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Porțile școlilor 
din toata țara se 
redeschid. Intre 
pereții lor, stră
lucind ca oul de 
albul văruielilor 
proaspete, por
nește din nou 
clocotul de fră- 
mîntări al frage
delor minți care se deschid ca flo
rile spre razele de lumină ale știin
ței.

E un moment solemn care umple 
de respect și de simțul răspunderii 
pe slujitorii școlii și pe părinți.

Pentru copiii și tinerii care trec 
pragul școlii și-și suflecă mînecile 
pentru a se apuca din nou de 
treabă, bucuria ceasului întîlnirii 
cu educatorii și cu colegii lor, se 
împletește ca hotărîrea de a lucra 
mai mult și mai bine decît în anul 
precedent. Zilele petrecute în co
lonii sau tabere, îmbogățite de im
presii noi, de experiențe bogate, 
de amintiri vesele și plăcute le mai 
flutură încă în cuget, dar tineretul 
ca și cei maturi își dă seama că 
nu se poate lepăda de răspunde
rea unei munci care îl încadrează 
în efortul general al poporului, 
pentru construirea socialismului. 
Perspectiva vieții sale este cuprin
să în perspectiva generală a orîn- 
duirii noastre sociale. Pentru a a- 
tinge țelurile acestei perspective 
tineretul este dator să-și dea par
tea lui de contribuție. Educato
rii, învățătorii și profesorii stau ga
ranție pentru pregătirea cea mai 
bună și îndrumarea cea mai justă 
a acestui tineret pe căile care duc 
la scopurile urmărite de întreaga 
societate. Activiști în primele linii 
ale frontului ideologic și luptători 
convinși șl entuziaști ai revoluției

culturale, ei trebuie să comunice a- 
cestui tineret convingerile și entu
ziasmul lor la o vîrstă cînd impre
siile primite sînt adînci și durabile.

Școala dă întîiul impuls forțelor 
caie vor îmbogăți cu fapte noi vi
itorul. Acest prim impuls poartă, 
fără îndoială, pecetea educatorului 
și rămîne multă vreme ca o măr
turie a vredniciei și a fidelității

Petre Drâgoescu
Președintele Consiliului Superior 

al școlilor din Ministerul 
Invățămîntului și Culturii

acestuia față de ideile luminoase 
ale socialismului.

Trebuie să fie limpede pentru 
toți că învățătura nu este o joacă, 
iar școala nu e un loc în care 3e 
aduc copiii ca să fie slrînși do po 
drumuri, pentru a nu mai da bă
taie de cap celor mari, ci un loc 
de muncă serioa-să și plină de ur
mări importante pentru viața so
cială. Vîrsta copiilor nu este o scu
ză pentru slăbiciunile unora, pen
tru lipsa lor de activitate conștien
tă și ordonată, pentru comportarea 
necivilizată în anumite cazuri. Ori
ce vîrstă, negreșit, își are legile ei 
de dezvoltare, dar există metode si
gure și eficace pentru stăpînirea 
acestor legi și călăuzirea lor pe 

calea unei dez
voltări normale și 
folositoare. Edu
catorii cunosc a- 
ceste metode și 
măiestria lor con
stă tocmai în po
trivirea lor chib
zuită la particu
laritățile fiecărui 

ins. Părinții care rămln întotdeauna 
solidari în răspunderea creșterii 
pentru societate a vlăstarelor lor, 
trebuie să calce pe urmele edu
catorilor și să nu împiedice sau 
să-i stingherească ca capricii, in
terese mărunte, sau intervenții ne
potrivite desfășurarea unui pro
ces care se conduce după regu
lile științei. Fără îndoială este și 
datoria educatorilor să facă do
vadă că rn^noa lor este princi
pială, lipsită de orice subiectivism 
rușinos și păgubitor. Numai astfel 
se poate realiza acea unitate mo
rală între educator, elev și părinte 
care face ca efortul comun să du
că la rezultate buna.

Există toate condițiile de a asi
gura succesul noului an de învă- 
țămînt. Peste tot, în domeniul în- 
vățămîntului, constatăm un ritm mai 
viu în desfășurarea muncii și o 
mai bogată recoltă de realizări. 
Școala noastră este ci adevărat 
izvorul principal de cadre sociale 
care pot îndeplini cu pricepere și 
abnegație toate funcțiile de viață 
și de dezvoltare ale societății noa
stre. Dar niciodată, într-un stat so
cialist, realizările obț'nute, cricît 
de prețioase, nu pot potoli setea 
noastră de mai mult și de mai 
bine. O cere aceasta însăși viața 
poporului muncitor care are ne
voie de o împlinire tot mai bogată 
a năzuințelor sale, pe drumul lu
minos al socialismului.

