. I-a încuiat cu lacăt și chei* i-< în. 
credințat-o bătrînei, pînă ce se va-ntoaxce din Ti
rana. Acolo, la Tirana, își va deschide sufletul față 
de partid și-i va povesti toate păsurile sale.

In tăcere, a trecut mai iutii prin marginea satu
lui care I se ivise în cale și pe urmă prin mijlo
cul lui. S-a frecat la ochi, ca nu cumva să fie în 
vis. Nu se poate. Satul Bulgarec U cunoaște tot 
așa de bine ca și satul său. E adevărat că nu mai 
trecuse pe acolo de vreo opt ani. dar mai înainte 
se ducea în fiecare dimineață. Și abia putea să 
treacă din cauza noroiului, de-abia putea să iasă 
la drum, printre colibe șl bordeie. Iar acuma, aici, 
vedea case cu două 
lumină elactrică.

— Ascultă, tu de 
întrebat-o cu îndoială 
trecu prin apropiere.

— Ce nu știi 7 E Bulgarec, dar nu Bulgaracul de 
mai înainte. Este Bulgarecul cooperativei — 
răspuns zîmbind.

— Am înțeles, am înțeles I — a răspuns bătrinul 
cam rușinat și iarăși s-a pus pe ginduri. S-a 
mai încolo, dar cu și mai multă 
cumva va deveni și satul nostru 
cooperativa 7*.

...La Korcea a ajuns după o călătorie de opt 
In timpul ăsta a început să.l roadă ceva în infe
rior : „Să mă duc, sau să nu mă duc la Tirana 7“.

Și totuși a doua zi a pornit spre Tirana. Dar au
tobuzul s-a oprit undeva într-o localitate. Au cobo- 
rît toți călătorii și împreună cu ei și nea Știri, 
strîngînd în mină toiagul și torba. A aruncat o 
privire în sus și în jos și ca prin minune a văzut 
un alt oraș. La început a crezut că s-a întors din 
nou la Korcea. Dar cînd i-au spus că este orașul 
Malipi, a rămas cu gura căscată.

— Cum, dom’le orașul Malipi 7 
Dar nioi n-a terminat bine vorba, 
cunoscută :

— A... bine ai venit, nea Știri,

etaje.

colo, 
pe o

străzi cu caldarîm, cu

ce »at este acesta? — a 
femeie mai în virstă ce

i-a

Îndoială : 
așa, acuma

dus 
„Nu 

cu

ore.

— a întrebat el. 
cînd aude o voce

bine ai venit I
A întors capul și l-a recunoscut pe Kico, fiul 

lui Vanghelia. In sat se spunea că el devenise om 
mare la Malipi. Și iată că l-a găsit. S-au îmbră
țișat.

umple casele. Unii s.au suit pe 
scenă și au vorbit despre a. 
ceasta. Spunea Mihalache, șef 
de echipă la G.A.C. „16 Fe. ( 
bruarie", că trăiesc azi colec- 
tiviștii cum nici n-au visat 
vreodată. Și a făcut o compa
rație : colectiva a obținut 
11-500 kg. struguri la hectar, 
iar individualii numai 6 mii.

Continuîndu-i gindul. Con
stantin Istudor, de la cealaltă 
gospodărie a spus : ,.Noi sîn- 
tem încă în număr mic față 
de cei care mai trebuie să so
sească. Oamenii văd cum trăim 
in colectivă. Avem acum sec
ție de dogărie, fabrică de ra
chiu, iar după Consfătuirea de 
la Constanța, am început să 
dezvoltăm sectorul zootehnic. 
Așa sîntem noi, colectiviștii, 
facem mereu lucruri noi care 
să ne îmbunătățească traiul și 
care conving și pe alții să ni 
se alăture*.

Seara aceasta culturală a 
prilejuit și un rodnic schimb 
de experiență între colectiviști. 
Discuțiile între oameni, petra, 
cerea colectivă, întreaga at. 
mosferă sărbătorească au con
stituit pentru toți cei care au 
participat un puternic imbold 
pentru noi succese în muncă.

