
Meșteșugarii j 
noștrij

) «f n martie, anul acesta. La 
J I / ora 5 după masă, ușa 
■j 1 * expoziției din Bulevar- 
J dul Magheru s-a deschis, in 
J sală a intrat primul vizita- 
j tor.
J Felurite obiecte menite a 
J. face viața mai ușoară și mai 
j frumoasă sînt expuse aci, c* 
) o dovadă a realizărilor cu 
•! țâre unitățile cooperatiste 
^Lneșteșugărești își întîmpină 
^^el de-al doilea Congres.. A 
Ț privit curios mașina electrică 
j de spălat : bună treabă 1 A 
) trecut de aci in fața diferite- 
J. lor mașini de calculat, gîn- 
) dindu-se, poate, că de-acum 
) părul funcționarilor va albi 
•! mai greu... In cunoscu- 
j tele acordeoane „Timiș", vi- 
’ zitatorul a simțit, clocotind 
ț ca intr-o matcă, izvorul me- 
J lodiilor curgind de pe sute 
) și sute de scene către sufle- 
j tul oamenilor... In fața dife- 
J ritelor dormitoare modeme a 
J stat mai puțin : are și el a- 
j casă mobila asta lustruită, cu 
J furnir, în care se scaldă ra- 
J zele luminii, ca într-o apă 
j neagră. Drept e că Far fi 
J plăcut s-o aibă pe-astălaltă, 

-J din cireș. Așa e omul. Dar, 
j iată, încep exponatele după 
) natura materiei prime din 
! care s-au născut: sfoară — 

cu toate obiectele împletite 
care ne-am obișnuit de 

^^piult; aluminium — născut 
parcă pentru a înzestra bu
cătăriile cu vase ieftine, trai
nice și ușoare.

In anii puterii populare, 
cooperativele au ajuns să 
producă și bunuri care se 
părea că nu pot fi realizate 
decît de marea industrie. 
Stau mărturie mașina ex
centrică. mașina universa
lă, raboteza, bohrmașina, 
mașina electrică de sudat — 
toate mașini-unelte, reali
zate în cooperative, la nive
lul fabricii. Tot la nivelul fa
bricii sînt realizate produsele 
textile cele mai variate, de 
la pînza de ațică pînă la sto
fa cu imprimeuri, de la ex
tragerea firului din gogoașa 
de mătase pînă la rochia de 
voal, fină ca o spumă.

Tîrziu, pe cartea nouă a- 
șezată la eșire, primul vizi
tator al expoziției a notat 
prima impresie, în cuvinte 
simple, ca însăși viața cre
atorilor necunoscuți ai fru
museților văzute: „Expozi
ție minunată. Cinste mește
șugarilor noștri!”

STELIAN FILIP
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Frumusețea cusăturilor naționale executate La cooperativa 
meșteșugărească „8 Martie" din comuna Breaza, regiunea 
Ploești, este cunoscută și dincolo de hotarele țării. Fotogra
fia noastră o înfățișează pe Elena Băcanu lucrătoare la „8

Martie", arătînd cu mîndrie tovarășelor ei ultimele modele 
de ii create în cinstea celui de al doilea Congres al coope
rației meșteșugărești din R.P.R.

Foto: PETRE DUMITRESCU

Zi de zi, între anii 
1855 și 1866, în 
sala de lectură a

Muzeului Britanic din 
Londra venea un om cu 
barba pe jumătate că- 

flintă, un om căruia bi- 
^iotecarul îi punea pe 
masă teancuri întregi 
de cărți, Aplecat peste notițele lui, 
sîrguinciosul cititor rămînea adese
ori în sala bibliotecii și în timpul 
pauzei de prînz.

Omul acesta era Karl Marx, 
creatorul și părintele socialismului 
științific. Iar lectura sa perma
nentă în bibliotecă avea ca scop 
strîngerea materialului documen
tar pentru geniala sa operă, „Ca
pitalul".

Marx știa bine, ba chiar a și 
spus-o în nenumărate rînduri, că 
nu-i va fi dat să trăiască luminoa
sele zile în care visele lui vor de

tească care l-a îndemnat să-și în- 
he munca de o viață întreagă 
ei lupte al cărei rezultat nu 

avea să-l mai apuce ? Se explică 
prin aceea că Marx știa bine că 
generația tînără va duce mai de
parte facla muncii sale.

Credința sa s-a adeverit. Atunci

de Alfred Mergui Sperber
Laureat al Premiului de Stat

cind Marx se stin
gea la Londra, a- 
tunci, undeva în
Rusia, In îndepărtatul oraș Sim
birsk trăia deja un tînăr, care avea 
să ducă mai departe marxismul, 
să pună bazele primului stat al 
muncitorilor și țăranilor. Tlnărul 
acesta era Vladimir Ilici Ulianov, 
cunoscut mai tîrziu întregii ome
niri sub numele de Lenin. In 1920, 
Lenin s-a adresat tineretului țării

veni realitate. Cum se explică 
atunci această uriașă putere sufle

Tinerețe — zor! de foc iviți, 
vise împlinite din strămoșL 
Tinerețe — umeri înfrățiți 
albi și arămii și negricioși.

Tinerețe — nu cunoști zăgaz 
albatros in valuri de ocean.
Tinerețe — ochi și cuget treaz, 
sentinelă pe-orice meridian. 

sale în cunoscuta 
sa cuvîntare „Sar
cinile Uniunii Ti

neretului". Aici Lenin a arătat 
că „tocmai tineretului îi va re
veni adevărata sarcină a creă
rii societății comuniste". Și tot 
atunci a spus între altele că 
sarcinile tineretului „ar putea fi 
exprimate printr-un singur cuvlnt: 
sarcinile constau în a învăța".

35 de ani au trecut de la această

Tinerețe — viață, dor și vis, 
mesager de pace pe pămînt.
Tinerețe — ție-ți este scris 
să răzbați spre veacuri triumfînd.

Tinerețe — tu ce-mi dai avînt, 
și fiori de viață ne-ai aprins, 
cu putere proaspătă îți cînt 
toată forța ta de neînvins.

VICTOR VIȘiNESCU

cuvîntare, dar vorbele lui 
Lenin n-au pierdut nimic 
din valoarea lor. Ele se 
aplică tot atît de bine și 
azi, în toate domenii’e 
construirii unei vieți noi, 
creatoare, ale acelei con
struiri pe care cu tot 
avîntul forțelor noastre 

am început-o și noi.
Convingerea nestrămutată în fap

tul că tineretul este schimbul nos
tru de mîine, că el va duce mai de
parte și va desăvîrși munca și lup
ta noastră, este izvorul nesecat al 
avîntului nostru creator. încre
derea în tineret este încrederea în 
viitorul nostru, un viitor mai bun 
și mai luminos. Cei ce luptă pen
tru acest viitor sînt asemenea șta
fetei din jocurile olimpice, care la 
capătul drumului său predă facla 
aprinsă în mina schimbului, cu în
crederea fermă că această faclă va 
ajunge la țintă, păstrîndu-și fla
căra mereu arzîndă.

Tineretul, schimbul nostru de 
mîine, va duce flacăra luptei noas
tre însuflețite mai departe, spre 
viitor. Și pentru a preda cu cinste 
ștafeta urmașilor lor, tinerii tre
buie să nu uite nici o clipă că 
acum „sarcinile constau în a în
văța”.



L a 18 martie 19uo. 
adică acum 50 de 
ani, pe cimpul de

la Bogatelle de lingă
Paris, s-a petrecut unul
dintre cele mai impor
tante evenimente știin
țifice ale secolului nos
tru. In ziua aceea,

Soliști amatori 
participanți la cel de-al 

IV-lea Concurs

vrimul pămîntean s-a
ridicat de la pămînt Intr-un aparat 
de zburat mai greu decit aerul. Omul 
acesta, care prin zborul său deschidea

poate părea neînsemnat azi, era înce
putul și o chezășie a progresului la 
care s-a ajuns azi in aviație.

Lucrul acesta l-au înțeles foarte bine 
la vremea aceea unii oameni de afaceri 
și de știință care se grupaseră la Pa
ris. Tocmai pentru acest motiv au cău
tat ei să-i fure lui Traian Vuia marele 
merit de a fi fost primul om din lume 
care s-a înălțat de la pămînt cu un 
aparat mai greu decit aerul. Ziarele 
apusene au încercat să-i atribuie Iul 
Santos Dumont meritul acesta, deși 
Dumont nu s-a ridicat în aer decît în 
toamna lui 1906. Infumurații afaceriști 
și savanți apuseni s-au simțit jigniți 
că nu unul dintre ei, ci un romîn des
chidea calea progresului aviatic. Dar 
ei au rămas cu încercările, iar istoria 
științei cu faptele.

In istoria aceasta Vuia are locul pe 
care-l merită. Și în inimile noastre, de 
asemenea. Mindria ne e cu atît mai 
mare, cu cit Traian Vuia, nu numai că 
s-a ridicai din rîndurile poporului nos
tru, ei mai mult, din rîndurile oame
nilor socotiți pe atunci „de jos" de la 
talpa țării

Geniul creator al poporului romîn, 
care a dat pe anonimul autor al Mio
riței, pe bădița Mihail Eminescu, pe 
moș Ion Creangă, pe Traian Vuia, pe 
„inginerul nosl" — cum li spun și azi 
transilvănenii lui Aurel Vlaicu — ți 
pe atîți alți oameni de seamă, se bu
cură azi de adevărata libertate. Și tn 
libertate crează poporul nostru pentru 
ridicarea țării, pentru progresul omeni
rii, dudnd mai departe și îmbogă
țind tradiția unor străluciți înaintași.

JENINA BANCILA din echipa de cor 
a casei raionale de cultură din 
Hîrșova.
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calea aviației moderne, se numea Tra
ian Vuia. Era fiul unei țărănci de prin 
părțile Banatului, din comuna Bujoru.

Aparatul lui Vuia avea motor, aripi, 
elice și — lucru foarte important pen
tru vremea aceea — un sistem de ru
lare pe roți. „Liliacul", cum i se spu
nea aparatului lui Vuia, și zborul din 
18 martie 1906, care a dovedit calită
țile invenției, au constituit o adevărată 
revoluție in aeronautica de atunci. 
Pentru a înțelege mai bine întreaga în
semnătate a acelui zbor, e suficient să 
amintim că experiențele din secolul al 
XlX-lea ale savanților ruși în dome
niul aerodinamicei rămăseseră necu
noscute, iar ceilalți oameni de știin
ță din lume care se ocupau de aero
nautică apucaseră pe o cale greșită. 
Cercetările lor porniseră de la ideea că 
omul nu se va putea înălța în văzduh 
decit cu un aparat mai ușor decit ae
rul. Ca urmare a acestei concepții apă
ruseră baloanele umplute cu hidrogen 
și se experimentau dirijabilele. Apa
ratul lui Vuia și zborul de la Bogatelle 
au dat deci lovitura decisivă concep
țiilor înguste ale savanților apuseni.

Astăzi, cînd mulți țărani muncitori 
din țara noastră au auzit din gura 
fiilor lor că zboară pe avioane reac
tive, străbătînd distanțe uriașe cu o 
viteză uluitoare, sau au văzut aseme
nea avioane, poate le e mai greu unora 
să înțeleagă ce a însemnat zborul de 
acum o jumătate de veac al fiului ță
rănoii din Bujoru. Vuia nu s-a ridicat 
în ziua aceea decit la un metru înăl
țime, Iar distanța pe care a parcurs-o 
la înălțimea de un metru n-a întrecut 
12 metri. Dar în zborul acesta, care ne

<•

o

<' 
P 
P

I'
<1

<•

P 
P

(1

Pe tov. Stanciu 
Victoria, președin
ta cooperativei, am 
întîlnit-o în unul 
din ateliere. Urmă
rea transpunerea 
unui model 
pe pînză 
I-am cerut 
riri asupra 
palelor 
care 
zent în fața con
ducerii.

— In centrul a- 
tenției noastre, — 
mi-a răspuns tova
rășa Stanciu — 
stă folosirea ce
lor mai semnifica
tive elemente 
clorice culese, 
din regiunea 
stră cît și din 
ra ei. Ele vorbesc 
din plin despre fe
lul în care artistul 
din popor, interpretează 
naturii. Pe toate acestea ne străduim 
să le valorificăm în mod creator.

