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Către

Congresul al IV-lea al cooperației de consum din R. P. RomînăDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine transmit un călduros salut celui de-al IV-lea Congres al cooperației de consum din Republica Populară Romînă, milioanelor de membri ai cooperativelor de consum și de credit, tuturor lucrătorilor din cooperație.Acest congres are loc în condițiile muncii avînta- te a poporului nostru pentru înfăptuirea mărețului program al desăvîrșirii construcției socialismului, al înfloririi patriei, elaborat de Congresul al III-leă al Partidului Muncitoresc Romîn. Prevederile planului de șase ani se îndeplinesc și se depășesc. în primele 5 luni ale acestui an, planul de stat a fost realizat în proporție de 101,8 la sută. Poporul romîn se poate mîndri cu rezultatele obținute în dezvoltarea armonioasă a economiei, cu ritmul rapid de creștere a producției, trăsătură caracteristică tuturor ramurilor economiei noastre naționale. Pe baza dezvoltării industriei și agriculturii socialiste, a creșterii venitului național, se ridică sistematic nivelul de trai material și cultural al celor ce muncesc.Satul nostru. în care s-au statornicit definitiv relațiile de producție socialiste, cunoaște profunde prefaceri înnoitoare. Țărănimea muncitoare se bucură de ajutorul frățesc al aliatului său de nădejde, clasa muncitoare, de ajutorul puternic al statului democrat-populăr. Folosind din plin acest ajutor, țărănimea colectivistă lucrează cu spor în gospodăriile colective, obținînd recolte tot mai bogate. Cresc continuu veniturile bănești ale țară nimii, oamenii muncii de la sate se hrănesc și se îmbracă incomparabil maî bine decît în trecut, viata lor devine tot mai confortabilă. Numai în ultimii trei ani, industria noastră socialistă a pus 

la dispoziția oamenilor muncii de la sate, prin rețeaua cooperației de consum, mărfuri în valoare de peste 35 miliarde de lei. Țărănimea noastră se bucură tot mai din plin de binefacerile științei și culturii, ale traiului civilizat.Răspunzînd acestui sprijin puternic, multilateral, țărănimea muncitoare se străduiește să sporească producția agricolă-marfă, pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării oamenilor muncii de la orașe cu produse agro-alimentare.Succesele obținute în grandioasa operă de făurire a vieții noi, socialiste, oglindesc justețea politicii marxist-leniniste a Partidului Muncitoresc Romîn, pe care eroica noastră clasă muncitoare, harnica țărănime colectivistă, intelectualitatea o urmează neabătut, cu nețărmurită încredere, ca pe propria lor politică.Tovarăși,'La munca entuziastă a întregului nostru popor participă în mod activ și cooperația de consum, largă organizație de masă a țărănimii, care cuprinde în prezent peste șase milioane de membri. „Cooperația de consum —‘ a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la precedentul dv. congres — are de îndeplinit un important rol economic, social și cultural-educativ în viața țărănimii și a satelor ; ea aduce o contribuție importantă la dezvoltarea legăturilor economice dintre' oraș și sat, la întărirea alianței muncitorești-țărăneștl, la construirea socialismului".Așa cum a reieșit și din lucrările acestui congres, cooperația de consum, îndeplinindu-și rolul încredințat de partid, și-a dezvoltat continuu activitatea. Creșterea producției industriale și agricole a creat condiții tot mai prielnice cooperației de consum pentru îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri a 

populației sătești. Este grăitor faptul că numai în primele 5 luni ale anului acesta s-a desfăcut prin cooperative un volum de mărfuri egal cu cel realizat în întreg anul 1953.Lărgind legăturile economice cu masele țărănimii, aplicînd sistemul stimulativ de contractări, cooperația de consum a adus un aport însemnat la valorificarea producției agricole, la aprovizionarea tot mai bună a populației orășenești cu produse agro-alimentare și a industriei socialiste cu materii prime de proveniență agricolă.Pe baza îmbunătățirii întregii sale activități, cooperația de consum și-a consolidat situația financiară ; este un succes demn de relevat faptul că în prezent toate organizațiile ei sînt rentabile, iar marea majoritate a cooperativelor se autofinan- țează.Partidul și guvernul acordă toată prețuirea muncii rodnice desfășurate de milioanele de membri și lucrători ai cooperației de consum și le transmit de la această tribună calde felicitări și urări de noi succese.Tovarăși,Din numeroasele intervenții ale delegaților șl invitaților, care au luat cuvîntul la congres, se desprind bogate învățăminte ce vor fi de un mare folos în întreaga activitate a cooperației noastre de consum. Fără îndoială că dezbaterile acestui congres vor constitui un puternic îndemn pentra membrii cooperativelor, lucrătorii din organizațiile cooperatiste, de a munci cu perseverență pentru înlăturarea lipsurilor care mai dăinuie în activitatea cooperației, pentru continua ridicare a nivelului acestei activități.
(Continuare în pag. a 3-a)



rivite fn ampla lor desfășurare, con. 
cursurile pe țară ' pentru formațiile 
artistice de amatori pot fi asemuite 
cu un fluviu vigurps care adună pe 
parcurs mii de afluenți mai mari sau 
mai mici, mai puternici sau mai fi
ravi, îi scoate la Cinste și lumină JMS1- 
mindu-i în matca sa, îi poartă mai de
parte spre tocuri pnde n-ar fi ptftut 

ajunge fără, el, ie dă strălucire și forță înmânua- 
c^indu-i și pregățindu-i pentru cjipa spectaculoasă
a întîlnirii eu marea.. Așa ne apare și al VILlea 
Concurs, cel mai cuprinzător de pînă acum și, 
după cum arată realitatea faptelor, cu putere cres- 
cîndă de emulație.

. Cel de ia Vii-leu Concurs poartă pregnant încă 
de la izvoare, adică de la faza comunală., pecetea 
întrecerii creatoare. Artiștii amatori se alătură cu 
dăruire marelui fluviu al acestei între<.eri, crește
rea numerică a participanților, î® raport cu cele
lalte concursuri, fiind dublată de creșterea valo
rică a formațiilor,

în raionul Fetești, de exemplu, lucrul acesta este 
mai evident ca ori<:îird. Pregătirea și desfășurarea 
fazei raionale au scos la iveală nu numai o serie 
de talente nebănuite, dar și frumusețea trăsătu
rilor morale ale artistului amator din satul colec
tivizat. Dar să dăm cuvintul faptelor.

înainte de laxa raională, formația de dansuri a 
căminului c ult urni din comuna Luciu a trebuit să 
muncească foarte serios, sub îndrumarea instruc
torului metodist Ștefan Dobre, pentru ridicarea 
nivelului interpretativ. Repetițiile au început în- 
tr-o seară și au fost reluate a doua zi, dis-de-di- 
inineață. Timpul trecea repede, nimeni nu șe plân
gea nici de oboseală, nici de foame. Pauza de 
prînz a durat puțin și dansatorii s-au întors repede 
ta cămin. Era vorba de o compoziție coregrafică 
dinamică, unul din acele complicate vârtejuri ca- 
re-ți taie răsuflarea și te fac să izbucnești la fie
care piruetă în aplauze, iar tinerii dm Luciu voiau 
ca totul să fie bine pus la punct.

în slîișil. către amurg, cineva a propus ca for
mația de dansuri să șe fotografieze „la iarbă 
verde". Membrii brigăzii artistice de agitație fi ai 
formației de fluierași s-au arătat yi ei amatori de 
o poză. Nunxai că cele trei formații artistice, î® 
costume naționale și aranjate ca pentru concurs, 
nu puteau să nu atragă atenția. Dinspre sat au 
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venit colectiviștii pe biciclete, dinspre baltă călă
reți cu caii duși la apă, apoi copii și chiar bă- 
trîni. Artiștii amatori au trebuit să dea un specta
col noplanificaț, un fel de avanpremieră, și l-au 
dat cu plăcere. Revenind la cămin, dansatorii au 
ccuBtinuat repetiția pînă la ora 23. „Vă mulțumesc, 
băfeU, fe-a spus instructorul. Curge .apa de pe voi, 
ajunge 1"

„Tovarășe instructor, au replicat dansatorii, dv. 
ne-ați arătat multe lucruri frumoase. Dați-ne voie 
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să vă arătăm și noi acum niște dansuri de-ale 
noastre, y,echj, pe care nu ie știți". După o zi în
treaga de repetiții, aproape de miezul nopții, dan
satorii din Luciu, cunoscuțj ca cei mai talentați 
din raion, au jucat pentru instructorul de la raiop 
dansurile locate „Floricica", „Popîrlanul", „Lezeas- 
c*', „Brînza* și „TrtacăufijJ"

î» linie dreaptă, peste Bărăgan, de la Fetești 
pînă la Sudiți sînt 48 de kilometri, Se ajunge greu 
pe tu»p ploios la această comună cam „izolată", 
cum «pun tovarășii de la centru- Și tocmai de up 
asemenea timp au avut parte în ziua de 23 mai 
a. c. formațiile artistice al® casei raionale de cul
tură Fetești care se deplasau cu mașina la Sudiți 
pentru un schimb 4® experiseță, O ploaie toren
țială a făcut ca mașina să ajungă în Sudiți cu snare 
întîrziere, către ora 21, Spre mirarea oaspeților, 
sala era plină. Nimeni nu se clintise de li locul 
său. Răbdarea sutelor de spectatori trebuia răs
plătită. Artiștii amatori ai casei de cultură s-au 
silit s-o facă în așa fel, încît la sfîrșit, directorul 
căminului cultural din Sudiț» s-a urcai pe scenă 
și în aplauzele celor prezenți a mulțumit pentru 
spectacolul prezentat Au urmat discuții pe mar
ginea spectacolului, între artiștii amatori și instruc-

tori. La Sudiți se făceau în acele zile încercări ti
mide pentru înființarea unei brigăzi artistice dg 
.agitație, așa că ajutorul celor din Fetești era bine
venit. Nimeni nu și-ar fi închipuit insă că sudițe- 
w pe vor prezenta cu o brigadă artistică la faza 
raională. Timpul rămas piuă atunci era prea scuiit. 
La faza raională dm centrul Să veni, sudi tenii au 
venit totuși cu brigadă. Juriul a considerat-o drept 
cea măi bună, A fost „surpriza" concursului, deși 

., cunoscătorii și-au dat seama cit trebuie să fi mun-
. cit ’sudițepii ca să ajungă la nivelul interpretativ 
arătat.

Cu două zile înainte de lază, autobuzul casei ra
ionale de cultură stopa în fața căminului cultu
ral din Făcăieni. Era vineri seara, ora 22. Cîteva 
zeci de biciclete așteptau la intrare. Ușile, larg 
deschise. înăuntru, corul repeta cînlecul lui Geor
ge Marco „La gospodărie".