— Dar cum s-a intîmplat asta, nea Stdri 7 Nici 
prin qiod oă-mi trecea că te voi vedea pe

Bătrinul a început să-și șteargă sudoarea 
frunte, deși încă era dimineață.

— Am mucegăit în șat și m-am gîndit 
ies si eu prin lume.

— Care va să zică,

aici, 
de pe

să mai

— v» s« zK.a, azi ești musafirul meu. Ce 
bine-mi pare I Vino să vedem mai întîi fabrica de 
zahăr și pe 
va bucura 
Vanghelia.

Și ce n-a
— Bravo. ___ . .

vom avea vreodată. O fabrică de zahăr așa mare 
la noi, nici că-mi vine a crede I Ce oraș mare s-a 
construit aici I Și de-ai ști ce era mai înainte aici: 
numai baltă, noroi și trestie. Toată cimpia Korcei 
era inundată. Iar acum și mlaștina a devenit cîm- 
pie. Și ce mai cimpie I

Bătrinul își zicea acum în sinea lui : „Cum să 
merg la conducerea partidului la Tirana și să4 
spun că eu nu vreau să intru în cooperativă I Par
tidul îmi va zice : „Bine nene, fă cum îți place I . 
Pe urmă mă va întreba : „Dar cooperativa din 
Bulgarec ai văzut-o 7 Dar tractorul de pe ogor Lai 
văzut 7 Dar orașul cel nou și fabrica din Malipi 
le-ai văzut 7 Dar mlaștina ce am transformat-o în 
cîmpie, ai văzut-o 7 Acum alege, care drum îți 
place : sau cu cooperativa care-ți aduce atîtea 
bunătăți, sau stai singur și fă cum vrei*. Nu se 
gîndi mult și-și zise, răsuflînd adine : „Bine că 
nu m-am făcut de rușine și nu m-am dus mai de. 
parte".

A doua zi, pe-nserate, el s-a-ntors în sat. Acolo 
a găsit-o pe bătrîna disperată fiindcă fiul său du
sese boii din nou la cooperativă. Dar bătrinul nu 
s-a sinchisit de loc.

— Ce știi tu 7 — i-a spus el bătrînei. Bine a fă
cut că a dus boii. Eu am vorbit cu partidul. Așa 
trebuia făcut I — a zis el. asezindu.se zîmbind 
lingă cămin

urmă să trecem pe acasă, 
soția mea I — i-a spus

Ce mult se 
băiatul lui

de mare I
că

văzut in acea fabrică atit 
băiete, așa ceva nu m-am gîndit

Traducere de
Petre Golgoti

1
|
i

s

11
I
1

1

II
I

nor%25c4%2583.sa
asezindu.se


SARBA1ORIREA ZILE! 
DE 7 NOIEMBRIE 

LA MOSCOVA
La Moscova, în istorica Piață Roșie, a avut loc, în 

ziua de 7 Noiembrie, parada militară și demonstrația oa
menilor muncii. Prin fata mausoleului Lenin-Stalin, prin 
fața conducătorilor partidului comunist al Uniunii Sovie
tice și ai guvernului sovietic, ai delegatilor sosiți din di
ferite țări ale lumii, impunătoare unități ale glorioasei 
armate sovietice au defilat demonstrînd admirabila ți
nută disciplinată și conștientă a ostașilor sovietici, ni
velul tehnic modern de prim rang al înzestrării cu arme 
de tot felul, — o forță pregătită de către statul sovietic 
șl menită, după cum spunea în cuvîntarea sa Mareșalul 
R. Malinovski, să dea o contralovitură zdrobitoare agre
sorilor, dacă aceștia ar cuteza să dezlănțuie un nou 
război mondial.

