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tn întreaga țară au avut loc emo
ționante manifestări închinate răs
coalei țărănești din 1907. In nume
roase localități din regiunea Iași au 
avut loc simpozioane, seri literare, 
expuneri despre răscoalele țără
nești din 1907, susținute de scriitori, 
cadre didactice, activiști culturali. 
De asemenea, in satele și comunele 
Ivești, Costești, Tîrzii, Băcești, Dră- 
gușeni, Tătărani, Buhăești și altele 
au fost dezvelite plăci memoriale 
ale căror inscripții glorifică erois
mul țăranilor care s-au jertfit acum 
60 de ani pentru pămînt și liber
tate. Manifestări asemănătoare au 
fost în toate regiunile țării.

In după-amiaza zilei de 24 mar
tie, sala Palatului Republicii Socia
liste România a găzduit adunarea 
solemnă consacrată împlinirii a 60 
de ani de la răscoalele țărănești din 
1907. Primiți cu prelungite aplauze 
de cei peste 3 000 de participant, au 
luat loc, in prezidiul adunării, condu
cători de partid și de stat, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al 0.0. al P.C.R., perso
nalități de seamă ale vieții științi
fice și culturale, țărani participant 
la răscoalele din 1907.

Adunarea solemnă a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R.

Intimpinat cu vii aplauze a luat 
cuvintul tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al 0.0. al P.O.R.

tn numărul de față, publicăm 
textul cuvîntării rostite de tovară
șul Paul Niculescu-Mizil.

Adunare solemnă prilejuită 
de Împlinirea a 60 de ani 
de la răscoalele din 1907

Cuvintarea tovarășului PaulNiculescu-Mizil
Stimați tovarăși,

întregul nostru popor aniversează împlinirea a 60 
de ani de la marea răscoală țărănească din 1907, 
care a inscris în istoria României o nepieritoare 
pagină de eroism, sacrificiu și măreție revoluționară, 
îndreptată împotriva silniciilor și asupririi moșierești, 
pentru pămînt, libertate și dreptate socială — răs
coala din 1907 a zguduit profund societatea burghezo- 
moșierească, a constituit una dintre cele mai de seamă 
bătălii sociale pentru eliberarea de exploatare și împli
nirea năzuințelor de viață mai bună ale celor ce mun
cesc, pentru progresul României.

Răscoala din 1907, uriașă ridicare de mase, a pri
lejuit o puternică manifestare a influenței exercitate 
de țărănime în plămădirea destinelor poporului român, 
a rolului hotărîtor pe care ea l-a avut de-a lungul 
secolelor în făurirea istoriei patriei. Țărănimea a 
asigurat plinea tuturor generațiilor transmițînd din 
tată-n fiu îndeletnicirile agriculturii, și-a făurit cu 
ingeniozitate uneltele de muncă și a născut în rîndu- 
rile ei primele meșteșuguri, a tăiat drumuri, a ridicat 
cetăți și alte lăcașuri de înaltă măiestrie arhitecturală 
ale căror relicve stîrnesc și astăzi admirație. Prin 
munca și eforturile sale, țărănimea a adus o contri
buție de seamă la crearea avuțiilor poporului, la 

formarea și dezvoltarea culturii naționale, la clădirea 
civilizației omenești în patria noastră.

„Talpa țării“i cum i se spunea, țărănimea a susținut 
în decursul istoriei întregul edificiu al organizării 
sociale. Infruntînd cele mai aspre încercări, trudind 
din greu în arșiță și ger, folosind coasa ca unealtă 
de muncă dar și ca armă împotriva dușmanilor — 
țărănimea are meritul de a fi conservat, ca un sipet 
minunat, cele mai de preț atribute ale personalității 
naționale a poporului român.

Dînd jertfe fără șovăire în ceasurile de restriște, 
țărănimea a format cu pieptul ei zid de apărare țării, 
pămîntului străbun. Momentele cele mai importante, 
de răscruce, ale luptei poporului român pentru scutu
rarea jugului și împilării străine, pentru libertate 
și neatîrnare, pentru formarea statului național unitar 
și cucerirea independenței și suveranității naționale, 
pentru victoria revoluției și construcției socialiste 
poartă pecetea participării active a țărănimii, însu
flețită de nemărginit patriotism.

„Multă vreme, de-a lungul milenarei existențe a 
poporului român — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul cooperativelor agricole de producție — 
țărănimea a fost cea mai importantă forță a progresului

(Continuare în pag. 4—5)
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Bibliotecile comunale din raionul Dej 
au împrumutat, anul trecut, cititorilor 
de la sate 70 948 de cărți științifice. 
Dintre acestea 27 323 de volume au fost 
lucrări de popularizare din domeniul 
științelor naturii, fizicii, chimiei, astro
nomiei etc,, iar restul — cărți de me
dicină, geografie istorie, ideologie etc.

Cele peste 70 000 de volume lecturate 
oglindesc interesul cu care sătenii se 
apleacă asupra cărților care le lămuresc 
tainele naturii și le lărgesc orizontul de 
cunoaștere, reflectă strădania bibliote
carilor de a difuza cit mai larg cartea 
de știință. Conlucrarea strînsă, statorni
cită de multă vreme între comisia ra
ională de răspîndire a cunoștințelor 
științifice și biblioteca raională s-a do
vedit deosebit de eficientă și în dome
niul popularizării cărții științifice în 
comunele din cuprinsul raionului. Con
ferențiarii și membrii brigăzilor știin
țifice care se deplasează la sate sînt 
informați despre lucrările nou intrate 
în bibliotecă și li se pun la îndemînă 
aceste cărți, pentru a le putea reco
manda și populariza în cadrul întîlni- 
rilor cu țăranii. Profesorul de științele 
naturale Gavril Galea, profesorul de 
fizică Emil Cîțu și mulți alți intelectuali 
din'orașul Dej sînt iubiți de săteni nu 
numai pentru frumoasele răspunsuri pe 
care le dau în cadrul întîlnirilor ci și 
pentru grija de a le recomanda cărți 
în legătură cu problemele de știință 
care-i preocupă. Urmărind situația lec
turii în comunele unde au avut loc 
întîlniri cu brigada, se observă aproape 
întotdeauna o creștere simțitoare a so
licitării de către țărani a cărților de 
știință. De curînd, în urma unei discuții 
cu brigada științifică, țăranii din satul 
Silișca au rugat-o pe bibliotecara lor 
să le procure de la Cîțcău, comună de 
care aparțin, cărțile recomandate de 
membrii brigăzii. Era vorba de 12 vo-

MASĂ ROTUNDĂ

POARTA
SPRE
BELȘUG"

Din cele 4 500 volume cu cit e înzes
trată biblioteca din comuna Clondiru, 
raionul Mizil, 800 sînt cărți și broșuri 
agrozootehnice. Le-am găsit frumos a- 
ranjate în rafturi tematice și sugestiv 
intitulate Poarta spre belșug.

Oare cine sînt cei care au deschis 
această „poartă" și care sînt rezultatele 
lor ? La această întrebare ne-a răspuns 
mai întii Nicolae Serban. De șapte ani 
e președintele cooperativei agricole din 
Clondiru.

— în fiecare an, cooperatorii noștri 
au depășit producțiile la hectar și nu cu 
cîte 50—60 kg ci cu sutele. Anul trecut, 
recoltele de grîu și porumb au fost 
duble față de 1961, primul an al coo
perativei noastre. Fără îndoială că a- 
ceste sporuri sînt direct legate de ști
ința agricolă. Oamenii au urmat cursu
rile învățămîntului agricol de trei ani, 
au citit cărți și broșuri de specialitate 
și apoi au aplicat învățămintele în prac
tică.

Cărți și broșuri de specialitate avem 
destule în bibliotecă și, după cîte am 
observat, cele mai multe sînt pe pro
blemele culturii plantelor de cîmp, ceea 
ce ne privește pe noi în mod deosebit.

— Cum ajung aceste căiți la coope
ratori ?

— Trebuie să recunoaștem că mulți 
dintre noi n-am avut deprinderea citi
tului. în primii ani, cînd am fost ales 

lume din colecțiile Orizonturi și Natura 
fără taine care tratează despre origi
nea vieții și a omului.

Comparînd datele privind lectura căr
ților științifice la bibliotecile comunale 
din raionul Dej se observă deosebiri 
mari de la o unitate la alta. Te izbește, 
bunăoară, faptul că în comuna Cîțcău 
s-au imprumutat anul trecut de trei 
ori mai multe cărți științifice decît la 
Dobric, că la Ileanda s-au citit 3 028 
volume, in timp ce la Bozieș doar 375 
(e vorba de cărțile de știință cuprinse 
în grupa a 5-a, care sînt lucrări din 
domeniul biologiei, fizicii, chimiei, as
tronomiei, geologiei etc.). Surprinde și 
faptul că din cele 9 643 de cărți citite 
anul trecut in comuna Ciubăncuța. doar 
105 sint cărți de popularizare a științei.

Difuzarea cărții de știință cere în- 
trucîtva o muncă mai susținută cu 
cititorii, decît aceea pentru literatură 
beletristică ; necesită organizarea unor 
acțiuni interesante și variate care să 
trezească interesul oamenilor și să-i 
atragă la lectura acestor lucrări.

Sprijinite de biblioteca raională, 
multe biblioteci comunale din raionul 
Dej organizează manifestări de o am
ploare mai mare, care sînt prezentate 
de profesori de specialitate și de alți 
intelectuali de la sate. Bibliotecara 
Ștefania Pascu, din comuna Ileanda, 
mi-a arătat peste 70 de fișe de cititori 
pe care figurau cărțile Ce este cerul, 
Trupul și sufletul, Originea și evoluția 
omului, lucrări împrumutate după un 
simpozion ce a avut loc pe marginea 
acestor cărți. Manifestarea a fost sus
ținută de Rodica Crișan, profesoară de 

ft
președinte, eram prins cu atîtea treburi 
îneît citeam mai puțin. Dar funcția de 
președinte mi-a pus în față atîtea pro
bleme la care n-aș fi putut găsi re
zolvare dacă nu apelam la cărți.

Dorina Ulîdea, bibliotecară : Tovară
șul președinte este astăzi unul din cei 
mai activi cititori ai bibliotecii. în acest 
an a citit deja 15 cărți. Pe numele Șer- 
ban mai avem la bibliotecă încă trei 
fișe care aparțin tot familiei președin
telui. Una e a soției iar celelalte două 
ale fiilor săi.

