
la Tirana.

Întreagă.

răsună.

Hai,
Să vorbim de-ntii Mai 1 
De-ntil Maiul de astăzi, ce!

nou.
Mai plin de lumină și viață, 
Intii Maiul coloanelor largi 
Revărsate-n oraș dimineață.

solidarității internaționale
MIOARA CREMENE

„Trăiască-ntîi Maiul”, 
Se-aude strigind peste toate. 
Și strigătul ăsta răzbate 
Și strigătul ăsta străbate 
Și strigătul ăsta unește 
Pe irate-1 adună cu frate 1

3Er ' •

L //

iua

Hai,
Să vorbim despre-acest intii Mai, 1 
înfășurat pe glob.
Ca o banderolă purpurie.
Să privim pasul mai drept 
Și lumina mai vie
Din ochii de rob.

celor ce muncesc, ziua frăției 
uncitorilor din toate țările!

S-auzim : 
„Peace, 
Mir, Vrede, 
Frieden, Bekâ,
Paz, Paix, 
Pace 1”

nălțat din coloane. 
Strigat și cintat 
Si spus și impus 
De sutele de milioane.



RAPS ODIA ROMINÂ
Cititul VIII

E greu să dărîmi.
Să clădești 

e mai
Dar, 

ce energie 
ieși la 

zbucnlnd din adincul 
ca dlntr-o uriașă

hidrocentrală 1

iveală, 
poporului

gretu.

meu.

—-
LF

ragmentul de mai jos face par
te din poemul .Rapsodia ro- 
mînă", a cărui temă este via

ța politică, economică și socială a 
țării noastre, cu incepere din au
gust 1944.

Vxn'jfînea,
da,

ea e uzina cea vie 
ea dăruie-ai săi kilo wați, 

în puhoi, 
ca prin omeneasca sa energie, fl
să dea strălucire Republicii noL 
La roșul tablou de comandă-al uzinll 
se află partiduL 
Clarvăzător,
va duce
pe principalele linii 
puterea norodului transformator. 
O Unt* groasă — spre industrie

va transporta
elanu-avintat. 

O alta — va îndrepta spre dmpie 
forța pălmașului descătușat. 

Un cablu puternic — întins pe-un 
deceniu

ca pe un stilp de mari tensiuni — 
va dirija puteri

spre domeniul 
iluminării 

anilor bunt 
Un altul — spre școli va conduce tăria. 
Și toate liniile călăuzesc 
spre fericirea 
și bucuria 
celor ce clocotul și-l dăruiesc.
Linii de torță,

politice linii, 
ale partidului linii de preț.

purtați germenii calzi al luminii 
ce-or pirgui viitorul măreț.

★
Contact1 
Pariidu-a 
prin linia

făcut legătură, 
sa 

și prin primul releu, 
între-a industriei

rece armură
Ș> 

dîrza voință-a poporului meu. 
La șocul electric,

al muncitorimii, 
industria grea deodat a-nceput 
să freamăte-n ritmul nou al mulțimii, 
cu mii de turații 

într-un minut.
Băiînd cu pickhamere iuți

în cărbune 
frații lui Haldu și Kopetin 
socot că pe an

dac-or s-adune 
trei mii de tone 

e încă puțin.
Mai mult vor să dăruie patriei noastre 
și-n mină coboară tot mai ades. 
Acolo găsiră, în șisturi albastre, 
al fericirii adine înțeles.
Și tremură minele de energia 
intrată în ele în anii acești. 
Și nu doar spre ele

se-ndreaptă tăria 
mulțimii ce are puteri ca-n povești. 
Din linia mare

industrială

mulțimii ce 
Că uite 

relee

are puteri ca-n povești.

Cintul VIII al acestui poem — Ma- 
iestoso — din care publicăm o 
parte aici, se situează in pe
rioada de după actul naționalizării 
și pînă la începutul primului nostru 
plan cincinal.

leagă uzina
cu trupul metalurgiei, greoi. 
Colosul acesta e rădăcina

pe care 
s-or înălța ramuri noi.

Seva oțelului 
suind fierbinte 

prin trunchiul întregii economii 
va-ngroșa coaja

de dinainte 
iar mladelor proaspete 

le-o da tării. 
Mol ramuri industriale 

vor crește.
noi muguri, 
și flori, 
și fructe de fier 
va da stejarul

ce
tinerește 

și-nalță frunzișul metalic spre cer. 
Și 
ritmul

— în care țîșnesc kilowații 
și-n care suie seva prin trunchi— 
U Inspăimintă pe toți răsturnații 

ce stau sub pulpana 
bogatului 
Unchi.

SORIN PETRESCU

Nu

prin 
forța

No-ar 
Nu le

plugăritul 
scut.

cuptoare, 
oțelării. 
tractoare, 

acum 7

.Frați romînași,
dar ce v-a venit 7

forța aceasta avînd-o-n vedere 
de etalonul .H.P "

mă dezbăr
Șt

La .Vocea Americii"
zilnic 

cuvintă :

ostași ca granitul
ne apără-acest splendid început 
Și pentru că știm asemenea lucruri, 
n dăm țării valuri

de energii
spre-a întări 

proaspeții muguri 
și rădăcina 
mazll-lndustriL

de

releuri
releuri

mereu se desfac 
și duc, 

rețeaua întinsă pe țară, 
eroicei clase-n atac.

Vot 
blagosloviți de pronia sfintă, 
trăiațl foarte bine din plugărit 1 

Ce v-a venit să faceți
Și 
și

8

, ' - ■HStllII
i nîl

măsurînd-o in
.Oameni-Putere', 

mă simt mai aproape de adevăr. 
Uite-o

la sonde
cum mal vibrează 1

Șl cîte cisterne dă 
peste plan 1 

Forează pămîntul. 
Dar parcă forează 
și inima neagră

a unui dușman. 
II știi pe vrăjmașul acesta 
ce-și luase

poza profetului imparțial? 
Zicea

că sondelor noastre mănoase 
el

le prevede .declinul fatal". 
Auzi ?

Luîndu-și vrerea drept realitate, 
părea a nu ști 

profetul străin.

Fraților 1
Asta-1 primejdie mare 1
Nu știți că furnalele astea scot fum? 
Șl nu știți și voi

dragii noștri 
că fumul 
e un pericol 
din cele mai mari?

Vreți să muriți sufocați
cu duiumul ?

e mal bine
să fiți tot plugari î* 

vrea tot plugari.
convine

otelul nostru 
roșu șl dur.

noi 
și sondele noastre bogate, 

ci el
— capitalul — 

se află-n declin. 
Nouă în fiece an ne dă glia 
mai mult aur negru ca-n vremi 

ciocoiești. 
Și nu doar spre sonde se-ndreaptă 

tăria

Știu ei, 
oțelul face uzine 

șl ac 
de cojocul oricărui fur.

Știu el, 
dar șl noi știm, 

că plugăria 
nu dă opincile-acestea de fier, 
cu care urcăm 

sprw bogăția 
neîntreruptelor dulci primăveri. 
Știu ei, 

dar șl noi știm, ' 
că 

nu făurește puternicul 
cu care azi 

ostași ca

Partidu-a făcut legătură, 
prin altă linie, 
prin alt traseu, 
între străvechea agricultură 
și energia poporului meu. 
Partinica linie,

care cuprinde 
oricare sat 
și orice cătun, 
în viața pălmașilor țării aprinde 
lumina cuvîntului sincer și bun. 
Sub razele-i calde, stăruitoare, 
ce se revarsă în inimi puhoi, 
ca ghiocelul

răsare-n ogoare 
dalba mlădiță

a timpilor noi. 
Unindu-și pogoanele

și energia 
zeci de pălmași

și sute-n curind
durează 

pe cîmpuri 
gospodăria 

ce-; scapă de traiul acrit și Sămînd.
Crește incet, 

dar
Ca orice-nceput, 

și-aceeta e greu 1

nu firavă 1

Greu,
dar zadarnic

toarnă otravă 
chiaburuL 

Că mlada
crește

Crește, 
se-nalță, 

că-i semănată, 
nu într-o brazdă zgiriată de ptug, 

harnic tractor 
răsturnată 

aduce belșug.

ci-n glia, de-un

ce din adîncuri
Crește,

că zilnic
savanți o-mpresoară 

cu dragostea crrtdâ a inimii lor 
și spre a cimpuiwi nostru comoară 
abat al științei proaspăt izvor. 
Poate,

în Parnas, 
nu sună bine 

.gospodărie'...
.industrie"-.

.legi"—
Dar inimii mele 

nu-i sînt străine, 
ci-mi par, 

dimpotrivă, 
poeme întregi.

X

Un Eminescu, 
un Tudor Arghezl, 

spărgind canoanele vremilor lor, 
adaus-au noi cuvinte 

grămezii 
de vorbe 

din graiul acestui popor.
In

.proletar*
au găsit poezie

și artă 
creează 

dlntr-un 
.blestem".

Pe noi,
de ce

să nu ne îmbie
să facem

din
.gospodărie'

poem 7

astăzi, 
cînd vremile merg înainte, 

desfid orice Parnas 
îngust și poltron.

in care aceste poeme-cuvinte 
nu pot intra, 

că nu-s In canon. 
Au nu se preschimbă-n poezie 

cuvfntul 
cînd spunem .gospodărie do stat'? ~ 
Eu simt că însăși tractorul,

păm intui, 
vibrează-n acest cuvîni neuzat.