După terminarea parăzii militare a urmat manifestația 
de sărbătoare a reprezentanților oamenilor muncii. Mun
citori ai celor mai vechi uzine din Rusia, alături de mun
citori ai uzinelor noi, create de puterea sovietică, parti
cipant la cele trei revoluții (1906, Februarie 1917, Octom
brie 1917) alături de tineri comsomoliști, au salutat căl
duros pe conducătorii partidului și ai guvernului patriei 
sovietice. Milioane și milioane de oameni ai muncii de 
pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice, sînt cei care urmlnd 
cu încredere pe conducătorul lor, încercatul Partid Comu
nist leninist au făcut ca astăzi Uniunea Sovietică să de
pășească Rusia prerevoluționară în ceea ce privește 
producția industrială de 36 de ori, în timp ce In Anglia 
nivelul anului 1913 a fost depășit numai de 1,8 ori, iar 
în Statele Unite ale Americii numai de 4,1 ori.

Aceștia sînt făuritorii puterii economice a Uniunii So
vietice inegalabilă din toate punctele de vedere.

Se știe că colhozurile și sovhozurile sovietice au vîn- 
dut în acest an statului sovietic aproape 3,5 miliarde 
puduri de cereale, și au fost puse în valoare 36 milioane 
hectare terenuri înțelenite. Se știe că tehnica Uniunii So
vietice, cultura și arta ei sînt admirate de lumea întreagă.

In Piața Roșie a Moscovei defilarea reprezentanților 
oamenilor muncii, plină de entuziasm și bucurie, vorbea 
despre toate aceste realizări. Grupurile de sportivi care 
au defilat prin fața mauzoleului Lenin-Stalin, purtau 
steagurile tuturor țărilor socialiste, amintind că 
astăzi un miliard de oameni își făuresc o viață nouă 
pe drumul deschis acum 41 de ani de către Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie.

In aceeași zi în palatul mare al Kremlinului tovarășul 
N. S. Hrușciov spunea : .A sosit timpul ca toți să recu
noască faptul că U.R.S.S., Republica Populară Chineză, 
toate țările socialiste constituie o realitate. Această rea
litate trebuie recunoscută și trebuie promovată o politică 
care să țină seama de existența țărilor socialiste.

In vremurile noastre, forțele păcii au crescut și s-au 
întărit. Organizatorilor de conflicte Internaționale și pro
vocări militare li se opun irontui statelor socialiste, iubi
toare de pace precum și ale celorlalte țări Independente 
care stau pe pozițiile apărării păcii. Toate popoarele 
tind spre menținerea păcii șl luptă pentru ea. Forțele 
păcii, dacă vor fl organizate șl vigilente, sini capabile 
să țină In iriu pe agresorii Imperialiști*.

Ce arată rezultatele alegerilor din S. U. A.
Alegerile care au avut loc 

recent în S.U.A. s-au .terminat 
cu înfrîngerea categorică a 
partidului de guvernămînt, par
tidul republican. Rezultatele 
alegerilor exprimă puternica ne

Deși în alegerile recente care an avut ioc în 
S.U.A. partidul de guvernămînt, partidul republi- 
oan a fost înfrînt, guvernul american va continua 
să ducă aceeași politică externa agresivă

...Masca se schimbă, politica rămîne aceeași 1

mulțumire a alegătorilor față 
de actuala politică internă și 
externă dusă de guvernul ame
rican. Așa cum arată agenția 
,.France Presse“ „criza care a 
lovit economia americană în ul

timii doi ani a lăsat urme adînd 
și o foarte vie nemulțumire față 
de partidul republican". Infrîn- 
gerea republicanilor se datoreș- 
te însă cu deosebire opoziției 
pe care o manifestă masele de 
•legători față de politica exter
nă a guvernului american, poli
tică de ..război rece“ și de a- 
gravare a încordării internațio
nale. Este demnă de subliniat în 
această privință tnfrîngerea se
natorului Knowland, conducăto
rul aripii celei mai reacționare 
a partidului republican, princi
palul inspirator al politicii agre
sive a guvernului american față 
de R. P- Chineză.