Am privit cu admirație obiectele 
lucrate de mîinile harnice ale Silviei 
Harapu, Florica Țurcan, Alexandrina 
Vasilescu, Victoria Cîrneci și a atîtor 
alte cooperatoare. Ultimele două au 
devenit, datorită măestriei lor, purtă
toare ale insignei de fruntaș în coope
rația meșteșugărească. Fără îndoială 
că iile și bluzele, prin felurimea mo
delelor, prin minunăția executării, 
prin culorile lor vii, ocupă un loc de 
frunte. Printre ultimele producții se 
pot vedea, de pildă, o iie cu mînecile 
bogat brodate, cu piepții cusuți în fir 
alb și roșu; o alta ornată cu modelul 
„Crestele”. Foarte greu de executat, 
dar și foarte frumoase în același

nou 
topită, 
lărnu- 

princi- 
probleme 

stau în pre-

fol- 
atît 

noa- 
afa

Regiunea Ploești are o bogată 
tradiție în ceea ce privește 
arta noastră populară. Por

tul femeiesc din Breaza, cusăturile, 
sau obiectele sculptate în lemn au 
atras de multă vreme atenția cu
noscătorilor. Astăzi, producția o- 
biectelor de artă populară din re
giune se află pe o nouă treaptă de 
dezvoltare. Numeroase coopera
tive meșteșugărești au luat ființă 
în anii puterii populare. Cea mai 
de seamă dintre ele este cooperati
va „8 Martie” din Breaza. Aici se 
brodează ii pe pînză topită, mile- 
uri, fețe de masă, șervețele, etc. Că- 
pătînd în ultimul timp o mare ex
tindere, cooperativa a reușit să reu
nească majoritatea 
localitate. Modelele 
desfac atît ta țară 
inătate.

femeilor din 
cooperativei se 
dt fi ta «tră-

necunoscut, omul 
elementele

timp, sînt și mode
lele „Lăbuțele” și 
„Roatele”, acesta 
din urmă lucrat în 
roșu și negru.

Tot atît de artis
tic realizate sînt și 
bluzele. Sînt de 
menționat modelul 
„Strugurii”, lucrat 
în albastru cu cior
chini de struguri 
înșiruiți simetric pe 
piept și pe mîneci, 
modelul brodat cu 
ajur numit „Șa- 
bac“, apoi „Lănți- 
cul”, ca și bluza lu
crată cu motive de 
forma crăcuțelor de 
brad, modelul „Mă
runțelele” mic și 
des, de tmde tși 
trage și numele, și 
multe 
și tot atît de inte-

a Ițele, tot
atît de frumoase
resante |

îmi ridic privirile de pe modelele 
acestea la cooperatoarele care L __ 
lucrat. Pe chipurile 1— 
gostea pentru îndeletnicirea 
ales-o și mulțumirea aceea 
Încearcă fiecare artist în 
priei sale creații.

— Astăzi — spunea una 
peratoare — fiecare dintre

> le-au 
lor citesc dra

ce și-au 
pe care o 
fața pro-

din 
noi
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coo- 
r______ vrea
să lucreze cît mai mult și cît mai fru
mos. Asta, ca să facem mai plăcută 
viața oamenilor muncii de la noi și 
ca să ducem faima artei populare ro- 
mînești și peste hotare.

Intr-adevăr, prin munca lor, coope
ratoarele de la „8 Martie” Breaza 
reușesc să ne facă viața mai frumoa
să și să ducă în ceie mai îndepăr
tate colțuri ale lumii o imagine vie a 
însușirilor creatoare ale poporului 
nostru.

N. DOXANESCU

<1
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Colectivistul ZADRIGAL ANDREI, y
instrumentist în echipa căminului cul
tural din comuna Niculae Bâlcesca, 
raionul Medgidia.

Bătrîna colectivistă ANICA HARA- 
BACIU de Ia G.A.C. Mihai Viteazu,
raionul Istria, solistă ta echipa de cor
a căminului cultural.

Duminică. O zi senină, cu soare 
©al. cu aer proaspăt, vestitor de 
primăvară. Maria Manea, din co

muna C'ofliceni, s-a sculat dis-de-dimi- 
neață. A trebăluit prin curte, apoi și-a 
înhămat calul, a încărcat bidoanele și 
domol, fără grabă, a pornit din Ciofli- 
ceni spre satul Ghermănești, la punctul 
de primire a laptelui. N-avea de unde 
să știefemeia că în dimineața aceea se
nină o aștepta o pagubă. Iată ce s-a 
tntîmplat: ajungînd în Ghermănești, 
la punctul de primire .a laptelui. Maria 
Manea a oprit căruța pe partea stingă 
a șoselei. Dar tocmai atunci, dinspre 
București, venea pe drum o mașină, al 
cărei conducător a observat prea tîrziu 
căruța oprită contrar legilor circulației. 
A încercat omul să frîneze, totuși ma
șina a izbit puternic căruța, iar bidoa

nele cu lapte s-au răsturnat, vărsîn- 
du-se în drum. Ca printr-o minune, 
nu i s-a întîmplat nimic nici Măriei 
Manea, nici calului.

...Abătută și speriată încă. Marla 
Manea se întoarse în Ciofliceni. Vestea 
pățaniei ei s-a răspîndit repede în sat. 
Intre alții care veniră s-o vadă și s-o 
întrebe ce și cum fusese, intră în casa 
Măriei și țăranul întovărășit Grigore 
Tănase, cu care ea se certase mai de 
mult pentru niște lucruri de nimic.

„A venit să se bucure de nenoroci
rea mea” își zise în gînd Maria Ma
nea. Primele cuvinte ale întovărășitu- 
lui îi arătară însă că bănuiala ei era 
neîntemeiată.

— Eu zic, — începu Tănase — să 
uităm de vechea gîlceavă. Am aflat de 
beleaua dumitale și am venit și eu 
să-ți spun cîteva vorbe ca să-ț>

treacă năduful 1 Ai văzut ce ai 
pățit ? Păi bine măi femeie, cine 
oprește căruța pe partea stingă ? N-ai 
văzut panoul de pe șosea ? Ce crezi, că 
cei de la Miliție l-au pus aoolo să aibe 
pe ce se așeza ciorile ? Hai?

Și vorbind mereu, Grigore Tănase fi 
povesti Măriei Manea că nu de mult 
doi cetățeni neținînd nici ei seama de 
regulile circulației, au stat pe oblonul 
unui camion și la o cotitură bruscă 
unul a căzut și s-a rănit Ia cap. I-a 
mai povestit cum vechiul său prieten, 
Lixandru N. Manole din Ciolpani, a 
băut un pahar mai mult și a adormit 
în căruță pe șoseaua dintre Buzău și 
Mizil. Caii au luat-o razna pe mijlo
cul șoselei. Un camion care venea d n 
spate, neavînd toc să mai ocolească și 
nemaioutînd frîna la timp a lovit cai’, 
rănindu-i grav.

A vorbit mult Grigore Tănase și din 
toate vorbele lui Maria Manea a înțe
les și greșeala ei, și însemnătatea de
senelor de pe un anume panou și tîlcul 
unei ședințe în care șeful de post din 
sat le arătase oamenilor cum trebuie 
să circule pe șosele.

— Iți mulțumesc, tovarășe Tănase 
— îi zise la despărțire Maria. — Dă-1 
încolo de lapte. îmi dă vaca altuL 
Bine că veniși să-mi spui tot ce mi-ai 
spus. Iar ©ît despre supărare, să știi că 
și eu am uitat-o de mult. De, omul dt 
trăiește, învață.

LT MAJOR AVRAM OPREA 
de la Serviciul Inspecției 

Auto și Circulației din Direcția 
Generală a Miliției

X



Pe marginea scrisorii colectiviștilor din Buca

Cine e mai cîștigat
In satul Biruința din raio

nul Negru Vodă, regiu
nea Constanța, există o 

gospodărie colectivă puternică si 
bogată, cu mulți, vrednici și pri- 
cepuți gospodari, între care se 

, numără și Temur Memet. Dar 
«eni vrednici și buni gospo- 

există in satul acesta si în 
a colectivei. Unul, de pildă, 

este Petre D. Nicolae, țăran cu 
gospodărie mijlocie. Amîndoi — 
și Memet și Petre Nicolae — 
sînt la fel de harnici și au în 
familie același număr de brațe 
de muncă. Mai mult. Pămîntul 
pe care îl lucrează e la fel, iar 
condițiile climaterice sînt, bine
înțeles, și ele aceleași. Rezulta
tele muncii lor sînt însă mult 
deosebite.

Petre. D. Nicolae are 5,35 hec
tare teren arabil, 2 cai, o vacă, 
3 porci, 22 oi. El are azi cam 
tot atîta avere cîtă avea și Te
mur Memet înainte de a intra 
hi gospodăria colectivă. De pe 
cele 5,35 hectare de teren, Petre 
D. Nicolae, muncind împreună 

icu familia sa, a scos în 1955 — 
^T.200 kg. de grîu, 4.000 kg. 

de porumb, 1.100 kg, de orz 
și alte bucate, care valorifi
cate, i-au adus un venit glo- 

e 12.600 lei. Scăzînd din 
venit total suma de 
3.500 lei — ce repre

zintă valoarea cerealelor reți
nute pentru sămînță, cheltuielile 
fârirff pentru întreținerea 

r matelor, impozitul și altele 
reiese că Petre D. Nicolae 
1955 a avut un cîștig curat de 
9.047 lei

Să facem acum socoteala cîș- 
tigului obținut de colectivistul 
Temur Memet — fostul țăran cu 
gospodărie mijlocie. Pentru cele 
1.020 de zile-muncă realizate cu 
același număr de brațe de muncă 
pe care le are și consăteanul său 
Petre D. Nicolae, Memet a pri
mit 12.870 kg. de grîu, 4.680 
kg. de porumb, 9.393 kg. de

tinerilor colecti-erbarea
viști se terminase de mult, 
dar oamenii mai stăteau 

încă pe scaune, discuttnd a- 
prins... Așa se intlmplă mereu 

>de cîtăva vreme in comuna
- Dor-Mărunt. Ori de cile ori se 

adună mai mulți la un loc, la 
sfatul popular, la școală sau că
min, oamenii discută mult și 
cu mare însuflețire. Iar discu
țiile lor se invirtesc mereu in 
jurul scrisorii aceleia pe care au 
adresat-o colectiviștii din sat 
oonsătenilor lor, țărani munci
tori din afara gospodăriei, che- 
mindu-i alături ge ei.

Și acum la căminul cultural, 
grupuri, grupuri, oamenii adu
nați vorbesc din nou desore scri
soarea aceea.

— Ce zici tovarășe Albeștea
nu, întrebă Tudor Marcovici, de 
scrisoarea aia ? Nu te urnești

^Frnitru Albeșteanu sări ca .

vrea.
porniră pe 
i se pome- 
ori de gos-

ars.
— Ce tot aveți cu mine? Știți 

doar că femeia nu
Cîțiva oameni se 

rls, Ori de cite ori 
nea de întovărășire 

orz, etc. Toate aceste pro
duse valorificate îi pot adu
ce suma de 28.858 lei. Aceas
tă sumă reprezintă de-acum câș
tigul său curat, deoarece el — 
fiind colectivist — nu mai are 
de plătit impozit agricol, nu mai 
trebuie să oprească cercate pen
tru sămînță, nu are cheltuieli cu 
întreținerea vitelor și nici nu 
mai dă cotă ca țăranii cu gos-

TEMUR PETRE 
NEMET HiCOLAE

pod arie individuală. In phis, Te
mur Memet — pentru zilele- 
muncă făcute — a primit mari 
cantitafi de legume și zarzava
turi produse in gospodăria co

podărie, Albeșteanu dădea vina 
pe femeie.

Nicolae Chiru, gospodar har
nic și chibzuit, ales la 11 martie 
deputat in sfatul popular, se o- 
pri din rls și interveni:

— Ce mai tura-vura. măi to
varăși? Dacă Albeșteanu nu 
vrea, noi o să pornim și fără el. 
Și scotind din buzunar o hîrtie, 
pe care o avea împăturită cu 
grijă, adăugă: — Uitați-vă la 
mine. Am aici cererea de înscrie, 
re in întovărășire, care-i sem
nată și de femeia mea. 
s-ar zice, rămine și aici 
de mine.