In el
parcă simt aerul reavăn 

ce-alungă mirosul moșiei do lori 
și-n ritmul său 
parc-aud ritmul zdravăn

al muncii 
din fermele fără boieri.

Cresc holde-nfrățite.
Mai mare-i averea,
Cînd energii și pogoane unești. 
Și nu doar spre holde se-ndreaptă 

puterea 
mulțimii ce are tării ca-n povești.



Pe marginea scrisorii colectiviștilor din Bucu

„Bun venit alături de noi. împreună munca 
ne va fi mai ușoară, iar rodul mai spornic 1“ 

I IN FOTOGRAFIE: Familiile țăranilor mun- 
J dtg^k Vasile Adam, Rusanda Lazăr și Avram

MB

La căminul cultural din 
Sînnicoară era forfotă 
mare. 0 mulțime de oa

meni, îmbrăcați în straie de săr
bătoare, se ad unase în sa i a 
fruimos pavoazată, gata să pri
mească oaspeți. Cei ce trebuiau 
să sosească erau colectiviștii 
din Apahida și întovărășiții din 
Fodora. Ei nu s-au lăsat prea 
mult așteptați. In curind au 
sosit însoțiți de ansamblul ar
tistic al căminului cultural din 
satuf lor, care pregătise un pro
gram artistic în cinstea gazde
lor.

In seara aceea la căminul 
cultural a stăruit multă vreme 
lumina. Serbarea se terminase 
de mult, d.ar oamenii nici nu 
se gîndeau să plece către case. 
Colectiviștii și întovărășiții din 
satele vecine au stat mult de 
vorbă cu cei din Sîrmicoară. Ca 
să dea răspunsuri dare la în
trebările ce li se puneau, ei nu 
se grăbeau. Ascultau cu răbda
ta, exjpîicau cum au muncit, cum 
au împărțit recolta...

A fost o seară neobișnuită. 
Colectiviștii și întovărășiți! ve- 
nițl din satele vecine i-au aju
tat pe sînnicoreni să-și lămu- 
reasjjMnulte întrebări, îndoieli-

.■MP trecut de atunci câteva 
zile, in Sînnicoară s-a format 
un comitet de inițiativă pentru 
înființarea întovărășirii agrico

le. Au fost aleși în comitet oa
meni de nădejde și cu multă in
fluență în sat, ca Ion Măckă- 
șan, Aurel Badiu, Ana Biji, An
drei Beraș și Ana Mureșan. 
Printre primii care au semnat 
cereri de Înscriere e Ion Ma
ghiara, țăran muncitor cu gos
podărie mijilocie, om al cărui

In cinstea lui 1 Mai
<• 17 FAMILII de țărani 

muncitori din satul Rișca, 
raionul Trusești, regiunea 
Suceava, s-au hotărît să-și 
unească cele 48 hectare de 
teren într-o gospodărie co
lectivă, căreia i-au dat nu
mele de „1 Mai".
• ACUM CITEVA ZILE, 

în satul Gh. Doja, raionul 
Bacău, s-a inaugurat întovă
rășirea agricolă „1 Mai“, 
alcătuită din 16 familii de 
țărani muncitori.

(MARIA MANCIU, cores
pondent).

♦ DE CURIND și în sa
tul Smadovicioara, raionul 
Strehaia, a luat ființă o în
tovărășire cu numele de „1 
Mai“, alcătuită din 18 familii 
de țărani muncitori.

(T. IVAȘCU, corespondent).

a agricolă J
Sînandrei,1 
nscris cu 1 *

Nistor, aducînd atelajele la gospodăria agricolă 1 
colectivă „Viața Nouă” din comuna Sînandrei, ’ 
regiunea Hunedoara, unde s-au înscris cu’ 
dteva zile in urmă.

cuvânt are multă greutate în 
sat. După el au urmat Gheor- 
ghe Dklea și încă vreo 12 gos
podari.

S-a ivit însă o greutate: co
masarea loturilor de pămînt. 
Multe din loturile aduse în în
tovărășire fuseseră deja însă- 
mînțate cu orz sau ovăz. In
structorul teritorial de partid 
Vasiie Sahău i-a ajutat însă să 
treacă și peste această greutate. 
O parte dintre cei ce au dat 
cerere de înscriere aveau pă- 
mînturile vecine fapt ce îngă
duia ca tarlaua întovărășirii să 
poată fi alcătuită prin comasa
rea acestor loturi. Nici cei câți
va oameni care au loturile în 
alte părți nu rămân în afară. 
Ei își vor uni loturile în ana 
sau două tarlale mai mici pen
tru a nu strica însăminț ăriJe 
făcute, iar în toamnă — prin 
schimb — vor intra și ei în tar
laua cea mare a întovărășirii.

In Sînnicoară întovărășirea »- 
gricolă este pe cale de a fi în
ființată. Această veste nu poa
te decât să-i bucure pe colecti
viștii și întovărășiții veniți în 
ospeție în acea duminică de în
ceput de primăvară. Cuvîntul lor 
a mers la inima gazdelor, pilda 
și sfatul lor frățesc le-au fost 
urmate în muncă. Comuniștii, 
țăranii muncitori fruntași din 
acest sat dujean, ne dovedesc 
prin succesele obținute că mun
ca pentru formarea de noi înto
vărășiri agricole și gospodării 
colective nu este legată de a- 
nurnite sezoane.

Ea poate și trebuie să fie 
dusă nu numai iarna, ci și a- 
cum în primăvară.

C. IOAN

Pe ogoare
Galben-roșcat ca pilitura 

de bronz, stîmit de co
pitele fugarilor, coRrul 

drumului dobrogean se învol- 
b urează în vîrtejuri înalte.

— Noroc și spor la treabă I
— Noroc I
Vine răspunsul din zecile de 

piepturi ale oamenilor aflați în 
căruțele brigăzii I-a din colec
tivă, care curîixi se pierde în
ghițit parcă de nesfîrșitul ste
pei în care se află comuna To- 
praisar, din raionul Negru 
Vodă.

De la locul hii, Costică Boa- 
că mai privește o vreme în 
urmă către coloana cu care a- 
bia se încrucișaseră. Se în
cruntă.

— Iar ne-au luat-o înainte— 
observă Iosuf Caiali, brigadie
rul de la a 3-a, aflat lingă el.

Dese sînt diminețile cînd el, 
brigadierul și cu tovarășul 
Boacă, membru în consiliul de 
conducere al gospodăriei, răs
punzător de brigada a 3-a ies 
din sat o dată cu zorile...

Intr-adevăr, în Topraisar 
timpul este prețuit. De cu noap
te încă satuâ râmîne aproape 
pustiu. Dincolo însă, de la mar
ginea lui pînă hăt, în marginea 
zării, topraisărenii trăiesc in
tens, muncesc de zor pe ogoa
rele fără de haturi. Doar este 
prima campanie de primăvară 
cînd tractoarele S.M.T.-uIui de 
aici au putut trage brazdă în 
voie de-a latul ogoarelor țăra-

In goana după succese ușoare, unii activiști din 
Găeș'i, Mătăsaru și Băiculești, regiunea Pitești, 

merg pe linia înființării unor noi gospodării colective 
și întovărășiri agricole alcătuite mai mult din salariațl 
comunali sau ai întreprinderilor din apropiere.

— Nea Ioane, hai în deal la a lui Stancu că-i gospodar de nă
dejde în sat!

— Vezi-ți neică de treabă. Pentru ce atîta trudă ? Pîna-mi
spune Stancu da, eu am și strîns în buzunar cererile celor de la 
sfat. (Desen de N. CLAUD! U)

fără haturi
nilor muncitori ce-au intrat 
pînă la unul în întovărășirea a- 
gricolă și gospodăria colectivă.

Oamenii, fiecare, știu ce-au 
de făcut-.. Firește că din ■- 
ceasta încleștare eu treburii» 
cîmpului nu lipsesc nici trac
toarele. Ele au deschis bătălia. 
Și cu tractoriștii nu-i de glu
mit. Știu una și bună: „...nit
putem sta degeaba, nici măcar 
o clipită... îi spunea rffcunăzi 
Bucur, tractoristul din bri
gada a 2-a, președintelui în
tovărășirii. De atunci ei au la 
îndemînă câte 2-3 căruțe care le 
aduc combustibilul trebuincios.

Tot mai buna organizare a 
muncii explică de ce din brigada 
l-a de colectiviști, bunăoară, n-a 
lipsit nimeni de cînd a început 
campania, de ce tractoristul Popa 
Qheorghe a și îndeplinit 53 la 
suită din plan încă în primele 
6 zile de muncă. Și parcă nu
mai atît ? Întovărășiții și co
lectiviștii au pregătit toată sa- 
mînța și ogoarele pentru însă- 
mînțatul porumbului. In siîr- 
șit, încă pe data de 17 »■ 
prilie, numai în 8 zile de timp 
frumos, însănunțăriie din ur
gența întâia au fost în întregi
me terminate.