Nicolae C. Gleveșeanu, brigadier : 
De cîte ori avem ședințe de producție 
sau adunări generale, tovarășa biblio
tecară ne prezintă cîte o expoziție de 
cărți agricole cu împrumutare pe Ioc. 
Uneori, pe marginea- cărților recoman
date s-au făcut și discuții. în iarna 
aceasta am participat la două aseme
nea discuții sau consfătuiri, cum ie 
spune tovarășa bibliotecară. Una a fost 
despre cultura griului, iar cealaltă des
pre cultura porumbului. Amîndouă 
ne-au interesat mult pentru că în ca
drul lor, cu ajutorul tovarășului inginer, 
am discutat problemele concrete ale co
operativei noastre.

— în brigada- dumneavoastră există 
o preocupare colectivă pentru cartea de 
specialitate ?

— Avem cooperatori care citesc foar
te mult, cum e cazul șefei de echipă 
Georgeta Hîlcu. Toată ziua o auzi vor
bind numai de cărți. Și în muncă e 
fruntașă. Preocuparea pentru citit se 
observă la cei mai mulți dintre noi. 
Din păcate mai avem unii care se plîng 
că nu au timp pentru așa ceva. Maria 
Cojocaru, Maria Sandu și Gica Mîntu- 
lescu, care spun că n-au timp pentru 
citit, nu stau prea bine nici cu zilele- 
muncă.

Adam Gh. Dumitru, brigadier : Și în 
brigada noastră mai sînt oameni care 
nu prea citesc. E cu atît mai regretabil 
cu cît printre ei sînt și șefi de echipă, 
în ceilalți ani exista obiceiul de a se 
organiza concursuri Cine știe cîștigă, 
care antrenau atît pe cei care concurau 

naturale, Ileana Kirsch, profesoară de 
fizică și profesorul Ioachim Pop. în 
ultima vreme, bibliotecile din. raionul 
Dej organizează mai frecvent consfă
tuiri cu cititorii. In cadrul lor. sătenii 
pun întrebări și își spun părerea despre 
cartea citită. Asemenea manifestări o- 
feră totodată prilejul pentru bibliotecar 
să cunoască mai bine cerințele oameni
lor, preferințele lor pentru un anumit 
domeniu al științei. Bibliotecara Iuliana 
Mureșan din comuna Cîțcău a mărturi
sit cit de utile au fost pentru munca ei 
cuvintele cooperatorilor Ioan Pop, Liviu 
Ungur ș.a., rostite la o consfătuire pe 
tema Legende și realități despre origi
nea și evoluția omului organizată, nu 
demult, în comună. I,a Poiana-Blen- 
chii, în cadrul unei consfătuiri la 
care a participat și Valeriu Samu, asis
tent la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj, cititorul Vasile Ploscar, țăran coo
perator, a ridicat, printre altele, și pro
blema îmbogățirii cu lucrări noi științi
fice a fondului de cărți al bibliotecii.

Sînt însă și biblioteci care se limi
tează mai ales la prezentări și la mici 
expoziții de cărți științifice, care au în 
generai <> eficiență scăzută din punct 
de vedere al atragerii oamenilor spre 
lectură.

Bibliotecarii comunali din raionul Dej 
ridică pe bună dreptate problema ma
terialelor ajutătoare pentru organizarea 
unor manifestări atractive și de o am
ploare mai mare cu cartea de știință, 
în timp ce pentru organizarea serilor 
literare și a altor acțiuni cu cartea 
beletristică există multe materiale, 
pentru cea de știință nu se prea ela- 

cît și pe ceilalți. Nici anul trecut și nici 
anul acesta n-a-m mai auzit de aseme
nea concursuri.

Dorina Ulîdea : în ultimul timp am 
neglijat această formă de activitate care 
într-adevăr s-a dovedit utilă și antre
nantă. în privința asta o greutate am 
întîmpinat și din partea conducerii co
operativei care nu ne-a sprijinit cu fon
dul de premiere.

liie Pompiliu : Pentru mine recoman
dările de cărți pe care le face tova
rășa bibliotecară la sfîrșitul lecțiilor 
cursurilor agricole sînt binevenite. 
După ce la cursul de aprofundare a 
cunoștințelor s-a discutat despre irigații 
m-am dus la bibliotecă și am împrumu
tat broșura Folosirea resurselor locale 
la irigații, pe care o citesc în prezent. 
Problema asta mă interesează întrucît 
vom iriga în acest a<i 20 de hectare.

Dorina Ulîdea : E adevărat că anul 
trecut sfera de circulație a cărții de 
specialitate putea fi mult mai mare. 
Așa cum au araiat cei doi brigadieri, 
colectivul bibliotecii trebuie să se pre
ocupe mai mult de găsirea unor forme 
de mai mare amploare de populariza
re a cărților agricole. în prezent, pregă
tim o consfătuire în legătură cu spo
rirea fertilității terenurilor Ia care vom 
invita un specialist care să vorbească 
cooperatorilor despre modul în care se 
pot reda agriculturii terenurile sărătu- 
roase. Cooperativa noastră are 60 de 
hectare de asemenea terenuri. în preaj
ma începerii lucrării de întreținere a 
culturilor vom organiza un concurs 
Cine știe cîștigă pe această temă. Co
lectivul obștesc al bibliotecii noastre se 
va strădui să mărească sfera de circu
lație a cărții de specialitate pentru a 
ajuta și mai mult pe cooperatori în re
zolvarea sarcinilor lor de producție.

M. CHIRCULESCU

borează asemenea lucrări. Nici Biblio
teca centrală de stat, nici biblioteca 
regională nu prea sînt preocupate de 
această problemă. Anul trecut, bună
oară, în raionul Dej s-a primit doar 
un singur îndrumar pentru organizarea 
unei acțiuni de masă cu cititorii. Este 
vorba de un material trimis de biblio
teca regională, cuprizînd întrebările și 
bibliografia pentru un concurs Cine 
știe cîștigâ pe tema Originea și evolu
ția omului. Nu demult, pe baza acestui 
material, în satul Biziușa s-a desfășurat 
un concurs model organizat de biblio
teca raională împreună cu comisia de 
răspîndire a cunoștințelor științifice, 
concurs la care au fost invitați și cili va 
bibliotecari din localitățile învecinate. 
Cu toate că în ultima vreme fondurile 
bibliotecilor comunale din raionul Dej 
s-au îmbogățit cu cărți noi, care îm
brățișează diferite domenii ale științei, 
fondurile unor biblioteci rămîn încă 
destul de reduse atît ca număr de titluri 
cît și din punct de vedere al varietății 
problemelor pe care le tratează. Cîteva 
exemple : la biblioteca din comuna 
Bobîlna din 5 561 de cărți, numai 183 
sînt de popularizare a științei (din 
grupa a 5-a), iar la biblioteca din Vad 
din 4 331 de cărți numai 157 sînt lu
crări din domeniul biologiei, fizicii, 
astronomiei, chimiei etc.

Media cărților de popularizare a 
științei (fizică, chimie, biologie, astrono
mie etc.) împrumutate de bibliotecile 
comunale din raionul Dej s-a ridicat 
anul trecut la circa 1 000 de volume. 
Sînt unități care au depășit de două 
sau chiar de trei ori această cifră, sînt 
însă și biblioteci care au rea >»t 
o cifră cu mult sub media "ptrTlnon. 
Este un lucru bun că biblioteca raională 
își îndreaptă atenția în primul rînd 
spre aceste biblioteci rămase în urmă.

R. IARAI 
ft-------------------------------------
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ALTA
Vreți să știți care scriitor cla.yic 

român a fost cel mai mult citit de 
tinerii din comunele Baba Ana 
Fulga, raionul Mizil ? Caragialc. De 
ce locmai Caragiale ? In legătură 
cu aceasta, Elena Nițescu, directoa
rea bibliotecii raionale, ne-a spus : 
„Caragiale este scriitorul care a 
născut și a trăit pe meleagurile 
regiunii noastre. Pentru ca tinerii 
cooperatori să cunoască cît mai bine 
viața și opera acestui scriitor, am 
organizat, intr-o serie de comune, 
un concurs Cine știe cîștigă."

Post scriptum. Concursul, inițiat 
de biblioteca regională și care se 

" va desfășura anul acesta în toată 
regiunea, nu se rezumă numai la 
Caragiale, ci are o temă de cultură 
generală mult mai largă : cunoaște
rea personalităților care s-au născut 
sau au activat Pe meleagurile regiu
nii. E vorba de Caragiale, Iorga N., 
Grigorescu, Cezar Petrescu și Eliade 
Rădulescu.

In fața bibliotecii comunale Ogra- 
tin, raionul Teleajen, un grup de 
oameni așteaptă cu cărțile sub braț.

— De ce nu intrați ?
— E ședință și pină nu se termină 

nu putem.
Am rămas nedumerită. Ședință la 

bibliotecă ?!
— Nu la bibliotecă, ci în holul 

căminului cultural.
La Ogratin, de cîte ori e vreo 

ședință, activitatea bibliotecii se sus
pendă. Și asta pentru că holul cămi
nului cultural, locul de trecere în 
bibliotecă, s-a transformat în sală 
de ședințe. Oare nu se poate găsi 
o altă soluție pentru a nu se mai 
stînjeni activitatea bibliotecii ?

★
„Apa trece, pietrele rămîn" — 

spune un vechi proverb românesc. 
Dar în comuna Săgeata din raionul 
Buzău, nu apa trece, ci bibliotecarii 
trec și cărțile rămîn. Rămîn în raf
turi frumos rînduite și nu mai ajung 
la cititori. Și cum să ajungă, dacă 
numai anul trecut s-au schimbat 
patru bibliotecari ? Pină au luat 
cărțile în primire, apoi pină le-au 
dat în primire...

★
Biblioteca din comuna Cioranu, 

raionul Mizil, a înregistrat pină la 
15 martie a.c. 1 500 de cititori. Deci 
semne bune... anul are.



NICI UN TEHNICIAN 
FĂRĂ SARCINI PRECISE

După patru ani de școală, tînărul s-a intors acasă. Are 
în buzunar diploma de tehnician. Este cadru mediu de 
specialitate — agronom, zootehnician, veterinar sau mecanic 
— după profilul școlii tehnice pe care a absolvit-o. Tot satul 
este cu ochii pe el, vrea să-l vadă la treabă. Cooperativa agri
colă i-a plătit tînărului o bursă școlară anuală de 2 800 lei. A 
investit cu încredere acest capital și aeum așteaptă rezulta
tele. Vor răsplăti tinărul sau tinăra cu diplomă de tehnician 
încrederea ce le-a fost arătată ? Iși vor pune ei toate cunoș
tințele in slujba dezvoltării cooperativei agrieale căreia ii da
torează pregătirea lor actuală ? Iată întrebările cu care sint 
așteptați la debutul lor in producție.

IN COOPERATIVA AGRICOLA
•fc NICOLAE CULCEA PENTRU CE AȚI INVAȚAT?