Am intrat in boi. Am întrebat cam cili coriști 
sînt prezenți la repetiție. „Două sute de oameni" 
mi-au răspuns diatr-o dată cîțiva tovarăși pre
zinți în hoL „De unde știți că-s două sute ?“ 
„Simplu : după rindurile de scaune ocupate, în
mulțim lățimea cu ■rdîncimea și știm precis".

Ani făcut cunoștință cu tovarășii cărora acest 
calcul făcut dintr-o ochire le era atît de familiar. 
Erau; Gheorghe Nicolae, președintele sfatului 
popular comunal, Alexandru Stanciu, directorul 
S.M.T. Făcăieni și Tonia Dimache, președintele 
G.A.C. „Prietenia xomîno-coreeană'. Prezența 
lor la repetițiile corului era poate cea mai bună 
dovadă a seriozității cu care este privită în Fă. 
eăieiii munca cultural-artistică.

Dirijorul corului .avea un caiet de prezență 
(obișnuit de altfel la toate căminele culturale din 
raion). La Făcăieni, acest caief-condică a deve
nit inutil. Corul colectiviștilor și mecanizatorilor 
din comună tinde să ajungă la 300 de persoane.’ 
.Abia mai încap pe scoria căminului cu 606 de 
locuri..

în colectivă, coristul Conștaiin Frîncu este bri
gadier constructor, „Cînd am construit căminul, 
spune® el, ni s-a părut un palat. Acum ni se pare 
strimt. Poate că-1 vom mai lărgi după finala pe 
țari../

Cine-și va vedea dorințele realizate ; coristul 
sau constructorul ? De fapt, au toate șansei® 
amîndoi.

N. CUIXEA
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Brigăzile culturale
Scurf interviu cu Iov. I. Tânose, direciorul Casei 

de cultură a raionului Timișoara

Prin apariția romanului „Casa" de 
Vasîte Rebreanu, a volumului de 
schite și povestiri „Dincolo de nisi
puri al lui Fănuș Neagu și a altoi 
lucrări, proza inspirată din viața sa
tului contemporan s-a îmbogățit cu 
aspecte noi. Vasile Rebreanu insistă 
asupra figurii activistului de partid, 
promotor și inspirator al prefacerilor 
adinei ce au dus la încheierea colec
tivizării și care ridică mereu satul, 
din treaptă în treaptă, pe culmile 
bunăstării. Cîteva din schitele lui 
Fănuș Neagu au un erou comun, pe 
Epe Lelea, președintele unei gospodării 
agricole colective. Profilul său lite
rar se încheagă în miezul bătăliei 
pentru consolidarea economico-orga- 
nixatorică a gospodăriei.

In curind va apare un roman în 
trei volume, „Cordovanii" de Ion 
Lăncpănjan. Romanul înfățișează o pe
rioadă de 10 ani din viața unui sat 
ardelenesc, primul deceniu de după 

liberare. Eroul principal — Lae Cor
dovanii — iși povestește viața, plină

de întîmplări dramalice, generate in 
parte de firea sa: dir.ză, ambițioa ă, 
răzvrătită ; purtind in.același timp ba
gajul individualismului și a setei de 
pămint. Cum evoluează Lac Cordoya- 
nu, ti.nărul întors de pe front și t>e 
care îl vedem, la început, bâliivlu-se 
pentru un petic de pâroinl ? Evoluția 
■iui oglindește istoria întregului <sab 
Cunoscind transformarea țăranului cu 
mentalitate de individualist, intr-un 
om ce dobîndește o conștiință notm 
și o înțelegere cuprinzătoare a vieții, 
avem in față, implicit, tabloul naște
rii satuiui nou, satul de astăzi.

Alte două romane înfățișează, de 
asemenea, momente dramatice din

— Vă rugăm să ne spuneți care 
este rolul brigăzilor culturale ?

— Peufini ca îadrumarea muncii cultu
rale ce se desfășoară la sale să fie mai 
țiempeteuiă. Comitetul regional pestru 
cultură și artă a luat inițiativa alcătuirii 
unor brigăzi în componența cărora să in
tre reprezentanți aj instituțiilor de artă 
și cultură din orașe. în raionul Timișoara 
activează două brigăzi, iar fiecare dintre 
ese are cîte 5-7 membri. Printre aceștia 
îi găsim pe Vasife Crețoiu, artist 
emerit, Gabi Ganea și Mircea Mavrodin 
— soliști ai Operei de stat. ,

■— Brigada se adresează numaj 
activului cultural de la sate ?

— ,Q să vă spun cîte ceva din expe
riența obținută în timpul celor șase de
plasări făcute în comunele Recaș, Cellei, 
Beșenova Nouă, Becicherecul Mic, Sînan- 
drei și Pădureții, Membrii brigăzii s-au 
în!îiuiI duminică dimineață la căminul

viața satului, în alte epoci însă. „P>r- 
jolul" de O. Wallet Cisek aduce in 
fața noastră luptele țărănimii iobage 
pentru pămint, lupte care au culmi
nat cu răscoala țărănească din Î7S4 
condusă de Horia, Cloșca și Crjșan. 
„Comoara CrislofHpr“, roman de 
Kovacs Gybrgy oglindește viața unui 
sat de secui de pe malul Tirnavelpr, 
în anii imediat următori primului 
război mondial, jniățișînd procesul 
complex de înm uțire a unora, puțini, 
pe seama sărăcirii maselor largi de 
țărani.

Tineretul va găsi o lectură instruc
tivă și educativă in paginile romanu
lui lui 1. Popescp-Puțuri intitulat : 
„Ideile nu mor în sicriu" și care în
fățișează drumul unui tînăr intelec
tual provenit din mediul sătesc, lup
tător neînfricat pentru eliberarea ță
rii de sub jugul fascist. Și eroii roma
nului „Amar" al lui Traian Filip 
sînt tineri care iau parte la lupta con
dusă de comuniști in anii celui de al 
doilea război mondial. 

cultural cu colectiviști, cărora le-au vor
bit despre dezvoltarea operei din Timi
șoara, despre personalitatea lui Ion Vidu, 
despre munca de creație a scriitorilor 
etc.

După-amiaza este rezervată activității 
de îndrumare metodică. Aceasta nu se 
face ta general, qj cu aplicații concrete. 
Să dau cîteva exemple : la Pădureni, to
varășul Cuteanu — secretar al filialei 
Uniunii compozitorilor — a ascultat corul 
și apoi l-a dirijat ; artistul emerit Vasile 
•Crețoiu, după ce a vizionat cîteva scene 
dintr-o piesă interpretată de artiștii din 
Recaș, a interpretat cîteva roluri pentru 
a Ie arăta amatorilor mimica și dicțiunea 
cea mai potrivită. De asemenea, brigada 
s-a ocupat de echipele de dansuri, de 
sofiști și a 4at prețioase îndrumări co
lectivelor de creație ale brigăzilor artis
tice de agitație.

-- Aveți uh plan de deplasare a 
brigăzilor ?

Firește, Vrem să asigurăm cuprin
derea lunară a celor nouă centre meto
dice existente în raionul nostru. De ase
menea, vom continua să dăm o mare 
atenție îndrumării pe concret, au prilejul 
ajdicațiilor practice. Acum, în această 
perioadă, brigăzile culturale tși vor 
aduce o prețioasă contribuție Ia ridicarea 
nivelului calitativ tie interpretare al echi
pelor care participă Ia cel de-al șaptelea 
concurs republican.

Este foarte binevenită această formă 
de îndrumate a activiștilor culturali de 
la sate prin intermediul unor competente 
brigăzi culturale. Timpul scurt de cinci 
acestea activează nu permite tragerea 
unor concluzii. Modul în care Se vor pre
zenta la concurs echipele artistice bănă
țene și dezvoltarea vieții culturale din 
cuprinsul regiunii, poț dovedi seriozita
tea cu care brigăzile culturale și-au înde
plinit misiunea pentru care au fost 
create.



Salutul C. C. al P. M. R„

și Consiliului de Miniștri
prezentat de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. 1-a)întărind neîncetat legăturile cu masele de cooperatori. cu întreaga țărănime, organele cooperației trebuie să folosească din plin marile rezerve ce există pentru intensificarea schimbului de mărfuri dintre oraș și sat.Dezvoltarea permanentă a agriculturii noastre socialiste creează posibilități sporite de achiziționare a produselor agro-alimentare.îmbunătățind relațiile economice cu gospodăriile colective, cooperativele de consum vor trebui să dea o atenție deosebită valorificării surplusului de produse agricole ale țăranilor colectiviști, ale înt'o- vărășiților și țăranilor individuali din localitățile de munte. în acest scop, este necesar ca organele cooperației să stimuleze, prin contracte și învoieli reciproc avantajoase, gospodăriile țărănești în dezvoltarea producției agricole și vînzârea ei prin cooperative.Sporirea veniturilor bănești ale țărănimii, creșterea nevoilor sale de consum pun în fața cooperației sarcina de a îmbunătăți aprovizionarea populației sătești cu mărfuri variate și de bună calitate, conform cerințelor locale. O mai mare atenție de- cît pînă acum trebuie acordată aprovizionării centrelor muncitorești din mediul rural, exploatărilor forestiere, precum și satelor mai îndepărtate și de munte.Prin unitățile de desfacere ale cooperației de consum să pătrundă la sate un număr tot mai mare de cărți, care să satisfacă setea crescîndă de cunoștințe și cultură a țărănimii noastre.Lărgirea și modernizarea rețelei magazinelor de desfacere, a unităților de alimentație publică, de prestare a serviciilor în mediul sătesc, promovarea unor forme noi, civilizate, de deservire a populației, trebuie să constituie o preocupare de seamă a uniunilor cooperativelor de consum, a tuturor lucrătorilor din cooperație.Chezășia succesului în întreaga activitate a Organizațiilor cooperației este atragerea tot mai- largă a maselor de cooperatori la conducerea cooperativelor, cultivarea în rîndurile lor a simțului de răspundere pentru buna gospodărire a avutului obștesc, pentru îndeplinirea sarcinilor economice de către fiecare unitate în parte.Partidul și guvernul vor acorda și în viitor tot sprijinul necesar cooperației de consum, pentru ca aceasta să-și îndeplinească din ce în ce mai bine rolul ce-i revine în dezvoltarea legăturilor economice între oraș și sat, în întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime.Statul nostru militează eu consecvență pentru triumful principiilor coexistenței pașnice, pentru pace și colaborare internațională. Cooperația de consum din țara noastră este chemată să-și aducă și pe viitor contribuția la promovarea acestei politici de pace și prietenie între popoare, întărind colaborarea frățească cu organizațiile cooperatiste din celelalte țări socialiste, dezvoltînd legăturile cu cooperatorii din întreaga lume și militînd pentru lărgirea Alianței Cooperatiste Internaționale.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn. Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne își exprimă ferma convingere că masele membrilor cooperatori și lucrătorii din cooperație vor munci cu abnegație, alături de întregul nostru popor, pentru înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru întărirea și înflorirea scumpei noastre patrii.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 
CONSILIUL DE STAT ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL R. P. ROMÎNE

BELȘUG
Prin sute și mii de artere 
Pulsează cîmpiife viu;
Prin sute și mii de artere 
Ogoarele-adună putere
Cum altcînd s-adune, nu știu.