Oamenii tl aplaudară
Cifiva îi strinseră mina în semn 
de bucurie. Nicolae Popa, care 
nu voia să se lase nai prejos, 
tuși de citeva ori ca să-l as
culte toți și se porni pe vorbă.

— N-a fost tocmai ușor nici 
cu Maria mea. Spunea ea că 
nu se înscrie, dar pînă la urmă 
tot s-a dat pe brazdă.

Stoica Barbu s-a hotărît și el. 
S-au hotărît și Gheorghe N. Po
pa și Fănel Costea Sîrbu.

Și în aceeași seară se mai ln- 

Cum 
alături

rîzîrtd.

lectivă și o însemnată sumă de 
bani.

Așadar, cine e mai cîștigat: 
colectivistul Temur Memet ori 
consăteanul săa, țăranul cu gos
podărie mijlocie, Petre D. Nico- 
lae ?

De bună seamă că — așa 
cum arată și cifrele de față — 
mult mai cîștigat a ieșit Temur 
Memet, fostul țăran cu gospo

dărie mijlocie azi colectivist, om 
cu venituri ce-i plătesc și-i răs
plătesc munca sa și a familiei 
sale.

scriseră Crefu Gheorghe, Mar
ca Ion, Sima Ion și încă 8 fa
milii de țărani muncitori. Nu
mărul celor înscriși în întovără
șirea agricolă ,30 Decembrie" 
din satul Dor-Mărunt. se ridică 
astăzi la 35. Scrisoarea consă
tenilor lor colectiviști i-a ajutat 
să-și curme mai repede nehotă- 
rirea și să treacă la rînduielt 
noi de muncă.

In fiecare zi noi cereri sînt 
semnate și noi familii de țărani 
muncitori intră in întovărășirea 
agricolă nou înființată sau în 
marea familie a colectiviștilor. 
Chemarea colectiviștilor din 
Dor-Mărunt, regiunea București, 
n-a fost deci zadarnică. In satul 
lor, alături de gospodăria co
lectivă, a fost durată întovără
șirea agricolă „30 Decembrie". 
In inimile multor consăteni ho- 
tărîrea de a le urma îndemnul 
de a intra în colectivă sau în 
întovărășire, își face tot mat 
mult loc.. Iar acestea nu sînt 
declt primele roade ale scrisorii 
aceleia.

ION CUCU

1600 kg 1663 kg

1600 «o
GuMiwmi

GRIU PORUMB FL SOARELUI
Unindu-șt pămîntul în tarlale mari, executînd arăturile și însămînțările cu mașinile S.M.T. și într-' 

ajutorîndu-se în muncă, țăranii muncitori din comuna Fundeni, raionul Liești, regiunea Galați, au ob
ținut jecojte medii la hectar cu mult superioare față de cele obținute în același an în comuna 
vecină Nănești — cu aceleași, condiții de climă și sol — unde însă țăranii muncitori nu și-au unit 
pamînturile în tarlale și lucrează cu mijloace de pioducție înapoiate.

Rîul și picătura de ploaie

cu altele

TT

— fabulă —
după A. MALIN

de rîu, printre pietroaie, Cx 
o 
o 
o 
o

picături de apă. 
lui întinsă brîu.

La mal 
Ferindu-și fața de căldură. 
Se odihnea o picătură, 
Rămasă-acolo dintr-o ploaie. 
Făptura-i — lacrimă sub pleoapă — 
N-avea nimic deosebit 
Și semăna 
Leit, 
Ca... două
Din matca 
fi glăsui bătrînul riu:
— Să stai stingheră, nu e trai 
Cînd mii de picături ca tine 
Curg laolaltă. Vino, hai.
Cu toții vom urni turbine 
Și vom trimite pînă-n sate 
Lumină, electricitate;
Pe umeri vom purta vapoare 
Spre zări albastre, largi, spre mare.
Dar vorba lui, pe picătură 
O supără peste măsură:
— Să vin la tine ? Niciodată I 
Vrei poate să ajung o biată 
Farimă, pusă intr-o baltă 
Așa, cu toate laolaltă ?
Și-apoi, am să ți-o spun pe șleau t 
Aici, oricum, sint cineva 
Ajunge numai ca să vreau-. 
Anume însă, ce vroia. 
Să spună n-a mai apucat. 
Căci picătura... s-a zvîntat.

MORALA :
Numai cu alte surioare 
Ajunge picătura... mare 1

VICTOB PIȚIGOl

Tarlalizarea — mijloc de obținere 
a un^i recolte sporite la hectar

de prof. A. Romanovid
șef de sector la Academia R.PJt.
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In multe comune țăranii mun
citori care încă n-au intrat 
în forme cooperatiste de produc
ție. au desființat haturile între 
mai multe terenuri învecinate, 
alcătuind tarlale, pentru a le 
putea lucra cu tractoarele și 
mașinile agricole, pentru a cul
tiva prin rotație grîu, porumb 
și alte plante și pentru a se 
bucura de toate celelalte avan
taje ce le oferă tarlalizarea.

In primul rînd prin tarlaliza
re sînt desființate haturile, ceea 
ce face să se mărească mult su
prafața terenului cultivat Așa 
bunăoară, țăranii muncitori din 
raioanele Călmățui, Galați, Bu
jorii, Brăila și Filimon Sîrbu din 
regiunea Galați, unindu-și tere
nurile învecinate în tarlale au 
cîștigat 4.000 de hectare de te
ren 1 Totodată prin desființarea 
haturilor se stînpesc focarele de 
răspîndire a semințelor de bu
ruieni, a bolilor și dăunătorilor 
plantelor.

De asemenea atunci cînd cul
turile sînt năpădite de diferiți 
dăunători sau boli, combaterea 
lor pe tarlale mari este mult mai 
ușoară și se poate face chiar cu 
avionul. De pildă, anul trecut în 
comuna Surdila-Grecî. regiunea 
Galați, combaterea gîndacului 
roșu de pe tarlaua de rapifță s-a 
făcut cu ajutorul unui avion al 
Ministerului Agriculturii.

Apoi, unindu-și loturile în tar
lale mari țăranii muncitori pot 
folosi mai bine tractoarele și 
mașinile cele mai perfecționate 
cu care sînt înzestrate S.M.T.- 
urile, fapt care duce la e- 
xecutarea lucrărilor la vreme 
și de bună calitate, 
de asemenea, să 
șurile agrotehnice 
In același timp, 
rea este un mijloc important de 
luptă împotriva eroziunii solu
lui. Cunoscut este de

4990 ?CG

Ei pot, 
aplice mă- 

înaintate. 
tarlaliza-

pilda, faip-

din regiunea 
din Moldova 
sărac mai a- 
tntdți țărani

tul că pe coastele 
Iași și alte regiuni 
pămîrrtul a devenit 
les dm pricină că 
muncitori au făcut și fac ară
turile din deal în vale. Procesul 
de eroziune a solului a fost de 
acum «priit în multe locuri prin 
unirea parcelelor de pe coaste 
în tarlale și executarea arătu
rilor și altor lucrări ale solului 
de-a curmezișul coastelor. De 
bună seamă însă, că un important 
avantaj pe care îl aduce tariaH- 
zarea este si într-ajutorarea ță
ranilor muncitori de pe aceleași 
tarlale în scopul înfăptuirii lu. 
crărilor la tirrpp și de bună cali
tate, prin ajutor cu brațe de 
muncă, atelaje, mașini și unelte 
agricole, etc.

Prin urmare, tarlalizarea dă 
posibilitatea folosirii mașinilor 
agricole și a metodelor înaintate 
de cultivare a plantelor, pentru 
obținerea unor recolte sporite la 
hectar. Un exemplu grăitor în 
privința sporului de recoltă ce 
se obține pe tarlale mari ni-1 
oferă situația din raionul Călină- 
țui. După tarlalizare, producția 
medie obținută în ultimii cinici 
ani în acest raion, a fost cm 
516 kg. de porumb și 825 kg. 
de grîu la hectar mai mare de- 
cît producția medie realizată în 
anii cînd pămtatul era lucrat 
în loturi mici, despărțite prin 
haturi.

După cum reiese deci din prac. 
tîcă, țăranii muncitori care îșl 
tarlalizează pământurile au o 
seamă întreagă de avantaje fa
ță de cei care lucrează pe peti
cele lor de pămînt. Lucrînd pe 
păimînturile tarlalizate, pe baza 
propriei experiențe, ei se con
ving de foloasele trecerii la alte 
forme mai înaintate de asociere 
în muncă.



S-A ÎMPLINIT vrerea Tudor Vladimireșcu în (ară. Nu știu 
nici cit de izbutite sint. Socot insă 
că în inima norodului nostru ure un

LUI TUDOR DIN VLADIMIRI
/ntr-un rînd eram oaspe la un 

colectivist din comuna Con
tești, raionul Zimnicea, regiu

nea București. Vreme de toamnă 
tîrzie, sara. Stăteam în casa lui nea 
Curea Stancu, la un pahar de vin, 
cu președintele gospodăriei, tovară
șul Gheorghe Doiciu. Veni vorba 
despre multe atunci. Veni și des
pre boieri vorba.

— Boierul numai la chip arata 
om... încolo... la suflet, ce să mai 
vorbim ? Jivină.

Aceste cuvinte mi se părea să le 
mai fi auzit, din altă parte, nu ros
tite de gazda noastră, nea Stancu... 
Mi-am amintit că fuseseră spuse de 
neuitatul nostru _ Tudor Vladt- 
mireseu t fiul de țăran din Vladi- 
miri... El asemuia boierii cu șerpii 
veninoși: „șarpele cînd îți iese la 
drum, dai cu ciomagul de îl lovești, 
ca să-i iei viața..." spunea Tudor în 
proclamația adresată norodului, che- 
mîndu-l să stîrpească „răul cu rău"' 
să-și cucerească prin luptă dreptu
rile furate de „tagma jefuitorilor" 
— boierii.

I-am spus acestea în acea sară 
de povești. Nea Stancu a dat gîn- 
ditor din cap, a sorbit o gură de vin 
și a grăit cu un oftat adine :

— lată, numai după cinci pătrare 
de veac au ajuns oamenii noștri la 
slobozenie... Cînd stai să te gin- 
dești, cită suferință... cîte chinuri au 
dus moșii noștri și noi !...

Cei doi colectiviști se umbriseră 
la obraz. Au început, pe rînd, să 
povestească despre viața lor... Cum 
niciodată nu izbuteau să-l sature pe 
boier, cum tremurau înaintea lui, 
smeriți și înfricoșați, cum întot
deauna rămîneau datori...

Ii ascultam și mă întunecam și 
eu. Parcă-l vedeam pe Tudor din

de Dumitru Mircea
Laureat al Premiului de Stat

Vladimiri, așa cum îl știam din căr
țile de istorie, ridicînd sabia în aer 
și rostind norodului și pandurilor 
nemuritoarele cuvinte: „că ne 
ajunge, fraților, atîta vreme de cînd 
lacrimile noastre de pe obrazele 
noastre nu s-au mai uscat!"

Tudor a căzut răpus de iatagane, 
tKiat bucăți și azvîrlit într-o fîntînă. 
Dar flacăra inimii lui, aceeași cu 
flacăra mulțimii de clăcași, nu s-a 
stins. A ars mai departe în inima 
chinuiților și a fost preluată în
treagă de partidul clasei munci
toare... De la bun început, partidul 
s-a declarat apărător și al interese
lor țăranilor exploatați. A cerut și a 
luptat pentru împroprietărirea lor... 
Și a biruit! Armata Roșie elibera
toare măcinase clica fascistă de la 
noi și pregătea asaltul final asupra 
Berlinului. La 22 martie 1945, prin 
legea reformei agrare, aproape un 
milion de gospodării au primit 
pămînt. iar boierimea a fost rasă 
pentru vecie de pe pămîntul strămo
șesc. Trecuseră 124 de ani de la cu- 
tezătoarea ispravă a lui Tudor.

— Atunci, în primăvara lui ’45 
ne-am dus și noi la boier, povestea 
gazda noastră. Să ne dai lanțul, 
boierule !