Rezultatele alegerilor din 
S.U.A. arată clar opoziția ma
selor populare față de actuala 
politică a guvernului. Practic 
însă, din punct de vedere poli
tic, situația rămîne neschimba
tă. La putere rămîne mai de
parte același guvern republican. 
In urma rezultatelor alegerilor 
partidul democrat are o majo
ritate covîrșitoare în parlament 
și ar putea să schimbe orienta
rea guvernului. Dar se pare că 
democrații nu vor acționa în 
acest sens Dovadă este decla
rația făcută de Eisenhower la 
conferința de presă de sâptămî- 
na trecută în care afirma că 
.,nu trebuie așteptată nici o 
schimbare fundamentală în po
litica externă a S.U.A.’ și că 
el „contează pe sprijinul de 
mocraților influenți în Con
gres", pentru a duce mai depar
te această politică.

Dar continuarea politicii a- 
gresive, .,de pe poziții de forță", 
dictată de cercurile monopoliste 
nu poate aduce inspiratorilor ei 
dectt noi înfrîngerj pe arena in
ternațională.

Prezențe romînești 
peste hotare

Conferința experțiior 
pentru preîotîmpinarea 

unui atac prin surprindere
Luni, 10 noiembrie, a început la 

Geneva, convocată din inițiativa 
Uniunii Sovietice, conferința ex. 
perților în problema preîntîmpi- 
nării unui atac prin surprindere. 
La lucrările conferinței participă 
reprezentanți ati Uniunii Sovietice, 
Poloniei, Cehoslovaciei. Romî- 
niei, Albaniei, Statelor Unite, 
Franței, Marii Britanii, Cana
dei și Italiei. Preîntîmpina- 
rea unui atac prin surprindere 
interesează în cel mai înalt grad 
opinia publică mondială. în con
dițiile dezvoltării tehnicii militare 
care a creat arma nucleară, cînd 
țările blocului N.A.T.O. intensifi
că cursa înarmărilor și recurq la 
măsuri primejdioase care pot face 
să se declanșeze un conflict mon
dial, necesitatea preîntâmpinării 
unui atac prin surprindere este 
o problemă care se cere urgent 
rezolvată. Sub presiunea opiniei 
publice mondiale, puterile ooci. 
detntale au fost nevoite să accepte 
convocarea unei conferințe a ex- 
perților în această problemă.

An de an, Uniunea Sovietică 
a făcut numeroase demersuri pen
tru rezolvarea pozitivă a acestei 
probleme. In anul acesta, la 2 iu
lie, în mesajul pe care N. S. Hruș. 
ciov l-a adresat președintelui Ei
senhower, ca și în memorandu
mul quvernului U.R.S.S. cu priviTe 
la măsurile ce trebuie luate pen
tru dezarmare, prezentat la actua
la sesiune a O.N.U.. se propun, 
din nou, măsuri practice pentru 
preîntîmpinarea unui atac prin 
șu prindere.

Poziția țării noastre în această 
problemă este exprimată In me
morandumul din 25 septembrie 
a.c. al guvernului R.P. Romîne în 
care se subliniază că „studierea 
de către o conferință de experți 
a chestiunilor tehnice legate de 
preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere va trebui să ducă la 
elaborarea unor recomandări cali
ficate care să servească drept ba
ză pentru adoptarea unor hotărîri 
corespunzătoare*.

Poporul nostru acordă întreaga 
atenție tratativelor ce se duc la 
Geneva, considerind că succesul 
lor poate aduce o contribuție în
semnată cauzei păcii.

La Geneva a avut loc de curind a doua Conferință interna
țională a organizației pentru folosirea pașnică a energiei ato
mice la care au participat savanți din 67 de țări, pentru a face 
un valoros schimb de experiență. In fotografie: savanții romîni 
Horia Hulubei și Ștefan Milcu care au adus o prețioasă contri
buție la lucrările conferinței.

Arta muzicală romlneasca a obținut un mare succes cu ocazia I 
Concursului internațional al pianiștilor și violoniștilor „P. I. I 
Ceaikovski1* care a avut Ioc in U.R S.S. și ia care au participat I 
cei mai buni artiști tineri din întreaga lume.

In clișeu : compozitorul D. D. Șostakovici inminînd tînărului 
violonist romin Ștefan Ruha diploma de onoare și medalia de 
bronz obținută la acest concurs.