Adîncă, bogată comoară 
Brăzdarul dezgroapă scrîșnind;
Adîncă, bogată comoară 
Ne-arată din zori pînă-n seară 
Splendori ce sub zare se-ntind.

Sînt spicele cupe sonore
Cu clinchet metalic, frumos;
Sînt spicele cupe sonore
In calmele verilor ore
Cînd vîntul șoptește duios.

In viile patriei mele 
Par strugurii perle de jar; 
In viile patriei mele
Kîd oameni și-nchină ulcele 
Cu roș-înspumatul nectar.

Prin sute și mii de artere
Pulsează cîmpiile viu;
Prin sute și mii de artere 
Ogoareie-adună putere 
Cum altcînd s-adune, nu știu !

Ill, tltil-tn nvnrriș xi
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PIMtul Chimic pe ifna cWn tarlalele err tjfrîu ale G.A.G. Romos, raionul 
Ofășt'ie

IORGOVANMă gindese eîtă bătaie de cap le-am dat unor oameni de la noi din Ma- tevăț. N-a trecut decît un an efe atunci...întîlnmdu-mă ca din intîmplare (mai tîrziu am aflat că de mult căuta să dea ochii cu mine), Costica Vișari — directorul căminului cultural — m-a luat îa zor:— Cu ce-ți treci vremea, Iorgovane ? Pe la gospodărie nu te duci, iar pe fa căminul cultural nici atît. Avem acum repetiție Ia cor, hai și tu.Mă dusei, că tot n-aveam altceva mai bun de făcut. Dar plecai repede... sau mai bine zis mă trimiseră ei Ia plimbare. „Ce oameni, îmi zisei, fără să cîntăresc faptele. Ei mă cheamă și tot ei zic că-i tulbur11. La urma urmelor pentru ce ? Am vrut să-i acompa- niez. Adică de ce nu s-ar putea ca un cor sa aibă acompaniament de tobă ? Firește că n-aveam tobă și atunci o înlocuisem cu banca. Nu prea suna frumos, dar toți se uitau la mine, ba cîte unii la început mâi și rîdeau.învățătorul Michescu, dirijorul corului, pe bună dreptate (o spun acum), mi-a zis că ori cînt ca toți ceilalți, ori dacă nu... Dar eu vroiam să mă disting neapărat cu ceva. Am început să cînt, dar atît de tare îneît simțeam că parcă se sparge ceva în mine. Atunci 

Culesul cireșelor fa G.A.S. Ciorogrrld, rețfit'w*
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rn-au poftit afară; că pot cînta și fără mine, ba chiar mai bine. De ce m-au chemat ? Asta am înțeles mai târziu, muft mai tîrziu. Dar pînă atunci s-au întîmplaf mutre.Pentru șotia de la repetiție m-au criticat la gazeta de perete, iar pentru că nu mă duc la muncă m-au hiat in răspăr la brigada artistică de agitație. Nu prea mi-a convenit, începuseră tftserfi de seama mea să mă cam ia peste piefoit. Ba, ini-au dat și nișn- porecle : „Vasiîe șmecl ierte-. „Iorgovan fhweră- vmt"„.într-o seară, cam la ora cînd trebuia să se termine repetiția wruJui, ani legat de cei dot stîlpi ai porții o sîrmă, Pe întuneric, care curți ieșea se-mpiedîca in ea. Hei, ct-am mai rîs. De astă dată însă mi s-a înfundat, sau mai bine zis am fost trezit la realitate. M-au pus în discuția organizației U.T.M. Furtunoasă ședință. Parcă toate apele Dunării treceau peste mine.— Tovarășe Iorgovan, nu vezi că n-ai prieteni ? S-au îndepărtat de tine. Te-ai întrebat de ce ? îți răspundem noi: pentru că fugi de muncă și pe deasupra încerci să devii „erou11 prin fapte șmecherești, nelalocul lor. Așa ai vrut să atragi privirile asupra ta. N-ai înțeles prin ce se măsoară eroismul zilelor noastre și nici nu te-ai străduit să urmezi pildele frumoase în muncă și viață ale celor din jurul tău..— încotro ai apucat-o, Vasiîe Iorgovan ? Toată ziua bați coclaurile, iar biata maică-ta (nu credeam să se vorbească și de mama în ședință) da, maică-ta care te-a crescut cu greu, trebuie să te întrețină și acum cînd ești ditamai omul. Ea e fruntașă in brigada legumicolă, iar tu..,uvintefe lor mi-au răscolit sufletul toată scara. Și nu numai atunci. Mă plimbam pe ulițele cefe mai fn- —* lunecoase îmi era rușine să dauochii cu oamenii și mai ales cu mama. Nu-mi venea să mă duc acasă. Știam că mă va întîmpina mama cu privrrea-i blinda, îmi va pune mincarea pe masă, îmi va așterne patul și mă va întreba ca de obicei :— Ei, ce mai zici, Vasiîe ?De astă dată vorbele ei ar fi ca o arsură. Ce să-i zic ? Cum să-i prețuiesc bunătatea ?Am umblat mult în noaptea aceea. Numai eu, cu gîndurile mele. Atunci am înțeles de ce m-a chemat Vi șan la cor. Ca să mă apropie de oameni, de modul lor de a trăi. La 23 de ani, cînd alții țin o casă, eu mă împăcăm cu situația de „copilul mamei11... --Zilele care au urmat au făcut să dispară vechiul Vasiîe Iorgovan. Acum port mereu la mine numărul acesta al ziarului raional, care apare la Turnu-Severi-n. E aici un articol semnat de Costica Vișan, directorul căminului nostru cultural, despre munca pentru plantarea pomilor fructiferi în livada colectivei. Citiți aceste rînduri; „.„Cu simt de răspundere au muncit ulemiștii Elena Mo- treanu, Valeria Crampei, Vasilc Iorgovan.,/. Da, despre mine e vorba. Și acum vă rog să mă scuzați, dar trebuie să mă duc Ia repetiția corului.
★„Cazul Iorgovan- ne-a fost relatat chiar de Către Cel în cauză. Un motiv în plus pen- ți tru convingerea noastră că azi, la Malovaț, ’ nu ftiai există un „caz Iorgovan11.
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LTIMA
GHEORGHE VLAD

DORINȚĂ
Nicolae, ăl mai mic dintre ai lui Pîrjol, fuge speriat spre cîmp cit îl țin picioarele și strigă în gura mare: „Nea Zamfire, nea Zamfire 1" Doar în treacăt se oprește lîngă al lui Bră- doaie care paște o vacă la capătul tarlalei. Din cînd în cînd al lui Brădoaie slăbește frînghia și vaca, parc-ar pricepe, mușcă din grîul crescut mai sus de genunchi. Pesemne, Nicolae bagă de seamă mai de departe, de aceea, cum spuneam, se opri în treacăt și-i arse lui al lui Brădoaie una după ceafă : „Țe faci mă, incon- stientule, asa ne-nvată pe noi la scoală să păzim avutu' obstesc ? N-am timp acuma da’ mă-ntorc și mai stăm noi de vorbă... Nea Zamfire, nea Zamfire !“Pe frate-său, de departe nu e chip să-1 deosebești. In dimineața asta au ieșit la prășitul porumbului mai bine de-o sută de oameni. Se văd înșirați pe rînduri cum sînt cocorii cînd pleacă toamna, spre țările calde. în fruntea prășitorilor e unul singur: Zamfir. Pe lîngă el,

de-o parte și de alta, da’ ceva mai în urmă, se ațin Pătru lui Rogojină și Floarea lui Pătrunjel. Pătru îl tot înjură în gînd pe Zamfir. Parc-ar avea un motor pitulat în sin. Dracu’ să-1 ia, așa-i sfîrîie sapa. Și nu ș-ar fi ales rînd lîngă Zamfir dacă n-ar fi observat cum acesta le tot învîrtește și le potrivește ca să se nimerească lîngă Floarea. Simțise în inimă ceva, așa ca o-mpunsătură de cui. „Va să zică, ăsta ți-e gîndu’, Zamfire 1 își zicea el. Vrei s-o-mbrobo- dești de cap! Apăi să fii tu al dracului, cu neamu’ tău cu tot, dacă te las..." Și nu-1 lăsă; o potrivi la rîndu-i în așa fel, încît să se nimerească lîngă Zamfir, să nu-1 scape din ochi. Acesta nu bănuia nimic, sau se făcea că n-are habar de nimic. El. cu Floarea avea ce-avea. Se hotărîse să-i mai scurteze din nas_ că prea umblă cu el pe sus. Că e frumoasă, nimic de zis. Uite, dacă acuma o iei d-aci de la sapă și-i pui în față un aparat de filmat, juri dup-aia, c-a făcut-o mă-sa artistă. Și ce tîrcoale-i mai dau 1 Nu e flăcău în satul Bălșoreni care să, nu fi-ncercat să se apropie de ea. Dar pînă la urmă, văzînd că nu-i chip de izbîndă, se lăsaseră păgubași.Doar Pătru se ținea tare. într-o seară, .după ce ieșiseră de la un film în care, Lolobrigida li se păruse nesărată și undeva la cinci pași în urma Floarii, Pătru se lăudase: „Mă uitați-vă la mine, dacă-ntr-un an nu mă cunun cu Floarea, să mă scuipați între ochi, să-mi ziceți cîrpă, să-mi faceți ce-ați vrea voi...“, Zamfir zisese doar atît: „Mde 1“ Dar îl rostise pe acest „mde” în așa fel încît Pătru tresărise și-și făgăduise c-c să fie cu ochii-n patru. însă cum să te păzești de Zamfir ăsta ? Mai întîi că n-aveai de ce. Se părea că nici zece ca Floarea nu-1 interesează măcar cît negru sub unghie. Dar în inima lui, Pătru simțea că dacă se culcă pe urechea asta, nu mai pupă el cununie. Și în urmă cu două zile, temerile lui se adeveriseră. La căminul cultural se juca o piesă de teatru. Pe scenă, Floarea și Zamfir. în culise, Pătru supraveghea cortina. Alt talent n-are Pătru decît să aibă grijă de cortină. Oricum aci e mai aproape de Floarea decît în sală. Și la un moment dat, cei doi eroi s-au sărutat. Așa cerea piesa, să se sărute. Numai că Zamfir, cu bună știință sau nu, o făcuse cu prea multă convin