SPRE ȘCOALA
Cînd bruma toamnei țese-n crîng beteală 
Și-mbracă zarea-n valuri străvezii. 
Ce glas te-ndeamnă pînă-n zori să vii 
Pe uliță ? E prima zi de școală...
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Ești mîndru, știu, că intri-n clasa-ntîi. 
duci ghiozdanul plin de cărți, cu fală, 
ce te-apropii totuși cu sfială 
școala cu ferestre argintii ?...■

Către pădure gindul iar te fură.
Să nu ne Iași 1 — Cîmpiile te cheamă.
Copilărie... Grijile-ncepură...

Dar cînd, zîmbind, învățătorul vine, 
Tu simți că visuri cîte-ți sînt de-o seamă. 
La vei păstra. Să crească-n pas cu tine.

Gheorghe Scripcă
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it Comunistul
Succesele obținute de artiștii ama

tori din regiunea București, în 
timpul pregătirii lor pentru faza 

regională a Festivalului bienal de teatru 
„I. L. Caraqiale”, au prilejuit încă o ma
nifestare a draqostei oamenilor muncii 
pentru teatru. La faza intercomunală a 
festivalului, desfășurată în reqiunea 
noastră au participat 450 de formații de 
teatru, din cele 495 existente. Au fost 
prezentate spectacole cu piese scurte, in
tr-un act, care înfățișează viata nouă a 
satelor noastre. Prezentarea pieselor 
„Tîrgul inimilor" de Tiberiu Vornic, 
„Nemaipomenita furtună" de Mihail Da- 
vidoglu și „Oameni de azi" de Lucia 
Demetrius, precum și multe altele, au 
fost primite cu viu interes de publicul 
spectator, care a umplut sălile cămine
lor culturale și ale caselor raionale de 
cultură.

Majoritatea formațiilor artistice de a- 
matori. selecționate la faza regională, au 
prezentat cu succes „Tîrgul inimilor". 
Din cele 20 de echipe participante în ra
ionul Răcari pentru faza regională a 
Festivalului bienal de teatru „I. L. Ca- 
ragiale" a fost selecționată echipa de 
teatru a colțului roșu din G A.C., comu
na Săbăreni, care a prezentat această 
piesă.

In perioada de pregătire pentru festi
val. mulți actori și regizori ai teatre
lor profesioniste din Capitală au fost a- 
lături de tinerii actori amatori. Tova
rășul Donos Arcadie, actor și reqizor 
la Teatrul Nottara, a venit aproape la 
toate repetițiile artiștilor amatori, ți
nute în diferite comune. Exemplul acto
rului Donos trebuie să fie un îndemn 
pentru toți tinerii regizori care in
struiesc echipe artistice de amatori, 
pentru că de ei depinde în bună măsu
ră dezvoltarea pe viitor a teatrului nos
tru de amatori.

La aceasta trebuie să se gîndească 
cu temeinicie și cu simț de răspundere 
toți cei ce au primit ștafeta culturii din 
miinile maeștrilor artei noastre profe
sioniste. Ei sînt chemați, așteptați cu 
dragoste de tinerii artiști amatori. Pe 
aceeași linie trebuie cultivat și obiceiul 
întîlnirilor echipelor de teatru cu au
torii pieselor pe care le interpretează.

Multe lucruri frumoase au apărut în 
mișcarea artistică de amatori din re
giunea noastră, fnsă ar fi qreșit să ne 
mulțumim doar cu atît și să nu vedem 
și unele lipsuri care s-au manifestat cu 
prilejul celor două faze ale festivalului 
bienal (intercomunală și raională). La 
unele formații teatrale de amatori, mai 
cu seamă la casele raionale de cultură,

prezentat „Gaițele* etc- Desigur că 
semnalate la timp aceste lipsuri în ale
gerea repertoriilor au fost îndreptate, 
dar asta ne îndreptățește să atragem 
atenția instructorilor raionali și regio
nali asupra problemei repertoriilor, pro
blemă care poate hotărî în ultimă in
stanță reușita scopului propus o dată cu 
orqanizarea festivalului bienal.

Ținînd seama de faptul că la faza re
gională se vor prezenta și echipele de 
teatru ale caselor de cultură raionale. 
Casa regională a Creației Populare, prin 
sectorul de teatru, a orientat reperto
riul tuturor echipelor de teatru spre pie
sele actuale. Casele de cultură raionale 
se vor prezenta la festival, în faza re
gională, cu piese ca „Oameni de azi" de 
Lucia Demetrius, „Nemaipomenita fur
tună" de M. Davidogiu, „S-a întîmplat 
la seceriș* de Arcadie Donos, „Tîrgul 
inimilor" de Tiberiu Vornic etc.