Așa a început campania agri
colă de primăvară în Topraisar, 
raionul Negru Vodă, regiunea 
Constanța. Și n-a început rău,

E. CIOBANU

Y
Florin Petrescu 2 însemnările unui colectivist Insemnările unui colectivist 3 4 însemnările unui colectivist

W COLtCHtfST
L - (,)Q • lăsase peste sat o vreme de

■J lamă, pogorîtâ din norii vi
neți. Batea vîntul, parcă s-an 

slobozit undeva niște băiere. Și era 
irig de crăpa piatra. La așa timp, 
nu-țl vine să dai nici un cîine aiară 
din casă. E mai bine lingă vatră, 
unde miroase a pîine, a vin și a bu
cate. Am picat în sat la o vreme 
^a asta și nu era chip să mă las dus; 

adăpost bun la unchiașul care 
W dădea găzduire. Unchiașul se 
numește Timoftel șl e încă în pu
tere. Are meserie de brigadier la 
cîmp, în gospodăria colectivă.

Șl fiindcă dumnealui m-a poftit 
Bă rămîn mai multe zile, avînd drag 
sfi vorbim despre cite se mai află 
șl se petrec, n-am găsit nimic îm
potrivă șl am stat

La o vreme ca asta, pîndeam prin 
fereastră dezlegarea vînturilor. Vîn
tul înseamnă, fie iarna, fie vara, 
uscăciune și cîmp sterp la rod. Ti- 
moitei se arăta de aceea bucuros 
pentru zăpada care s-a așternut în
destul peste brazdele de as'toamnă 
și bătea cu palma în jurnal :

— Chemarea asta, cum că să 
vină alături de noi oamenii care 
nu-s încă în gospodăria colectivă, 
are un rost — chibzuia eL Cu
noști și matale povestea cu brațul 
de smicele...

N-am cunoscut-o. Am poftit să o 
aflu.

— Zice că odată se afla un om 
la hotarul de unde nu te mai în
torci. Și aflîndu-se astfel, șl-a che
mat feciorii și le-a dat un mănun
chi de smicele, îndemnîndu-i să le 
rupă. Celui care se va dovedi vol
nic la asemenea treabă, va să-1 ră- 
mînă moștenirea bătrînului.

S-a cercat să le rupă cel mai 
mare și n-a avut putere. S-a cercat 
și al doilea. Degeaba și-a încordat 
toată puterea brațelor vînjoase, de

geaba le-a răsucit. Smicelele au 
rămas nesmintite. S-a lepădat cu 
scîrbă de ele, glăsuind că nu se 
poate. Și le-a luat atunci cel mai 
mic dintre frați. Dar, în loc să în
cerce a le rupe dintr-o dată toate, el 
le-a frînt pe rînd, una cîte una, le- 
pădîndu-le rupte de la mijloc, în 
fața bătrînului.

Acum mi-amintesc că am auzit și 
eu întîmplarea aceasta.

— Are un tîlc la care se gîndesc 
cînd și cînd oamenii — s-a rostit 
Timoftei, poftindu-mă să gust din 
ulcica de vin.

Am clătinat din cap.
— Ia și bea, e vin de Ia gospo

dăria colectivă. Asta-i parte din ce 
am muncit. Ia și bea, ca învățătura 
pe care ți-o spun să-ți pară mal 
dulce.

Oamenii sînt ca și smicelele bă
trînului — a urmat Timoftei. încer
cările vieții îi frîng, dacă îi găsesc 
singuri, cîte unul. Dacă sînt însă 
laolaltă, înmănunchiați, nu-i poate 
frînge nici o putere. Asta e după 

mintea mea tîlcul chemării gospo
darilor colectiviști către ceilalți. 
.Veniți alături de noi', adică, hai 
să ne facem mănunchi laolaltă, să 
căpătăm astfel tărie 1

Am stat mult de vorbă cu Timof
tei, ceasuri la rînd, despre unele și 
altele în legătură cu această che
mare. Ml s-a părut mie că am în 
față un om cu minte limpede și l-am 
sfătuit să pună pe hîrtie toate cîte 
mi le-a spus, ca să le afle și alții.

— Eu n-am meșteșug să înșir 
gîndul în scris, mi-a răspuns. Dacă 
ți se par a avea un folos, iacă, 
scrie-le.

In felul ăsta au ieșit însemnările 
pe care le scriu aici. N-am făcut 
nici să adaug, nici să tai. Potrivit 
cuvintelor lui Timoftei, i-am așter
nut numai pe hîrtie gîndurile, așa 
cum s-au ivit ele la sfatul acesta 
dintre mine șl dumnealui, brigadier 
al gospodăriei colective. Și-am în
ceput cu povestea smicelelor, care 
cuprinde un adevăr adînc pe care 
Timoftei l-a deslușit de la prima 
vedere.



»

Nu de mult em titit un
deva că mărețe scrii
tor pentru copii Hans 

Cristian Andersen, afltadu-se 
o dată în Jutlanda a văzut 
într-una din plimbările sale 
o pocnită năpădită de ciu
perci. Si ce s-a gîndit Ander
sen? S-a dus la o prăvălioară 
de tinde a cumpărat curmale, 
bomboane, poze si panglfcu- 
te. Le-a adus în pocnită și 
sub fiecare ciupercă a așezat 
binișor câte unul din nimicu
rile cumpărate. _ A chemat-o 
apoi pe fetita pădurarului si 
a pus-o să caute sub fiecare 
ciupercă în parte. Fetita's-a 
bucurat si a bătut din pal; 
me. crezînd că piticii buni 
din pădure i-au pregătit da; 
rurile ca să-î răsplătească 
cumințenia.

Bucuria pe care a sițnfiț-o 
fetita pădurarului o simțim 
uneori și noi, oamenii în^ toa
tă firea, atunci dnd întîlnim 
lucruri frumoase acolo unde 
nici nu ne-a trecut prin min
te că le-am putea întîlni cînd- 
va. Nu de mult întîmplarea 
m-a adus pe plaiurile piteș- 
tene, pe drumul pietruit care 
duce spre satul Valea Ca
selor. E un sat obișnuit 
ea atîtea altele presărate pe 
întinsul tării. Nu-și dezminte 
numele. E într-adevăr pitită 
Intr-o vale adîncp. străjuită 
de muchii de dealuri pe care 
cresc mesteceni. Si aici în 
văile te așteaptă uimirea si 
bucuria.

A *

Închipuit i-vă un cartier 
de vile albe, cu acope
rișuri de tielă roșie, 

cu antene de radio și 
perdele brodate la ferestre.

Dacă pe drum te-ar lega 
cineva la ochi și ti-ar 
scoate legătura atunci când ai 
ajuns în vale, ai putea să 
pui rămășag că te afli unde
va în București. Numai dru
mul pietruit de tară si pilcu
rile de mesteceni te-ar adufce 
la realitate. Și fără să vrei 
îti pui de îndată întrebarea : 
ce e aici ? Cartier de vile ?

Nu! Nu e cartier de vile. 
E un orășel muncitoresc con
struit în anii puterii popu
lare pentru muncitorii de la 
întreprinderile petrolifere. 
Construcția lui s-a terminat 
în 1955. Atunci au apărut la 
ferestre primele perdele și 
primele ghivece tu zambile și 
mușcate. Așezate simetric 
una lingă alta, vilele au în 
spatele lor grădini de zarza- 
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Vică Proitopopescu îi snopea 
cu bătaia și nu-i scotea din 
„mârlani" I Azi, cei care altă
dată erau umiliți vin aici pri
meniți, grijulii pentru avutul 
obștesc, conștient! că nici- una 
din binefacerille care le sînt 
hărăzite, nu va mai fi furată 
de cine știe ce cioară boie
rească împăunată !

★

Speranță și putere și liniște și ură. 
Așa erai în timpul aceia-ntunecat, 
Cînd, cu securea noastră, lovind neîncetat, 
In zidul închisorii căscasem o celulă.
Cum într-un băețandru se naște un bărbat, 
In luptă viitorul prindea atunci făptură 
Și-n sufletul mulțimii, ca într-o arătură, 
Recolte'e de astăzi de-atunci le-ai semănat.
Putere și iubire și îndîrjire-ai fost
Și stea, lucind pe bolta eternă a nădejdii, 
Pentru a da vieții acesteia un rost.
Săpînd, in noaptea plină de umbre și 

primejdii,
Un luminiș în care să-și afle adăpost 
Inalfii zori

M<

vat si Pomi fructiferi. Mer- 
gînd pe una din ulicioarele 
care le despart, aiungi la cele 
două blocuri înalte si impu
nătoare. în care se află bi
rourile. Ceva mai sus, cămi
nul cultural, apoi Cantina si 
sala bibliotecii. Dacă la in
trarea cantinei cineva ar 
scoate firma si în locul ei ar 
pune o alta cu denumirea u- 
nui restaurant, nimănui nu 
i-ar trece prin minte că aici 
se adună la ora prînzului oa
meni pe tare altădată boierul

Tovarășul Ion Scurei, 
muncitor, plecat demult 
de la coarnele plugului, 

a trecut prin multe în viata 
lui. A muntit ca zilier, a în
durat exploatarea boierească, 
a răbdat foamea si mizeria...

Azi, locuiește într-unul din 
apartamentele muncitorești 
din Valea Gaselor. Are 8 co
pii care-1 așteaptă să se în
toarcă de la lucru. Seara, în 
camera de baie, Ion Scurei dă 
drumul la aipă caldă, se spa
lă, îmbracă o cămașă curată. 
Pleacă apoi fie ta club, fie la 
căminul culturali.