POVESTIRE DE

gere, cu adîncă trăire interioară, cum ar zice specialiștii de teatru. Păi unde-ar mai fi găsit el asemenea prilej 1 Floarea se lăsase sărutată așa, cu trăire interioară cu tot. Ce putea face ? Pătru fierbea. Ar fi tras el cortina cu mult înainte de final, da’ pe unde-ar fi scos cămașa cu spectatorii ? S-a mulțumit să scrîșnească din măsele: „Lasă. Zamfire, c-o să-ți iasă ție pe nas pupatu-ăsta, crezi că eu nu văzui că numa’ teatru nu fu luatu’ ăsta al tău în brațe ?!...” Așa și-a zis în gînd Pătru al lui Rogojină. Dar în ziua aia avusese și el o bucurie mai ceva decît dacă l-ar fi bătut măr, cu mîinile lui pe-al lui Pîrjol. Și sa vedeți cum. După ce s-a terminat scena cu pricina, care-1 băgase în răcori, Fioarea și Zamfir s au retras în culise să-și schimbe îmbrăcămintea, tot la cerința piesei. Și Pătru a auzit, nu numai el, ci și cei aflați în primele rînduri de bănci, două palme pleosc, urmate de: „Să-ți fie rușine, măgarule, să mă săruți de-a- devăratelea tără-nvoirea mea". Zainfir le-a-nca- sat ,ș-a tăcut. Ce era să mai zică ? Pătru, într-al nouălea cer. Era răzbunat.Dar și Zamfir își pusese-n gînd să i-o plătească. Prea bine nu Vedea cum. Și hop că vine chestia cu prășitu’. Floarea e știută de ambițioasă. Orice face ea, fie că joacă în echipa de dansuri sau a de teatru, fie că prășește la porumb sau culege la struguri, în toate ea să fie a mai cu moț. Și s-a-nvățat ca fotografia ei să 'rămîie cu lunile lipită la panoul de onoare. O schimbă doar atunci cînd se albește prea tare de soare. Pentru nimic în lume n-ar răbda să i-o ia cineva înainte, fie fată, fie băiat. în partea asta se gîndise Zamfir s-o lovească. D-aia făcuse ce făcuse și se mutase din echipa lui într-a Floarei, cu gîndul să n-o lase să-1 depășească nici măcar cu un lat de palmă. Să-și ia rîndul lîngă ea, fusese floare la ureche. Atîta doar, că se trezise cu Pătru-n coastă. începuseră prășitul, cînd soarele dacă se ridicase de-un stînjen. Iar acum, la vremea cînd se a- propie prînzu-ăl mic, scoseseră cîte trei rînduri. Doar ăi mai nevolnici abia apucaseră cîte două să facă. De fiecare dată Zamfir e în cap. Cam la un pas în urma lui Floarea pare că se joacă. Pătru parcă s-ar ține de poalele fetii. Lac de sudoare, cu fața-nroșită, răsuflă zgomotos pe nas, dar nu se lasă. îi e teamă că dacă cei doi se îndepărtează, Zamfir o să-nceapă cu cine știe ce vrăjeli și fetele, or fi făcînd ele pe grozavele, da’ nici nu știi cînd li se-nmoaie inima. De-a-ia se forțează cu riscul să-și rupă mîinile, să nu-1 lase pe Zamfir să-și facă mendrele. A- cesta se pare că nici gînd n-are de-așa ceva. O singură dorință are : s-o facă pe Floarea să cadă diseară frîntă de osteneală și să nu se mai trezească pînă a doua zi la nămiazul-ăl mare. Cînd și cînd o tachinează :— Floareo, nu vrei să-ți dau o mînă de ajutor ? Dau o sapă la tine, una Ia mine. Tu să te faci numa’ că prășești. Ce, crezi că-ți port pică pentru palmele-alea ? Din contră, mi-au făcut mare plăcere. Hai, vrei să-ți ajut ?— Ajută pe cine-ai mai ajutat. Lasă vorbăria, ia seama să nu-ți tai picioru’ cu sapa.își vorbesc încet, din care cauză Pătru turbează de necaz închipuindu-și că cei doi își spun cine știe ce. „Pînă diseară te domolesc eu, își zice Zamfir, privind-o pe fată pieziș. De nu te-oi face să te rogi de mine s-o las mai încet, să nu-mi spui pe nume...” Se și vede cum, plin de mărinimie, după ce se va lăsa puțin rugat, o s-asculte de ruga Floarii, ba o să-i ducă și sapa pînă acasă, la-ntoarcere. Și tocmai cînd se visează mergînd cu Floarea, scăldați în apusul soarelui, se pomenește strigat de-a latul cîmpului: „Nea Zamfire, nea Zamfire !’’— Ce e mă, Nicolae ! îi răspunse el tulburat dintr-ale sale.— Hai acasă că lu’ tata nu-i e bine.— Da’ ce-are ?— Nu știu, da-mi zise că să te chem repede că e pe ducă.Zamfir aruncă sapa cît colo și o luă la goană cu Nicolae după el. Ce să fie cu tăică-su ? Dimineața îl lăsase sănătos tun. Se-apucase să cioplească niște șiță pentru acoperișul casei care putrezise la un colț. îl găsi culcat pe prispă, acoperit cu cerga pînă peste bărbie. Doar nasul și ochii îi rămăseseră pe dinafară.
— Ce-i cu dumneata, tată ?

— Mor.— Păi cum ?— Uite-așa. M-apucă o sfîrșeală și simt că mă duc pe copcă.BătrînulkVasile Pîrjol răspundea slab, cu glas topit de tot.— Mă reped să chem doctorul, zise Zamfir. Apoi către Nicolae : — Nu mai seinei, mă, ca o fetiță. Du-te la președinte și spune-i să-1 ia la telefon pe directorul Geaseului Ușureni, s-o trimită pe mama acasă. Să-i spună că e rău tatii. Hai, mișcă 1— Nu-i nevoie nici de doctor, nici de nimic, se-auzi șoapta bătrînului. — Doctorul n-are ce să-mi mai facă, iar pe mumă-ta nu-i căzu’ s-o amărîm înainte de vreme. Un capăt de luminare o să-mi țineți și voi la căpătîi cînd mi-o suna ceasu’.— Ce vorbești, tată, de ceas, doar te știm tare ca piatra.— Eh, știu eu ce știu. Simt eu aici că mi se-apropie.Și. bătrînul scoase o mînă de sub cergă și se apăsă în dreptul inimii. — Măcar pe tine, continuă el, să te fi știut aranjat la casa ta, cu rostul tău. Am să inor neîmpăcat din pricina asta...Nicolae plîngea de-a binelea, cu sughițuri, așa cum plîng copiii. Zamfir cu greu își stăpînea lacrimile, să nu-1 podidească.— Dă-o-ncolo de moarte, tată, nici măcar nu-i pomeni humele.Bătrînul păru că nu-1 aude.— Și cine știe cine, se văicări el, o să puie mina pe loeu-ăla de casă pe care-1 păstrez de douăj'de ani. De cînd te-ai născut tu, îl păstrez.— Nu-ți mai face griji din cauza locului. Să mă-nsor întîi ș-om vedea noi.— Pîn-atuncea pune președintele mîna pe el și i-1 dă lu’ al lu' Cimpoacă. Cică se-nsoară săp- tămîna asta.— Să i-1 dea, tată. Găsesc eu unde să-mi așez casa cînd o fi ș-o fi.— Loc ca al nostru, nu găsești. Chiar în inima satului. Magazinu’ la doi pași, căminu’ și școala alăturea. Ușor de zis. „Să i-1 dea” cînd nu l-ai păstrat tu.— Tată, să nu-ți facă rău, poate că n-ai voie să vorbești atîta.— Ba am. Cînd e vorba de locu’ meu de casă, cum să n-am. Nici doctoru’ nu m-ar putea opri.Vocea bătrînului deveni parcă ceva mai aspră, așa cum o are el de obicei. îi făcu semn lui Zamfir să-și apropie urechea de gura lui, să n-audă Nicolae, care se tot scotocea prin buzunare după batistă, să-și șteargă nasul, și-i șopti:— Am discutat zilele trecute cu Pățoi. Nu ți-ar place fata lui, Valerica ?— Ce legătură are fata lu’ Pățoi cu locu’ de casă ?

neata, cîte neveste mi-ai geam mai ceva ca sultaDin nou glasul tui Va de departe.— Va să zică, nici per nu-i respecți ultima de— Iartă-mă, tată, da’ numa’ asta nu.— Nu-ți mai cer nîmi și eu acuma, pe pat' de silesc. Du-te. Duceți-vă ; nare nu mai am nevoie cîine.Bătrînul se-ntoarse pe- peste cap și tăcu. Nicola— De țe nu te-nsori, i să te-nsori ? Eu s-acum vrea tata. Lasă că te spu:Nicolae cînd se emoți ful limbii. O luă pe ulii răsputeri: „Țe om si netZamfir rămase năuc. C la lucru, să-1 păzească pe la președinte săi ceară s sediu nu-1 găsi. îl caută 1 Poate că dă de el la gr în jos de parc-ar fi pier trebuie găsit.— Măcar dă bună ziua— Bună ziua, se trezi ridice privirile.Valerica se proptise-r plînși.— Zi, așa, rîvnești la nat de alții. Pentru asta cu cine se nimerește,Zamfir simți cum i se— Măi fată, visezi sau cauza voastră mă certa poate-o să-1 găsesc țeap acasă ? Dacă-ți trebuie dau, în clipa asta ți-1 d; lași în pace.— Ba tu, să mă lași p tru tine o să am zile fr ieri îi făgăduii că mă n iubesc, ș-acuma...Valerica se puse pe un— Valerico, nu boci i pe ce vrei că n-o să te it mi-ar impune procurori— Te juri ?— Mă jur. La altcine— La cine, mă, la ctm tr-odată curioasă.— Ei, deocamdată nu știe nici ea.— Atunci mă duc să- n-are de ce să-și facăCu fața numai zîmbe tună, Valerica se-ndrept; unde se auzea motorul mări un timp cu privit