Pentru o mai bună desfășurare a 
festivalului în reqiunea noastră, s-a 
stabilit cu faza regională a Festivalului 
bienal de teatru „I. L. Caraqiale* să se 
desfășoare în trei centre : Roșiorii de 
Vede, Călărași și București, unde vor 
participa 20 de echipe ale căminelor 
culturale și 8 ale caselor raionale de 
cultură. Echipele participante la faza 
regională vor fi permanent îndrumate 
de membrii consiliului artistic. In ace
lași timp, noi ne-am propus să analizăm, 
la nivelul regiunii, felul cum s-a desfă
șurat festivalul în cele două faze, inter
comunală și raională. La raionul Răcari, 
vom organiza o consfătuire cu artiștii 
amatori, la care să fie invitați actorii 
și regizorii teatrului Nottara, care au 
îndrumat mișcarea artistică în reqiunea 
București și mai ales în raionul Răcari, 
De pe acum însă este clar că dacă ana
lizăm lucrurile, nu se poate să nu ne 
dăm seama că forțele noastre artistice 
cresc, că manifestările artistice din ca
drul celui de al V-lea concurs sînt în- 
tr-o măsură tot mai mare o o/țlindă a 
revoluției culturale prin care trece în
treg poporul nostru și asta ne îndreptă
țește să spunem că Festivalul bienal 
„I. L. Caragiale" va scoate la iveală 
noi și noi talente din rîndurile echipe
lor artistice de amatori.

SteHan Păun
șef adjunct al Secției de învălămînt și 
cultară a sfatului popular al regiunii 

București
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f n curind, pe ecranele cinemato- 
| grafelor din satele noastre va 

începe să ruleze un nou film 
sovietic, „Comunistul *, film de o mare 
profunzime și excepțională realizare 
artistică. Acest film înfățișează figura 
comunistului Vasile Gubanov, unul 
dintre iniile de membri ai Partidului 
Comunist care au luptat și s-au jertfit 
pentru triumful Revoluției. Vasile Gu
banov a fost un om ca mulți alții, 
dar însuflețit fiind de mărețele idei 
ale comunismului, el și-a închinat toate 
gîndurile, toate puterile luptei pentru 
fericirea poporului. De aceea viața lui 
este o minunată pildă de eroism și 
dragoste de patrie.

îl cunoaștem pe Gubanov încă de 
Ia primele imagini ale filmului când 
vine să lucreze — după ce fusese rănit 
pe frontul războiului civil — pe șan
tierul uzinei electrice de la Zagora, 
una dintre primele construcții ale pla
nului de electrificare

Partidul îi încredințează munca de 
magaziner al șantierului. La început, 
Gubanov este nemulțumit fiindcă ar 
fi dorit să lucreze ca lăcătuș sau tîm- 
plar; i se părea neînsemnat pentru 
un comunist să cântărească var, cuie 
sau ulei. Dar cînd înțelege că apăra
rea bunului obștesc, a materialelor și 
alimentelor pe care chiaburii le furau 
pentru a face greutăți constructorilor 
este o sarcină grea 
dere, el se supune ca 
știent și disciplinat al

Cînd este trimis la 
ducă materiale pentru 
nov ajunge pînă la Lenin, fiindcă nu 
găsea nicăieri cuie. întîlnirea lui cu 
marele conducător al proletariatului 
este simplă și emoționantă Lenin este 
bucuros că șantierul se dezvoltă și-l 
ajută personal pe Gubanov să obțină 
materialele de care are nevoie.

Atunci când din pricina războiului 
și a greutăților economice pe care le 
îrrtîmpina în 1918 tînărul stat sovietic, 
șantierul era amenințat de foameie, 
Gubanov pleacă să găsească trenul cu 
făină, trimis de la Moscova, care se 
împotmolise pe drum. II găsește înțe
penit într-o pădure și mecanicii 
mai voiau să 1 pornească fiindcă 
mai aveau combustibil. Gubanov 
cepe să taie lemne din pădure, 
început de unul singur, pe urmă 
tat și de mecanicii trenului, mobilizați 
de exemplul iui. Gubanov taie ziua și 
noaptea, fără să doarmă și fără să mă- 
nînce. Alt om ar fi fost poate doborît 
de oboseală. Dar Gubanov rezistă și 
taie, fără încetare, fiindcă știe că oa
menii nu au pîine și că fără asta uzina 
electrică de la Zagora n-ar mai putea 
fi construită

COLTUL

La întoarcere, trenul este atacat de 
chiaburii contrarevoluționari și Guba
nov este împușcat. Pînă la ultima su
flare el a înfruntat curajos dușmanii. 
Ciuruit de 
nov stătea 
du-și călăii, 
dovedească 
niștilor.