Cele peste o sută de apar
tamente ale orașului munci
toresc sînt încălzite cu gaze 
naturale, au tamere de baie, 
lumină electrică si aparate de 
radio !

Si cum să nu te bucuri ca 
fetita pădurarului și tu, om 
cu argint fa tîmple, atunci 
cînd vezi valea aceasta a 
„minunilor" creată nu de pu
terea închipuită a pitfcilor 
buni din povești în care poa
te nu mai crede nici mezina 
lui Ion Scurei, ci de o putere 
adevărată, mare: puterea
populară 1

O stradă din Valea Caselor

2 INTERNAȚIONALA

I. FELEA

Sîn>t cîntece Câre merg din gură-n gură, din 
tată în fiu ; oamenii le cîntă și nu-și mai pun 
întrebarea : cine le-a întocmit ? Cîntecul de

vine astfel al poporului sau cum este cazul „Interna
ționalei”, al popoarelor. Cîți dintre acei ce cîntă imnul

o 
° 
o 
° o

° S-A

ce astăzi sînt sprijinul amiezii,
VIRGIL TEODORESCU

DUS TRECUTUL
CEL AMAR
proaspeți anii vin.Mereu mal

S-a du® greaua robie.
S-a dus trecutul ce! amar 
Și n-are să mai vie.
Pe-atunci boierii porunceau 
De-a gata să le vie 
S-a dus trecutul cel amar. 
Și n-are să mai vie.
Chiaburi, vrăjmași, se mai jelesc. 
Se uită-n dușmănie.
S-a dus trecutul cel amar
Și n-are să mai vie.
Azi sintem liberi și muncim 
Cu flori la pălărie.
S-a dus trecutul cel amar 
Și n-are să mai vie.
Din munca noastră crește azi
O nouă Romînie.
S-a dus trecutul cel amar 
Și n-are să mal vie.

PETRE POPA
la fabrica de cărămidă 
Roaită" din Cîmpulung 
regiunea Pitești

muncitor 
„Vasiie

P A R T I D U L
de HORVATH ISTVAN

Sînt unii care cred că.-n vers, cuvîntul 
.Partid" se cam tocește.» Cu deplină 
căință-și neagă unii tot-" trecutul, 
și-acum partidului adine se-nchină.
Eu nu mă-nchin. Și nu-mi regret trecutul. 
Pe-atunci am fost zvîrlit pe drumuri grele 
de pasu-adinc al veacului — iar astăzi 
nti-ți mulțumesc doar c-am scăpat de ele, 
ci fiindcă nu mai sînt astfel de drumuri, 
că spaima-n suflete nu ne mai scurmă, 
că zidul nedreptății s-a surpat, 
și că prăpastia-i departe-n urmă.
Sînt doar o părticică din partid 
ades prea slabă — și de-aceea poate 
nu pot să rîndui fapte mari pe banda 
rulantă-a muncii noastre avîntate.
Nu ceea ce am fost cindva ci numai 
ce-ar trebui să fiu mă tot frămîntă.
Nu te implor — dar ca să fiu mai tare 
călește-mă în lupta noastră sfîntă.

In romînește de N1COLAE TEICA

(

clasei muncitoare din toată lumea știu că autorii lui 
au fost doi oameni simpli din Franța, oameni orop
siți și osîndiți la foame de capitaliști ?

Muzica acestui cîntec nemuritor a fost compusă de 
un muncitor, un turnător, din Franța, pe numele lui 
Pierre Degeyter. El găsise o broșurică cu poezii re
voluționare în biblioteca organizației muncitorești din 
orașul Lille. Autorul poeziilor era un alt proletar, 
luptător pe baricadele Comunei din Paris, Eugen 
Pettier.

Turnătorul Degeyter a luat broșurică cu poezii de 
la bibliotecă într-o simbătă seara. Acasă le-a citit și 
din toate poeziile cel mai mult i-a plăcut Internațio
nala. A doua zi, într-o frumoasă duminică de pri
măvară, el a compus muzica, iar seara cînd s-a în
tors de la fabrică, a chemat cîțiva tovarăși, munci
tori îmbrăcați în salopete ca și el. cărora le-a cîntat 
la un armoniu melodia imnului. Așa s-a născut In
ternaționala.

Cînd a scris Eugen Pottier nemuritoarele versuri 
ale Internaționalei ? Era după iarna anului 1870, una 
din cele mai grele ale secolului trecut. Două milioane 
de oameni fuseseră asediați de prusaci în orașul Paris, 
neavînd nici o legătură cu restul Franței, și fiind 
lipsiți de combustibil și hrană. In timp ce bărbații 
așteptau cu armele în mîini inamicul, femeile, copiii, 
batrînii stătea din zori în fața brutăriilor și a măce
lăriilor pentru cîteva grame de pîine și carne.

In martie 1871, poporul parizian s-a ridicat împo
triva rușinoasei capitulări a burgheziei franceze în 
fața trupelor invadatoare germane. Pottier se afla 
în primele rînduri ale luptătorilor de pe baricade. El 
a fost ales membru al primului guvernămînt munci
toresc. In același an, după înnecarea în singe a Co-

INTERNAȚIONALA

munei din Paris, în adîncă ilegalitate, el a 
șurile nemuritoare ale Internaționalei.

Muncitorii Eugen Pottier și Pierre Deg 
creat imnul oamenilor muncii din întrea 
fiind inspirați de ideile Asociației Intern 
Muncitorilor întemeiată de Karl Marx la 
gen Pottier a scris aceste versuri atît de 
pentru că el însuși a fost un luptător pe 
pentru că el însuși a apărat cu arma-n m 
guvernămînt muncitoresc din lume, Comun 
ris. Numai din sufletul unui luptător deve 
proletariatului, putea izvorî această chema 
viguroasă la luptă pentru triumful unei no 
sociale :

Sculați voi oropsiți ai vieții. 
Voi osîndiți la foame, sus I 
Să fiarbă-n inimi răzvrătirea ! 
Să-nceapă-al lumii vechi apus!

Sfîrșiți o dată cu trecutul negru 
Sculați popor de osîndiți 1 
Azi nu sînteți nimic în lume, _ 
Luptați ca totul voi să fiți 1 V

In Octombrie 1917, pentru prima oară 
gloriosul proletariat din Rusia, condus c 
lui Lenin, a sfărîmat lanțurile exploatării 
cu trecutul ‘negru.

Mergînd pe drumul deschis de Revoluți 
tombrie, popoarele din țările de democrat! 
au terminat șl ele cu trecutul negru. Pe



I I NOAPTE
ipte pe-un cais din curtea mea 
ram plăpind a coborit o stea, 
cireșii, piersicii și prunii 
iă si de dor plesnesc din muguri 
aptă si ei răsăritul lunii 
telelor ca boabele de struguri, 
rea boitei berzele se scaldă 
Ire-arhipelaguri mari de nori 
: nava Primăverii caldă 
utură spre noi ca o chemare 
u-i steag cu dropii și cocori.

ENT DE PRIMĂVARĂ 
flB a sosit și-aici. 
alTul moare de căldură.

ara
; asta1..-.-------- - ---------
ii pe ramuri se iscară mici 
imiți de locul unde se născură.
pre seară însă, mugurii cei proaspeți 
șoapte: „Te iubesc... Rămîi...” 

loc plesniră bucuroși de oaspeți 
ind pe creangă floarea cea dinții I

o

UZINĂ ex
c din hala mare spre crmpul tînăr, crud 
ite-n geam o creangă pe creangă e o floare, 
:tul cum se zbate în floare îl aud

cum crește griul pe ogoare.
rele așteaptă 1“ — mi-a spus un glas ciudat, 
ssărit: O floare se mai iscă pe ramuri.
rele așteaptă 1“ — Un ram s-a clătinat

i de flori îmi ciocăniră-n geamuri.
treaca o sevă ne-aprinse furtunos: 
oalele sini gata 1" Ogoarele sclipiră, 
oarele sînț gata 1* Livezile și-au scos 
ele d^^ktri. și ne zîmbiră.
oarel^Jnt gata !“ uzina prinse grai 
uciră-n soare zidirile bătrine.

............................................................... s
area primăverii, crescînd, intîiul Mai 
ropia de noi cu flori si grîne 1

RUSALIN MUREȘANU

>

sate, 
tractor.

Intii Mai cum crește prin 
:intâ-n șenile și-n roti de 
ntii Mai cum vesel străbate 
uzină și pe ogor.
ne-nfrățite sub steaguri se-adună, 
ste-n catrințe, flăcăi in lțari 
șl copile ce trec împreună

i de-ai vetrei bătrini lăutari.
Intii Mai prin sat cum desface 
erul albastru, al tării cuvint. 
tul de luptă, de muncă și pace 
aguri pe uliți și-n inimi și-n gind.
ersul acestor coloane volnice 
iine in zare,~ pe-ntinsul ogor, 
vor să sune oceane de spice 
id pretutindeni, un an roditor.
Intii Mai cum stringe-n vilcele 
ină și turme și mindre cirezi, 
Intii Mai cum suie pe schele 
vii roditoare, spre albe livezi.
ti-vă-n voie mărețe coloane 
irii ce-n lume se-naljă acum, 
tlcă oriunde, cu voi, milioane, 
semn al unirii, pe marele drum.