— Are. Că el mi-a zis : „Mă, Pîrjol, dacă ne-am încuscri noi ? Tu ai locu’ de casă, eu am materialii’ adunat gata. Le trîntim tinerilor un palat, nu alta...” Ai mă, îți place fata lu’ Pățoi ? Facem cununia cît ai zice pește și ne și apucăm de temelie. Președintele nici n-o să clipească.— Tată, nu-mi place fata lu’ Pățoi. Așa că degeaba...— Da' ce, nu-i frumoasă, nu-i harnică ?—1 E ș-una, ș-alta, da’ nu-mi place.— Ba o să-ți placă. Ea te place pe tine. M-am înțeles cu ta-su că dacă zice el să te placă, te place.— O fi zicînd, da’ eu nu mă-nsor cu ea și gata. Cînd oi face-o, n-o s-o fac nici pentru loc, nici pentru material de casă și nici dacă mi-ar da cineva tot aurul din lume. Cînd o să iubesc pe cineva, atunci mă-nsor. Dacă era după dum-

ce să mă fac eu cu ta cu ultima lui dorință ?‘ caute pe președinte, ci cu bătrînul, poate 1-o-r gîndul. Mergînd. îl apt fiu! Să-și lase părinte buze. Dacă s-o fi întîmj dea cu pumnii-n cap. Se uită pe prispă, taică i se răcesc mîinile și pi tindă și se cruci. Bătrîi ținînd pe genunchi o o cu lapte bătut, iar în pîine. Era atît de preo bucatul din pîine încît pe fiu-său care, din pr căscată. Deasupra buz pereche de mustăți a



a, ajun-tă venil-o faci,ii orice,i avusei it nu te e lumî-- ca unse cerga ge.e lucru dac-ar. :e-n vîr- înd din!...“ntoarcă ar duce acu. La ti acolo, u capul leapărat
ite să-și■a ochiisă adu- și-nsori
Nu din m, cînd întoarce tră, ți—1 ș să măCă pen- . Alaltă- pe el îla inima.Mă jur iici dacă

3 gîndu’. veni din-i, că nuriță, că upă furie irigat, fir o ur- ușor, da'

— înviași, tată ?Bătrînul, cum își ducea oala spre gură, rămase cu ea în aer, surprins.— înviai, murmură el, adică-mi zisei: „ba- rim să mor cu burta plină".— Nu vrei să-ți aduc ș-o țuică ?— Ar fi bună, da’ nu după lapte bătut !... Bătrînul puse oala jos și-și șterse buzele. Cîte- va clipe se priviră în tăcere. Zamfir nu știa dacă să rîdă sau să plîngă. — Te mai gîndiși ?— La ce să mă gîndesc, tată ?— Nu fă pe prostu’, că mă-nfurii, se răsti bă- trînul.— înseamnă că e bine. N-ai nici pe naiba. Ce te socotiși, dacă faci pe mortu’ o să-mi smulgi făgăduiala ?— Uite, acum îți dau cu oala asta-n cap. Fac ce vreau eu. Iar tu o să faci tot ce vreau eu.— îți răcești gura de pomană. Parcă eu nu văd că tot îndărăt te trage ața ? Ba, că a lu’ cutare are acareturi, ba, că a nu știu cui are nu știu ce... Și ce le-oi fi prăpădind atîta de locu’ ăla ? A vrut cineva să-și ridice casă și n-a avut unde ?— Eu îl vreau pe-al meu. Iar tu ești dator să m-asculți...Dar Zamfir nu-1 mai auzi. O pornise-ntins spre Ilie Cimpoacă. îl găsi în poartă, chiar în momentul cînd se-ndrepta spre grajdul de vaci, fiind ora mulsului.— Ilie, stai o țîră.— Da’ repede, că mă grăbesc.— Repede. Spune-mi cînd te-nsori ?— Ce-ai tu cu-nsuratu’ meu ?— Am. O chestiune foarte importantă.— E, te-te ! Ilie deveni dintr-o dată bănuitor— să te-auz.— Ilie, însoară-te în două, trei zile.— Ești nebun! Cum o să mă-nsor în două zile, cînd sînt programat pentru duminică ?— Lasă programu’ și scoate-mă de la ananghie. Altfel, pînă duminică, tata e-nstare să-și mai găsească cinci nurori, numai să nu scape locul de casă din mînă. Nu-mi e de alta, da-mi aprind paie-n Cap cu toți flăcăii satului. Și-i explică lui Ilie cum stă povestea. — Dacă te-nsori, cum vă-ntoarceți de la sfat, îți ajut eu să cari materialul, apoi ne-apucăm și săpăm temelia, să vedem, după aia, ce-o să mai zică tata. Ce zici, te-nsori ? Scapă-mă, Ilie, de bucluc.— Să mă mai gîndesc. Poate că da.— îți mulțumesc. O să fiu și eu la sfat.— Da’ cu flori...— Un braț întreg v-aduc.Zamfir merge spre cîmp și parcă zboară ca un fulg, așa se simte de ușor. Venise prînzul și oamenii se așezaseră să mănînce. Doar pe Floarea o văzu, de departe, apjecgtă asupra sapei. „Ce fată, se înciudă el. Asta o face numai așa, să le scoată ochii celorlalți cu vrednicia ei. Urît caracter...” Dar cînd se apropie, văzu că Floarea îi luase și rîndul său.
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Șantierul naval Oltenița.

Se pîrguiesc
caisele

TRENURI
Sînt traversat de țrenuri lente 
Suind din punctele solare, « 
Mă proiectez pe hărți de sare 
Pe năvi de vis, adolescente.

NIC A PETRE

_-ot la cap i nu-1 mai ite o dată schimbe rile. Halal suflare pe zenea să-și fu acasă.mțea cum reptă spre m scăunel ilele, plină codru de itul și îm- nu-1 văzu 4" cu gura i lăsase o înt.

— Vrusei să le scot pe-amîndouă, ca să nu rămîi de căruță, zise ea fără să fie-ntrebată, de parcă ș-ar fi cerut iertare. Ce-are taică-tu, de ce suferă ?— Eh, o rămășiță de individual, răspunse el luîndu-și sapa. — Ține morțiș să mă-nsor. Atîta mă pisează la cap de mi s-a făcut lehamite, nu alta. Visează numai partide bune.— Și de ce nu-i faci pe plac ? îl întrebă Floarea cu un surîs.— Floareo, tu nu glumi. Că eu, uite-acuma, te cer de nevastă, în serios te cer. Vrei sau nu vrei ?— Dacă vorbești serios, știu și eu, poate că...Lui Zamfir îi scăpă un chiot. Oamenii se uitară nedumeriți- spre ei. Crezură că flăcăul se-ntorsese beat...
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în Bărăgan se pîrguiesc caisele. Din frunzișuri, fructele de început de iulie prind să-și arate rumenelile. Pomi grei de micile lampioane în pîrg pot fi văzuți în toate satele de pe valea Ialomiței. Sînt mulți caiși și în comuna Gheorghe Lazăr, poate chiar cei mai mulți de prin partea locului. (O statistică a- rată că la Gheorghe Lazăr au fost sădiți acum un an cei mai mulți pomi fructiferi din raionul Slobozia).Există în această comună un obicei frumos. După fiecare nuntă, mirii, însoțiți de rude și prieteni, sădesc pomi pe terenul primit pentru casă de îa sfatul popular. Urarea făcută cu acest prilej este ca noua căsnicie să fie trainică și să dea roade asemeni pomilor.în pragul toamnei, cînd dă prima rugină în frunze, tinerii căsătoriți, găzduiți pînă atunci la socrii fetei, își construiesc locuința proprie. Ei au anunțat din timp brigada de construcții a gospodăriei colective, iar brigadierul și-a planificat noua comandă, stabilind termenul de construcție. Casa este ridicată pînă la acoperiș în maximum trei zile. După lucrările de finisaj, se aduce mobila nouă. Undeva, la vedere, tinerii însurăței expun cadoul de nuntă primit din partea gospodăriei colective al cărei președinte este E- roul Muncii Socialiste Nicolae Andrei. (Fiecare nouă familie din comuna Gheorghe Lazăr • primește un asemenea cadou).Și numărul pomilor crește: se sădesc pomi la nașterea copiilor și la fiecare aniversare a

evenimentului. Se pun pomi și în fața casei, pe uliță. Dar colectivistul nu-și rotește privirea numai cît ține locul său de casă. Pe o distanță de 4 km, de la gara Bucu pînă în comuna Gheorghe Lazăr, utemiștii au sădit, prin muncă patriotică, două șiruri de plopi. Monotonia șoselei a dispărut ca prin farmec. Pe strada principală și în parcul comunal, aceiași iubitori de frumos au sădit paltini. Tulpinile zvelte ale acestor copaci de mare forță ornamentală se iau acum la întrecere cu suplețea stîlpilor rețelei de înaltă tensiune, plantați și ei tot de curînd, parcă pentru întregirea decorului.Tineretul prestează multe ore de muncă patriotică pentru înfrumusețarea comunei, și a devenit o tradiție ca fiecare ieșire pe teren să fie urmată de o seară culturală.Dacă veți trece în a- ceste zile prin comuna Gheorghe Lazăr din raionul Slobozia, desfăta- ți-vă privirile cu bogăția frunzișului și poamelor, căci fiecare pom își trage seva din bucuriile vieții noi.
C. ANATOL

Prin munți cînd urc de-mpotrivire 
Asemeni unui rîu întors, 
îmi șuier talia subțire 
Și încrengatul, neted tors.

Ca pe traverse mari mă bate 
Un puls, al meu, de întrebări 
Și-mi leagăn simțurile toate 
In somnolența dintre gări.

ILIE CONSTANTIN

ÎNSEMNARE
Porumbul pare pus pe sfoară 
Și rouă strălucește-n zori.
E cîmpul plin de prășitori
Și vîntul leneș se strecoară 
Peste pămînturi și culori.
O muzică văzduhu-adapă.
Uimit nu știu de unde vine. 
Colectiviștii rid de mine
Ba s-au oprit și nu mai sapă 
Și rîd în hohote, văd bine
Tractoarele vuiesc departe
Dar muzica aproape-mi pare 
Mă uit pe cîmp, mă uit în zare
Să cred că-mi cîntă păpușoii 
Atîta nu le dau crezare.
E cîmpul tot numai verdeață. 
Mă țin tăcut de prășitori — 
Doar am prășit de-atîtea ori — 
Cînd iată-n capăt de postață... 
Un radio cu tranzistori.
Spre aparat vorbește rar:
„Mărie, tu, cu buze moi, 
Ia zi un cîntec să-l ogoi
Pe-acest tovarăș gazetar
Că-i tot de-aici, de pe la noi".

FLORIAN SA10C

ÎN UZINA
Privesc prin hala mare spre cîmpul tînăr, crud 
Îmi bate-u geam o creangă, pe creangă e o 

floare,
Și fructul cum se zbate în floare îl aud 
Și-aud cum crește griul pe ogoare.

„Ogoarele așteaptă !“ — mi-a spus «u glas 
ciudat

O floare — se mai iscă pe ramuri.
„Ogoarele așteaptă l" — Un ram s-a clătinat 
Și zeci de Hori îmi ciocăniră-n geamuri.

Chemarea ca o sevă ne-aprinse furtunos: 
„Tractoarele sînt gata 1“ Ogoarele clipiră 
„Tractoarele sînt gata 1“ Livezile Man scos 
Noianele de itori, și ne zîmbiră.