Boierul sta în ușă cu cravașa în 
mină.

— Ce vă trebuie lanț ?... încă 
n-am făcut învoielile !

— Gata cu ele... Acu’ împărțim 
moșia pentru noi.

Am văzut că-i tremură genunchii. 

„Aha, las-că noi am tremurat destul 
înaintea ta"... Am luat lanțul și am 
împărțit moșia după lege, frățește... 
Acuma, în conacul boieresc este 
sediul gospodăriei noastre. L-ai 
văzut. Acuma trăim și noi viață 
omenească I...

Am ridicat paharele, închinînd în 
cinstea acestei vieți. Pe chipul celor 
doi colectiviști, oameni în vîrstă, 
lucea o lumină dulce, tinerească, 
proaspătă și nouă, lumina tihnei și 
a bucuriei.

Nu știu cîte monumente are

neprețuit și veșnic monument. Noro
dul nu-și uită eroii, li poartă peste 
veacuri, cinstindu-le jertfa. In cînte-
cui pandurilor de la 1821 se spune: 

„Uite, mergem să arăm 
felina să despicăm, 
că avem să semănăm. 
Voi avefi să ne urmați 
și-nsutit să secerați..."

Noi am ajuns proorocitele zile 
ale secerișului, noi, urmașii pandu
rilor clăcași. Jertfa lor n-a fost 
zadarnică, iar visul lor s-a împlinit 
la 22 martie 1945. Slavă lor I Slavă 
poporului nostru biruitori Slavă 
partidului nostru, înțeleptul nostru 
cirmuitor I

Mulți oameni din părțile Argeșului îl 
știu sau au auzit de Gheorghe Soeoteanu din 
Gherghești, în casa căruia au mas de- 

atîtea ori pe înserat să asculte povești și ta
clale, ori să se desfete din plin cînd învăță
torul Șargu vorbește despre vreo carte.

Dacă în urmă cu cîțiva ani cineva i-ar fi 
spus nevestei lui Soeoteanu, lelea Dumitra că 
va veni vremea cînd acasă La ea s-or strînge 
oamenii să le citească din cărți, femeia s-ar fi 
minunat.

Dar învățătorul Șargu s-a ținut de capul 
ti vreo doi ani. i-a arătat buchile, i-a pus 
caietul și cartea de citire în mînă și a tot în
demnat-o să se gîndească la copiii ei, că-s 
mari, trecuți prin școli, și s-ar putea să se 
facă vreodată de rușine acolo, în armată 
sau pe șantiere, unde se află, cu o mamă 
nalfabetă.

— Ș-apoi gîndește-te, lele Dumitră, c-ai 
fii odată bunică și te-or pune nepoții 
le spui povești I Ia-n ascultă aici la mine 
de-a mai povești sînt în cărți, să le 1 
citești nepoților pîn-or fi de însurat și încă 
nici atunci să nu le isprăvești pe toate...

Și deschidea învățătorul cartea și unde în
cepea să-i citească despre isprăvile șolticului 
de Ionică din Humulești, și de popa Oșloba- 
nu, și de Harap Alb, și de școala din Fălti
ceni, de se prăpădea bîtrîna de atîta rîs, și-și 
tot ștergea ochii cu colțul basmalei.

Iar după ce a prins buchea, după ce i-a a- 
dus omul din tîrg ochelari ca să 
mai bine slovele, s-a întors roata 
torul era acum acela de care se 
lelea Dumitra:

— Mai dă-mi o carte, tovarășe 
Da să fie tot așa de frumoasă ca cea din săp- 
tămîna trecută I

Sau în altă zi:
— Nu te supăra tovarășe învățător, 

mai lasă-mi o săptămînă cartea lui Sadovea- 
nu s-o citesc și Domnicăi Paloș. Acum înva
ță și dînsa carte, dar nu mai are răbdare și-și 
tot face drum la mine să-i cjtesc.

învățătorul zîmbea pe furiș. Lumea

deslușească 
și învăță- 
finea scai

învățător.

casă de

Dumitra 
singuri, 

Acum

Lelea 
stăteau

ților mai cîștigase un prieten, — poate mai 
mulți — și într-o zi, după ce a stat de vorbă 
cu directorul școlii, Nicolae Popescu, 
tărît împreună să deschidă o 
casa lui Soeoteanu.

Așa au fost începuturile. 
Soeoteanu s-a bucurat. Tot 
ea și cu omul ei, după ce se întuneca, 
aproape nu-i seară să nu le fie casa plină. 
Le calcă pragul oameni din 
munei, de-alde Toma Ilie, 
fierarul Chitea Nicolae care 
și pe celălalt fierar din sat, 
Toma Gheorghe, dulgherul, Dufă Ion, cizma
rul. Și tot aici, în casa lor, Badea Nicolae, 
și Osiac Ștefan, și Gheorghe Ciobanu au în
ceput vorbele pentru înjghebarea unei în
tovărășiri, după ce au citit și discutat aprins 
romanul

Satul 
familii, 
pentru 

au ho- 
dtit tn

FLORESCU

să 
să 
ce 

tot

toate satele co- 
Neacșu Dumitru, 
l-a adus cu el

Sotir Mărgărit,

toți drag 
drumurile

seară să audă și 
caute tn ele ade- 

și să privească 
deplină înțele-„Mitrea Cocor."

Gherghești înnumără aproape 140 de 
Și oamenii de aici au prins 

învățătură. Acum

a-

sint tacă înzăpezite In sat, dar cele dinții 
ptrtli prin omătul mare s-au tăiat către 
școală, către casa de citit de la Soeoteanu, 
către clădirea sfatului popular.

Din Gherghești stnt azi tn facultăți, la 
Institutele cele mari din București, din Craio
va și Timișoara, 12 tineri. Alți 20 de flăcăi 
și fete, care au trecut cursul elementar în 
școala directorului Popescu și a învățătorilor 
Șargu, Cozloschi, Șova și Tcaciuc, se pregă
tesc să devină tehnicieni. Băiatul cel mare 
a lui Ion Neagu își ia anul acesta diploma de 
medic. Lila Vlaicu, fata vădanei lui Vlaicu și 
Ana Constantin, 
dagogică și se 
satul lor, să-și 

termină tot acum școala pe- 
vor întoaree poate înapoi, în 
alăture tinerețea și priceperea

muncii nobile a celor 10 învățători din co-
■nună.

Acestea Ia un loc stnt mîndria cea mare
a țăranilor muncitori din Gherghești. Și la
treaba aceasta • pus umărul și nevasta lui 
Gheorghe Soeoteanu, în casa căruia oamenii 
se adună aproape în fiecare 
să vorbească despre cărți, să 
vărul, să-și umple sufletele 
viața și întîmplările ei cu 
gere.
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Al. Andrițoiu
al Premiului de Stat
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unicul un cuțit 
tr-a ciubotei gură, 
i în zori, la ciobănit, 
pila pe custură.pe

ietufl^JTezat, 
atunci cuțitul numa' 
in fluier de cîntat 
in aluni# aluna.

o

,-n toiul unei veri
i lupi înalți cît mînzul, 
r, pe-o cutră 
pielea de pe

de boier 
dinsul.

ț
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Ștefan Iureș 
al fjpemiului de Stat

tre stînci, susurînd, 
>ă curată, 
ae arij^^e vînt 
ră fată.

suit pe tractor, 
tîad să priceapă:

ogor,
nici nu curge vreo apă.

semne, uitat,
s-a întors de la oaste — 
din zori, pe cîntat, 
părțile noastre.

/ă-ntreb, oameni buni, 
-nalță și cîntă ?
arat în ajun 

străveche și sflntă.

unei îi păru
le ciudat ar fi asta— 
meștere nu

-o aripă brazda.

o
o
o

I
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Luciu Luca Gheorghe este fierar în satul Ma
mut Kuius din mijlocul Dobrogei. Pentru 
ușurinfă și ca să-l deosebească de fiii săi, 

care se numesc tot Luciu Luca, tătarii, pe care îi 
înspăimîntaseră cele trei nume, greu de pronunțat 
pentru ei, l-au numit Leleghe.

Leleghe este o matahală de om cît un salcîm, 
cu umeri pietroși, cu pumnul cît maiul și cu un 
piept mare cît o tobă. Te-ai aștepta, la mărimea 
lui, să fie un om încet, potolit, ca un urs — ce 
mai atîta vorbă 1 Dar Leleghe este ca argintul viu. 
Te minunezi cînd îl vezi cît e de iute, de repezit. 
Cu greu te ții după el cînd îi umbli alături, la 
drum ; îți acoperi gura cu palma de uimire cînd 
ti vezi că apucă barosul cel mare sau cînd în
toarce singur o secerătoare cu roțile în sus. In 
șandramaua unde-și are fierăria nu îndrăznești să 
intri cînd e el înăutru. Ți-e teamă că n-ai să-ți 
găsești un colțișor unde să te așezi. Parcă el sin
gur umple toată fierăria. Și pe lingă el se mai 
trudesc șase flăcăi, care amenință, cu trecerea 
anilor, să-și ajungă tatăl.

Astăzi, în fața fierăriei, bărbații s-au strîns la 
taclale. Fierarul își vede de treabă, dar trage totuși 
cu urechea la vorbele vecinilor. Cînd sfatul se 
abate spre voinicia feciorilor săi, Leleghe spune 
cu mîndrie rău ascunsă de spaima prefăcută a 
feții:

— Peste un an trebuie să-mi ridic fierărie nouă. 
Am să urc mai la deal, la lărgime, și-am să trîn- 
tesc o șandrama atît de mare îneît n-am să mă 
mal lovesc în coate cu pruncii mei.

Oamenii fac haz. II privesc însă cu mîndrie.
— Zdravănă muiere, lelea Maria I — spune 

unul cu respect. — Ți-a turnat un ploton, Leleghe!

itindea dedesubt 
■oaspătă, iată, 
ilgîia, ne-ntrerupt, 
rîsul de fată.

ul Sunet în ea, 
ămînt cîntăreața, 

prins-a brăzda, 
cepu dimineața.

- iată-i la drum, 
ncordează auzul, 
ude și cum 
ci cucuruzul,

O
o

zălare, și-avînd 
li-arăĂh 
e rid sțre pămînt 

de lapte — o mie.

înd craiul e sus, 
mic flăcăul.

ea el de spus : 
îbîruie răul.

cins, fără gias, 
mai prindă tărie, 
rămas la popas 
e vesti ciocîrlie.

_.îr peste tot, 
e slăvi luminoase, 
i însuși raport 
ce Ioșca-1 arase.

o
O
o
o

cu ochii închiși, 
zhipuie bolta 
tată-n suiș 
cînte recolta.

3

ponta venea 
luare-am irite, 

ai fost cineva 
sta-nainte.

3

Vara, în anii dirfăintea răz
boiului trecut, pe plaja 
dintre Siut-Ghiol și Ma

rea Neagră, era o forfotă ne
maipomenită. Aci, din prea au- 

( gusta grijă a regelui („primul 
cercetaș, primul agricultor și 
primul cetățean al țării", cum 
îi plăcea lui să se fando
sească), erau organizate așa 
numitele „jamboree”, tabere de 
cercetași, iar mai apoi, de stră- 
jeri. Veneau odrasle ale negusto
rilor și fabricanților din mai 
toate țările capitaliste, potopeau 
întinsele nisipuri de la Mamaia, 
hăcuiau lemnul cîtorva păduri, 
ca să înalțe arcuri de triumf și 

E < cabane, și se așterneau pe cîn- 
tec și mîncare. Noaptea, la 
lumina miilor de lampioane s' 
de proiectoare, se perpeleau în 

î < frigări păsări și viței grași.
Operatori de luat vederi ro

tau în toate părțile, irosind ki- 
t lometri întregi de film ca să 

prfndă fețele rotunde și îmbujo
rate ale odraslelor care clefăiau 
sub ploaia de artificii. Venea 
însuși „marele străjer”, în pan
taloni scurți și cu pumnal vînă- 
toresc la brîu, și se lăsa filmat, 
în timp ce mîngîia — într-un fel 
prea stăruitor și cîtuși de puțin 
cuviincios — vre-o fetișcană.