NICOLAE NASTA
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Am stat la taifas, în Arbore, cu cîți- 
va comuniști, bărbați tineri și har
nici. Mi-au vorbit cu patimă despre 

întovărășirea lor, mi-au înșirat cifre și 
nume de oameni, mi-au arătat și un plan 
al pămînturilor. Pe o foaie de hîrtie, un 
dreptunghiu mășcat, alcătuit din linii 
stîngace și de jur împrejur fîșii mai sub
țirel», unele cit unghia.

— Asta-i tarlaua noastră 1...
Vasile Hodinescu, unul din oamenii cu 

care-am sfătuit și-a înfipt degetul în 
mijlocul dreptunghiului.

— Și aici, precum vedeți, roată împre
jur, sînt ogorașele vecinilor. Pe aiștia, 
numai să-i aducem alături de noi l„.

In cele ce urmează vreau să înfățișez 
numai cîteva frînturi din frămîntarea ce 
răscolește azi satul. Mai întîi însă e bine 
să știm că întovărășirea agricolă „Răsări
tul” din comuna Arbore, raionul Rădăuți, 
nu e chiar așa de tînără. A trecut vreme 
de cînd cele 59 de familii și-au unit pă
mânturile. Intre timp, biruind destule greu
tăți, tatovărășiții au învățat a se gospo
dări într-un chip nou, au obținut și re
colte mai bogate decît individualii._ _Cu 
toate acestea, trei ani de zile, întovărăși
rea a stat în mijlocul satului ca o insulă 
pe care rar cineva se aventura să calce.. 
Teamă ?... îndoială ?... Poate amîndouă la 
un loc 1... Și iată că-n ultimul timp, un 
vînt proaspăt a început să bată prin i- 
nimi, iar insula a devenit mai îmbietoare, 
a prins a-și lărgi contururile. Numai că 
vîntul nu s-a stîrnit din senin și nici 
insula nu s-a clintit din nemișcarea ei 
la voia întîmplării.

O mînă de oameni a stîrnit vîntul a- 
cela, o mînă de comuniști.

Se adunau sara și, la lumina tremură
toare a lămpii, dezbăteau îndelung Docu
mentele celui de al II-lea Congres al par
tidului.

— De om sta ca urșii în bîrlog, nu mai 
lărgim noi întovărășirea, cîtu-i lumea I 
— trăgea concluzii Vasile Hodinescu, se
cretar al organizației de bază P.M.R. So
cialismul nu crește ca iarba-n luncă. So
cialismul îi ca mărul, dă rod numai dacă 
trudești cu sapa la rădăcina lui.

Și lucrul acesta comuniștii din Arbore 
l-au arătat practic. Au săpat din ultimele 
luni la rădăcina mărului, adică s-au zbă
tut și-au dus muncă de agitație cu oa
menii. Intr-o sară, careva dintr-înșii a în
tocmit harta aceea stîngace, pe care mi-o 
arătase Vasile Hodinescu. Și-au însemnat 
acolo vecinii, fiecare cu numele său, l-au 
cercetat cu grijă pe fiecare în parte și-au 
pornit-o prin sat cu lămurirea, sistema
tic.

Ceea ce nu s-a putut timp mai înde
lungat, s-a săvîrșit numai în două luni. 
In ianuarie și februarie au cerut să intre 
în întovărășire 26 de familii.

Magdalena Scripcaru, de pildă, o văda
nă, nici nu vroia să audă de întovărășire. 
Dumneaei îi femeie singură pe lumea asta 
și n-o să poată face față.

— De ce leliță ? se ținea de capul eî 
Vasile Hodinescu. In întovărășire ne 
într-ajutorăm, arăm cu tractoarele.

— Apoi, tocmai aici îi buba 1 sare 
Magdalena cu gura. Tractoarele bătucesc 
prea tare pămîntul și s-a face spicu cît 
acul...

Nici alte lămuriri suplimentare n-au 
fost de folos în ziua aceea Magdalena 
era tare ca piatra. Dar comuniștii din 
Arbore nu dorm cu sumanul în cap. In

Reportaj de 
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tr-o zî, cînd Vasile Hodinescu a op.it-o 
în drum, în inima Magdalenei îmbobo
cise de acum, firavă încă și șovăielnică, 
floarea încrederii. A-ntrebat cu sfială :

— S-au mai înscris și alții ?
— Cum nu, leliță ?... Iacă, prietena du- 

mitale, Trandafira...
Femeia a tresărit. Cine, Trandafira Bu- 

liga ?... A cerut să vadă cererea, dar tot 
nu-i venea să creadă. Și-a luat iute furca 
și a pornit spre dînsa. Acum n-aș putea 
spune cîte seri și cîte caiere au tors cele 
două femei împreună. Inchipuiți-vă însă, 
frumusețea acestei scene: La gura so
bei, cu furca în brîu, două femei, două 
vădane, vorbesc despre viața cea nouă. 
In ochii uneia pîlpîie încă flacăra neliniș
tii. Cealaltă o sfătuiește cu oarecare as
prime.

— Tu, nu fi proastă, Magdalena 1 Tu 
știi ce-i acela tractor?... Ăpoi tractorul, 
draga me, îi așa o mașină... cum să-ți 
spun ?.. o mașină care te scapă de sără
cie 1...

Să nu vă mirați cînd o să aflați, că nu 
după mult Magdalena Scripcaru a venit 
singură Ia sfatul popular și a întins cu 
sfială cererea de înscriere în întovără
șire..

Altcum s-au petrecut lucrurile cu ute- 
mistui Gheorghe Onuț.

— Măi, Gheorghe, cu tine nu trebuie să 
stau mult de vorbă 1 îl lămurea comunis
tul Nicanor Buliga. Tu ai nivel, tu ai 
citit Documentele, așa că...

Gheorghe, de I — citise. Ce să mai zică 
omul ? A pus mina pe creion, s-o apucat 
să-și scrie cererea. O mai citi apoi odată... 
„Subsemnații Gheorghe și Avramia O- 
nuț”... Cînd ajunse la numele femeii simți 
o scuturătură, un fel de frig la inimă, 
mototoli cererea în pumni, o băgă în bu
zunar...

— Ce-i bre ? căscă ochii Nicanor Buli
ga.

— încă n-am stat de vorbă cu Avra
mia.

Peste cîteva zile, Nicanor Buliga iar:

— Cum îi, măi, Gheorghe ? Ai lămu
rit-o ?...

Gheorghe se scărpină-n creștet.
— Am lămurit-o eu într-un fel. I-am 

zis : „Dac-ai vrut să te măriți cu mine, 
atunci trebuie să vrei să intri și la înto
vărășire. C-așa se cuvine : femeia să-și 
urmeze bărbatul... „Da Avramia me nici 
nu mai vrea s-asculte, zice că azi îs alte 
vremuri și mă lasă... Acuma ce să fac to
varășe Nicanor ?

Problema era, cum s-ar spune, destul 
de complicată. Agitatorul Nicanor Buliga 
a înțeles lesne că în cazul de față trebuie 
găsite alte metode. S-a dus acasă și-a 
stat de vorbă cu femeia lui, cu Maria. 
Cîte zile fripte nu i-a făcut și Maria lui, 
cu vreo trei ani în urmă...

— Te-aș ruga un lucru Mario, — a 
rupt tăcerea Nicanor Buliga. Da’ să-mi 
spui drept. Știi, atunci, chiar aveai de 
gînd să mă iași ?...

Maria lui Nicanor Buliga părea a nu 
pricepe :

— Cînd a fost asta, omule ?... ,
Omul se uita la dînsa și zimbea. 1;
— Nu te mai preface, știi tu cînd L.
Femeia s-a rumenit la față ca plinea 

scoasă din cuptor.
— Asta a fost numai un fel de spărie- 

toare. Nu te lăsam eu, n-ai grijă 1 M-aș 
fi ținut de tine ca scaiul... Da’, ce ți-o ve
nit ?

Bărbatul i-a povestit tărășenia cu 
Gheorghe Onuț. Femeia a rîs cu poftă.

— Adică, trebuie să stau de vorbă cu 
Avramia ?... Apoi, am să stau 1...

Ce-or fi grăit între ele cele două ne
veste tinere, nu i tocmai ușor de știut 
Nicanor Buliga susține că au dumnealor, 
femeile „un sistem special” de-a face a- 
gitație, din care am putea învăța cîte 
ceva și noi, bărbații

Timpul nu mi-a îngăduit să-i deslușesc 
tainele. E limpede încă că datorită a- 
cestui sistem special de agitație Gheor
ghe și Avramia Onuț fac și ei azi parte 
din cele 26 de familii ce-au pășit cu în
credere în întovărășire.
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4 INTERNAȚIONALA

lor lumea veche a 
apus pentru totdea
una.

Sînt azi muJți 
muncitori cu părul 
nins care cîntă 
acest imn împreu
nă cu nepoții, a- 
mintindu-și cu e- 
moție cum altădată 
intonau Internațio
nala în timp de 
grevă, în timpul 
manifestațiilor de 
stradă, sau de 
după gratiile închi
sorilor.