, RUSALIN MUR^'ȘANU



INSTRUMENTE MUZICALE ALE POPORULUI ROIV

poporul nostru este fluierul. Din el cîntă mai 
ales ciobanii, care au un bogat repertoriu 
muzical profesional, inspirat din munca Și 
din viata lor : „Cînd mulge oile", „La măsu
rat", „La închegatul laptelui", „La făcutul 
cașului", „Porneala", „Șireaguri", „Adunarea 
oilor la stînă", „Cînd cheamă oile la păscut", 
.Cînd adună oile de pe munte", „Întorsul 
oilor" și altele

Cel mai Simplu dintre fluiere este „tilinca* 
un tub lung de lemn, de vreo 70-80 cm, com
plet deschis la amîndouă capetele, fără nici 
o deschizătură pentru degete. Din ea se 
poate scoate un șir surprinzător de bogat de 
sunete, prin felul în care se suflă, mai tare 
ori mai slab, precum și după cum se închide 
cu degetul capătul de jos al țevii ori se lasă 
deschis. Este aproape de necrezut că 
dintr-un asemenea instrument se poate cînta 
cu arta de care dă dovadă bucovineanul 
Mihai Lăcătuș, activist al căminului cultural 
dm Capu-Satului (Cîmpulung-Suceava). El 
cîntă cu aceeași măiestrie doine, cîntece și 
jocuri. .

In partea de miazănoapte a Moldovei și 
în ținuturile ardelenești învecinate, fluierul 
— de lemn sau de metal — este complet 
deschis Ia amîndouă capetele, aidoma cu 
tilinca. In țeava lui sînt tăiate însă șase 
găuri pentru degete.

în Dobrogea se întîlneȘte un fluier fără 
dop cu șapte găuri pentru degete, a șaptea 
tăiată în spatele țevii, deasupra celorlalte. 
Fără dop este și „cavalul bulgăresc", între
buințat pe alocurea in Dobrogea și prin Bă
răgan. EI este făcut din trei țevi ferecate 
cu legături de Os, înfipte una în alta. Este 
prevăzut cu opt deschizături pentru degete : 
șapte pe fața țevii și a opta în spate, deasu
pra celorlalte.

Cele mar larg răspîndite fluiere sînt însă 
cele cu ..dop" Ele sînt cunoscute pretutin
deni sub diverse denumiri : „fluier*, „flu
ieră", „triștă" ș.a.

O variantă a fluierului cu dop și cu șase 
găuri pentru degete este „fluierul gemănat" 
sau „îngemănat". Lîngă tubul obișnuit este 
alipit un altul, la fel de lung sau mai scurt, 
cu dop, dar fără deschizături pentru degete, 
sau cu una singură- Cele două fluiere sînt 
întotdeauna paralele și construite fie dintr-o 
singură bucată de lemn, fie separat și reu
nite a oi prm lipire, legare sau ferecate cu 
metal. Melodia cîntată pe fluierul cu șase 
găuri este întovărășită de un ison (același 
sunet ținut prelung), scos de fluierul celă
lalt Fluierele gemănate sînt mijlocii și mict 
Sînt făcute întotdeauna din lemn.

Pe alocurea se poate întîlni sporadic un 
fluier cts dop și șapte găuri pentru degete, 
a șaptea tăiată în spatele țevii, deasupra 
celorlalte, aidoma fluierului dobrogean.

„Cavalul" este un fluier cu dop și cinci 
găuri pentru degete, cunoscut în Oltenia, 
Muntenia Dobrogea și sudul Moldovei Ca- 
valele sînt mari și mijlocii. Sînt făcute din 
lemn. Glasul lor este moale, catifelat, dulce.

Din această pricină, din caval se cîntă cu 
precădere: doine și cîntece de dor. Din » 
caval se pot cînta și jocuri. Nu arareori 
se pot întîlni adevărați maeștri ai 
acestui instrument, ca bunăoară, Ivan 
Enciu din Plătărești, raionul Oltenița, regiu
nea București, pe care-1 auzim în emisiunile 
noastre de radio, acompaniat de orchestra 
populară a Radioteleviziunii.

Prin unele părți ale Olteniei și Munteniei, 
în preajma Oltului, se cîntă din fluiere cu 
gura de suflat laterală, ca la flaut. Ele sînt 
de fapt fluiere traversiere : flaute populare. 
Au șase sau șapte găuri pentru degete. Cele, 
mari sînt numite „flaute", iar cele mici „pi
culine".

între realizările de seamă ale mișcării ar
tistice de amatori din patria noastră se 
înscriu și numeroase ansambluri de fluiere. 
Cu ocazia diferitelor concursuri s-au evi
dențiat o seamă de asemenea formații. Mi
nunatul grup de fluierași din Jina, regiunea 
Hunedoara, ansamblul de fluiere moldove
nești din Botoș, regiunea Suceava, un inte
resant grup de trei fluiere (cu dop și șapte 
găuri) al lui Iustin Sora din Tievaniu Mic, 
regiunea Banat, ansamblurile de fluiere ale 
căminelor . culturale din Cătina-Ploiești, 
Novaci-Oltenia, Vaideeni-Pitești, Orăști- 
oara-Hunedoara, Hodac-Mureș-Autonomă 
Maghiară, Hîrtoape-Iași sînt doar cîteva din’ 
aceste ansambluri.

♦
Fără îndoială că cel de al VÎI-iea Concurs 

pe țară a.1 echipelor artistice de amatori va • 
prilejui manifestarea multor formații artis
tice de acest fel, ca și multor sofiști. Instru
ment modest, fluierul s-a dovedit o unealtă 
muzicală de preț în mîna instrumentiștilor 
noștri populari : Netcu Florea, Marin Chiser, 
Florea Burnea, Ion Lăceanu, Petre Popescu 
— ca să nu-i amintim decît pe aceștia — 
sînt astăzi vestiți pentru măiestria cu care 
însuflețesc acest străvechi instrument 
muzical popular. Faima lor a străbătut frun
tariile țării o dată cu emisiunile noastre 
radiofonice, precum și în urma unor turnee 
peste hotare.

Compozitorii și-au îndreptat, la rîndul lor, 
atenția asupra fluierului. Amintim în acest 
sens compozițiile „Pe plaiurile hunedorene" 
de Gh. Bogdan, I. Munteanu și Gh. Șoima, 
„Pe plaiuri mărginene" de Gh. Bogdan și 
I. Munteanu, „Poem pastoral" de Gh, Șoima, 
scrise pentru cor și fluiere, interpretate de 
corul din Poiana și fluierași! din -Jina și 
„Balada haiducească", scrisă de Alfons 
Popescu pentru cor, bucium și flu
iere, interpretată de corul din Domnești, 
raionul Curtea de Argeș, întovărășit de 13 
buciumași și un grup de fluierași. Forme noi 
de exprimare artistică, asemenea realizări 
vestesc mersul înainte al artei noastre 
muzicale, aflată in slujba poporului.

TIBERIU ALEXANDRU 
cercetător științific 

principal ia Institutul 
de etnografie și folclor

Pefre Stroe, Solist al formafiei de fluierași a căminului cultural 
MiMilești, raionul Rîmnicu-Vîlcea

Mi-e inima ciutură care 
scoate soarele din fîntînile clare.

Mi-e gîndul ca pasărea albă în zbor 
solie de pace, elan suitor.

Mi-s paitnele-aproape de cer și pămînl, 
au izul de brazdă și-s aripi în vînt.

Și-mi vine să cînt, și-mi vine să cînt!

ION DAMIAN

Si

A

PORNIND DE LA UN TABLOU...
„Eram în jurul a 100 de oameni. Făceam bărci de 

pescari. Acolo tmde r azi strungăria, era baltă de dam 
la pește cu vîrșile. O duceam greu. La șantier n-aveam 
nici măcar apă de băut. Ne-o aducea în saca, din oraș, 
nea Ion Babă cu măgarul..."

N< aflăm în fața imaginii evocate mai sus. O pic
tură stîngace ck- amator, în ulei, în care nota dominan
tă este pitorescul, iar cadrul deosebit de simplu și 
sărac. Un colt verde, o baltă în jurul căreia se văd 
cîțiva meșteșugari, ia» pe un pian lateral, venind în
spre ei un bătrin. lîngă el un măgar purtînd o saca.

Ilustrativă pentru vorbele lui Dumitru Bădiță, mun
citor la sectorul construcții, unul din primii oameni 
ai șantierului, pictura — întîlnită în holul frumoasei 
cantine a șantierului de azi — are, întocmai ca și vor
bele lui un ton trist, dezolant.

De necrezut. dar acesta, sau mai curînd aici, a fost 
șantierul naval.

O sută de oameni trudind cu uneltele lor, la con
struirea de bărci, pe un șantier în care atelierele erau 
două-trei magazii, dacă putem numi astfel magherni
țele de-acum 19 ani, iată enunțiul complet al unui 
trecut pe care cu greu ți l-ai putea închipui vizitînd 
azi modernul Șantier naval Oltenița.

★
Un decor de parc, cu spații verzi armonios distribuite 

și alei asfaltate, strălucind de curățenie, așa debutează 
azi, în calea vizitatorului. Șantierul naval Oltenița.

Prima clădire întîlnită în cale este a grupului de 
proiectări. Construcție impunătoare, modernă, elegantă. 
Aici se nasc gîndurile îndrăznețe a căror înfiripare sînt 
proiectele pe hîrtia de caic, întîia existență a viitoare
lor nave.

Intr-un fel, de-aici începe fluxul tehnologic al șan
tierului.

fn fapt, primele momente din construcția navelor se 
realizează în hala de sablare și în cea de confecționare 
a detaliilor. In prima, tablele, tratate la o stație auto
mată. sînt curățate de rugină și brohnri metalice, iar 
apoi vopsite. în cea de-a doua se elaborează multiple
le piese-detaliu ale navelor.

In cea de-a treia etapă, pe paturile de asamblare. 

începe să prindă chip viitoarea navă. Piese mari, unite, 
întregesc diferitele părți ale ei. Urmează montarea sau 
cuplarea pe cala de montaj unde corpul navei crește 
văzînd cu ochii.

Iată, în trei stadii diferite de construcție, trei mo
tonave de 2000 de tone. Cea de-a treia are aproape 
terminată „opera vie" așa se numește partea vasului 
de deasupra liniei de plutire, în vreme ce la prima 
abia s-a încheiat cuplarea „operei moarte", partea de 
sub linia de plutire.

Aici este inima șantierului. Zgomotul intens, neîn
trerupt al pistoanelor pneumatice și al macaralelor, 
sugerează într-un fel, pulsația puternică a acestei uriașe 
inimi metalice.

Ieri și azi • •..."■«■■■•■■■■■■«■■■o»

la Șantierul naval
■» —n ........................... • OLTENIȚA

Tot pe cala de montaj, în faze avansate de construc
ție, se află un șlep și trei remorchere.