Expoziția economică a R.P.R ia Pekin • obținut un mare suc
ces fiind vizitată de sute de mii de oameni. Clișeul reprezintă 
un grup de vizitatori examinind cu atenție un strung rominesc.

Utilajul petrolifer rominesc este mult apreciat peste hotare. 
Iată în fotografie o sondă construită de specialiști romîni 

in India.
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„l\lecazul“ 
lui nea Dumitru

Cronică dedicată colectivistului Dumitru 
Șoplogu de la G.A.C. Comana.

îngăduiți, tovarăși, o-ntrebare;
De ce e nea Dumitru supărat ? 
Fiindcă, după cite ni se pare. 
N-ar fi nici un motiv întemeiat.
De cînd s-a-nscris și el in colectivă — 
S-au strins de-atuncea zile-muncă mii, — 
A tot avut Dumitru, dimpotrivă, 
Prilej de repetate buctirij.

Tot satul, de la mic la mare, știe 
Precum că dumnealui necontenit. 
Muncind în colectiv cu hărnicie, 
Pe scara bunei stări a toi suit. 
Și-n anii ăștia, năzuind spre «oare, 
Temeiuri noi de viată și-a-njghebat;
S-a pus, cum zice-o vorbă, pe picioare, 
Și-o casă frumușică și-a durat.

Poftim, ce altă limpede dovadă 
Că s-a săltat țăranul dobrogean, 
Cînd are nea Dumitru in ogradă 
Porumb și griu încă de-acum un an ?!
S-a dus de mult cumplita sărăcie. 
Cu grijă drămuită in ceaun, 
Cmd piinea poposea in ospe(ie 
La dînsul doar la paști și la crăciun.

Și totuși sînt motive ca să fie 
Ăst an Dumitru-al nostru-ngrijorat : 
Avansul lui de grîne-n magazie 
La colectivă stă neridicat.
De ce, mă rog ? Răspunsul la-ntrebare, 
Cum bănuim, e lesne de ghicit: 
Loc în hambar la dînsul nu mai are... 
Vezi, de-aia-i nea Dumitru „necăjit*4!
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Lgor Block

„Dragă tată,
vino c-avem nuntă mare du
minica viitoare44.

— Cînd? logodnica întreabă. 
N-am vorbit că peste-o lună? 
Asta-i bunăl — Lasă, vezi-ți tu 
de treabă că-1 știu pe nea Gîr- 
jarăbă poștaș la Severinestl 
(lingă Turnu Severin). E-un 

poștaș cum rar găsești. Dacă-am 
scris aci-n scrisoare „duminica 
viitoare44, plicul cade-n mina ta
tei în... trei săptămînî jumate și 
precis la nuntă vine c-o sâ-f 
cadă tocmai bine.

Noi, In mîini la nea Gîrjoabă 
vrem să cadă mai degrabă tot 
ce-i scris aci și dacă are să-l 
întepe-oleacă o să-i prindă bine, 
poate, în... trei sâptămîni ju
mate.

Dacă treci 
din întîmplare

prin Sînnicolaul-Mare, vei ve
dea că la Cenad nu-i hîrtie 
de-ambalat. Geaba-n cooperati
vă stau în rafturi mărfuri stivă, 
'dacă nu prea e vînzare. Cînd 
vine-o cumpărătoare, lucru] pare 
mai ușor pentru orice vînzător: 
ti dă marfa cumpărată în bas
maua înflorată, într-un șorț sau 
chiar în poală.

Dar, cînd vii cu mina goală 
'dumneata, cumpărător, e-o pro
blemă foarte grea pentru orice 
vînzător, că n-ai nici șorț, nici 
basma.

— Dă-mî un kil de marmela
dă l

— N-am în ce să-mpachetez.
— N-ai ? Atuncea dă-mi o la

dă și o litră de orez.

f

— Dau orez, da-n pălărie, 
fiindcă n-am pic de hîrtie.

Omul, făcîndu-și curaj, își 
transformă (ce să vezi), pălă- 
ria-n ambalaj. Peste litra de o- 
rez pune de doi lei caiele, vreo 
trei feluri de vopsele, un săpun, 
niște tutun și-alifie de-o arsură. 
De mă credeți pe cuvînt, pînăj 
acasă se făcură toate-o apă 
și-un pămînt.