Hai la lupta cea mare 
Rob cu rob să ne unim 
Internaționala
Prin noi s-o făurim.

irie, 
du>l 
rșit

Oc
ară 
ritul

Cîntecul era reluat mereu de alții, creștea, așa cum 
se adună pîrîiașele în citiri, rîurile în mări, mările 
în oceane. De departe auzeai Internaționala și imediat 
apăreau î,n zare coloane de muncitori' cu steaguri ro
șii în frunte. In zadar încercau stăpînii fabricilor și 
ogoarelor să-i oprească și să înăbușe în sînge mani
festațiile pașnice ale muncitorilor. Capitaliștii și mo
șierii își dădeau seama că muncitorii care pășeau cu 
Internaționala pe buze, cu steaguri roșii fîlfîind în

INTERNAȚIONALA 5

bătaia vîntului, anunțau apusul lumii kxr, a celor 
care osîndeau masele muncitoare la foame și mize
rie.

...Țărani și muncitori noi sîntem 
Partidul mare muncitor...

cîntau masele. Și cîntecul care vestea tăria de neîn- 
frînt a mișcării revoluționare și a detașamentului ei 
de avantgardă, îi îngrozea pe bogătași.

Eugen Pottier a scris aceste versuri în zilele cînd 
reacționarii francezi chiuiau de bucurie, crezînd că 
burghezia va rămîne veșnic la putere. Autorii imnu
lui Internaționala au prevăzut viitorul iluminat de 
marile lupte revoluționare pe care avea să le ducă 
uriașa forță unită : muncitorimea și țărănimea mun
citoare, condusă de „partidul mare muncitor".

Pămîntul este al celor harnici 
Cei leneși plece unde vor

scria acum trei sferturi de veac Eugen Pottier. Ce 
minunată împlinire au găsit în vremea noastră aces
te cuvinte în Uniunea Sovietică, iar acum în ultimii 
ani, și în țările de democrație populară. Consfințind 
această măreață cucerire, Constituția Republicii noas
tre noi, glăsuiește într-unul din articolele sale: „Pă- 
mintul în Republica Populară Romină aparține celor 
ce-1 muncesc”...

In sunetele Internaționalei mergeau la luptă împo
triva cotropitorului tascist, în timpul celui de-al doi
lea război mondial eroicele detașamente de partizani. 
Cu Internaționala pe 'buze luptau comuniștii împotri
va tiraniei naziste. Cîntînd strofele lui Pottier și De-
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geyter au înfruntat gloanțele regimului reacționar 
detașamentele muncitorimii revoluționare din țara 
noastră. Le-au cîntat muncitorii la 13 decembrie 
1918, cînd, din ordinul guvernului liberal călăii au tras 
în plin înroșind cu sîngele muncitorilor caldarîmul din 
piața Teatrului National din Capitală. Le-au cîntat 
minerii din Valea Jiului în anul 1929 și ceferiștii de 
la Grivița în anul 1933, acoperind cu strofele înflăcă
rate ale imnului țăcănitul mitralierelor dușmane. Au 
cîntat neîrifricați Internaționala comuniștii în celulele 
Doftanei, în fața zbirilor ca și în fața plutonului de 
execuție.

Și ei au învins. Viața nouă pe care o trăiește azi 
poporul nostru muncitor este împlinirea năzuințelor 
care i-au însuflețit în luptă pe cei mai buni fii ai 
săi, comuniștii. Aceste năzuințe scumpe tuturor oame
nilor muncii se vor înfăptui în întreaga lume.



Cîntece 
pe brazdă

La căminul culiurui
in zilele acestea...

Oamenii se adunaseră la capătul 
ogorului lui moș Vintilă Nițu 
să mai tainească cum e obi

ceiul după prinz, pină-și mai trag su
fletul vitele de jug. lată însă, că la 
cîmp sosiră pe neașteptate, niște 
oaspeți. Erau membrii brigăzii artis
tice de agitație din comuna Pielești, 
regiunea Craiova.

— Mai bun lucru, oameni buni!
— Mulțămim dumneavoastră ! Dar 

ce, venirăți să ne ajutați la plug ? — 
H întrebă moș Nițu Vintilă. Și spre 
mirarea lui cel veniți nu-i rămaseră 
datori cu răspunsul, că acesta și veni 
pe loc și în versuri încă.

— Dar nu-i de glumă cu voi, — 
zise moș Nițu. — Vreți chiar să ne 
faceți cîntece acilea unde arăm.

—„Cu tractorul de-ați ara 
Și-a pătrat ați semăna 
Ați culege Ia hectar 
Șase care, nu un car” 

răspunseră flăcăii și se așezară pe 
iarbă în fața țăranilor. Aceștia se 
înveseliră și se apropiară mai mult, 
să-i asculte. Astfel își începu brigada 
artistică spectacolul cu care se va 
prezenta la faza raională a celui de 
at IV-lea Concurs al echipelor artis
tice de amatori.

Virgil Rădulescu, directorul cămi
nului cultural din comuna Pielești, 
s-a sfătuit cu membrii brigăzii de a- 
gitație și-au hotărît să-și întregească 
și să-șf înfrumusețeze programul mer- 
gînd pe cîmp, în mijlocul țăranilor 
muncitori. In felul acesta brigada își 
îndeplinea mai direct scopul ei educa- 
tiv-mobilizator în timpul campaniei a- 
gricole. Spectacolul continua. Tudor 
Popa și Constantin Veliș- își încheia- 
ră partea lor de program, în care îi 
popularizaseră pe fruntașii recoltelor 
bogate. Intre alții vorbiseră și de ță- 
rjtnri muncitor „Ion O. Ion, care 
scoate, ia pogon, patru care de bu
cate*.

Ascultătorii aplaudară îndelung. 
Apoi, Virgil Rădulescu îi cinsti cu un 
dntec din muzicuță pe moș Nițu 
pentru că a terminat printre primii în- 
sămînțările. Nici satira nu a lipsit 
dta program. Critica adusă de mem
brii brigăzii țăranilor codași din co
mună, ca Ilie Marin, Teodor Crețu și 
alțH, au stîrnit și veselie, dar și i-a 
pus pe unii pe gînduri. La sfîrșitul 
programului, scurt dar bine întocmit, 
bibliotecara Elena lonescu a împăr
țit cărți. Moș Nițu, Dinu Băluță și 
Florica Micu luară fiecare cîte o car
te agrotehnică.

Oamenii reîncepură munca învio
rați, cu forțe reînoite. Moș Nițu se 
opri o clipă gînditor lingă boi, apoi se 
îndreptă spre călușul plugului și-I 
lăsă cu două găuri mai jos. Rămase cu 
fruntea plecată cumpănind : „dacă ar 
mai adînc o fi nițel mai greu pentru 
boi, dar o să am bucate mai bune. 
Are dreptate brigada noastră* — și 
păși în urma plugului urmărind cu 
privirea brazdele de pămînt de astă- 
dată răsturnate mai din adînc.

Umbrele Inserării încep să coboare 
alene peste sat Venind de la 
cîmp țăranii se întorc spre casă. 

Treptat liniștea nopții se așterne în 
Gilău. Undeva în depărtare se aud to
tuși păcănituri de tractor. E semn că 
pe tarlaua gospodăriei colective ,1 
Mai' munca nu se oprește nici în 
timpul nopții.

In sat luminile se sting una cîte una 
și o dată cu ele forfota zilei pare a se 
potoli. Numai la căminul cultural mai 
e încă lumină. întorși de pe ogoare, ti
nerii săteni se adună iarăși în sala 
mare, la repetiție. Ei se pregătesc a- 
cum pentru faza raională a concursu
lui.

In pas cu viața

Pînă acum cîtăva vreme Maier Ion, 
directorul căminului cultural, era 

mulțumit de activitatea echipei 
artistice din Gilău. De la un timp însă 
începuse să aibă o nemulțumire: pie
sele din repertoriul echipei de teatru 
se cam învechiseră.

Și iată cum directorul căminului a- 
hipei de teatru au 
început să pre
gătească o nouă 
piesă pe care ti
nerii țărani Du
mitru Sopon, Au
rel Maier, Ileana 
Sfîrlea, Viorica 
Olteanu și Ion 
Lupeș, se stră
duiesc să o pună 
acum în scenă. 
Este vorba de 

piesa „Așa te vreau Vanghele', pe 
care în curînd o vor prezenta în fața 
spectatorilor.

Cînd au pornit să pună în scenă a- 
ceastă piesă s-au lovit de unele greu
tăți. Se părea chiar că nu vor reuși să 
realizeze ceea ce vroiau să facă. Le-a 
venit atunci gîndul să ceară ajutorul 
celor cu mai multă experiență. Și de 
la Gilău a pornit o scrisoare către 
Teatrul de Stat din Cluj. Răspunsul nu 
a întîrziat să sosească. Actorii Ilie 
Suky și Coloman Toth au venit să dea 
o mînă de ajutor tinerilor artiști ama
tori.

Draga mi-î gospodăria...

Din piepturile a 70 de persoane ce 
formează echipa de cor a cămi
nului, melodia acestui cîntec pă

trunde pînă hăt, departe, spintecînd li
niștea nopții. Este noul cîntec pe care 

îl învață acum 
coriștii conduși cu 
pricepere de Pri
goană Aurel, în
vățător din satul 
lor. Gospodăria 
colectivă a fost 
îndrăgită nu nu
mai de cei ce lu
crează acolo ci și 
de mulți dintre ță
ranii muncitori din 
afară. Aurel Turei 
are numai 19 ani 

și nu-i colectivist. Dar el cîntă acum in 
cor „Dragă mi-i gospodăria' și cîntă din 
toată inima, cu toată convingerea. Așa 
cum s-a legat în fața tinerilor din sat. 
Turei, cînd se întoarce acasă, stă de 
vorbă cu părinții lui și caută să-i con
vingă să facă cerere de înscriere în 
colectivă.