în raionul URZICENI, lucrează în 
prezent 101 tehnicieni. O bună parte 
dintre ei au contribuit în mod serios la 
creșterea producției vegetale și ani
male, s-au impus prin rezultatele ob
ținute. Ca urmare, 5 tineri tehnicieni 
au fost aleși președinți de cooperativă 
agricolă (la Pelinu, Jilavele, Armășești, 
Movilita și Urziceni), iar 18 au devenit 
brigadiori. Sînt promovate în funcții 
de răspundere și fetele. Există șefe de 
brigadă la Grindu, la loan Roată și în 
alte cooperative agricole. Deci, din 101 
tehnicieni, 23 au munci de răspundere.

— Dar ceilalți 78 ?
întrebarea i-am adresat-o tovarășu

lui ION LĂCEANU, președintele 
U.R.C.A.P. Urziceni.

— Conform îndrumarului primit de 
la Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, am căutat ca 
fiecare absolvent de școală tehnică să 
se încadreze într-una din funcțiile : 
tehnician pentru culturi irigate, tehni
cian pentru loturi semincere, tehnician

/Igenda 
Jgricpia

Anul trecut, producțiile medii la 
hectar obținute pe suprafațele iri
gate din raionul Călărași au fost mai 
mari decit cele de pe terenurile ne
irigate cu 2,7 tone la porumb boabe, 
13.4 tone la sfecla de zahăr și cu 
13,7 tone la lucernă masă verde. 
Cooperativele agricole amenajează 
în prezent pentru irigat încă 2 227 
lia, investițiile cifrîndu-se la 8 mi
lioane 105 mii lei. U.R.C.A.P. Călă
rași acordă o grijă deosebită aprovi
zionării prin Baza Chitila cu agre
gate de aspersiune. Se știe că in 
1966, din lipsă de aspersoare, nu 
s-au putut face udări pe 1 323 ha 
amenajate pentru irigat. Acum, de
ficitul este de 52 agregate, din care 
30 trebuie să sosească pină la sfir- 
șitul trimestrului al II-lea. Să sperăm 
că de data asta nu vor mai intirzia.

La stația plutitoare de pompare 
Modelu, cea mai mare de acest fel 
din țară, se montează pentru prima 
dată debitmetre cu ajutorul cărora se 
va ține evidența precisă a cantită
ților de apă livrate beneficiarilor 
(3 G.A.S.-uri și 9 C.A.P.-uri). De- 
bitmetrele vor împiedica orice risipă 
sau neritmicitate in aprovizionarea 
cu apă a 9 mii de hectare.

In Dobrogea. se extinde sistemul de 
ingrășare a taurinelor în îngrășăto- 
rii organizate cu ajutorul consiliului 
agricol și al uniunii regionale a 
C.A.P. Numărul ingrășătoriilor a 
ajuns la 56, iar capacitatea lor la 
peste 21 mii de capete. Rezultate 
bune obține și îngrășătoria, în
ființată in 1966, a C.A.P. Corbu de 
Sus (inginer zootehnist Liviu Tă
tara). Folosindu-se furaje grosiere 
și uree, se asigură un spor zilnic de 
712 grame pe cap de vită. Ciștigul 
net este de 2 lei la kilogram. Prin 
mărirea cu 25 la sută a cifrelor de 
plan, față de 1966 cînd C.A.P. Corbu 
de Sus a livrat statului 17 vagoane 
carne de bovine, rentabilitatea tine
rei ingrășătorii va crește simțitor. 

pentru legume, viî și pomi, tehnician 
pentru anumite specii și categorii de 
animale etc. O sarcină concretă pre
supune însă răspunderi sporite. Unii 
tineri tehnicieni spun : „De ce să mă 
leg la cap, dacă nu mă doare ? Mai 
bine să rămîn tehnician la general", 
ceea ce înseamnă un fel de băgător 
de seamă. Tehnicianul „la general" vine 
pe tarla cînd îi place lui, pune două, 
trei întrebări în legătură cu lucrările 
care se efectuează, mai asvîrle și cîteva 
observații „competente", după care se 
face nevăzut. Dacă lucrurile ies bine, 
se va lăuda : „Si eu am fost acolo". 
Dacă treaba iese rău, puțin îi pasă. 
El este tehnician „la general", nu poate 
fi tras la răspundere.

Un exemplu tipic de chiulangiu care 
nu-și găsește locul este tehnicianul Vir
gil Mihai. Și-a început stagiatura anul 
trecut la C.A.P. Bărcănești. Nu avea 
muncă concretă, o săptămînă venea, 
alta lipsea. Pînă la urmă s-a făcut 
operator de cinematograf în comuna 
Pelinu. Temîndu-se totuși că va fi tras 
la răspundere, s-a prezentat la uniunea 
raională să ceară un post potrivit.

— La Bărcănești n-aș vrea să mă 
mai întorc.

— Te dăm la Balaciu, la Sărățeni, la 
Sfîntu-Gheorghe. Dar numai cu sarcină 
precisă.

— Așa nu vreau. Dați-mă „la ge
neral".

Virgil Mihai, tînăr și valid, după patru 
ani de învățămînt tehnic, taie frunză 
la cîini. în acest timp, colega lui de 
școală Elena Anghel a fost aleasă bri
gadieră și conduce zeci de brațe de 
muncă. Cum se simte Virgil Mihai cînd 
dă ochii cu colega lui ? Nu se găsește 
nimeni să-1 trezească la realitate ?

7'ehniciapul practicant Radu Ion, de la C.A.P. Fundul ea-Lehliu, verifică 
pe tarlaua de lingă satul Gostila calitatea semănatului.

— Uneori sînt de vină chiar condu
cerile cooperativelor agricole în care 
lucrează tehnicienii, spune ing. agr. 
ILIE PLEȘA, vicepreședinte al uniunii 
raionalș. $i anume, cînd ezită să-i pro
moveze și să-i încadreze în funcții de 
răspundere, tolerînd comoditatea, chiu
lul și fuga de sarcini precise. Așa s-a 
întîmplat, de pildă, la C.A.P. Brazi, 
unde toți tehnicienii, 5 la număr, au 
fost ținuți pînă de curînd „la general". 
Rezultatul ? Doi dintre ei au și plecat. 
Ioana Sucigan și-a părăsit profesia și 
lucrează acum la O.V.F.L. Ploiești. Nu 
a așteptat decît să-i expire contractul 
încheiat, ca bursieră, cu cooperativa 

agricolă. Dar sînt cazuri cînd înșiși in
ginerii pledează pentru menținerea teh
nicienilor „la general" si pentru trans
formarea lor în simple „ajutoare". Sco
pul urmărit este ca inginerul să-și poată 
lăsa oricînd în loc „ajutorul", subal
ternul în timp ce el pleacă Ia Bucu
rești sau în altă parte, bineînțeles în 
interes personal.

Concluziile la discuția privind situația 
tehnicienilor din raion îi aparțin tova
rășului Ion Lăceanu, președintele 
U.R.C.A.P. : procentul tehnicienilor cu 
funcții de răspundere și sarcini con
crete nu este încă cel dorit și trebuie 
să fie îmbunătățit.

în raionul CĂLĂRAȘI, situația este 
cam aceeași. La 117 tehnicieni, există 
46 de brigadieri, din aceștia fete> re- 
prezentînd cam 10 la sută. Și aici se 
duce bătălia împotriva ipostazei de teh
nician „la general". Tuturor tehnicieni
lor care nu sînt brigadieri, li s-au dat 
sarcini concrete, fiind încadrați, potrivit 
pregătirii lor, într-una din funcțiile pre
văzute în îndrumarul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție. Mai sînt totuși și cazuri de dezer
tare de la profesia de tehnician și deci 
de frustrare a unității care a plătit 
bursa. Cîteva exemple : Aurel Stefan, 
din comuna Dorobanțu. urmărit Dentru 
plata despăgubirilor de școlarizare. Că
lin Maria, din comuna Radu Negru, 
care, bucurîndu-se de „înțelegerea" to
varășilor de la sfatul popular, a fost 
reprofilată ca funcționară la starea ci
vilă, Luminița Popovici, din comuna

Smîrdan, astăzi salariată la I.G.O. Că
lărași și alții.

— Oare școala, profesorii pe care i-au 
avut timp de patru ani actualii teh
nicieni se mai interesează după absol
vire de situația acestora ? l-am întrebat 
pe director LUCA I. OLIMPIU din 
Fundulea-Lehliu.

— Soarta tinerilor tehnicieni nu tre
buie să fie indiferentă profesorilor care 
le-au pus diploma în mină. Școlile din 
care au plecat acești tineri au datoria 
să se intereseze de ei. La noi, aceasta 
este o acțiune organizată. Mi se pare 
foarte important ca elevii să fie con
trolați încă din anul al IV-lea de prac
tică. Recent s-au întors din regiune 
trei profesori. Nu au depistat practi- 

canți ai școlii noastre care să nu-și 
facă datoria. Cred că pe tineri îi ajută 
mult faptul că noi îi îndrumăm la locul 
de muncă încă din anul de practică, 
sfătuindu-i să se pună repede și te
meinic în condiții de teren.

I-am văzut la lucru pe cei opt elevi 
din anul al IV-lea care fac practică 
la C.A.P. Fundulea. Cinci lucrează la 
sectorul vegetal și trei la zootehnie. 
S-au achitat ^tît de bine de sarcini, 
incit de la 1 ianuarie a.c., deși nu au 
încă diplomă, au fost încadrați ca teh
nicieni stagiari. Conducerea cooperati
vei se felicită că a trimis la școală 
asemenea bursieri. Ce satisfacție mai 
mare poate fi pentru părinți, pentru 
tinerii tehnicieni și pentru profesorii 
care au format cadre de nădejde ?

„VESELA 
GRADINA"

Plaiul românesc a fost întotdeauna 
fi este renumit prin podoabele sale 
naturale : munți cu codri nepătrunși, 
dealuri cu pomi fi podgorii vestite, 
fesuri cu holde îmbelșugate, rîuri re
pezi și marea albastră.