— Unde mi-s vopselele? Care 
sînt caielele ? Dar tutunul ? 
Dar săpunul ?

Dacă treci din fnttmplare prin 
Sinnicolaul Mare și te-abati pe 
la Cenad cu ceva de cumpărat, 
lasă pălăria-n pace: folosește-al- 
te mijloace.

Petre Popa
După sezisările trimise de co
respondenții voluntari GH. BO- 
RONTEA și IOSIF JAMBOR

10SIF VULPE
colectivist, deputat al sfatului popular comunal

— Trebuie și un memoriu !... — Mai trebuie o aprobare !_. — Doar o clădire mai lipsește !... — Dar nu avem profesori ?!—
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Din inițiativa și cu sprijinul deputatiior, în comuna Dorna Cîndrenilor- 
raionul Vatra Dornei, s-a construit de curind un mare și frumos cămin 
cultural.

EXCURSIONISTUL: — Se vede că trăiesc la altitudine: șl faptele lor sînt la înălțime,
(Desen de PAVEL ILIEȘ)

Om hîtru ca moș Caracaș, 
pescar colectivist din Ghindă- 
rești, mai rar în raionul Hirșo. 
va. Numai ce.l auzi zăcând:

— Fraților, să vă spun una 
bună l

— Da’ de unde scoți atîtea, 
moș Ivan ?

— Ia, dau și eu cu năvodul 
într_o baltă, unde și-a ascuns 
Păcală sacul cu glume cînd s-a 
făcut om serios.

Moș Caracas se laudă că are 
acasă o brigadă „complexă44.

— Eu, care va să zică, sînt 
pescar. Fiică-mea. Paulina, lu
crează în brigada de cîmp, iac 
Evlantie, fecioru-meu, în cea 
zootehnică. Nu sintem o briga
dă complexă ?

— Dar bnbușca ?
— Babușca lucrează mai mult 

în sectorul... casnic. Nu face 
parte din brigadă, dar o alimen
tează.

In toamna asta, gospodăria co
lectivă a făcut 18 vagoane da 
vin și două vagoane de țuici. 
S-au cumpărat butoaie noi, a-au 
împrumutat cîteva și de la a 
gospodărie de stat, dar vinul 
curgea înainte.

— Ce facem, fraților ? Ca 
Dunărea se revarsă I

— Pentru Dunăre, a zis mo* 
Ivan, ne-am hotărît să facem di
gul de un kilometru. Pentru 
vin să găsim butoaie.

— Dq unde să le mai luăm ?
— Vă dau și eu unuL
— Adu-1 repede.
— L.am adus. Uite-1, îl port 

pe picioare.
Și moș Ivan, săltîndu-șf rea. 

pectabila barbă lipovenească, 
și-a arătat pîntecele.

— Să nu fie butoi fără fund, 
moș Ivan I

— Uite ce-J. a hotărît Grigori 
Cozma, președintele. Să dăm 
cîte-un avans colectiviștilor har
nici. Cine a venit regulat le 
muncă și e om de nădejde, să 

primească atit la sută din can. 
titatea cuvenită. Iu felul ăsta, 
rezolvăm problema butoaielor.

Moș Caracas și brigada lui 
„complexă44 au primit șaizeci de 
vedre. Le-a dus moșul acasă și 
le-a dat în primire babei :

— Babușca. răspunzi cu ca
pul. Dacă mă cherchelesc vreo
dată. înseamnă că tu ești de 
vină. Angajăm altă casnică, să 
știi.

— Da' pe drum de la cramă 
și pîn-aici, cît ai băut ?

— Miroase_mă 1 — s-a ncrun- 
tat moșul.

— Bravo, așa te vreau. Acum, 
vă dau cîte-un păhărel. Și pa 
■rmă, fiecare la treabă.