La pontoane, coborite în apă, a 12-a motonavă de 
2000 de tone a șantierului și remorcherul „Tecuci” de 
1000 de cai putere, se află în stadiul de finisare. Peste 
cîteva săptămîiii vor pomi și ele în cursa de probă 
în care azi se află motonava nr. 11. Itinerariul cursei 
Oltenița-Giurgiu-Oltenița. Cînd apare pe luciul albas- 
tru-verzui al Dunării, în dreptul șantierului, sute de 
oehi cată spre ea cercetător, admirativ, mîndru. Iar 
mîndria sutelor de priviri este mîndria șantierului.

Recent, într-un jurnal cinematografic, ne era prezen
tat vasul de pasageri „Carpați". Dat la apă, în primă
vara anului 1962, de către Șantierul Oltenița, vasul 
„Carpați" este cea mai modernă navă fluvială de pa
sageri construită pînă acum în țara noastră. Puțind 
dezvolta 1500 de cai putere, vasul,' dotat cu cele mai 
modeme instalații tehnice, o stație radar pentru vizi
bilitate. precum și o stație ultrason. care stabilește , w.ui.;..) . 1,1
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orice moment adîncimea apei, are asigurată security 
deplină a navigației. Adăugind elementele de confc 
televizorul, sala de audiție muzicală, restaurantul, bar 
eleganța fiecărei cabine în care strălucește curăței 
avem imaginea completă a înzestrării acestui vas.

Un drum lung

De la modernul vas „Carpați" la zilele lui nea I< 
Babă este, desigur, un drum foarte lung. Derulîntl ș 
ragul anilor, ne vom opri la o dată cu totul deosebi 
în „starea civilă" a șantierului.

II iunie 1948. Are loc naționalizarea șantierului. ; 
viața Iui începe un drum nou. Țara noastră, care pîj- 
atunci importase navele de navigație, trece la constru 
ția lor. Șantierul profilat pentru nave fluviale va c< 
strui nave autopropulsate, motonave, vase de pasage. 
remorchere, dragi și vase tractate, șlepuri și ceamuri.

In 195(1 este dat la apă primul șlep. De atunci, gr; 
ficul anual al tonajului navelor lansate la apă însor 
o continuă creștere.

In ritmul dezvoltării șantierului, de-a lungul acești 
ani, viața oamenilor cunoaște și ea o perpetuă prefacer

Șantierul a devenit pentru ei o școală. Sute de moi 
citeri își ridică an de an calificarea, urmînd cursuri!- 
serale sau fără frecvență ale școlilor medii, ale șcc 
Iilor de maiștri sau ale facultăților.

Ingrijindu-se de condițiile lor de trai, șantierul cor 
struiește numeroase blocuri de locuințe pentru mur 
cituri. Numai în anul 1962 au fost date în folosinț 
140 de noi apartamente.

O vie activitate cunoaște zilnic modemul club ; 
șantierului. înzestrat cu o sală de spectacole de 50 
de locuri, cu o sală de conferințe, cu o bibliotecă c 
7000 de volume, cu săli pentru cercurile de artă plas 
tieă. de muzică, de balet, de radioamatori, de art 
fotografică, de jocuri distractive, clubul răspunde cr 
prisosință diverselor cerințe cultural-artistiee ale oa 
menilor Sute de tineri și mai vîrstnici își petrec aici 
recreativ și util, o mare parte din timpul lor liber.

...E ora trei și jumătate. Pe șoseaua națională, ve 
nind dinspre șantier, un șir nesfîrșit de bicicliști și mo 
toeicliști se îndreaptă spre oraș. Sînt constructorii di 
nave de la Oltenița. Pe fețele lor citești voia bună 
O nouă zi de muncă a hiat sfîrșit. O zi ca atîtea altele 
cu succese și satisfacții.

. , ' MARIUS POPESCU
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• Opinia publică mondială a primit cu satisfacție 
știrea potrivit căreia intre președintele Consiliului 
di Miniștri ai U.R.S.S., N S. Hrușe.ov, președintele 
S U.A . J. Kennedy și primul ministru al Marii Bri
tanii. H. Macmillan, a fost realizat un acord privind 
re.narea ia Moscova, la mijlocul Junii iulie ac., a 
di' cutării problemei cu privire la incetarea 
riettțe oi cu arma nucleară. Chiar in S.U.A. 
afară de un grup denumit „turbații“ de către 
S.U.A. și care se situează pe pozițiile intețirii
ina; mărilor — știrea aceasta a trezit noi speranțe 
in realizarea unui acord ce ar constitui un prim pas 
pe cu,ea dezarmării. Un mare grup de oameni de 
știință, de pildă, și care au creai un comitet univer
sitar I entru problemele războiului și păcii au adre
sat un mea] in care cer președintelui S.U.A. să 
depună eforturi pentru a se ajunge la o înțelegere, 
deoarece, scriu ei, „răspirțdirea armei nucleare nu 
poate decît să submineze și mai mult securitatea 
S.U.A "

expe- 
— în 
presa 

cursei

• La puține zile după Conferința șefilor de state afri
can independente de la Addis Abeba, unde s-au 
adcpt-j: o seamă de rezoluții și s-au preconizat măsuri 
re - ele în vederea lichidării grabnice a colonialismu
lui lupta popoarelor africane pentru dobîndirea inde
pendenței a înregistrat noi succese. în Kenya, ca o ur
nite a alegerilor ce au avut Ioc și care au demonstrat 
hotărîrea poporului de a lichida sistemul colonial, a 
ios; instalat primul guvern african, avînd în frunte pe 
eunosrutu! patriot Jomo Kenyata. Astfel, Kenya intră 
intr-o nouă etwpă a dezvoltării sale. Autonomia internă 
p iar<> a dobîndit-o recent urmează să fie întregită 
prin dobîndirea independenței depline.

Și in Republica Sud-Africană — teritoriu aflat sub 
stămmrea rasiștilor albi — mișcarea de eliberare națio- 
na ă a intrat într-o nouă etapă, cea a luptei anuale. 
După cum a declarat Matlou, lider al partidului „Con
gresul național african din R.S.A.", a fost organizat 
aii un grup armat în vederea luptei de partizani și 
care c uprinde numeroși țărani, muncitori, soldați etc. 
Se înmulțesc, de asemenea, cererile privind lichidare» 
bazelor străine în Africa. „în Africa trebuie să se in
staurez? o perioadă de pace cu care este incompatibilă 
prezența bazelor militare străine pe teritoriul țărilor 
afrieme" a declarat de curînd în cadrul unui miting, 
Modibo Keita, președintele Republicii Mali.

negru au făcut
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Clini și polițiști 
împotriva demon

stranților.

primii pașirevistele ilus-

• Răsplndirea pe care a luat-o in ultima vreme 
ideea creării de zone de nuc learizate este semnifica
tivă pentru tarea de spirit a maselor populare, inte
resate in soiutionarea pozitivă a unor probleme atit 
de importante cum sint destinderea, dezarmarea etc.

Opinia publică din țările scandinave susține cu 
tărie propunerea președintelui Finlandei, U. K. Kek
konen, de a se crea in Europa de nord o zonă dcnu- 
c/earlzată, care să includă Finlanda, Suedia, Norve
gia ș/ Danemarca.

Propuneri practice de crearea unor zone denuclea- 
rizate s-au tăcut și pentru Balcani, Europa Centrală, 
America l.ati» și Africa.

• Op'nia publică mondială a primit cu indignare ves
te > judecării și condamnării în R.F.G. a lui Lorenz 
f n-ar, membru în directoratul Uniunii germane a 
păcii fruntaș marcant al vieții publice din R.F.G. Ju
decați s-a făcut pe baza reclamației a cinci generali eu 
funcții superioare din Bundeswehr. Acești domni ge
nerali s-au simțit „jigniți" pentru faptul că Lorenz 
Knorr a îndrăznit să le reamintească că sînt yinovați 
d moartea a 50 000 000 de oameni. Judecătorii care 
;V.| pronunțat o sentință rușinoasă nu l-au putut împie
dica pe curajosul luptător pentru pace de a demasca 
suirea de lucruri din R.F.G. Lorenz Knorr își continuă 
lupta El a trimis miniștrilor de externe ai țărilor mem- 
l». ale N.A.T.O. o telegramă, cerînd constituirea unui 
tribunal militar internațional ca să-i judece pe generalii 
Fh ușiiiger și Speidel, criminali de război, în prezent ge
nerali ai... N.A.T.O.

Nu demult trate din întreaga lume au publicat imagini zguduitoare: cîinii asmuțiți împotriva oamenilor.Cîinii erau ai poliției din orașul nord-american Birmingham. Oamenii atacați deopotrivă de polițiști și de cîini erau negrii care organizaseră o demonstrație în apărarea drepturilor lor.Ce cer negrii ? Ei cer să aibă dreptul de a merge în aceiași autobuz cu oamenii albi, să poată lua masa în- tr-un restaurant în care mă- nîncă și oamenii albi, să-și poată trimite copiii la școlile în care învață și copiii oamenilor albi, să poată locui în case așezate în cartierele rezervate azi numai albilor. Ei cer cu alte cuvinte desființarea a ceea ce a fost denumit „politică de segregație" și care se manifestă în lipsirea negrilor de cele mai elementare drepturi.Trăim acum, în 1963, și negrii care au manifestat la Birmingham știu că anul acesta s-au împlinit exact 100 de ani de cînd președintele S.U.A., Abraham Lincoln, a semnat proclamația prin care se abolește sclavia și negrii sînt declarați oameni egali în drepturi cu toți ceilalți cetățeni ai Americii. Iată însă că a trecut un secol și lucrurile s-au schimbat prea puțin. Cei 19 000 000 de negri — alcătuind a zecea parte din populația Statelor Unite ale Americii — simt pe pielea lor urmările politicii rasiste încurajate de autorități. Salariul unui om

Poporul și 
larea de baze 
(Ziarele).

guvernul norvegian resping insta- 
cu arme nucleare pe teritoriul său.