In cele ce urmează, ne vom ocupa 
puțin de „pomii roditori" din părțile 
de fes ale regiunii Argeș — frun
tașă regiune pomicolă. Susținuta 
campanie de acum cîțiva ani de a 
se planta cîți mai mu Iți pomi fructi
feri a dat roade. Sătenii ca și unii 
orășeni și-au întemeiat frumoase 
grădini cu pomi din soiuri alese, 
raionate și recomandate de spe
cialiști. Cooperativele agricole din 
cîmpie au valorificat de asemenea 
toate rîpele, viroagele și povârni
șurile de la șes, sădind vii și pomi 
în forme geometrice plăcute, incit 
și cîmpia a devenit o veselă grădină. 
Veselă, mai ales primăvara cînd 
pomii sint în floare pentru că pe 
timpul verii se întristează sub pri
virile noastre. Cum să nu se în
tristeze dacă tot felul de boli și 
insecte o atacă nemilos ? Frunzele 
se pătează, se veștejesc, sînt ciu
ruite iar fructele cad unele după 
altele înainte de a se coace, astfel 
că toamna, grădina plînge și speră, 
că in anul viitor feluritele „tox-uri" 
vor ajunge și la îndemîna coopera
torilor spre a fi folosite împotriva 
dușmanilor care o devastează cu 
furie. Așa se întîmplă mai ales cu 
merii, cu prunii înnobilați, cu perii, 
cu piersicii. Cunoaștem bolile, știm 
teoretic.timpul cînd trebuie să apli
căm tratamentele, dorim din inimă 
să avem și la șes fructe din belșug, 
dar nu găsim uneltele trebuitoare și 
materialele de tratament. Ne mul
țumim cu o stropire de iarnă făcută 
în grabă (cînd avem cu ce).

Intr-o vreme s-au organizat stro
piri și tratamente obligatorii ale po
milor din gospodăriile țărănești, iar 
toamna am obținut recolte bogate 
de fructe. Nu știm de ce s-a re
nunțat la acest început bun. în
trebăm : cine ne poate ajuta, com
petent. să îndrăgim și la șes grădina 
de lingă casă, bucuria copiilor ?

Pentru ce sădim pomi ? Nnmai 
pentru frumusețea lor ? Poate, dar 
chiar podoaba frunzișului îș» pierde 
din frumusețe cu atîția inamici ! 
Dorim fructe multe și de bună ca
litate și ele pot fi obținute prin mă
suri eficiente șt urgente.

Prof. GH. OANCEA 
comuna Crîngeni, 

raionul Drăgănești-OIt



Adunare solemnă prilejuită 
de împlinirea a 60 de ani 
de la răscoalele din 1907

Cuvintarea tovarășului
(Urmare din pag. I)

social, purtătoarea năzuințelor de neatîrnare și a senti
mentului de demnitate națională... Animată de o ne
țărmurită dragoste pentru glia strămoșească și de un 
inalt spirit de sacrificiu, țărănimea s-a ridicat în calea 
năvălitorilor și a cotropitorilor, a apărat cu propriul 
ei singe independența țării, insăși ființa națională a 
poporului**.

în marea cronică a luptei revoluționare a poporului 
sînt pentru totdeauna consemnate bărbăția și dîrzenia 
neînduplecată cu care masele țărănimii s-au ridicat 
împotriva exploatării și asupririi. Flăcările răscoalei 
de la Bobîlna, ale războiului țărănesc condus de 
Gheorghe Doja, ale marii răscoale populare în fruntea 
căreia s-au aflat Horia, Cloșca și Crișan, flăcările 
aprinse de moții lui Avram Iancu, de pandurii lui 
Tudor Vladimirescu și de oștirile revoluționare din 
1848 strălucesc în istoria poporului român ca mesaje 
de lumină ale trecutului, care s-au unit cu vîlvătăile 
din 1907, purtînd prin veacuri mărturia potențialului 
de energie revoluționară a țărănimii noastre, a capa
cității poporului român de luptă pentru progres social.

Aceste tradiții și-au găsit împletirea în epoca mo
dernă cu lupta clasei muncitoare care — afirmîndu-se 
de la apariția ei pe arena socială a României ca cea 
mai consecventă clasă revoluționară, purtătoarea ne
înfricată a intereselor tuturor celor ce muncesc — 
a ridicat pe o treaptă superioară lupta întregului 
popor pentru eliberarea națională și socială, i-a dat 
claritate de scop, i-a imprimat spiritul său de organi
zare, i-a insuflat combativitate, tenacitate, o conștiință 
tot mai înaltă — factori esențiali ai victoriilor dobîn- 
dite de oamenii muncii.

Sub conducerea proletariatului și a partidului comu
nist, prin lupta unită a muncitorilor și țăranilor, a 
tuturor oamenilor muncii, și-a putut găsi astfel deplină 
realizare cea mai înaltă aspirație a poporului — dreptul 
de a fi unicul stăpin al patriei și al vieții sale.

Tovarăși,
Rădăcinile marii răscoale din 1907 sînt adine, organic 

împlîntate în realitățile economice și social-politice 
din România acelor vremuri, în situația deosebit de 
grea a maselor țărănești, apăsate de jugul exploatării 
semifeudale și capitaliste, lipsite de pămînt și de 
drepturi, supuse arbitrariului și abuzurilor moșieri
lor și arendașilor, ale autorităților burghezo-moșie- 
rești.

Trecerea societății românești de la orînduirea feu
dală la cea capitalistă s-a desfășurat printr-un proces 
în cursul căruia una din sarcinile principale ale re
voluției burghezo-democratice — desființarea marii 
proprietăți funciare — nu a fost pe deplin realizată. 
Cu toate că reforma agrară din 1864 a desființat iobăgia 
și a jucat un rol pozitiv în dezvoltarea economică și 
socială a României, totuși ea nu a lichidat proprieta
tea moșierească, menținînd dijma, claca, rușfeturile, 
învoielile agricole și alte servituti cu caracter feudal. 
Ca rezultat, țărănimea era nevoită să suporte jugul 
dublu al formelor de exploatare feudale capitalistă.

Nedreapta împărțire a pămintului la începutul se
colului al XX-lea este ilustrată de statisticile zre- 
mii, care arată că 4 170 de mari proprietăți cuprin
deau 57 la sută din suprafața agrosilvică a țării, în 
timp ce 921 000 de gospodării țărănești dețineau doar 
84 la sută, iar peste 300 000 de familii țărănești erau 
total lipsite de pămînt. La aceasta se adăuga faptul 
tă un mare număr dintre familiile cu pămînt nu 
aveau unelte și vite de muncă. în 35 de ani premer
gători lui 1907, arenda pămintului a crescut de două- 
trei ori, iar în unele părți ale țării chiar de 5 ori. 
An de an deveneau mai împovărătoare obligațiile 
.robilor albi ai pămintului** — cum îi caracteriza, cu 
irept cuvînt, Nicolae Iorga pe țăranii din acele vre
muri. Înfățișînd suferințele pe care le îndura țără- 
limea, ziarul socialist „România muncitoare" scria : 
.Toată lumea știe cit de nemiloasă este exploatarea 
țăranului român. Cine nu s-a cutremurat de indignare 
răsfoind barbarele tocmeli agricole, aceste mărturii 
de lăcomie și cruzime ale proprietarilor și arendași
lor, menite să povestească generațiilor viitoare oro
rile pe care le-au îndurat strămoșii lor ?"

O profundă influență negativă asupra dezvoltării 
economice și social-politice a țării a exercitat pătrun
derea capitalului străin, care s-a intensificat la începu
tul veacului. Marile puteri imperialiste care-și împăr- 
țeau lumea își disputau principalele resurse ale țării, 
acaparînd poziții dominante în economia României. 
Țara noastră a fost adusă într-o stare de pronunțată 
dependentă față de aceste puteri, care-i orientau linia 
generală de dezvoltare spre rolul de anexă agrară, 
sursă de materii prime și piață de desfacere a mono
polurilor străire

Toate acestea frînau dezvoltarea socială a României, 
mențineau economia la un nivel coborît, înrăutățind 
considerabil condițiile de trai ale oamenilor muncii, 
adîncind mizeria maselor țărănești, generînd puternice 
contradicții sociale. Soluționarea problemei agrare, 
desființarea marii proprietăți moșierești, a formelor 
de relații feudale se impunea ca principală cerință o- 
biectivă a mersului înainte al societății românești, 
constituia în ace) timp problema capitală a întregii 
dezvoltări a țării, de a cărei rezolvare depindeau des
cătușarea forțelor de producție, progresul social, mo
dernizarea vieții de stat, independența economică și 
prJAtkî a României.

Îx aceste ■fur-*ri ti pe acest teren social, seînteia

Paul Niculescu- Mizil
care a aprins incendiul marii răscoale a fost sporirea 
dijmei în produse, a arenzii în bani și a celorlalte 
obligații la care erau supuse gospodăriile țărănești. 
„Fină acum am răbdat mult, — arătau locuitorii sate
lor Flămînzi, Novaci și Stroești, în jalba înaintată în 
februarie 1907 prefectului județului Botoșani — dar 
acum nu mai putem răbda, ne-a ajuns cuțitul la os..."

Dezlănțuirea maselor țărănești a împlinit avertismen
tul zguduitor pe care Coșbuc, dînd glas — în versuri 
de excepțională forță și măiestrie artistică — obidei 
și suferințelor, mîniei și revoltei ce mocneau surd 
în masele țărănimii, îl adresase cu peste un deceniu 
înainte claselor dominante :

„Să nu dea dumnezeu cel sfînt, 
Să vrem noi sînge, nu pămînt ! 
Cînd nu vom mai putea răbda, 
Cînd foamea ne va răscula, 
Hristoși să fiți, nu veți scăpa 

Nici în mormint!“

Jarul conacelor moșierești, cenușa registrelor de 
învoieli agricole și datorii, răfuiala cu boierii și aren
dașii au adeverit aceste cuvinte. „Vrem pămînt !** a de
venit în cursul răscoalei principala lozincă de luptă 
a țărănimii.

Amploarea răscoalei este oglindită de faptul că, 
izbucnind spre jumătatea lunii februarie în comuna 
Flămînzi din nordul Moldovei, ea ș-a extins cu re
peziciune din comună în comună, din județ în județ, 
mai întîi în Moldova, iar apoi, cu și mai mare inten
sitate, în Muntenia și Oltenia, cuprinzînd în viitoarea 
ei întreaga țară, mase uriașe de țărani. Au fost atacate 
moșiile și s-a trecut în unele locuri la împărțirea 
pămînturilor marilor latifundiari, au fost izgoniți din 
sate reprezentanții autorităților burghezo-moșierești, 
adeseori fiind numiți primari din rîndul răsculaților. 
Merită relevate ca forme mai înalte de luptă, în 
unele județe, înțelegerile prealabile între comunele 
învecinate pentru acțiuni concomitente, precum și 
încercările țăranilor de a pătrunde în orașe.

în fața puternicei ridicări a maselor țărănești^ cla
sele dominante în frunte cu monarhia au dezlănțuit 
un val de sălbatică teroare. întreaga armată a fost 
mobilizată, iar țara a fost transformată în teatru de 
război. Numeroase sate, cu locuitori cu tot, au fost 
rase de pe fața pămintului de focul bateriilor de 
artilerie ; zeci de mii de țărani au fost întemnițați, 
schingiuiți, torturați. Deasupra satelor fumegînde, dea
supra întregii țări, durerea și jalea și-au întins ză
branicul negru.