Moș Ivan a ridicat paharul și, 
fiind vorba de rubiniu din noua 
recoltă, a găsit de cuviință să 
țină o cuvîntare:

— Fraților, am avut o toam
nă bogată. Numai via ne-a adus 
venituri de peste sase sute de 
■iii. Dar trebuie să recunoaștem 
că tot brigăzile piscicole au fost 
mai tari. Cît p-aci s-atingem 
milionul. Hai noroc și să trăias
că pescarii I

Vru să ciocnească, dar Pauli, 
na, fiică-sa, îi tăie vorba :

— Sigur că da 1 Unde te duci, 
unde te-nvîrtești, numai despre 
pescari auzi voTbindu.se. Numai 
ei fac treabă. Noi, ăștilalți, dacă 
n-avem bărbi și cizme de cau
ciuc, sîntem niște nimicuri.

— Da' stai puțin, porumbițo, 
cine duce greul în gospodăria 
colectivă ?

— Cine, brigăzile do cîmp 1 
Știu eu ce credeți despre ele. 
Dacă-s alcătuite pe trei sferturi 
din femei, vă închipuiți că 
șchioapătă. Dar ia spune-mi : 
cunoști vreun bărbat care să 
tragă la sapă mai vîrtos decît 
Irina Mihai ? Dar despre Tudo- 
sia Eftei, care-i purtătoare de 
atelaj și care_a mînuit astă-vară 
un tîrîș cu cai la două batoze 

Secția de învățămînt și cultură a sfatului popular raional Oravița 
regiunea Timișoara, tărăgănează de doi ani răspunsul la cererea noastră, 
a colectiviștilor și țăranilor muncitori din Milcoveni, pentru înființarea 
ciclului doi la școala elementară din satul Berliște .

deodată, ce-ai de zis ? Vă tot 
lăudați cu peștele. Dar recoltă 
bună de porumb ca asta din 
toamnă, au mai văzut vreodată 
Chindareștii ?

— Are dreptate Paulina, zise 
babușca. Tine și ea la brigada 
ei, ce să-i faci-

— Iar eu țin să beau un pă
hărel, ce naiba, spuse moș Ivan. 
Ai dreptate, porumbițo. Sînt 
fruntașe și brigăzile de pescari 
și cele de cîmp. Hai noroc și 
să trăiască I

Dar, cînd să ciocnească, Ev
lantie, feciorul, lăsînd paharul 
jos, zise :

— Eu un singur lucru v.aș 
întreba : carne, lină și lapte do 
putină, cine vă dă în toamna 
asta ? Nu brigada zootehnică ?

— Are dreptate, frățiorul, zise 
Paulina.

— Are, eu am spus că n-are ? 
— se burzului moș Ivan. Da' 
ce vrei acuma, puișorule ?

— Să deschideți ochii cînd 
umblați prin colectivă, asta 
vreau. Dumneata te lauzi cu ve
niturile aduse de pescari. Dar 
uitați că atîția pescari n-aa 
avut înainte vreme măcar 
un purcel în ogradă ? $i 
cine le-a dat acum porci de 
două ori mai ieftini decît pe 
piață ? Brigada zootehnică I Tu, 
Paulino, îi dai zor Cu recolta do 
porumb. Foarte bine. Dar noi 
ținem patru sute de porci, fără 
să fi consumat cu ei nici o că
ruță de știuleți I-am îngrășat 
în baltă, cu scoici, rime, ierburi 
și rădăcini de papură. V-ați 
gîndit ce economii am adus co
lectivei ? Cu oile, la fel.

— Toate-ar fi bune, puișoru
le, dacă nu ni s-ar învechi vinul 
în pahare. Ai și tu dreptate. Un 
singur lucru te mai rog : vacile 
și prisaca cu patruzeci de stupi, 
să le lăsăm pentru paharul ur
mător.

— Dar cu sectorul... casnic 
cum rămîne ? întrebă liabușca-

— Ia te uită, era gata să ui
tăm, zise moș Ivan. Si tu al 
dreptate, babușca. Hai noroc și. 
ca să nu se supere nimeni, să 
închinăm pentru fruntași.

N. Culcea

voTbindu.se