Nimeni n-avea ochi decît pen
tru mîncare și pentru feeria 
jocului de artificii. Spre malul 
celălalt al Siut-Ghiolului nu 
căta nimeni. Acolo noaptea era 
întuneric beznă, iar ziua se înăl
ța din păpurișuri un abur greoi, 
stătut.

Dintr-acolo, uneori, ca niște 
arătări din altă lume, se iveau 
copii zdrențăroși, murdari, cu 
fețele supte. Veneau pe apă, în
tr-un soi de copai ticăloase, în

— Și nu mă las mă — se înfierbîntă fierarul, 
bătind de zor cu barosul — nu mă las pînă nu 
mai fac șase 1 Șase și cu șase, doisprezece 1 Și 
gata 1 Fac o gospodărie colectivă cu ei. Să moară 
de necaz Sabri — președintele.

Sabri, care e de față, rîde împreună cu ceilalți. 
Cînd se mai potolește zarva, spune și el:

— Leleghe, toarnă tu încă șase, că de feciori 
ca ai tăi avem nevoie în colectivă.

Leleghe se oprește din ciocănit și înalță fruntea:
— Ai vrea tu, Sabri I Deocamdată ne ținem pe 

picioarele noastre I — Spune, și în același timp 
se gîndește dacă-s adevărate cuvintele acestea pe 
care mîndria și ambiția îl împing să le spună.

— Ehei, Leleghe-doss [ — nu se Iasă, parcă 
înțelegîndu-1, Sabri. — Au să-ți crească feciorii... 
Acum gîndești tu pentru ei. Mîine însă, fiecare 
o să vrea să gîndească pentru el 1 Ce te faci cînd 
or rupe tovărășia cu tine ca să trăiască mai bine ?

— Pun barosul pe ei I — urlă fioros Leleghe 
la glndul că fiii săi s-ar rupe vreodată de el.

— Pui barosul pe ei! — îl îngînă Sabri și se 
duce mai la lărgime, pentru orice întîmplare ne
plăcută. — Da’ cu șase hectare, cînd o să ai doi
sprezece fierari, ce-o să te faci ? Și cînd o să-i în
sori cu douăsprezece fete, ce-o să te faci, Leleghe- 
doss ? Da’ să nu vorbim de doisprezece feciori. Să 
vorbim numai de aceștia șase! Ei, ce mai spui ?

Cu pumnul uriaș, fierarul își șterge mînios 
fruntea brobonită de sudoare. Sabri atinsese rana 
cea mai dureroasă. Parcă Leleghe nu se gîndise 
la_ asta ? Parcă el nu-și chinuie în fiecare noapte 
mintea căutînd să-si dea seama ce va face cînd

cheiate Ca vai de ele, mari cît 
o cotigă. Se opreau sfioși la 
marginea plăjii și dueîndu-și 
mîinile streașină la ochi, priveau 
îndelung spre tabăra îndestula- 
ților. Intr-un tîrziu, cînd cute
zau să se apropie, operatorii de 
cinematograf își opreau iute a- 
paratele și cereau indignați ca 
zdrențăroșii aceia să fie izgo
niți numaidecît.

— E o rușine, domnilor 1 Ăș
tia ne strică filmul I

Și zdrențăroșii plecau înapoi, 
alungați de gardieni. Copăile 
lor se depărtau încet pe apă, 
spre celălalt mal. Acolo, printre 
stuf și brusturi, se afla Palaz.i 
Mare...

Au trecut anii. Iar copiii a- 
ceia, odinioară cu fețele supte, au 
crescut. Sînt oameni în toată 
puterea cuvîntului. A crescut și 
comuna. Astăzi e de nerecunos
cut. Despre Palazu-Mare și des
pre gospodăria colectivă „Olga 
Bancic” s-au scris multe lucruri 
frumoase. S-a făcut și un film 
documentar, terminat decurînd.

El oglindește viața nouă a co
lectiviștilor, marile lor înfăptu
iri. Iar eroii filmului sînt copiii 
de altădată pe care aparatele 
operatorilor îi ocoleau cu grijă 
Și, fără îndoială, cu rușine.

Erou de film e și Bileca Pe
tre. însușiri actoricești nu are. 
Mărunt, oleacă spîn, slăbuț, 
deși plin de agerime, — un re
gizor ar spune despre el că nu 
e „fotogenic” Insă Bileca Pe
tre are alte însușiri, mult mai de 
preț: e unul dintre cei mai buni 
colectiviști. Anul acesta a izbu
tit un adevărat record : a făcut 
60 de zile-muncă numai pînă 
la 1 martie, deși încă n-a înce
put sezonul muncilor. In 2 luni 
de iarnă 60 de zile-muncă !

In răstimpul ăsta, ploaia și 
lapovița au căzut aproape fără 
întrerupere, iar Bileca a trebuit 
să bată zeci de kilometri prin 
locuri desfundate. A făcut mai 
ales cărăușie, împreună cu alți 
tineri colectiviști de nădejde, u- 
temiști ca și el, cărora le-au fost 
încredințate atelajele. Au cărat

MAMA 
Cînd mă-ntîmpină-n ogradă, 
Strigă satul să mă vadă 
Și în brațe drag mă strînge— 
Numai inima îi plînge.

— Dintr-ai casei, dragul meu, 
Tu n-ai nici un dumnezeu.
Nici țu casă, nici livadă. 
Nici văcuță în ogradă.
Mi te-ai dus în lumea mare 
Scribălău ne la ziare
Și la colectiva mea 
Ce n-ar face mintea ta 1 
De-ai lucra un an în șir

Mi te-ar pune brigadir... 
Gîndul, maică, ăsta mi-i: 
Să te văd ca oamenii! 
La partid de fac rugare 
Să te-ntorci din lumea mare, 
Tu să vii! Mi-asculți povaja? 
Mînce-ți binele viața !

De-a făcut mama rugare 
La partid, azi nu știu ce-i: 
Eu rămîn în lumea mare
Ca să port cîntecul ei.

GEORGE C1UDAN

feciorii s-or însura, ce-o să le dea, cu ce să-i înzes
treze ? Ba da ! Se chinuie ca hoții de cai! Să 
împartă 6 hectare la 6 feciori .. Cite un hectar de 
cap și meseria de fierar... Nu-i nici o scofală ! Tot 
îl vor înjura că i-a adus pe lumea asta ca să se 
chinuie. Și dacă stai să te gîndești mai bine, nici 
șandramaua de care tot vorbește, n-are s-o poată 
ridica vreodată. N-are s-o ridice nici mai la dea!, 
la lărgime, nici mai la vale măcar ! De zece ani 
tot își bate gura. Acum își dă seama că și-o bate 
degeaba. Dar dacă a apucat să spună așa...

— Gospodărie colectivă cu 6 hectare. Leleghe- 
doss I — nu-I iartă Sabri.

— Ascultă turcule 1 — se îndreaptă de șale fie
rarul, clocotind de furie. — Dacă mă mai fierbi 
așa, arunc cu barosul după tine 1

Sabri întreabă :
— Cît arunci cu el, Leleghe ?
Fierarul urlă scos din sărite ;
— Cincizeci de metri și te fac pilaf I 
Sabri se depărtează vreo 60 de pași.
— Leleghe! — strigă el de-acolo. — Dacă-ți 

facem noi o șandrama de două ori cît asta, vii la 
colectivă ?

Barosul sfîrîie prin aer și cade pe locul unde 
stătuse Sabri. Ehei, da’ Sabri ajunsese tocmai în 
fața școlii !

In fața fierăriei bărbații se tăvălesc de rîs. 
Leleghe, încruntat nevoie mare, dar chinuit și el 
de hohote, se duce să-și ia barosul.

Rîsul e rîs, rîsul își are și el socoteala lui I 
Sabri nu spusese vorbe goale ! Și pe Leleghe toc
mai asta îi înfuriase. 11 înfuriase și faptul că se 
mai gîndea cineva la el. Și cei ce se mai gîndeau 
văzuseră, ca și el, că viața nu-i de loc ușoară. Vor
bele turcului parcă-1 dezbrăcaseră de ba ne șî-l 
lăsaseră în pielea goală în fața oamenilor

Ii fu necaz că-1 bufnise rîsul. „Rid pe piele* 
mea 1“ — își spuse el înfuriat și apucă cel mai 
greu baros, bătînd cu el nicovala de se cutremura 
șandramaua.

Pe seară, cînd totul se liniștise in sat. cînd 
coborau din înălțimi întunecimile îmbrățișînd satul 
din vale, Sabri se pomeni în birou cu Leleghe. 
Prima lui mișcare fu să se ridice și să fugă. Dar 
Leleghe proptise ușa cu spatele.

In sufletul lui Leleghe era o mare neliniște, 
poate o mare așteptare, o speranță Ia care îi era 
și frică să se gîndească. Dar toate astea tremurau, 
pîipîiau în adîncul sufletului lui, ascunse. Pe față 
nu arăta decît o bucurie răutăcioasă. Parcă se pre
gătea să trîntească una zdravănă, ca o loviturii 
de baros, care să-l facă praf pe Sabri.

— Ei, Sabri, lua-te-ar dracu ! — urlă el de 
zbîrnîiră geamurile. — Nu te bucura, n-am venit 
să... Dar spune, voi puteți să faceți o șandrama 
pentru șapte fierari ?... Ei, ce zici ?

DIONISIE ȘINCAN

tinerii, prin ploaie și prin zloa
tă, 200 de vagoane de gunoi de 
grajd. Alți tineri, cei din briga
da legumicolă, au așternut ias- 
tîcuri, adică paturi calde pen
tru răsadurile de roșii, vinete, 
ardei și castraveți, care se răs
față acum oblăduite de geamuri.

Toți utemiștii din gospodăria 
colectivă „Olga Bancic” sînt în 
întrecere. Una dintre sarcinile 
pe care și le-au luat este buna 
îngrijire a atelajelor și vitelor. 
Această sarcină, Bileca Petre 
n-o uită niciodată. Pentru reali
zarea ei e mereu prezent la lu
cru, pînă seara tîrziu. Seara, în 
drum spre casă, se abate fie pe 
la biblioteca gospodăriei colec
tive, fie pe la cea a căminului 
cultural, și-și alege o nouă carte 
sau broșură de citit.

Ori de cîte ori l-ai întreba 
cum a reușit totuși să facă 60 
de zile-muncă într-un timp atît 
de scurt și mai cu seamă 
neprielnic, Bileca Petre îți va 
răspunde:

— Prin participarea efectivă 
la toate muncile.

E o replică invariabilă. Dar 
are poezia ei și-l caracterizează 
de minune pe acest tînăr colec
tivist care e totodată și agita
tor și proaspăt erou de film.

— Curînd, mi-a spus utemis- 
tul agitator Bileca, voi lucra cu 
o semănătoare. Atunci să vezi 1

Aflu că Bileca a primit anul 
trecut 2.075 kg de grîu, 1.660 
kg de porumb, 415 kg de orz, 
tot atîta ovăz, 207 kg de floarea- 
soarelui, apoi zarzavat, lînă, 
brînză, cîte și mai cîte. A pri
mit și 2.241 lei.

Oare cît va primi anul acesta 
tînărul care a realizat în două 
luni atîtea zile-muncă ? Se vede 
treaba că atît de mult îneît va 
izbuti un nou și însemnat re
cord. N-ar fi de loc de mirare. 
Că are Bileca puterea și entu
ziasmul specific tineretului nos
tru înaintat.

N. CULCEA
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Avansurile lunare ale colhoznicilor

Mul(i tineri plini de avint au venit să muncească pe pămlntu- 
i rile ințelenite. lată-l pe P. Nagornîi, cunoscutul tractorist al soo- 
■ bozului „Jdanov“ din Kazahsta*.

I ■

indrumafi de 
V. Julina ies 
unde cu mult 

cunoștinfele

In sovhozul cerealier 
padnti", tinerii elevi urmează 
cursuri agrotehnice, făcînd 
aplicații practice pe teren. In 
fiecare zi elevii 
profesoara lor 
în curtea școlii 
interes aplică 
dobîndite la orele de curs.

Fotografia noastră ti înfă
țișează pe elevii școlii in 
timpul orelor de aplicafii 
practice.