Primul program

Intr-o duminică a acestei primă
veri, pe scena căminului cultural 
și-a făcut apariția o mînă de 

tineri care au început să discute în fața 
spectatorilor nu despre lucruri luate 
din cărți, ci chiar de la ei din sat. Era 

brigada artistică 
■ de agitație ce lua
se ființă de cu
rînd. „Vede tot șl 
știe tot* așa îi 
spun brigăzii de 
agitație țăranii 
muncitori din Gi
lău. Și asta pen
tru că în progra
mul ei sînt prinse 
nenumărate as

pecte din viața satujjii.
Gospodăria colectivă a crescut în 

această iarnă cu încă 8 familii. La 
însămînțări ea este în frunte și trage 
satul după ea. Porumbul îl vor semă
na în acest an tot în cuiburi așezate 
în pătrat, pentru că toamna trecută 
procedînd așa au obținut o recoltă bo
gată. Mulți țărani muncitori din afara 
gospodăriei își îndreaptă azi tot mai 
mult privirea către colectivă. Toate a- 
ceste lucruri și multe altele le-a văzut 
brigada și le-a trecut în jirogramul său.

Cercul de citit

Etîrziu. Toate casele sînt cufunda
te în întuneric. In casa țăranului 
muncitor Ion Topan, fruntaș al 

recoltelor bogate, mai stăruie totuși 
lumina. In casă, grupați în jurul 
unei mese, cîțiva oameni citeau dintr-o 
broșură. Se vorbea în ea despre în
grijirea culturilor de primăvară. Aid 
funcționează unul din cele mai bune 
cercuri de citit din întreg satuL Oame
nii găsesc vreme pentru citit și tutorii 

muncilor de pri
măvară. In ciuda 
oboselii, seara, 
cînd se întorc de 
la muncă Vasile 
Topan, Ion Rusu, 
Gavrflă Maier șl 
Nicolaie Bota se 
adună la vecinul 
lor, așa cum s-au 
deprins din timpul 
iernii și continuă 
să învețe.

Oamenii din Gilău, pun în scenă o 
piesă nouă, învață un cîntec nou, ci
tesc o carte nouă. Căminul cultural nu 
a renunțat la activitatea sa — și foar
te bine a făcut — nici acum, în plină 
campanie de primăvară.

ION CUCU

Știință popularizată

< Zborul spre stele 
f <■>
[ rAof'inta omului de a cuceri văz- 
f | J duliut este tare veche. O te-

Igendă păstrată de la grecif 
antici, de acum cîteva mii de ani, 
descrie îndrăzneala încercare a lui 

Icar, fiul lui Dedal, care și-a oons-
I trudit aripi din pene de pasăre, lipite 
f de trup cu ceară. Cu ajutorul lor, 
[Icar s-a înăilțat în aer. Dar beția văz
duhului l-a făcut îndrăzneț și, apro- 
fpiindu-se prea mult de soare. Ceara 

s-a topit de căldură. Aripile i s-au] !! desprins si Icar s-a prăbușit în M-a- ] 
rea Egee, care scaldă coastele de ră- 
sărit ale Greciei de astăzi și poartă, 
numele, de la această legendă, de 
Marea Icardcă.

Legenda tui Icar arată cât de ve
che este ideea omului de a cuceri 
văzduhul. De atunci și pînă acum,: 
omul a descoperit felurite mijloace 

ica să poată zbura asemenea păsări- j 
(tor. Au fost născocite tatîî baloanele, ] 
j-apoi dirijabilele, avioanele, helicop-f 
țterele și în zilele noastre, anaratele] 
(cu reacție.

J1

Dar omul vrea mereu mai mult 
Mintea lui scormoni:nare urmărește 
să descopere toate tainele unnersu- 
hii. In această strădanie, oamenii 
s-au lovit însă de faptul că nu se pot 
desprinde de pe pămînt. ca să se 
poată plimba printre stelele cafe 
se văd noaptea. Cînd vom putea a 
junge și acolo, multe lucruri pe care 
azi încă na le Știm, vor fi dezfceate. ' 

_ Oamenii de știință au descoperit 
că aceste stele, care s-ar părea că 
stau nemișcate, se rotesc de fapt, 
cum se învârte roate în iunul osiei. 
Aproape fiecare stea este cunoscută 
de către astronomi și studiată prin 
felurite mijloace. Intîi și întîi, oame
nii de știință au observat luna, că J 

jena mai aproape. Pe urmă au tace-] 
put să studieze stelele. Si au băgat) 
de^ seamă, cu ajutonul feluritelor]

(măsurători (dintre care una, princi-] 
[pată, se cheamă analiza spectrală),; 
fcă pe unele stele oamenii ar puteai 
(locul. Si atunci >le-a venit savante] 
[•lor ideea că ar putea încerca să) 
f zboare spre aceste stele și să locu- ] 
(iască o vreme acolo, ca să își facă] 
[mai departe, liniștiți, observațiile) 
(tor asupra corpurilor cerești.
( Trebuie spus teă lucrul aceste are j 
[mare însemnătate pentru viata de peJ 
pămînt a oamenilor.

In univers, toate corpurile depind) 
unul de celălalt, cum dtopinde spre e-J 
xemplu ploaia de note Că din senin] 
nu plouă. Dacă vom studia bine unt-] 
versul, vom putea alfla dezlegarea ] 
multor taine în domeniul astronomi- \ 
ei, matematicii, chimiei, fizicii, me-j 
teordogiei, al energiei atomice și ta] 
alte domenii ale științei.

_ Așadar, iată de ce e trebuintios) 
să știm ce se întimplă în stelele de] 
pe cer. De atei s-a născut ideea unui ] 

[zbor de la pămînt pînă la unele pla-) 
(nete. cum ar fi de pildă planeta] 
(Miarte. O să arătăm miai departe ce] 
[mijloace vor să folosească oamenii ) 
(de știință pentru a alunge Ia stele. ] 
( P. FLORIAN \

I

Critica adusă de Virgil Rădulescu, membra al brigăzii artistice de agitație din comuna Pielești regiunea Cra
iova, țăranilor Ilie Marin și Teodor Crețu, codași in muncile agricole, este veselă, dar usturătoare.
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schimb de salve de artilerie 
bre crucișătorul sovietic „Ord- 

jonikidze" și vasele militare 
britanice anunța sosirea pe pămîn- 
tul Angliei a conducătorilor sovietici, 
tovarășii N. A. ~ 
Hrușciov.
„că acești soli ai buneivoințe' 
î-a numit Seimour Howard, la prîn- 
zul oferit de lordul primar al Lon
drei, au venit în Aruglia să ducă 
discuții cu oamenii de stat englezi în 
vederea statornicirii unor relații mai 
bune între cele două mari puteri. Dar 
vizita conducătorilor sovietici în An
glia, tratativele pe care ei le duc cu 
conducătorii englezi, privesc în a- 
ceeași măsură îmbunătățirea Întregii 
situații internaționale. Iată ce l-a fă
cut pe un ziarist englez să scrie că 
vizita lui N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov în Anglia este „fără doar și 
poate un eveniment diplomatic ne
obișnuit de important și nu este 
exclus ca el să constituie o piatră de 
hotar în istoria vremurilor noastre".

Bulganin și N. S. 
Salvele artileriei vesteau 

•” cum

multă însuflețire i-au salutat pe con
ducătorii sovietici muncitorii de la 
construcțiile care se ridică în apro
pierea reședinței lordului primar. Mi
lioane de englezi urmăresc la tele
viziune desfășurarea vizitei conducă
torilor sovietici. Pe ecranele cinema
tografice rulează jurnalul „Britania 
salută pe d-nii Bulganin și Hrușciov".

Coexistența pașnică 
să devină o realitate

I so-

a con- 
interna-

Londra
ce

între state, oricare le-ar fi orînduirea. 
„Trebuie să facem totul pentru a nu 
admite războiul" a spus într-o cuvîn- 
tare a sa N. S. Hrușciov. Acest lucru 
este pe deplin cu putință dacă fie
care din părți va depune eforturi pen
tru a rezolva prin mijloace pașnice 
problemele litigioase sau nerezolvate.

„Coexistența pașnică” — iată ce 
doresc conducătorii ruși — comenta 
într-unul din articolele sale gazeta 
engleză „The People". „Să ajungem 
la aceasta este singurul lucru pe care 
îl dorim și noi” — adăuga aceiași, ziar.