Reprimarea răscoalei din 1907 — una din cele mai 
singeroase crime împotriva poporului — va rămîne 
totdeauna un necruțător act de acuzare la adresa 
fostelor clase conducătoare și a politicii lor. Memoria 
celor peste 11000 de țărani căzuți în 1907 va dăinui 
în veacuri ca un simbol al dîrzeniei și neînfricării 
țărănimii în lupta pentru pămînt, libertate și o viață 
demnă !

Tovarăși,
Marea răscoală a țărănimii a determinat polarizări 

de forțe și precizări de poziții ale diferitelor clase și 
pături sociale, față de aspirațiile maselor țărănești, față 
de problemele dezvoltării României.

Forța socială care s-a situat în fruntea acțiunilor

In vizită la Muzeul de istorie a Partidului Comunist a mișcării revoluționare 
fi democratice din România

de solidarizare cu țărănimea a fost proletariatul. Fr; 
în lupta împotriva dușmanului comun, izvorită 
instinctul de clasă și din inima fierbinte a ț 
letariatului, din conștiința născindă a corni 
tații de interese a tuturor exploataților și ascj 
ților, și-a găsit expresie în sprijinul direct acordat 
rănilor răsculați de către muncitorii din Pașcani, î 
huși, de pe Valea Prahovei și din alte localități, în i 
rile acțiuni de solidaritate organizate la București, £ 
ila și în alte orașe,

în cursul evenimentelor din 1907, poziția cea 
înaintată au avut-o militanții de frunte ai miș< 
socialiste — Ștefan Gheorghiu, Ion C. Frimu, Mi 
Gh. Bujor, care, în apeluri, manifeste, în presă, 
susținut cauza țărănimii, au exprimat solidaritatea
cialiștilor, au chemat pe muncitori la acțiuni u 
cu țăranii, pe ostași — la fraternizare cu ră' 
lății. Manifestările de solidaritate ale muncitorilo 
ale mișcării socialiste cu țărănimea, cerința tot 
hotărît formulată de a se rezolva problema funda i 
tală a satului — pămînt țăranilor — marcau gem 
viitoarei alianțe muncitorești-țărănești, care avei 
se închege în anii noștri.

în ciuda instituirii regimului marțial, a < 
cuțiilor și condamnărilor la muncă silnică, 'i,u 
roși soldați au refuzat să tragă în răsculați ; în Te) 
man, Vlașca, grupuri de militari s-au unit cu țâr 
luptînd alături de aceștia.

Dovedindu-se la înălțimea luminaților cărturari 
trioți, a căror inimă a bătut mereu alături de p# 
reprezentanți proieminenți ai culturii și științei re. 
nești s-au situat cu hotărîre de partea luptei cs 
a țărănimii ; atitudinea exprimată față de râscc-aî 
înscrie ca una din cele mai prețioase pagini în ist 
bogatelor tradiții patriotice, progresiste a!e -.nicies 
lității române. Savanți și gînditori străluciți ca Vi 
Babeș, Petru Poni, Ion Cantacuzino, Spin: Haret, N 
lae Iorga, fruntași ai scrisului — Ion L. Cr.ragiale, 
hail Sadoveanu, George Coșbuc — și-au expri 
solidaritatea față de cauza țărănimii, au stigmat 
fărădelegile claselor stăpînitoare. Permitet;-mi să < 
cuvintele departevăzătoare ale istoricului Xenoj 
„Noi vedem în asemenea frămîntări fierberi din 
va ieși o lume nouă. Vedem în ele un paa uriaș jțl i 
luției și pe urma căruia va răsări o lumt, mai drrl 
mai adevărată și mai frumoasă — șFtot către im 
cale se îndreaptă și marea tulburare prin care l 
acum iubita noastră țară".

Răscoala din 1907, setea de dreptate a țărănimii 
inspirat paginile pline de dramatism ale lui Liviu 
breanu și Cezar Petrescu, versurile vibrante al« 
Alexandru Vlahuță, Octavian Goga, Tudor Arg 
pînzele de mare forță emoțională ale lui Tonitza. 
chian, Octav Băncilă — creații care au rămas pa 
totdeauna în patrimoniul culturii naționale, adevt 
Încă o dată că valoarea marilor opere de artă rezia 
mesajul lor, în redarea cu măiestrie a aspirațiiloa 
porului, în indentificarea creatorului cu viața și I 
mîntările acestuia.

Evenimentele revoluționare din 1907 s-au buJ 
de simpatia și solidaritatea populației din provJ 
românești aflate pe atunci sub dominație ssJ 
Referindu-se la cauzele răscoalei, ziarul transiîvd 
„Adevărul" remarca : „Nu țăranii sînt de vină... 
e a domnilor, care ii despoaie de averi și munci,] 
nici o mustrare de conștiință, nevoind aă atrtN 
plingerile, durerile și suferințele lor". La rindul] 
ziarul „Nagyvâradi naplo" („Jurnalul de Oradea") J 
„Numai cinismul nemaipomenit de criminal al tii 
rilor de arendași și conservatorismul latifundia 
nu voiau să ia cunoștință că de acum jjrigătul uM 
disperări răsună nu numai la ședințele soeialiștilJ 
la orașe, ci și în mizerabilele colibe țărănești..." I

Răscoala țărănească din 1907 a avut un larg I 
internațional, înscriindu-se ca una din cele mal 
ternice manifestări sociale ale timpului. Opinia pJ 
democratică din Franța, Rusia, Ungaria, Austria, d 
Belgia, China, Anglia, S.U.A., Germania și din J 
alte țări ale lumii a înfierat crima cercurilor gl 
nante din România. Cu adîncă înțelegere și sini 
s-a pronunțat pentru cauza țărănimii române mișl 
socialistă internațională ; Congresul de la Stul 
din 1907 al Internaționalei a Il-a a adoptat o rezl 
care exprima protestul față de politica de externi 
împotriva poporului muncitor din orașele și I 
României. j

Ridicînd la luptă forțe sociale atît de largi, răJ 
din 1907 a constituit una dintre cele mai aprige îl 



de clasă din istoria României, căpătând pe alocuri 
aspectul unui adevărat război țărănesc. Ea a arătat 
incă o dată, cu o forță fără precedent, necesitatea 
acută a înlăturării rămășițelor feudale în agricultură, 
-a rezolvării problemei agrare. Cu prilejui acestei răs
coale s-a afirmat cu o mare forță năzuința de dreptate 
socială a poporului, setea lui neostoită de libertate, 
hotărirea de a înlătura, cu prețul oricăror sacrificii, 
rînduiclile perimate, de a netezi drumul progresului 
social.

Evenimentele revoluționare din primăvara anului 
1907 au exercitat o puternică înrîurire asupra dezvol
tării ulterioare a țării. Clasele dominante, care au 
simțit în timpul răscoalei clătinîndu-li-se pămîntul sub 
picioare, au „descoperit" cu teamă adevăratul chip dîrz 
și aprig, al țăranului, pe care-1 socotiseră bun doar 
pentru a munci ca un rob și a fi biciuit la scara co
nacului cînd își cerea drepturile. Sub presiunea răscoa
lei au fost adoptate legi care, urmărind atenuarea 
contradicțiilor de clasă la sate, au îngrădit excesele 
sistemului bazat pe dijmă și au înlesnit dezvoltarea ca
pitalismului în agricultură. Ele nu au atins însă bazele 
proprietății moșierești, perpetuînd principalii factori 
care împiedicau progresul rapid al țării.
’ Cu toată amploarea și vigoarea ei, cu tot eroismul 

de masă al țărănimii, răscoala din 1907 a fost înfrîntă. 
Lipsa de organizare centrală, caracterul local, necoor
donat, de cele mai multe ori spontan, specific luptelor 
țărănești au înlesnit claselor dominante înăbușirea lot 
în singe. Totodată, procesul lent de dezvoltare a pro
letariatului în acel stadiu al evoluției capitalismului, 
ca și dificultățile pe care le întîmpina mișcarea noastră 
socialistă datorită dezorganizării în 1899 a vechiului 
partid muncitoresc, au împiedicat unirea luptei țără
nimii cu a clasei muncitoare, contopirea intr-un front 

-'unic a celor mai importante forțe revoluționare ale 
societății noastre.

întreaga istorie a luptelor țărănimii noastre a ară
tat că ea nu se putea elibera singură de exploatare 
și asuprire. Misiunea istorică de a organiza și conduce 
lupta revoluționară a poporului i-a revenit clasei mun
citoare care, sub conducerea partidului comunist, s-a 
dovedit la înălțimea acestei misiuni. Experiența 

^poporului român confirmă încă o dată teza marxist- 
leninistă potrivit căreia proletariatul, eliberîndu-se 
pe sine, asigură eliberarea tuturor oamenilor muncii, 
a întregii societăți.

înfăptuirea revoluției socialiste a determinat prefa
ceri adinei, structurale în viața social-economică a 
țării. Au fost lichidate pentru totdeuna exploatarea și 
asuprirea, inegalitatea socială, oamenii muncii sînt 
astăzi cei care dispun de roadele eforturile lor, ale 
activității lor consacrate înfloririi țării.

Caracteristic desfășurării operei de construcție so
cialistă este dezvoltarea puternică, continuu ascen
dentă a economiei naționale. Datorită politicii de in
dustrializare socialistă, urmată cu neabătută consec
vență de către partid, în țara noastră s-a făurit o pu
ternică bază industrială, în necontenită dezvoltare și 
perfecționare. S-au creat ramuri industriale noi, se 
ridică noi combinate și uzine, este introdusă intens 
tehnica nouă. Avîntul și elanul creator al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, eforturile perseverente ale 
partidului pentru modernizarea industriei, pentru apli- 

r^carea largă a cuceririlor științei și tehnicii contempo
rane, fac ca România să se situeze printre primele țări 
din lume ca ritm de creștere a producției industriale.

Politica de industrializare a determinat profunde 
modificări în condițiile de trai ale întregului popor, 
ale tuturor categoriilor sociale, a trezit la viață econo
mică și culturală intensă toate regiunile țării, stă la 
baza creșterii continue a bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc. întreaga experiență a dez
voltării țării în anii construcției sociliste arată că po
litica de industrializare este principalul factor al dina
mismului tuturor ramurilor economiei, al progresului 
tehnic și bunăstării poporului, al întăririi independen
ței și suveranității naționale.

Ca rezultat al acestei politici s-a creat o puternică 
bază tehnico-materială a agriculturii socialiste, a marii 
producții agricole mecanizate, se extinde tot mai larg 
aplicarea în agricultură a cuceririlor științei și 
tehnicii.