Un mijloc eficace în lupta 
pentru ridicarea produc
tivității muncii îl consti

tuie avansurile lunare ale col
hoznicilor pentru zilele-muncă 
lucrate. In această privință s-au 
(acut multe în colhozul „S-talin". 

Colhozul „Stalin” a fost mul
tă vreme codaș. Nemulțumiți 
de această situație, cu cîtăva 
vreme în urmă, colhoznicii au 
cerut să se facă realegerea con
ducerii și l-au ales ca președin
te pe zootehnicianul Iakov 
Gheorghian. Acesta, încă din 
primele zile, a acordat o aten
ție deosebită întăririi disciplinei 
în muncă și ridicării productivi
tății muncii colhoznicilor. După 
ce contribuția membrilor artelu
lui la dezvoltarea economică a 
colhozului a crescut, conducerea 
a hotărît să aplice sistemul 
avansurilor lunare ale colhozni
cilor. Această formă de ridicare 
a cointeresării materiale a mem
brilor artelului s-a dovedit a fi 
foarte bună.

In mai 1955 a fost dat primul 
avans pentru 4 luni — ianuarie 
februarie, martie și aprilie. Pen
tru fiecare zi-muncă s-au dat 
cite 2. ruble. La 15 iunie a fost 
dat avansul pentru luna mai și 
meren, lună după lună, colhoz
nicii au primit avansuri pentru 
zilele-muncă lucrate, încasînd 
acum cîte 3 ruble pe zi.

Oamenii au simțit roadele 
muncii lor. Munca a devenit 
mai productivă, treburile în gos
podărie s-au îmbunătățit simți
tor. O îmbunătățire deosebită 
S-a resimțit și în privința creș
terii vitelor. La fermă rezultate
le erau înainte slabe. Mulgătoa
rele adeseori lipseau de la mun
că și faptul acesta se răsfrîngea 
asupra veniturilor întregii fer
me. îndată însă ce au început 
să se dea avansurile pentru zî- 
lele-muncă, situația la fermă 
a-a schimbat

— Acum, — povestește con
ducătorul fermei — s-au lichi

dat cu desăvîrșire timpii morțt 
Crescătorii de vite sînt tot tim
pul la fermă și lucrează cu tra
gere de inimă pentru mărirea 
producției de lapte.

Aici, în 1955 s-au obținut de 
la fiecare vacă 992 litri de lapte. 
Crescătorii de vite, în afară de 
avansurile lunare în bani, au 
primit ca plată suplimentară și 
13.216 litri de lapte. Mulgătoarea 
Lidia Emelianovna Ilinova, de 
pildă, a primit 1.678 litri de 
lapte.

După cum era și de așteptat, 
ca urmare a aplicării sistemului 
avansurilor lunare, treburile 
s-au îmbunătățit și în celelalte 
ramuri ale economiei colhozului. 
Pretutindeni a crescut producti
vitatea muncii și o dată cu ea 
au crescut, bineînțeles, și veni
turile colhoznicilor. Astfel, în 
1954, fiecare colhoznic realiza în 
medie 390 de zile-muncâ. In 1955 
însă fiecare a realizat în medie 
cîte 423 de zile-muncă. Iar dacă 
în 1954 pentru fiecare zi-muncă 
s-au dat cîte 4 ruble, In 1956 
s-an dat cîte 6 ruble.

Anul trecut, casieria 
lui a plătit sub formă de avana 
lunar, pentru zilele-muncă fă
cute, mai mult de 2 milioana 
ruble. In colhozul „Stalin” exis
tă zeci de familii care în cursul 
anului 1955 au primit sub formă . 
de avans lunar între 5—7.000 
ruble.

In prezent, colhozul plătește 
pentru zilele-muncă, în contul 
socotelii definitive, peste 3 mi
lioane ruble.

Aplicînd sistemul avansurilor 
lunare, conducerea artelului 
„Stalin’* caută acum căi noi 
pentru ridicarea productivității 
muncii, pentru mărirea recoltei 
tuturor culturilor, pentru crește
rea productivității vitelor.

colhozu-
-4

In ziua de 10 martie a.e, 
a fost publicată importan
ta hotărîre a C.C. al 

P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. „Cu privire la 
avansurile lunare pentru colhoz
nici și retribuirea suplimentară 
a muncii în colhozuri". Hotă- 
rîrea aceasta dovedește o dată 
mai mult că Partidul Comunist

Povestea noastră a început 
în martie 1955. Demobi
lizat din armată, tanchis- 

tu! Constantin Ejenkov, după ce 
a absolvit cursurile de tracto
rist brigadier, a venit în nesifîr- 
șita stepă din Altai. O dată cu 
el au mai venit în stepă, pentru 
valorificarea pămînturilor înțe- 
lenite, cinci flăcăi și trei fete.

In ziua aceea, în stepa în 
care astăzi se află întinsa așe
zare omenească a sovhozului 
„M. I. Kalinin", noii sosiți au 
așezat primele corturi. Au ur
mat zile de muncă încordată ; 
oamenii dădeau zăpada la o 
parte, săpau în părnîntul înghe
țat.

Unii dintre cei sosiți nu cre
deau că aici, pe locul acesta pus
tiu, într-un termen scurt, se vor 
înălță case frumoase, clădiri în 
care ei vor trăi și vor munci. Cu 
timpul au venit însă și alți ti
neri, au început să sosească ma
șini, case demontabile, materia
le de construcție.

Constantin Ejenkov a luat în 
primire și a reparhzat tinerilor 
10 tractoare cu șenile. Fetele au 
început să lucreze ca ajutoare 
ale tractoriștilor. In cele din ur
mă s-a văzut că tinerii sosiți 
aici absolviseră cursurile de auto
mobilism, dar conducerea trac
torului nu o cunoșteau. Ce era 
ie făcut? Zăpada se topea, iar 
primăvara era aproape. „Nu vă

pierdeți curajul, — spunea Ejen
kov — am să vă învăț să con
duceți tractoarele!“ Tinerii în
vățau de dimineață pînă seara. 
Așa a mers pînă în primăvară. 
Iar primăvara, cind de sub ză
pada topită a apărut părnîntul 
înțelenit, 10 tractoare au început 
să lucreze. Tinerii munceau fără 
întrerupere și ziua și noaptea. 
Intre timp Ejenkov pregătea cel 
de al doilea schimb de tracto
riști. Apoi, tinerii au semănat 

de K. Tokarev

grîu de primăvară. Ejenkov era 
acum și tractorist și agrotehni- 
cian, iar tractoriștii deveniseră 
agricultori. In cursul primăverii 
și al verii ei au valorificat 2.000 
de hectare I

— Era tare greu! Oamenii 
însă nu-și pierdeau curajul, — 
își amintește Ejenkov.

Mărețul scop de a desțeleni 
părnîntul îi unise pe toți tinerii 
brigăzii. Ei știau bine că vor 
învinge toate greutățile, aveau 
încredere în puterile lor. Tînă- 
rul Evghenii Bobrîșev, al cărui 
înlocuitor s-a îmbolnăvit, a lu
crat trei schimburi în șir fă
cînd numai scurte pauze pentru 
masă. Fetele munceau cu ace
eași rîvnă. Zina Eremina, veniiă 
din Moscova, lucra pe tractor 12 
ore în șir. Și nici unul, nici unul 
dintre tinerii entuziaști veniți în 
stepă, nu a lăsat o clipă lucrul. 
Curtnd primele rezultate au în
ceput să se arate.

— Atunci am înțeles, — m 
povestește Ejenkov, că viitorul 
nostru pe părnîntul desțelenit 
depinde de noi înșine. Ce poate 
fi mai frumos decît să dai viață 
unui pustiu sterp, să simți că 
tot ce se face aici se datorește 
priceperii și puterii tale. Nu vă 
puteți închipui ce fericiți am fost 
atunci cînd am strîns prima re
coltă și am pus pe masă prima 
piine făcută în sovhozul nostrul

Venind acum în sovhozul „M. 
I. Kalinin" și văzînd casele noi 
și frumoase, hambarele pline, 
parcă nu ne venea a crede tot 
ce ne povestea Ejenkov. In ju
rul nostru se adunaseră tineri 
cu privirea senină, cu figura ho- 
tărîtă. Care de care se întreceau 
să ne spună mai multe, să ne 
arate realizările. Am vizitat sta
țiunea de maișini și tractoare, 
căminul tineretului, unde în fie
care cameră sînt paturi curate 
și chiuvete, am trecut apoi Ia e- 
tajul de jos unde sînt cantina, 
clubul, sala de lectură, sa'a de 
cinema. Tot atunci am vizitat și 
doi tineri căsătoriți, pe Arkadie 
Manașev, tractorist, și pe soția 
sa, crescătoare de vite. Cînd am 
intrat în casa lor, ni s-a părut 
că intrăm într-o casă din Mos
cova. Așa era de frumos...

Ascultînd tot ce ne-a povestit 
Ejenkov și vizit’nd întreg colho. 
zul, ne-am dat seama că anul 
acesta tinerii de aici vor ob'ine 
recolte și mai mari, că entuzias
mul lor, dragostea lor de mun
că vor face pe zi ce trece minuni 
tot mai mari în stepa altădată 
pustie.

Oamenii de știinfă ai In
stitutului agricol „V. V. Do- 
kuceaev" din Harkov studia
ză problemele hrănirii arti
ficiale a porumbului, a sfe
clei de zahăr, a cartofului.

In fotografie: asistentul 
A. Vaganov (dreapta) șl 
studentul I. Grisko studiind 
introducerea fosforului tn 
frunzele de sfeclă de zahăr. 

și Guvernul Sovietic se îngrijesc 
neîncetat de ridicarea nivelului 
de trai al colhoznicilor, asigu- 
rîndu-le cele mai bune condiții 
de muncă și de viața. Ea dove
dește totodată că sistemul apli
cat de către colhozurile fruntașe, 
printre care și colhozul „Stalin" 
din raionul Tihorețk, este un sis
tem într-adevăr bun, care a fost 
extins astăzi și în celelalte col
hozuri din U.R.S.S.

G. DZEKUN



21 - 28 m a r t i e
Prieteni în toate 

colțurile lumii

M-arn împrietenit de cu
rînd cu un tînăr din
București. Are 19 ani 

Locuiește pe strada Școala 
Ciocanul nr. 1 și-l cheamă 
Pascal Corneliu. A venit pe 
la mine acum cîteva zile și 
mi-a adus să văd vreo cîte
va zeci de plicuri și cărți 
poștale ilustrate. Toate îi e- 
rau adresate lui. Iar la a- 
dresele expeditorilor am pu
tut să citesc o mulțime de 
nume din cele mai depărtate 
țări: Brazilia, Indonezia, Is
landa, Danemarca, Grecia, 
Anglia și așa mai departe. 
Deși n.a trecut niciodată din
colo de hotarele patriei noasr 
tre, Corneliu și-a făcut o su
medenie de prieteni în feluri
te colturi ale lumii, prin co
respondentă. Adresele noilor 
săi „cunoscuti" le-a găsit în 
revista „Tineretul Lumii". 
Le-a scris și pe urmă a în
ceput să primească răspun
suri. Așa s-au împrietenit.

— Manersberg e din Ger
mania, — îmi explică el — 
Jindrich Gref, din Cehoslova. 
cia; plicul ăsta e de la Da
nielle Vial, din Franța...

— Si ăsta ? îl întrerup eu, 
privind spre un plic mic alb cu două timbre verzui ce 
înfățișează o floare de lotus și o linie electrică de 
înaltă tensiune.

— A, e de la Devendra Pal Singh, un student din 
India.Deschide plicul și-mi arată o scrisoare în limba fran
ceză. Atît cit știu eu franțuzește, am putut să citesc 
printre altele :

„Permite-mi, acum, să-ți scriu rfteva lucruri despre 
mine. Sînt un tînăr indian de 19 ani și îmi voi da 
în curînd licența la universitatea din Alahabad. O- 
biectele pe care mi le-am ales sînt istoria, științele 
politice și militare. Eu sînt de asemenea un filatelist 
pasionat... îmi place totodată să particip la jocurile 
sportive și la activitatea obștească..."