Bunele relații și prietenia 
între popoare — garanție 

sigură a păcii

Sub semnul 
^solidarității internaționale 
| ț~~)rimăvara anului 1756 a fost salutată de 
8 popoarele lumii ca vestitor al uneipe-
| noade de strădanii rodnice pentru în-
g țelegere și colaborare in omenire.
8 Ințelegînd că problema cea mai urgentă, 
| de care depinde liniștea și propășirea po- 
| poarelor tuturor țărilor, este problema men- 
8 ținerii și întăririi păcii intre popoare, a in- 
| tăririi securității internaționale, oamenii mun- 
| cii de pretutindeni își unesc iorțele în aceas- 
Ită mare luptă comună. Pături tot mai largi 

ale clasei muncitoare din întreaga lume în
țeleg însemnătatea tezei formulate în rezolu
ția Congresului al XX-lea al P.C.U.S.: „In In
teresul întăririi păcii este foarte Important ca 
toate forțele care se pronunță împotriva răz
boiului să acționeze intr-un front unit șl să

| nu-și slăbească eforturile în lupta pentru 
8 menținerea păcii*.
8 Metalurgiștii francezi, docherii din porturile 
| engleze, muncitorii agricoli italieni, cultiva- 
8 lorii de cafea de pe plantațiile Braziliei, pă
storite largi ale poporului american și toți oa- 
| menii do bună credință din lume știu că răz- 
8 boiul poate șl trebuie să fie preintîmplnat.
8 El au înțeles că pentru aceasta este ne- - 
| coșar să desfășoare mai larg lupta împotri- | 
8 va primejdiei războiului, pentru pace și 8 
8 securitate între popoare, să obțină reducerea | 
g armamentelor șl forțelor armate, să ceară In- g 
8 terzicerea armei atomice, cu hidrogen și a 8 
8 celorlalte arme de ucidere în masă.
| Poverile Înarmărilor tot mai apasă din greu | 
8 pe umerii americanilor de rind. Oamenii g 
8 muncii din Germania apuseană își văd iarăși 8 
8 amenințată tihna, datorită politicii de remi-1 
8 litarizare dusă de cercurile guvernante. In g 
8 Algeria pier oameni nevinovați, patrioți care 8 
| cer libertate și independența țării lor.
8 Cu banii pe care S.U.A. Ii cheltuiesc pen- 8 
| tru fabricarea de arme atomice ar putea fi | 
8 acoperite nevoile de hrană a multor milioane 8 
8 de șomeri americani. Pămintui țăranilor din 8 
| Germania apuseană ar putea fi folosit pen-Ș 
8 tru agricultură și nu pentru instrucție. E 8 
8 timpul ca gurile de foc și bombele să fie In- 8 
8 locuite prin tratative in rezolvarea problemei g 
8 algeriene. 8
8 Uniți, oamenii muncii fără de partid, socia- | 
8 liști, comuniști, radicali, independenți sau ca- 8 
8 tolici de oriunde ar fi, din metropole ca și 8 
| din colonii, pot să Înlăture pericolul războiului. | 
| Pentru a preveni războiul, popoarele au | 
8 înțeles că au datoria să-și întărească ne- 8 
g contenit legăturile de prietenie și colaborare. | 
| Dacă orînduirea socială dintr-o țară se deo-1 
8 sebește față de alta, aceasta nu poate fi o 8 
| piedică in calea înțelegerii popoarelor. Prin- | 
| cipiile coexistenței pașnice au devenit o | 
8 realitate de netăgăduit a vremurilor noastre. 8 
8 Popoarele sînt bucuroase de primăvara a- g 
| nulul 1PM fiindcă Întrezăresc că, prin forța lor | 
8 unită, pot lărgi Înseninarea apărută In si- 8 
gtuația Internațională. Sărbătorind 1 Mai, oa- 8 
| menii muncii de pretutindeni își string și mai | 
| mult rlndurile pentru stabilirea de relații de 8 
8 prietenie între toate țările, pentru Întărirea 8 
| păcii in Întreaga lume.

Pretutindeni, aceeași 
primire călduroasă

Sosirea conducătorilor sovietici 
a avut darul să schimbe parcă 
atît firea englezului, dt și vre

mea de cele mai multe ori posacă a 
Londrei. Populația Londrei a întîm- 
pîrrat cu căldură pe conducătorii 
sovietici încă de La sosirea acestora 
în capitala Marii Britanii. Aștep- 
tîndu-i în fața Gării Victoria, ați- 
nîndu-le calea de-a lungul străzilor și 
salutîndu-i cu caldă prietenie, popu
lația Londrei și-a exprimat zi de zi 
bucuria prilejuită de vizita înalților 
oaspeți sovietici. Nu o dată din mul- 

.Trăiască 
„Noi am

ncă în cuvîntarea rostită la 
sire, în Gara Victoria, N. A. 
Bulganin, șeful guvernului so

vietic, a împărtășit poporului englez 
și conducătorilor săi, năzuința po
porului și guvernului sovietic de a 
depune eforturi în vederea îmbună
tățirii continue a relațiilor dintre An
glia și Uniunea Sovietică, de 
tribui la slăbirea încordării 
ționale.

Tratativele care se duc la
au un caracter secret. Discuțiile 
se poartă privesc pe de o parte relațiile 
sovieto-engleze, îndeosebi cele econo
mice și culturale, iar pe de altă parte 
probleme în legătură cu situația din 
Europa, dezarmarea, situația din O- 
rientu] Mijlociu. Din comunicatul dat 
asupra tratativelor și din comentariile 
ziarelor se desprinde faptul că discu
țiile merg pe un făgaș bun.

Problemele aflate în discuție își pot 
găsi rezolvarea cuvenită numai înțe- 
legîndu-se de către ambele părți 
necesitatea traducerii în viață a 
principiilor coexistenței pașnice. întă
rirea prieteniei între popoare, conso
lidarea păcii în întreaga lume pot fi 
obținute prin lărgirea colaborării

Popoarele sovietic și englez 
și-au vărsat împreună sîngele 
în timpul celui de-al doilea 

război mondial împotriva fascismu
lui hitlerist. Prietenia lor din vre
muri grele adeverește ’ce mult folos 
le-ar aduce statornicirea ei și în vre
muri de pace. Conducătorii sovietici au 
subliniat năzuința guvernului so
vietic spre stabilirea unor relații de / 
prietenie cu Anglia. „Am sosit la dvs. 
— a spus N. S. Hrușciov — cu inima 
curată, dorind să obținem îmbunătă
țirea relațiilor dintre țările noastre", 
îmbunătățirea legăturilor dintre An
glia și Uniunea Sovietică este speran
ța pe care o nutresc conducătorii și 
mulți oameni politici englezi și îndeo
sebi masele largi populare engleze.

Dezvoltarea relațiilor de bună prie
tenie între Uniunea Sovietică și An- 
gtia nu poate duce decît la întărirea 
păcii în lume

țime au răsunat strigătele : 
pacea", „Trăiască prietenia", 
luptat alături de voi".

Și vremea posomorită de pînă 
atunci a ținut parcă să se arate surî- 
zătoare. La Londra 
frumos și însorit, 
timpului cețurilor. 
șeful guvernului sovietic, spunea, pe 
bună dreptate, într-una din cuvîntă- 
riile sale: ,,Mi se pare că este mai plă
cut să trăiești cîrnd nu sînt cețuri, 
cînd strălucește soarele, cînd totul 
este limpede". Da, pentru a face ca 
soarele păcii și prieteniei, ai colabo
rării strînse între state să străluceas
că cu putere în lume, au venit condu
cătorii sovietici în Anglia.

Cu fiecare zi a vizitei, între gazde 
și oaspeți apropierea și simpatia au 
crescut, în ciuda umor cercuri politi
ce 
ziua 
fost 
drei, 
alte 
mii și mii de oameni au așteptat tre
cerea convoiului oficial. Numai în a- 
propierea lui Mansion-House, reședin
ța lordului primar al Londrei, se 
aflau peste 20.000 de oameni. Cu

Spicuiri din ziarele străine

timpul a devenit 
vestind sfîrșitul 
N. A. Bulganin,

ți ziare vădit nemulțumite. In 
eînd eonducătorii sovietici au 
oaspeții lordului primar al Lon- 
pe strada Regina Victoria și pe 
străzi din apropierea reședinței

Anglia
„TIMES": La Londra se în

tărește impresia că aceștia (con
ducătorii sovietici — N.R.) doresc 
ca vizita lor să fie încununată de 
succes, adică să aibă ca rezultat 
o slăbire a încordării. Conducăto
rii sovietici au insistat asupra 
faptului că o atitudine critică de 
o parte și de cealaltă nu va con
tribui la apropierea popoarelor 
britanic și sovietic și că ei doresc 
în primul rind coexistență paș
nică.
Italia

„24 ORE“ : Cercurile de afa
ceri din Anglia iau atitudine pen
tru lărgirea comerțului dintre 
cele două țări și insistă ca gu
vernul englez să obțină anularea 
restricțiilor care împiedică co
merțul dintre Uniunea Sovietică 
și Anglia.
Franța

„LIBERATION": Faptul că o 
întîlnire între Bulganin, Hrușciov 
și Eden poate avea loc în primă-

vara lui 1956 și că această între
vedere se desfășoară într-o at
mosferă de prietenie, arată că 
războiul rece e definitiv de do
meniul trecutului, chiar dacă a- 
numiți inși mai încearcă să-l re
învie.
Austria

„OESTERREICHISCHE 
VOLKSSTIMME": Vizita con
ducătorilor sovietici la Londra 
se desfășoară sub semnul coexis
tenței. Sporirea înarmărilor nu 
va putea să înlăture dificultățile 
economice și comerciale pe care 
le suportă Anglia. O colaborare 
cu Uniunea 
mai repede 
bile.
Turcia
„AKSAM": _ _______

rilor sovietici în Anglia este u- 
nul din cele mai importante eve
nimente care slăbește încordarea 
internațională. La tratativel» de 
Ia Londra trebuie să se facă con
cesii reciproce.

Sovietică va duce 
la rezultate favora-

Vizita conducăto-
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