Orînduirea socialistă, nu numai că a împlinit, dar 
a și întrecut aspirațiile de dreptate și viață mai bună 
pentru care țărănimea a dat atîtea jertfe de sînge. 
încheierea cooperativizării agriculturii a determinat 
schimbări fundamentale în satul românesc, deschizînd 
zorile unei vieți noi, de lumină și prosperitate. Deși au 
trecut numai cinci ani de cînd sesiunea solemnă a 
Marii Adunări Naționale cu participarea, a 11000 de 
delegați ai țărănimii — cifră simbolică amintind numă
rul celor uciși în 1907 — a consfințit victoria socialis
mului la sate, forța noilor relații social-economice s-a 
impus cu evidență și exercită o înrîurire pozitivă 

~asupra dezvoltării economiei naționale. Deosebit de 
grăitor este faptul că agrrct»'mT"' României a asigurat o 
creștere continuă a producției agricole șl, pe mv—~ 
bază, a satisfăcut în toți acești ani — inclusiv în anii 
de reorganizare a relațiilor de producție la sate — 
cerințele de hrană ale populației, de materii prime 
pentru industrie, precum și unele disponibilități pen
tru export.

Socialismul a schimbat structural rolul și poziția 
în societate a țărănimii, care a devenit, alături de clasa 
muncitoare, stăpînă pe mijloacele de producție, pe 
rezultatele muncii sale, participantă activă la condu
cerea statului. Unită prin relații de colaborare și Întra
jutorare frățească, țărănimea cooperatistă reprezintă o 
clasă nouă, a cărei omogenitate și comunitate de inte
rese cu întregul popor constituie un factor esențial al 
unității națiunii noastre socialiste.

Pe baza creșterii producției agricole, a dezvoltării 
Întregii economii naționale, țărănimea cooperatistă se 
bucură în tot mai mare măsură de binefacerile civili- 
zauei socialiste ; au sporit an de an veniturile și pute
rea ei ii cumpărare, a luat o mare amploare construc
ts de ‘e la sate, se extinde electrificarea, s-a
’• t _r .; asistența medicală, se lărgește tot mai 
r <m cuiwrra] al țărănimii.

îr. Mzn cMaUurțpai zocialiste realizări de seamă 
r-su Ifi Amummu] științei și culturii, învăță-
IT».- **- —. u ouuȘM» arti Aice, care cunosc o largă 
lnfkm Xotal! ac întreaga sa istorie, poporul 

român nu și-a afirmat cu 
atita forță geniul creator ca 
în zilele noastre.

Succesele obținute în 
opera de construcție socia
listă sînt rezultatul eforturi
lor poporului român, con
știent că muncește pentru 
sine însuși, pentru propria 
sa bunăstare. Ele constituie 
un izvor de legitimă mîn- 
drie. Dar, tovarăși, ceea ce 
caracterizează modul de 
activitate și de gîndire al 
partidului nostru, al condu
cerii sale, este înalta exi
gență cu care examinează 
problemele încă nerezol
vate, «neînduplecarea față 
de lipsuri, perspectiva largă 
și stăruința cu care concen
trează atenția și eforturile 
poporului asupra sarcinilor 
mari, de deosebită răspun
dere, de care depinde acce
lerarea dezvoltării țării. Nu 
putem să ne mulțumim. în 
nici un domeniu, cu cele 
obținute — trebuie să pri
vim mereu înainte, spre 
obiective tot mai înalte. A- 
cestea sînt spiritul și con
cepția programului irasat 
de Congresul al IX-lea al 
partidului, pentru realizarea 
unui nou avînt al forțelor de 
producție, al științei și cul
turii, pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului, 
pentru progresul rapid și 
multilateral al țării.

în prezent, sarcina funda
mentală a întregului nostru 
popor este îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a 
obiectivelor planului cinci
nal. Asigurînd continuarea 
neabătută a politicii de 
industrializare, dezvoltarea 
ramurilor de bază ale indus
triei, partidul subliniază că 
am ajuns într-un stadiu în 
care trebuie îndreptate efor
turi perseverente spre îmbu
nătățirea calitativă a între
gii activități, acordîndu-se 
cea mai mare atenție pro
blemelor creșterii eficienței economice, perfecționării 
formelor și metodelor de conducere a economiei, îmbu
nătățirii organizării muncii, întăririi disciplinei, apli
cării celor mai înaintate cuceriri ale gîndirii tehnice, le
gării tot mai strînse a științei de producția materială 
— ca probleme de importanță hotărîtoare pentru trans
formarea României într-un stat industrial modern, cu o 
agricultură înaintată.

O parte componentă a acestui program, a întregului 
proces de desăvîrșire a construcției socialiste o cons
tituie dezvoltarea agriculturii. Pornind de la examina
rea condițiilor concrete ale țării, conducerea partidului 
nostru a subliniat și subliniază mereu că mai avem 
multe de făcut pentru a ajunge la nivelul unei agri
culturi intensive, multilaterale, pentru a atinge indicii 
înalți de productivitate socială a muncii, de organizare 
și de eficiență economică ai agriculturii din țările 
avansate.

Noi sîntem conștienți de faptul că transformarea so
cialistă a satului, cooperativizarea a marcat doar în
ceputul procesului de ridicare a agriculturii noastre. 
Mobilizarea —- pe baza deplinei valorificări a superio
rității relațiilor socialiste — a marilor rezerve de care 
dispune agricultura în vederea sporirii producției, ri
dicării randamentului la hectar, economisirii muncii 
sociale, este condiția făuririi unui belșug de produse 
agro-alimentare în interesul poporului muncitor. Spri
jinind eforturile țărănimii, partidul a elaborat un an
samblu de măsuri pentru modernizarea agriculturii, 
care prevede extinderea mecanizării, chimizării, iriga
țiilor și ameliorărilor funciare, aplicarea pe scară largă 
a cuceririlor științei, concomitent cu reducerea chel
tuielilor materiale și de muncă, în scopul dezvoltării 
susținute și rapide a forțelor de producție, creșterii 
producției vegetale și animale, sporirii contribuției a- 
griculturii la venitul național și la acumulările so
cialiste.

înfăptuirea acestui ansamblu de măsuri are o impor
tanță hotărîtoare pentru dezvoltarea întregii economii 
naționale, pentru introducerea tot mai largă a civili
zației socialiste în viața satelor, pentru progresul ge
nerai ai Rvinâniei socialiste.

Tovarăși,

Victoria cauzei socialismului în țara noastră, liber
tatea, independența și înflorirea patriei își au izvorul 
în alianța frățească a muncitorilor și țăranilor fără 
de care nu ar fi fost posibile uriașele prefaceri petre
cute în patria noastră. Este meritul istoric al Parti
dului Comunist Român de a fi asigurat făurirea și 
cimentarea acestei alianțe, într-o perioadă de însem
nătate crucială, hotărîtoare, pentru poporul român, în 
focul unor grandioase mișcări sociale, al luptei intense 
pentru înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei 
agrare, al participării .României la războiul eliberator 
împotriva Germaniei hitleriste, al marilor bătălii de 
clasă pentru democratizarea țării, pentru înfrîngerea 
reacțiunii burghezo-moșierești și instaurarea puterii 
celor ce muncesc, al luptei pentru dezvoltarea inde
pendentă, de sine stătătoare a patriei. în aceste mari 
încleștări sociale, clasa muncitoare, forța conducătoare 
a revoluției, și țărănimea, aliatul ei de nădejde, au 
mers alături, umăr la umăr, iar măreția victoriilor 
obținute a învederat cu și mai multă forță importanța

decisivă a alianței muncitorilor și țăranilor, ea bază 
de neclintit a tuturor cuceririlor istorice ale poporu
lui, a orinduirii noastre socialiste.

în actuala perioadă a construcției socialiste, alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea a dobîndit un conți
nut nou ; măsurile luate de partid după Congresul al 
IX-lea, înființarea uniunilor cooperatiste, au deschis 
o nouă etapă în viața satului, au dus mai departe 
procesul de unire și de organizare a țărănimii, pe 
scara întregii țări, au creat cadrul unei colaborări tot 
mai largi a celor două clase prietene, ridicînd pe o 
treaptă superioară alianța muncitorească-țărănească. 
întărirea continuă a acestei alianțe, a frăției tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, unitatea 
strînsă a întregului popor in jurul partidului, al Co
mitetului său Central, constituie garanția unor noi și 
importante succese în dezvoltarea economică, socială 
și culturală a patriei, chezășia înaintării societății 
noastre pe drumul socialismului și comunismului.

Tovarăși,

Partidul Comunist Român acordă o înaltă prețuire 
tradițiilor revoluționare, a tot ce este progresist în 
trecutul patriei, momentelor de seamă ale luptei so
ciale și de eliberare națională, ale luptei pentru so
cialism. Cultivarea acestor tradiții, cinstirea strădanii
lor și sacrificiilor făcute de înaintași pe a căror te
melie seculară se înalță tot ceea ce am clădit în 
acești ani, ne învață să iubim și mai mult, cu și mai 
multă pasiune cuceririle prezentului, sînt un puternic 
factor educator, de dezvoltare a conștiinței socialiste 
a maselor largi și în special a tineretului — consti
tuie o sursă generatoare de inepuizabile energii pentru 
a continua, a desăvîrși și a duce mereu mai departe 
năzuințele de libertate și propășire a patriei.

Aceste tradiții glorioase reprezintă pentru întregul 
popor un însuflețitor îndemn la muncă neobosită și 
entuziastă pentru a face ca țara noastră, liberă și in
dependentă, să devină tot mai prosperă, să înainteze 
neîntrerupt pe drumul civilizației socialiste — pentru 
ca națiunea noastră să-și sporească aportul la creșterea 
forțelor socialismului în lume, la cauza păcii, colabo
rării și înțelegerii între popoare.

Evocînd răscoala din 1907 partidul, comuniștii, în
tregul popor aduc un omagiu eroismului țărănimii, 
vitejiei și sacrificiilor ei în lupta împotriva exploata
torilor și asupritorilor. Monumentele ridicate în locu
rile pe unde a trecut focul răscoalei, ordinele și meda
liile ce strălucesc pe pieptul participanților, adunările 
solemne care se desfășoară în aceste zile în întreaga 
țară sînt o expresie a acestui înalt omagiu.

Nu există cinstire mai înaltă a eroicelor lupte revo
luționare pe care le aniversăm decît hotărîrea nes
trămutată a partidului nostru, a oamenilor muncii, a 
tuturor forțelor creatoare ale poporului de a nu pre
cupeți eforturile pentru a înfăptui cu succes hotărîrile 
trasate de Congresul al IX-lea al partidului, pentru 
a desăvîrși măreața operă de construire a socialis
mului. în strînsă unire, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, oamenii muncii fără deosebire de na
ționalitate. urmînd cu neabătută încredere călăuza 
lor încercată — Partidul Comunist Român — vor 
făuri un viitor tot mai luminos scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România !