Citeam mai departe și totodată mă gîndeam: ce 
minunat e să ai prieteni de vîrsta ta în toată lumea 
care să-ti scrie despre viata lor, despre țările tn care 
trăiesc sau despre obiceiurile populare de acolo ; poți 
să cunoști o mulțime de lucruri noi și interesante, să 
faci o adevărată călătorie în jurul lumii fără să fie 
nevoie să te miști de pe scaunl Și răsfoind scrisorile, 
ilustratele, revistele și diferitele publicații pe care le 
adusese Corneliu, am făcut într-adevăr cu închipuirea 
o interesantă călătorie pe toate continentele. Cîteva 
din laptele cunoscute cu acest prilej le înfățișez aici.

Ce-și dorește Gertrude

Am poposit întîi în Austria. în orașul Steyr. Ne
am întîlnit aici, printre alții, cu o fată drăguță, 
pe care o cheamă Gertrude și are 18 ani. Pînă 

la vîrsta asta nu a putut să învețe nici o meserie. 
Este vînzătoare într-un magazin și cîștigă 300 de și
lingi pe lună. Ne-a mărturisit cele două visuri ale ei 1 
să-și găsească o slujbă mai bună în anul acesta — 
dacă s-ar putea tehniciană la un dentist — și să-și 
pună în fiecare lună bani deoparte pentru ca să și 
poată cumpăra un costum...

Am ajuns apoi în capitala Franței, la Paris. In car
tierul Faubourg St. Antoine am văzut un ucenic tră- 
gînd o cărucioară cu două roti, încărcată cu mobilă. 
Ne-a spus că este în anul doi de ucenicie. Aproape 
jumătate din vreme și-o petrece însă cărînd mobila 
făcută sau reparată în atelierul patronului său. Știți 
ce salariu are ? 850 de franci pe săptămînă, adică a- 
tît cît costă 8 pachete de țigări. El ne-a spus însă că 
„tot stă bine"; alții de vîrsta lui nici n-au reușit să 
intre să învețe o meserie. Numai anul trecut 65.000 
de tineri nu au putut intra in școlile de ucenici din 
pricină că sînt prea puține locuri.

Foame și umilință

Tot atît de tristă a fost și întîlnirea cu un tînăr 
țăran din județul Jaen, din provincia spaniolă 
Andaluzia. Era dimineață. Stătea în piață și 

căuta de lucru. Iși strînsese bruma de recoltă ce-o 
avusese pe peticul de pămînt din satul lui și acum 
aștepta să fie angajat argat. Intr un colt, un grup de 
misiti angajau muncitori pentru Barcelona și Vitoria. 
Tînărul nostru își spune: „M-aș duce, dar cum să-mi 
las părinții, frații ? Ei I Am să mai stau, nu vreau să 
plec de-acasă 1“ Trece o zi-două și acasă mîncarea se 
împuținează. Ce bine ar fi să aibă bani să-și cumpere 
un pachet de tutun ! Sau măcar un păhărel de țuică. 
Ar pleca, dar unde ? Peste tot aceeași viată de mi- 
zerie. A văzut multi ca el întorcîndu-se după ce au 
plecat din sat, fără nici un ban. mai săraci decît fu
seseră înainte Nu găsiseră nici la oraș de lucru. In

Primăvară — tinerețe. 
Tinerețe — primăvară l 
Inima iți dă binețe. 
Visul peste ani îți zboară 
Slobod ca o căprioară.
Au cu cine să te-aseamăn 
Tinerețe — sărbătoare ? 
Ți-i stejarul frate geamăn 
Stînd cu creștetul în zare — 
Santinelă-a vieții-n floare.
Nici un ger, nici o furtună 
N-or putea să te-ncovoaie ; 
Că din glia ta străbună 
Seva drum spre soare-și taie 
Ca un fluviu de văpaie.
Mingîindu-ți fruntea-naltă 
Iți îngînă-un cintec vintul; 
Simți cu tine laolaltă 
Toți stejarii iremătîndu-1: 
Tinerii pe-ntreg pămîntul 1
Cintecul ce-n larg se-ncheagă 
Adunat din patru vînturi. 
Inimi lingă inimi leagă. 
Limpezește doruri, gîndurl, 
Bupe lanțuri — strînge rinduri 1 
Tinerețe — primăvară. 
Primăvară — tinerețe 1 
Suie ca o căprioară 
înălțimile semețe 
Către culmi de frumusețe 1

PETRE POPA

duraseră foamea, umilința. Unul s a întors grav bol
nav. După trei luni se vindecase, dar de lucru nu fu
sese chip să găsească. Intr-o bună zi a sfîrșit la gară 
sub roțiie unui tren.

Făuritorii de bogății 
trăiesc în neagră mizerie

Un tînăr african. II cheamă Lo Cheikh Bara El 
ne vorbește despre tara sa. Senegal. Aici se 
cultivă cea mai mare cantitate de arahide din 

lume, orez, mei, palmieri, fructe și legume. In pămîn- 
tui bogat al Senegalului se găsesc zăcăminte de pe
trol, de fosfaji, de titan, zirconiu, sare și alte minerale. 
De pe urma acestor bogății profită însă numai colo
nialiștii francezi. In satele din Senegal, cum sînt de 
pildă Cayor, Baol. Fonta. Djolof și altele. 30 la sută 
din copii mor înainte de a fi ajuns la vîrsta de doi 
ani. Un european din categoria de salarizare cea mai 
de jos primește pe oră 151 de franci în timp ce unui 
african nu i se dă decî*. cel mult 28,10 franci. Din 
323.751 de copii de vîrstă școlară numai 52.258 sînt 
primifi în școli.

împotriva unor astfel de condiții de trai luptă orga
nizațiile de tineret, s’ndicatele și celelalte asociații 
ale oamenilor muncii. Cele 60 de organizații ale tine
retului din această țară și-au ales un singur organ 
de coordonare. Consiliul Tineretului Senegalez. Din 
inițiativa acestui consiliu a avut loc la Bamako o în- 
tîlnire la care au participat 40 de delegați și obser
vatori veniti din Sudan. Senegal. Nigeria, Dahomey. 
Coasta de Fildeș și Guineia. S-au luat în discuție con
dițiile de viată și activitatea tinerilor din Africa Oc- 

cidentals Franceză, înființîn- 
du-se un Consiliu Federal al 
Tineretului care să coordo
neze lupta tinerilor pen
tru un trai omenesc, pentru 
egalitate rasială și pace.

Un luptător 
înflăcărat

Poloniei, 
el 

zile 
port

Un alt prieten de peste 
ocean, Ben Shek din 
Canada a fost la Fes

tivalul de la Varșovia. în
tors acasă, a pornit entuzi
asmat prin toată țara sa 
pentru a face cunoscută mă
reața manifestare a păcii și 
prieteniei pe care a cunos
cut-o în capitala 
Despre această călătorie 
scrie: „După două
petrecute în marele 
Vancouver, unul din cele mai 
frumoase orașe ale țării, am 
traversat cu bacul pînă la 
insula Vancouver, unde 
am pertecut cinci zile. In- 
toate orașele mici sau mari 
de pe această insulă ră
pitor de frumoasă, unde a- 
fluența de muncitori este 
mare la ferăstraiele și fa
bricile de hîrtie sau cheres
tea, am rostit cuvîntări. in- 
tr-un interviu pe care l-am 
dat la radio în orașul Victo
ria, capitala Columbiei bri- 

să istorisesc despre Festivalultanice, am avut prilejul 
de la Varșovia.

...In provincia Alberta am fost la două mari mitin
guri publice, am dat un interviu ziarului Gateway al 
universității din Alberta, un alt interviu la postul de 
radio în limba franceză CHFA și am avut o discuție 
prietenească cu secretarul Mișcării Creștine Studen
țești, toate pe tema ultimului și viitoarelor festivaluri".

Visurile se împlinesc

Cît de felurite sînt manifestările activității tine
rilor luptători pentru pace din diferite țări 1 De 
la prietenul canadian pînă la tînărul mecanic 

bulgar Kostadin Mincev de pe șantierul digului de 
200 de metri de pe malul rîului „lsko“ este o distanță 
mare. Și tot atît de mare este deosebirea dintre viața 
lor. Amîndoi însă luptă pentru o viață mai bună, pen
tru victoria păcii și prieteniei. Kostadin primise însăr
cinarea să repare macaraua ce se defectase deasupra 
prăpastiei. Bătea un vînt înghețat, ce-i înroșea fața 
și îi străbatea prin toate hainele. Mîinile i se lipeau 
de metalul rece, usturîndu-1. Clipele treceau greu, du
reros. Și cu toate acestea. Mincev a reparat macaraua 
stînd trei ore cățărat pe brațul ei.

Și acum, împreună cu tovarășii săi. privește cu mîn- 
drie digul, înalt de 76 de metri; dacă te apleci peste 
bordura parapetului ți se învîrtește capul și te apucă 
amețeala. Digul străjuiește un imens lac; apele sale, 
aruncate de la o înălțime mare, pun în mișcare tur
bina centralei electrice de 260.000 Kw. Luminile aprinse 
pe dig, valurile mici ale lacului de acumulare îl fac 
pe Kostadin să simtă că trăiește un vis împlinit. Este 
gata încă o construcție a socialismului. La ora asta 
poate că, tot așa, s-au aprins becurile unei noi centraie 
din Uniunea Sovietică sau China populară, așa cum 
se vor aprinde becurile hidrocentralei noastre de la 
Bicaz. La ora asta, mii de tractoare, mînuite de mîinile 
harnice și pricepute ale tinerilor sovietici desțelenesc 
întinderi uriașe de păminturi. altădată pustii. Eroi
cul tineret sovietic muncește cu avint pe șantierele 
construcției comunismului. „Cauza partidului, a po
porului, este cauza noastră" — spun tinerii sovietici.

Același gtnd, aceeași năzuință

A început o nouă construcție în Cehoslovacia sau 
a intrat în mină un nou schimb al tinerilor mi
neri polonezi. Poate că acum. în sala frumos 

luminată și împodobită a unui cămin cultural din R.P. 
Ungară o echipă artistică învîrtește un ceardaș în
drăcit. Sau poate că acasă, în noul apartament, un 
tînăr mongol, fost cioban, ascultă o melodie la apara
tul de radio.

Poate că acum, Gertrude, prietena noastră din Aus
tria și-a împlinit unul din visuri; poate ucenicul tapi- 
ter din Paris a fost angajat lucrător; poate că ar
gatul spaniol și-a găsit de lucru. Se poate ca în clipa 
asta studentul indian Singh să-și fi dat licența sau 
prietenul senegalez să vorbească la o adunare despre 
puterea unității tineretului în lupta pentru pace, egali
tate rasială și prietenie. Se poate de asemenea ca Ben 
Shek, canadianul să proecteze un nou turneu în tara 
sa pentru a răspîndi adevărul despre viata tineretului 
lumii.

Departe unul de altul. în zilele primei săptămîni a 
primăverii, în cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui, tinerii de pretutindeni se vor simți însă aproape, 
ca niște vechi cunoștințe. Deși nu s-au văzut nicio
dată ei se simt legați de același gînd în aceeași nă
zuință : în lume să domnească pace și prietenie.