BARIERA

negru este mai mic cu aproape un sfert față de cel al unui om alb. Despre negri se spune pe drept cuvînt că „sînt ultimii angajați în întreprinderi, în schimb sînt primii concediați de către patroni". Diferite tertipuri îi împiedică pe negri de a-și executa dreptul de vot. Negrii nu se pot căsători cu femei albe fără a se expune primejdiei linșajului — obicei laș și barbar, cînd o gloată de setoși de singe zdrobesc un om nevinovat și apoi îl spînzură în văzul tuturor.Secolul care s-a scurs de la proclamația Iui Lincoln n-a trecut însă în zadar. Dacă rasiștii au „sărbătorit" acest centenar prin asmuțirea de cîini împotriva oamenilor, pentru negrii americani anul 1963 este anul care a adus o schimbare hotărîtă în lupta lor. în adevăr despre una din fotografiile luate la Birmingham, x'eprezentînd un tînăr negru care nu dă înapoi în fața,'atacului unui cîine furios, ziarul francez „Le Monde" scria: „Negrul nu-și mai înconvoaie spinarea, nu-și mai pleacă ochii, nu mai cedează locul pe trotuar..."Această mîndrie, acest respect al negrului față de el însuși, această ură activă împotriva discriminării, își are explicațiile ei.Nu e poate lipsit de interes să arătăm că în statele din sudul S.U.A. (a- colo unde trăiesc majoritatea negrilor) a ,ayut loc în ultimii ani o dezvoltare economică ceva mai rapidă decît în alte părți ale Americii. Aici, datorită anumitor împrejurări salariul muncitorilor este cu 20 la sută mai mic decît în restul S.U.A. (E vorba firește de salariul oamenilor albi, căci salariile negrilor sînt cu încă 20 la sută mai scăzute...). în lăcomia tor, monopolurile americane au transferat tocmai aici, parte din capitalurile lor, care le aduc nituri tare stoarse din sudoarea oamenilor muncii albi și negri. Numai că în lăcomia tor, stăpînii n-au pre

în sud, o

astfel ve-suplimen-

văzut ceea ce avea să urmeze : datorită tocmai dezvoltării industriale, a crescut vrînd, nevrînd, numărul muncitorilor negri. Laolaltă cu tovarășii tor albi, ei capătă conștiință de clasă, cunosc forța organizării, se deprind să prefacă umilința mută în luptă activă. Asta și explică de ce actuala generație de negri a trecut la forme active de luptă. Și iată că primele roade ale acestei lupte n-au întîrziat să se arate.Astfel, Camera de comerț din orașul Charlotte, a recomandat să fie lichidată discriminarea în toate întreprinderile comerciale. în orașul Birmingham (unde polițiștii și cîinii n-au putut fringe voința de luptă a oamenilor) a fost ordonată reprimirea copiilor negri îndepărtați din școli. Ca primar al orașului a fost instalat un om considerat că „moderat”. Firește, nimeni nu trebuie să înțeleagă din toate acestea că asistăm la o înfrîngere totală a rasiștilor, la o repunere totală în drepturi a oamenilor negri din S.U.A. Bătăliile pentru dreptul la muncă, la libertate, la demnitate ale negrilor de-abia urmează să aibă loc. Asistăm acum la primii pași hotărîți pe calea luptei. Și ca întotdeauna, a- cești primi pași au însemnătatea tor: ei arată că negrii din S.U.A. au început să meargă...
R. ȚIULESCU

Langston Hughes (S.U.A.)

KU-KLUX
M-a tîrît 
într-un Ioc singuratic 
îmi spune : „Crezi tu 
în măreția rasei albe ?"

îngîn : „Domnule, 
vă spun adevărul-adevărat: 
cred într-o mulțime de lucruri ; 
lăsați-mă să-mi văd de drum'.

Omul alb strigă : „Băiete, 
tu vrei să trăiești, 
dar pe mine ai ineerca 
să mă asasinezi 1"

Și-mi dă una-n creștet, 
de. mă așterne Ia pămint. 
Apoi începe să mă piseze, 
amesteeîndu-mă cu țarina.

Un pierde-vară urlă : „Mută-i fălcile, 
să spună fără înconjur...
ee părere are despre 
măreția rasei albe !*

în romînește de
GEORGE DEMETRU PAN



Ilie Stamate din satul Firizu, raionul Tr. Severin, care și-a sărbătorit 
de curînd cea de-a 120-a aniversare a 
tuită din aproape

naștere, are o

MUZICA
RECLAME

ANUNTURi
familie alcă-

Omul răbdător

persoane,

□ o O G U L“
Schița de SILVIU GEORGESCU

Spre evitarea oricăror 
confuzii, G.A.C. din comuna 
Albeni, raionul Gilort, anun
ță pe această cale că mun
tele roșcat și sfărîmicios din 
curtea colectivei nu poate fi 
luat drept o curiozitate a 
naturii și nici nu aparține 
vechilor formațiuni geolo
gice, ci este pur și simplu o 
stivă de 50.000 cărămizi con
fecționate de colectiviști^ 
lăsate să zacă acolo nefo- 
losite de multă vreme, și 
expuse acțiunii firești de 
eroziune a ploilor și viatu
rilor.

Fenomenul îi poate inte
resa, așadar, mai puțin pe 
geologi, și mai mult pe 
membrii consiliului de con-; 
ducere al G.A.C. Albeni.

— Avem tot timpul. Așteptați ! 
Se poate face mai tîrziu... 
Tovarăși, prea vă-nfierbîntați, > 
Să așteptăm, lăsați că știu...

Și omul nostru, cu răbdare 
Aceleași vorbe le îngînă.
Oricît ar fi graba de mare 
El nu rezolvă, ci... amină.

Dat iată și un alt decor ! 
Ieșit din vorba lui domoală 
Se-agită, strigă, îi dă zor 
Cînd... chestiunea-i personală !

DOREL SCHOR

mi dați voie să vi-1 prezint pe tovarășul Gogonea, administrator la casa raională de cultură. „Tehni- cu“, cum îi spune directorul. Cînd sînt concursuri, tovarășul Gogonea schimbă decorurile, montează altele noi, creează, zice, atmosfera. îi place, pune suflet. Și azi avem concurs. Se aleg cele.mai bune formații din raion.; Ei, vă place cum aranjează ’ scena ?... Aici, în față, pe practicabile, o să cînte corul din Fănățehi. O sută și ceva de persoane. După cor, numaidecît, intră brigada artistică, din Săceni. După brigada, echipa de dansuri din Buciu... Da’ uite că „teh- nicu" n-a montat nici acum sufita.— Dă-te, tovarășe, la o parte ! — strigă „tehnicu" unui bătrînel apărut pe scenă cine știe de unde.
La biblioteca din Zăvoaia raionul Făurei, unde fondul de cărți este prost 

întreținut, șoarecii au ros Dină și planurile de muncă ale bibliotecarei 
Eugenia Lupașcu.

(Desen de-T. PALL)

Și să nu crezi câ te duci la joacă pînă nu termini cartea...

— Lăsați, tovarășe, câ vă țin scara..,— Mersi, răspunde „tehnicu", pun eu sufitele astea și fără dumneata. (Tovarășului Gogonea nu-i place sa fie bătut la cap).— Sufitele ? întreabă cel de la piciorul scării.— Da, pînza asta pictată de-o montez acum. Așa-i zicem noi tehnic, sufită. Ale- lalte, vezi, din părți, lateralele, se cheamă „pantaloni". — pricepi? (Tovarășului Gogonea • îi place totuși să arate ce știe). — Și dacă ai ști, continuă el, ce-am mai tras și Cu sufitele astea. Că trebuie să le alegi, să le potrivești, după cum e programul. Depinde de ce se joacă. Pentru azi. de-o pildă, le-am ales p-astea cu cireșe. Cireșe din paiete portocalii, pe fond stropit de puncte-puncte.— Gqlgotoașele alea ? întreabă pisălogul de jos.— Care golgotoașe, tovarășe ? Nu vezi că-s cireșe ? Dacă nu te pricepi I Cîti ani ăi ? ■ • ' ; ■ -— Cinzeci și opt.— Și-âtunci,' ce te bagi? Vezi-ți mai bine de drum, unchiule, nu sta să-ncurci lumea. Pai dumneata știi ce brigadâ-i asta din Săceni ? Cică-s numai talente tinere, domnule ! După asta m-am și orientat. „Ai grijă, Gogonea, mi-a spus directorul, sînt numai tinere talente"... De aia i-am gătit cu cireșe. Luna lui Cireșar — primăvara..; tinerețe... chestii!... Le-am citit tot programul. Au acolo o scenă unde se cin ta „Cinste lor, fruntașilor!“, după care intră unul în chip de „porumb 5.000"... Da’ lasă tovarășe, scara, ce mă tot hîțîni 1— Era mai bun un decor cu știuleți, zice pisălogul, decît cu cireșe.— Lasă scara, tovarășe, și poftim în sala. Pisdlogule !... Hei ce faci ? încotro ? Nu pe-acolo ! Acolo sînt-— Pai trebuie sa mă brigada din Săceni.— Cine, dumneata ?Eu. Am rolul ăla cu— Stai, tovarășe, ține scara puțin1 Spui că joci în brigada tinerelor talente ?— Da' ce, eu sînt talent bătrîn ? Sînt chiar foarte tînăr. N-am nici trei săpta- mîni de cînd am intrat în brigada,

Tractoriștilor de la S.M.T 
Șicula, raionul Gurahosiț, 
care s-au plîns că sfatul 
popular al comunei Cărând 
nu ia nici o măsură pentru 
repararea podului șubred de 
peste Teuz, le tăspundem 
aceasta este o proastă rec 
mă făcută sus-numitului' sfat 
popular și, în consecință, nu 
o putem publica în rubrica 
de față.

Corul de optzeci de per
soane din Făurei, regiunea 
Galați, are plăcerea să 
anunțe‘că-și va serba curînd 
împlinirea a 2 (doi) ani de 
inactivitate totală. La a- 
ceastă aniversare se vor 
cînta marșuri funebre și 
recviemuri.

Felicitările se primesc pe 
adresa casei raionale de 
cultură și a sfatului popular 
Făurei, unde se țin periodic 
(dar fără nici un rezultat) 
ședințe pentru reanimarea 
corului. A se evita pe cît 
posibil urarea : „La mulți 
ani l\

Numeroase unități ag 
cole socialiste din Banat 
organizat pe muntele Sen: 
nic, tabere de 
taurine.

cabinele... îmbrac. Intru cu
„porumb 5.000“,

i l. ,, ... . .
Drumul dintre Sebiș și Răpsig, raionul Gurahonț, 

reparații încă din 1961, este impracticabil pe timp ploios

vară

— De ce-i așa fudulă î
— Pleacă cu seria a Il-a 
tabără la munte...

planificat pentru

V

Dar parcă-n somn a priceput 
tot ce visam în acea clipă 
de mi-a întins ca pe-o aripă 
mînuța peste așternut 
atîta țît... să i-o sărut I

Doarme copilul... Prima oară 
mîinile-i stau potolite 
ca niște fluturi mari de seară 
cu aripile ostenite »♦»

cai sa nu dăm in șanț, că s-ar putea să fie... noroi I

(Desen de AL. CLENCIU)

de NICOLAE TAUTU

O minai strînsă ca O scoică 
în somnul liniștit ocean, 
ccalaltă-i o micuță troică 
înzăpezită-n porțelan l

Privesc pe rînd Ia fiecare 
cercînd să descifrez în ele 
atitea gesturi viitoare

ce vor urca excavatoare 
sau vor porni pe mări vîntrele, 
sau vor însămînța pansele, 
sau îndemnînd cutezătoare 
zbor de rachete către stele 
sau mai departe in spre soare...
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