Au trecut 60 de ani de la răscoalele 
țărănești din 1907. Puțini trebuie să 
mai fie acei care au luat atunci 
parte și care-și mai aduc aminte 
de viața neînchipuit de grea a ță
ranilor din acea vreme. Dar oameni 
de știință, etnografi și sociologi, ca 
și o mulțime de scriitori, au fixat 
în cărți tabloul sinistru al vieții im
pusă poporului de clasa stăpînitoare. 
In ultimii 20 de ani, condițiile de 
viață ale țărănimii s-au transformat 
atît de radical, încît cele de atunci 
apar de necrezut, și parcă întîm- 
plate cu veacuri în urmă.

De aceea, în aceste zile de primă
vară, e bine să ne aducem aminte 
ce grozăvii se întîmplau atunci în 
țara noastră, ce criminală a fost mo- 
șierimea și să tragem învățăminte, 
să prețuim cum se cuvine acțiunea 
înțeleaptă de eliberare a țărănimii 
dusă de Partidul Comunist Român, 
singurul partid care nu a înșelat-o.

In mîinile boierilor se adunaseră 
milioane de hectare. Marele învățat 
Radu Rosetti, în cartea sa De ce 
s-au răsculat țăranii arată că lati
fundiile s-au constituit în epoca fa- 
narioților, fiind luat cu hapca pă- 
mînturile țăranilor și răzeșilor prin 
mijloace cu totul imorale, de la în
șelăciune pînă la crimă. A fost o 
acțiune dusă cu dîrzenie de-a lungul 
a sute de ani în care timp „judele"
— șeful satului — începe a deveni 
din șef, stăpîn, și din stăpîn al satu
lui, proprietar al pămînturijor.

O infimă minoritate, — 1000 de 
boieri — stâpînea cu mult peste 
jumătate din pămîntul arabil al țării 
și exploata sălbatic pe țăranii fără 
pămînt.

„Ca pînă în ziua de azi toate sar
cinile cele mai grele numai asupra 
noastră au fost puse, — spuneau 
în jalba lor deputății țăranilor pon- 

■deși în 1857 — și noi mai de nici 
unele bunuri ale țării nu ne-am în
dulcit, iară alții fără să fie supuși 
Ia nici o povară, de toată mana țării 
s-au bucurat ; Că noi biruri grele pe 
cap am plătit, oameni de oaste nu
mai noi am dat ; Ispravnici, judecă
tori, privighitorj și jandarmi numai 
noi am ținut ; drumuri, poduri și șo
sele numai noi am lucrat ; beilicuri, 
podvezi și havalele numai noi am 
făcut ; boerescuri, zile de meremet 
numai noi am îndeplinit ; clacă de 
voie și fără voie numai noi am dat...“

„Vroim să scăpăm, adaugă jalba, 
să ne răscumpărăm de robia în care 
sîntem, să nu mai fim ai nimănui, 
să fim numai ai țării, și să avem și 
noi o țară."

Se știe ce soartă a avut această 
jalbă. Boierii au manevrat astfel 
încît nimic nu s-a schimbat, decît 
doar în mai rău.

Radu Rosetti, relatează că el cu
noaște țărani harnici și cumpătați 
care au muncit 15 ani pentru a achita 
datoria contractată în iarna anului 
1866—67, pentru cumpărarea popu- 
șoilor trebuitori hranei familiei lor.

Țăranii erau obligați să plătească 
tot felul de biruri grele. Pîndăritul,
— pentru plata pîndarului care 
păzea cîmpul boierului ; cocăritul, 
pentru despăgubirea boierului pen
tru porumbul ce s-ar fi furat de tre
cători din lanuri ; șoricăritul, pen
tru despăgubirea de ceea ce îi mîn- 
cau șoarecii ; ciorăritul, pentru tot 
ce stricau ciorile.

Azi ai crede că toate acestea sînt 
născociri. Ele constituiau însă așe
zarea obișnuită, statornicită de 
boieri.

1907
Jecmăneala țărănimii s-a agravat 

cu timpul prin pacostea arendașilor 
care jupuiau cît mai mult, pentru a 
ajunge și ei boieri. Și erau trusturi 
de arendași. în 1905, o singură fami
lie de arendași, exploata în arendă 
nu mai puțin de 159 393 de hectare 
și încasa la rîndul ei din subaren
dare la țărani, 3 441 343 lei pe an. 
De asta s-au răsculat țăranii. De 
mirare nu este că s-au răsculat ci 
că au răbdat atît. *1*

Dar nici răscoala nu le-a îmbună
tățit soarta. Tot cu promisiuni s-au 
ales. Au căzut victime însă peste 
11 000 de țărani într-o represiune 
sălbatică și alte mii au înfundat în
chisorile ca instigatori și partici
pant!.

Nelegiuirea a continuat. Țărăni
mea a pierdut atunci lupta cu ex
ploatatorii, fiindcă au fost lipsiți de 
conducerea clasei muncitoare. Abia 
tîrziu, după eliberarea țării de sub 
jugul fascist, țărănimea luminată și 
condusă de Partidul Comunist 
Român, și-a cucerit adevărata liber
tate, adevărata demnitate.

11 000 de țărani, feciorii și nepoții 
celor 11 000 căzuți la 1907, au săr
bătorit acum cinci ani, în fața Marii 
Adunări Naționale, desăvîrșirea so
cializării agriculturii, chezășie sigură 
a buneistări. Acolo, în partea stingă 
a pieptului, la locul inimii, unde 
țintiseră ostașii în bunici și părinți 
în 1907, nepoții și feciorii au atîrnat, 
semn luminos al biruinții, decora
țiile de aur ale cooperativizării agri
culturii.

Drumul spre biruință a fost lung, 
— sute de ani ; luptele au fost multe 
și grele, dar izbînda a venit deplină, 
adusă de Partidul Comunist Român, 
care conduce întregul popor spre 
zările luminoase ale comunismului.

DEMOSTENE BOTEZ

Cînd 80 întins viitoarea
Pojarul răscoalei cobora tot mai mult 

spre Cîmpia Dunării. Satele își transmi
teau făclia mîniei și în această parte 
a țării. In comuna Plopii-Slăvitești din 
fostul județ Teleorman, țăranii se adu
nau tot mai des în fața primăriei și 
comentau pînă noaptea tîrziu veștile 
privind mersul răscoalei. In glasuri nu 
mai era sfială. Răsunau amenințări la 
adresa ciocoilor.

— Dumneata ce ne sfătuiești, dom
nule învățător ? îl întrebau sătenii pe 
învățătorul Marin Udma, care stătea 
ceasuri întregi de vorbă cu ei.

— Oameni buni, vîlvoarea se apropie. 
Țăranii sfărîmă peste tot avutul 
ciocoilor și registrele de învoieli. Ce vă 
sfătuiesc ? Știți doar zicala : „Joacă 
ursul la vecin, o să joace și la noi!“ 

învățătorul Marin Udma avea pe 
atunci 22 de ani. Era tinăr, în putere, 
muncea de dimineața pînă seara. Bătea 
zilnic mulți kilometri umblînd din

Unii dintre cei foarte bătrîni cu care 
m-am întîlnit acum 10 ani în holul 
Teatrului de Operă, la sărbătorirea 
semi-centenarului răscoalei, se odih
nesc acum în pace. Martorii se împu
ținează așadar, cum e firesc să fie, 
dar amintirea faptelor va dăinui în 
veci. Bătrînii de acum, la care ne uităm 
cu venerație, au chipuri de sfinți. Le 
eâtăm in ochi răsfringerea flăcărilor 
răscoalei, dar ea nu apare decît cînd 
încep să-și amintească. Fiecare și-a spus 
povestea copiilor și nepoților cu care 
se află alături la prăznuirea celui de 
al 6-lea deceniu de la răscoală. întâm
plările acestea vor fi purtate secole in 
șir ca o ștafetă a generațiilor de țărani 
și puse în locul unde le șade bine, în 
balade și în legendele eroice.

Dar iată că le auzim azi incă o dată 
din chiar gura celor de atunci și soco
tim ca pe un copleșitor privilegiu faptul 

MARTORI
că îi putem asculta, că le sîntem con- 
temporani.

Un bătrîn își trage cu greu piciorul 
țeapăn pe treptele de marmură. E 
Gheorghe Iacobeț, de 83 de ani, din 
Salcia-Suceava.

„Vezi matale, eu am făeut două răz
boaie, — dintr-unul am rămas cu picio
rul beteag, — dar nici unul nu mi-a 
însîngerat sufletul atîla cît cele văzute 
în vremea răscoalei". (Era catană la 
regimentul 4 artilerie Roman și venise 
acasă intr-o permisie). „Auzisem, — 
spune el, că oamenii din Flămînzi stri
caseră conacul. In zori am pornit-o și 
noi spre acareturile lui Cantacuzino 
Pașcanu și le-am pus foc. Peste trei 

casă în casă, sfătulndu-l pe oameni să-șî 
lase copiii la școală. „Dați copiii să 
învețe carte! Cei buni la învățătură 
vor răzbate mai lesne prin viață, își 
vor face mai ușor un rost". 1 se rupea 
inima de ce vedea în sat: mulți oameni 
cu desăvîrșire lipsiți de îmbrăcăminte 
și de hrană, 80 la sută analfabeți.

Semnalul răscoalei l-a dat învăță
torul. Era și el tot fiu de clăcaș. Nu 
putea să nu fie alături de ei cu povața 
și cu fapta în zilele vîlvoarei. După 
răscoală, au venit călărașii cu schimbul, 
trimiși de stăpînire, și l-au arestat. 
Din clasă, din mijlocul școlarilor care 
plîngeau, l-au luat. L-au biciuit, l-au 
dus în piepturile și-n picioarele cailor, 
pas alergător. Cind n-a mai putut, l-au 
legat cu funii de o căruță. Pînă la 
Turnu-Măgurele, a fost tîrit prin toate 
satele — Uda Clocociov, Uda Paciurea, 
Saelele, Olteanca, Segarcea Vale, Lița. 
La popasuri, un gradat striga : 

zile ne-au luat jandarmii și ne-au dus 
la Botoșani. Timp de șase zile am fost 
bătuți de cite trei ori pe zi. Ne dădeam 
cu unsoare de mașină să se moaie 
cojile de sînge. Cînd m-am dus la regi
ment mă așteptau alte cazne. Am fost 
dat pe mina Consiliului de disciplină 
ca dezertor și instigator la răscoală*. 
Oftează adine și tace. Apoi cu o into
nație nouă, neașteptată, adaogă ca po 
o încheiere solemnă : „Pe moșia lui 
Pașcanu sînt patru cooperative agri
cole. Răsare alt grîu și stă altă piine 
pe masă. De-ași putea gusta încă de 
vreo 10—15 ori poama din podgorii !“ 
Și vechea catană zîmbește și face poz
naș cu ochiul. Cei din jur eliberați de 
sub tensiunea evocării rid de-a binelea.

o
„Uite cum a fost — începe Năstase 

Bira de 86 de ani, din Traianu, regiu
nea București, aflat la el în sat printre 
fruntașii răscoalei.