I. GOLIANU



Leacul
De vreo trei zile ti prin

seseră niște junghiuri 
printre coaste de ziceai 

eă-1 taie cu fierăstrăul. Ba cînd 
l-a mai luat și cu fierbințeli ș: 
i s-a mai năzărit și-o tuse 
seacă in capul pieptului, Moș 
Petre a început să privească 
cu părere de rău la viață, obiș- 
nuindu-se cu gindul că în cu- 
rînd avea sâ se înfățișeze pe 
cealaltă lume. Și mai avea el 
un gînd, care, cu cît se simțea 
mai rău. cu atît i se înșuruba 
și mai adînc în inimă: „Să 
știi că m-a blestemat drăcoaica 
aia de noră-mea. Are niște ochi 
de parcă i-a semănat, ducă-se 
pe pustii, nu alta. O fi făcut 
drăcoaica vreo fermecătură ca 
să se aleagă la un fel: —

JpOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOț .

g STAI AȘA! | 
o 

amenii, cînd se întfl- g 
nesc, își dau bună 8 
ziua- Au ei obiceiul | 

8 ăsta, ca ori de cîte ori se g 
| văd unul cu altul, să-și dea 8 
g binețe. Numai Mihai Mihăi-1 
8 lescu, gestionarul coopera- g 
| tivei din Colțu Cornii, raio- 8 
g nul Huși, nu face așa. Cum | 
8 dă cu ochii de cineva, Mihai g 
8 Mihăilescu are ciudatul obi-8 
g cei să strige: |
8 — Stați așa și lăsați gă- g
| lăgia 1 |
g Dar de ce „salută" el în | 
8 felul ăsta ? Pentru că, in- g 
| trînd în cooperativă, îl „de- 8 
| ranjezi" : gestionarul stă în- | 
8 totdeauna nemișcat, cu ure- 8 
| chea lipită de aparatul de 8 
g radio așezat în raftul de | 
8 mărfuri. Ce vreți ? Ascultă g 
| omul muzică. Iubește În-Ș 
8 tr-atita programele muzi- 8 
| cale, încît nu-1 dezlipești de 8 
g aparat ore întregi. Stau g 
8 smirnă cîte zece, cincispre- | 
| zece oameni și așteaptă ca | 
g tovarășul gestionar să se s®- g 
8 ture de muzică. Iar dacă in- 8 
| drăznește vreunul să facă | 
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poate să mor și să le rămînă 
lor casa... Asta trebuie să fie...” 
Și încredințîndu-se în ăst fel 
că altă pricină nu-i, l-a chemat 
pe fecioru-su Matei și i-a zis :

— Mă băiete, cu mine nu-i 
lucru curat. Pune caii la căru
ță și hai pînă-n Valea Seacă 
la țața Filofteia, doftoroaia. 
Altminteri mă prăpădesc, să 
știi...

Băiatul l-a privit cam pieziș 
pe taică-său și l-a luat cu bi- 
nișorul:

— Ce doftoroaie, tată? Iacă 
avem dispensar și doctor în sat 
și dumneata te duci la babe ? 
E rușine, zău așa._

— Mă, tu să nu mă înveți 
pe mine. Auzi colo I Un ține, 
și face pe ispravnicu-n Mă- 
lăești. Doftoroaia e femeie 
bătrînă, mă I A văzut și 
știe multe, nu ca doftorul 
tău... Și-apoi cînd e vorba de 
farmece sau de alte cele, nu
mai doftoroaia le știe leacul-. 
Ea și nimeni altu’ de pe lume. 
Eu una te-ntreb: mergi ori ba ?

— Ba, eu nu merg, tată. 
Dau o fugă și chem doctorul...

Bătrînul n-a mai răspuns 
nimic. După ce-a plecat băiatul 

s-a dat jos din pat și, cum a 
putut, mai mult mort decît 
viu, a înhămat caii la căruță, 
s-a Înfășurat intr-o velință și 
haida-hai, a pornit spre Valea 
Seacă, singur.

La casa doftoroaiei — o casa 
bătrînească. lăsată într-o rină 
și cu pereții coșcoviți — nu se 
zărește nici uh crîmpei da lu
mină. A bătut Moș Petre cu 
codirișca în ușă, pînă a asmu
țit toți cîinii din vecini, dar 
baba tot nu s-a arătat în prag. 
„Se vede că nu-i acasă" — 
oftă Moș Petre, neștiind înco
tro s-o apuce. In ograda alătu
rată se zări o umbră, apoi se 
auzi un glas:

— Cine-i acolo?
— Iacă, om bun. O caut pe 

țața Filofteia. Nu știi pe unde 
s-o fi dus ?

Umbra se apropie de gard 
și scăpărînd un chibrit aprin
se lămpașul agățat de uluc. 
Era un om între două vîrste, 
mărunt și c-o dungă de mus
tață deasupra buzelor. Ii răs
punse cu bunăvoință și cu chef 
de vorbă:

— Păi, țața Filofteia e dusă 

la Mălăești. I a dispensar. C-a 
doborît-o boala... Ba cu fierbin
țeli, ba cu junghiuri și cu 
tuse-n piept, că n-a mai avut 
ce face... A încercat cu leacuri 
de-ale ei, da’ n a mers... Așa 
că tot la doctor a nimerit... 
Cică e unu’ tînăr în Mălăești, 
de-ți ia boala cu mîna... Așa 
că țața Filofteia s-a dus s-o 
pună la aparate de-alea care 
arată ce stricăciune ai pe dinlă
untru... Aoleo, da’ ce-i cu dum
neata ? Nu te simți bine ?

Moș Petre se făcuse ca lămt- 
ia și-1 cuprinse, așa, o ame
țeală că era gata să se prăvale 
peste gard. Dacă nu sărea o- 
mul și nu-1 prindea în brațe 
s-ar fi întins, cît era de lung, 
în noroiul din curtea dofto
roaiei.

A doua zi, Moș Petre îi po
vestea noră-sii și lui fi-su :

— ...Și m-a adus bietul om 
cu căruța pînă la noi, în Mă
lăești, la dispensar. Cum m-a 
văzut doctorul a și început să 
mă sucească pe toate părțile.... 
Ei, și numai ce ieșii eu de sub 
aparatul cela care te vede pe 
dinlăuntru, că-și vîră și dofto
roaia capul pe ușă și-l întreabă 
pe doctor:

— Cum ziseși, omule că-i 
zice leacului cela pe care mi 
l-ai însemnat ?

— „Penicilină", mătușă — 
I-a zis el. Dacă te îngrijești 
cum ți-am spus, peste-o lună 
poți să joci și la horă...

Matei era însă nerăbdător să 
audă ce boală are taică-său, 
așa că-1 făcu să schimbe vor
ba :

— Da’ dumitale ce ți-a găsit 
doctorul?

— Păi, nu-ți spusei ? Tot ca 
doftoroaiei. Cică să fac „penici
lină" d-aia și-mi trece... Auzi, 
mă, băiete: doftoroaie bolnavă, 
cine dracu’ a mai pomenit?

Și bătrînul izbucni în rîs, cu 
toate că îi mai vîjîia capul de 
fierbințeală. Apoi se făcu deo
dată serios și întoarse ochii 
grijuliu, spre noră-sa :

— Ia deretecă și tu pe-aici, 
fă nor-mea, că acuș trebuie să 
pice și doctoru’ și-i mai mare 
rușinea... Hai, nu-ți mai holba 
ochii ceia de smoală la mine, 
că tot nu mă deochi. Și-apoi, 
chiar de m-ai deochia, degeaba! 
Fac o penicilină și gata! He-hei, 
e dată naibii doftoria asta 1—

RODICA TOTH

Strigătura 
Am un cal de la oraș. 
Năzdrăvan și nărăvaș; 
Și-are calul meu, măi vere, 
Patruzeci de cai putere.

Epigr ama
Comuna Fierbinți din ra
ionul Snagov este frunta
șă tn repararea uneltelor 

agricole.

Cu asemeni rezultate
Pot să dau iscălitură
Cum că la Fierbinți, măi frate 
Se muncește cu™ căldură.

— Ce mai faci măi, nea Mitac?
— Fac pe dracu 1 Ce să fac ? 
Parcă poți sa faci ce vrei ? 
Joci după cum cintă ei I
In ziar, te-apucă jalea 
Cînd citești de toate alea: 
C-au făcut și că vor drege 
Iar de noi praful se-alege I
— Dacă s-ar putea, ehei, 
Cum vrem noi, nu cum vor ei, 
Ce-aș mai face-n loc de plug 
Fiecăruia un jug...
Insă vezi: ei fac tractoare. 
Noi ne facem zile-amare.
Ei s-adună la cămin, 
Noi ne adunăm... venin.

Ei trag carele cu roadă 
Noi, pisicile de coadă...
— Zău, măi Simioane, frate, 
Cam de-andoaselea merg toate. 
Lui Bîrlează și lui Spirea, 
Cînd cu întovărășirea. 
Le-am spus că acolo-i rău, 
Că le-ar merge tare greu, 
Și le-ar ieși os prin os ; 
Cînd colo ieși pe dos: 
Un porumb — să-i ieie dracull- 
Cu-n știulete umpli sacuL 

S-a întors Stănică numai foc și fiere: 
„Na 1 Halal brigadă și halal muiere 1 
Mă ajunse ziua de-o trăii și p-asta. 
Ca să-mi facă mie critică, nevasta 1 
Face pe artista I D-aia nu-mi da pace 
Ca s-o las să meargă la cămin, să joace I 
Insă, las-pe mine, să nu-mi zici Stănică, 
De nu fac să-mi știe dumneaei de frică.
Mai întîi, din casă, 
N-o mai las să iasă. 
Doi: o-ngrop de vie 
In bucătărie.
Trei: ..."

Deodată însă, socoti așa :
„Poate, vezi, că totuși, nu-i de vină ea.
Alta-i vinovata principală. Iat-o: 
Șefa de brigadă, care-a învățat-o.
Dînsa poartă vina, ei am să-i plătesci 
Niciodată-n viață n-o să-i mai vorbesc.
Și-am s-o fac să-nvețe să-și mai țină gura: 
La jurnal... de stradă-i dau caricatura.
Lumea vreau să vadă, satul tot să știe 
Că am leac de cel ce-mi face poezie". 
Iarăși stă Stănică, și socoate-așa : 
„Vezi, dar poezia n-o fi scris-o ea I 
Poezia-i scrisă (am aflat secretul I) 
De un tînăr, unu’ Mitu, zis „Poetul". 
El e cel ce-n sală a stîrnit tot hazul. 
Deci pe el acuma am să-mi vărs necazuL 
Am să-l țin de astăzi numai în șicane...
Ce-1 privea pe dînsul, dacă eu am toane. 
Și ce-i pasă dacă plugul nu-mi repar ?“ 
Din adînc, Stănică a oftat amar :
„Plugul, vezi, și dînsul poartă părți din vină: 
Cum s-a-nvestmîntat singur în rugină ? 
Cum ajuns-a oare plugu-n poezie. 
Fără ca stăpînul singur să o știe ?
Dacă-i el de vină, parcă nu-mi convine.
Ce să mă mai zbucium ? II repar, mai bineI"

P. VICTOR

Griul, — fir-ar de deochi, — 
îmi stă ca un par in ochi 
Cu-un spic cit un vrăbioi f 
Ce-au vrut ei, nu ce-am vrut 

noi 1
— Și-apoi,- frate, alt necaz 
Cu pirlitul de Bicaz 
Numai cit citii, și-odat* 
M-am și simțit curentat
— Să zvonim, acu-i momentul 
Pînă nu ne ia curentul.
— Bine zici I Curentul frate, 
Cică îl trimit la sate.
Din Bicaz și pin’ la Seca 
Uite omul, uite beau’ I 
Cică-I „planul cincinal" 
„Interesul general..." 
Dar pe cit am înțeles 
Eu n-am nici un interes.
— Nici eu n-am, ferească sfîn.

tul, 
Cît îi lumea și pămîntul I 
Cînd se bagă firu-n case 
Parcă-mi bagă fieru-n oase, 
Cînd văd pe drum cîte-un bec 
Parcă-n bezne mă inec 
Iar în ochi văd stele verzi 
Cum te văd și cura mă vezi. 
Nea Mitac, măi nea Mitac, 

Orice-am face, tot un drac. 
Ei au pînea și cuțitul 
Nouă ne-a rămas zvonitul. 
Ei fac viața lor mai bună 
Noi facem spume la gură^.

(Din programul brigă
zii de agitație din co
muna Valea Călugăreas
că, raionul Ploești).

Diploma ui Râzvan Text: M. VOINEA 
Desen: N. RADULESCU

Poznașu: — Orice gospodar cuminte. 
Poate cîștiga mulți bani 
Contractînd să-ngrașe-n termen 
Cîțiva porci mai dolofani.

Cît privește greutatea: 
Fiecare godăcel
Să tot aibă, la predare. 
Tot cam cît o are.„- el 1

Răzvan: — Scrie-mă cu doi, Poznașe 
Că eu nu mă tem de muncă 
Și — ca mîine — godăceii 
Ți-i fac., pepene de șuncă I

Poznașu: — Te pricepi atît de bine?
Măi, Răzvane, lucru-i greu I 

Răzvan : — Fii pe pace I II vezi p-ăsta ?
Cine 1-a-ngrășat ? Nu eu ?
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