— La noi era liniște, da* mocnea 
răsmirița. I-am spus unuia, leat ca 
mine, din ăi care făceau instrucție la 
Roșiori cu puștile de lemn : „Vezi mâ 
ce-i pe la Peret".

— Au pus foc la Orbeșteanu — mi-a 
spus a doua zi. Am luat atunci coasa 
și am apucat-o prin sat chemînd oame
nii. Cînd ne-am strins, au venit vătafii 
lui Gogu Cristodorescu, moșierul cel cu 
17 000 de pogoane și ne-au zis : „Bă, 
dacă sînteți cuminți, vă dăm porumb 
și grîu“. Nu l-am crezut că-i știam ce 
fel de învoieli știu să facă. S-au dus 
în cancelarie și-au tras pe fereastră 
cu pistoalele. Stan Călcîia a căzut 
fulgerat și atunci ni s-a întunecat în 
fața ochilor și am dat năvală în conac. 
Vătafii fugiseră. Am ars registrele în 
care eram îngropați pînă în gît în 
datorii. Cînd a venit armata ne-a legat 
eîte doi ca pe vite. Niei pe muiert’nu 
le-au cruțat. Ioana Dumitru Butan a 
murit la o lună după ce a venit de 
la închisoare... Asta-i tot".

Am înțeles că se grăbea. Ii aștepta 
afară orașul de unde pornise tot într-un 
martie ca acesta ordinul care a secerat 
11 000 dintre ei. I-am văzut cătînd pe 
sus, cu mina streașină la ochi spre clă
dirile înalte, învăluiți de lumina blinded 
primăveri.

V. TOSO

— învățător, plătit de stat, a împins 
satul la răzmeriță.

In loc de huiduieli, femeile și copiii 
i-au dat apă. Lacrimile de pe obrajii 
privitorilor i-au ogoit durerile.

Sînt șase decenii de atunci. învăță
torul pensionar Marin Udma are 82 de 
ani și a fost invitat să participe, alături 
de ceilalți veterani, la recenta adunare 
solemnă prilejuită de comemorarea răs
coalelor țărănești din 1907. Vizitind Mu
zeul de istorie a Partidului Comunist 
a mișcării revoluționare și democratice 
din România, Marin Udma și-a desco
perit numele pe o listă a arestaților 
din Teleorman. Nu știa de existența 
acestui document păstrat cu grijă. O 
filă din zbuciumata istorie a tării 
noastre. O mărturie între atitea altele 
scrise cu slovă de foc.

. K. VÎ.AHU

GHEORGHE IACOBEȚ, IO ROACHE BALAN,
Com. Salcia, Com B lagrști

Suceava Boi un

N1CULAE SIOATA.
Com. Uotfeni de Sus

Bacău

CONSTANTIN VADARIU, 
Cotn Razboeni 

Bacau
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-fia.

timișoara

produce

gamă bogată de pălării pentru băr
bați, femei și adolescenți, confecțio
nate din păr de iepure, lină și pat 
Cereți Ia toate magazinele de specia
litate pălăriile cu marca „PAL.TIM" 
de calitate superioară și durabile.

Jiidoria

produce

ANVELOPE
pentru : autoturisme, microbuze, autocamioane, autobuze, tractoare, 
mașini agricole, motociclete, scutere și biciclete precum și camere.

FABRICA DE MUCAVA CARTONAJE 

„P R A H O V A“ 
COM. SCĂIENI, RAION Șl REGIUNE PLOIEȘTI,

produce și livrează 
unităților socialiste:

■

cartoane pentru încălțăminte

— mucava din paie

— mucava gris

— diferite confecții ambalaje
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DE 1 APRILIE
CICERONE THEODORESCU

Așa ne povestea Păcală, 
Pe cind veneam noi de la școală.

El niciodată nu căzu
De-acord, tot răspunzîndu-i: „Mnuu..."

O întîmplare de-altcindva 
Eroii lui fiind „el“ și „ea" :

întruna dînsa ii spunea
Cu-o surdă neclintire : „Mdaa..."

—El, înciudat, cu fruntea-n piept. 
Și ea-ndărătnică, ce-i drept,

Dar incăpăținatu-acu
Mai aprig o trata cu : „Mnuu—**

Aveau ceva de discutat 
Dar fără nici un rezultat, Am auzit-o iar pe ea

Prelung, ne-nduplecată: „Mdaa.."

Că-mpotrivindu-se-amîndoi 
Nu da nici unul înapoi. Dar el nepăsător trecu 

Și-i asvirli același: „Mnuu.„“

Știți cum se spune din strămoși 
(Vorbind de doi căpăținoși): El tot cu „mnuu", ea tot cu „mdaa", 

Neînțelegerea dura —>
Cum zice unul, nu e bine. 
Iar celălalt pe-a lui o ține I Căci nu se-nțelegeau de fel, 

Pe drum, o vacă și-un vițel.
El, capu-ntors în partea-ailaltă.„ 
Ea, decît dinsul mai inaltă,

Pe drum, din cind in cînd se-oprea 
Cu-o surdă neclintire : „Mdaa..."

Păreau certați. Puși pe răzbel.
Și, indîrjindu-se la fel,

—Pe cind veneam noi de la școală, 
Așa ne povestea Păcală 
(Vorbind de doi căpăținoși) 
O întîmplare... din strămoși I

Din volumul „Pădurea de cleștar", în 
curs de apariție la Editura Tineretului.

Din moși-strămoși prima zi a lui 
april este ziua păcălelilor. A fost aleasă 
această zi poate tocmai pentru că și 
ea ne păcălește adeseori prin capriciile 
vremii, oferindu-ne ploaie cînd aștep
tăm zi senină și guturai în loc de plim
bare fără cojoc.

E Intr-adevăr o plăcere să „tragi" 
cuiva o păcăleală strașnică de 1 aprilie, 
dar și mai plăcut e atunci cînd ești 
păcălit... Vreau să spun mai plăcut pen
tru celălalt I

Sînt însă fel de fel de păcăleli I
I-ai spus, de pildă, vecinului că i-a 

fugit capra si-1 trimiți după ea taman 
la marginea satului, cică acolo ai fi 
văzut-o ! Vecinul aleargă într-un suflet, 
o caută, dar capra nicăieri! Ea se află 
acasă, liniștită și habar n-are că-i 1 
aprilie... E o păcăleală ! Și nu-i cu su
părare !

Dar vezi pe cite unul care ia capra 
de la cooperativă și-o duce la el acasă I 
O caută președintele, o caută zooteh
nistul, capra nicăieri ! Vine însă contro
lul și-o găsește... A fost tot o păcă
leală 7 Se prea poate ! Numai că păcă
leala se afla agățată sub grindă în 
formă de pastrama I Ei, asta-i cu su
părare !

Sau, să zicem că te oprești în poartă 
la un prieten să mai stați oleacă de 
vorbă. Ce mai faci 7 Ce mai zici ? Da-n 
sticlă ce ai ? Ii spui că ai luat niște 
vin de la bufet și-i dai să bea. Trage cu 
poftă prietenul, da-n sticlă... apă chioa
ră !... E o păcăleală ! Și nu-i cu supă
rare I

Dar mai e cîte unul care e chiar 
gestionar la bufet. Te duci la el și te 
primește bucuros. Ce mai faci I Ce mai

zici 7 Cu ce să te servesc 7 Și spui că 
vrei o sticlă de țuică pentru acasă, 
dar cînd o guști... mai mult apă 
chioară !... A fost tot o păcăleală 7 Se 
prea poate ! Numai că la control i-au 
găsit toate butoaiele... păcălite ! Asta e 
cu supărare !

Acum un an, de 1 aprilie. Tudorache 
n-a apărut ca de obicei, dis-de-dimi- 
neată. la cooperativă. A venit în schimb 
un nepot de-al lui și l-a anuntat pe 
președinte că „bădița Tudorache e bol
nav și nu poate veni la lucru". Preșe
dintele s-a și grăbit să se ducă la el, 
să vadă ce are ! Dar ia-1 pe Tudorache 
de unde nu-i I Tudorache era de mult 
la cooperativă și trebăluia pe la graj
duri. A fost o păcăleală ! Și asta nu-i 
cu supărare !

Dar tot acum un an. de 1 aprilie, am 
auzit că unul Manolache tot așa n-a 
venit la cooperativă. A venit în schimb 
un nepot de-al lui și l-a anuntat pe 
președinte că „bădița Manolache e grav 
bolnav și nu poate veni la lucru". Pre
ședintele s-a grăbit să se ducă la el, 
să vadă ce are. Dar ia-1 pe Manolache 
de unde nu-i. Manolache era de mult 
plecat de-acasă... Să fi fost tot o păcă
leală 7 Se prea poate I Dar de ce Mano
lache se afla în vremea asta la bo
degă 7 Ei, asta-i cu supărare!

De-aceea zic, sînt fel și fel de păcă
leli !

Uite șl mie, acum vreo 17 ani, de 1 
aprilie, cineva mi-a spus că-i place cum 
scriu I N-am știut că-i păcăleală și-am 
luat-o în serios ! Cînd am aflat, era 
prea tîrziu 1

ION MUSTAȚA

V.TiLMA Mi?*'
pentru comuna TE/ȘANt - TEl-EAVEN

Ilie Moldoveanu, Nicolae 
Breazu, Elisabeta Vlădan și 
mulți alții, ajută voluntar 
la renovarea căminului 
tural.

însănătoșire grabnică, 
cine i
Bine, dar nu sînt bolnav... 
Atunci de ce nu vii și tu la 
cămin î

Mana Ciulac, deși are 60 de 
ani, este instructoare de dan

Comisia de împăciuire reușește să 
împace peste 80 ia sută din cazuri.

— 8e facem, vecina i ne împăcăm acum 
sau mergem la comisia de împăciuire ?

De unde știi dansurile bunico 7 
— De la bunica...ouU (JfcTTi Id COTfitSlCl ttc ITfipCIClUlfC ' ~~ U" IC* UUfțtvU.,«

ITnrmntia Ho fon-Formația de tea
tru e prezentă 
foarte rar pe sce-

— M amico, păcat 
n-ai venit... a fost un 
spectacol rar.
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