Filmul „Comunistul" este o expresie 
vie a eroismului, abnegației, dragostei 
față de poporul din mijlocul căruia 
s-au ridicat și se ridică atîția eroi- Fi
gura comunistului Gubanov rămîne în
tipărită în mintea spectatorului, drept 
o pildă vie a omului conștient de me
nirea sa în mijlocul 
se pun bazele unei 
cialiste.

Din fiecare scenă 
spectatorul poate trage învățăminte și 
putere. Pentru fiecare dintre noi viața 
și lupta lui Gubanov constituie un mi. 
nunat exemplu de abnegație și devo
tament față de atotbiruitoarele idei 
ale comunismului. Iată de ce filmul 
„Comunistul" trebuie văzut de cît mai 
mulți oameni ai muncii de la sate.

gloanțe, comunistul Guba- 
drept și mîndru înfruntîn. 
Și în moarte el a știut să 
tăria de neînfrint a comu-

soci etății în care 
orînduiri noi, so.

a acestui film.

lidia Birsan
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și de răspun- 
un ostaș con- 
partidului.
Moscova să a- 
șantier, Guba-
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CARII NOI
ILYA EHRENBURG: Ce-i trebuie 

omului — povestire- Colecția „Me
ridiane" In romînește de 1. Fla
vius și M. Roth Cartea Rusă.
184 pag. — 2,75 lei.

K. S. STANISLAVSKI : Viața mea în 
artă — ediția ș IH-a revăzută. Tn 
romînește de I. Flavius și N. Ne
grea. Cartea Rusă.
624 pag. — 19 lei broșat ; 29 lei 
cartonat.

ALEXEI TOLSTOI : — Opere alese 
— vol II Romane, nuvele, poves
tiri, teatru. Cartea Rusă.
972 pag. — 25 lei

BALZAC — Opere vol. IV. Colecția 
„Clasicii literaturii universale". 
E^.P.L.A..
628 pag. — 15 lei.

EMIL GIRLEANU: Pagini alese — 
ediția a Il-a îngrijită și prefațată 
de Virgiliu Ene. Colecția „Biblio
teca școlarului". Ed. Tineretului. 
260 pag- — 3,25 lei.

s-a observat o îngrijorătoare sărăcie de 
repertoriu. Așa a fost cazul echipelor 
de teatru din raioanele Vidra, Olteni și 
Domnești, care au inclus în repertoriu 
piese ce n-au fost recomandate sau 
care depășesc posibilitățile de interpre
tare ale artiștilor amatori. Echipa de 
teatru a căminului cultural din comuna 
Cornățel, raionul Titu, a ales și a jucat 
piesa „Doctor fără voie* de Moliere, 
cea din comuna Florești, raionul Dom
nești, „Titanic vals", echipa din co
muna Flămînda, raionul Videle, piesa 
„Hagi Tudose", la Gîrbovi-Urziceni s-a

Aspect de la ,.Duminica sportivă" organizată in comuna Coteana ra
ionul Slatina- Fieraru-l Ghi(ă al Goranicii primește replica viguroasă a ță
ranului întovărășit llie M. Ion din comuna învecinată Brebenl.

Sportul sătesc are astăzi in țara noas
tră o puternică bază de masă. A- 
proape o jumătate de milion de oa

meni ai muncii sînt membri ai U.C F S. 
și practică în mod organizat sportul în 
cadrul celor peste 4.000 de colective 
sportive. în sate și comune cum sînt: 
Frumușeni.Arad, Poiana, regiunea Cra
iova, Orțișoara, regiunea Timișoara, Hăl- 

chiu, regiunea Stalin, Răcăciuni, reqiu
nea Bacău, se desfășoară o activitate 
sportivă deosebit de intensă. O uriașă 
dezvoltare a luat sportul și în regiunile 
din Moldova în care înainte vreme ma
rea majoritate a sporturilor nici nu erau 
cunoscute : gimnastica, handbalul, voie, 
iul și baschetul. Acum, în unele centre 
sătești există o promițătoare activitate 
în sporturile nautice, haltere, box, 
lupte

Oamenii muncii de la sate iubesc 
sportul, le este dragă întrecerea cu 
metrii și secundele, le place să-și mă
soare forțele. Iți dai seama de acest 
lucru dacă stai de vorbă cu oamenii, 
dar chiar și dacă asiști numai la între
cerile sportive organizate Ia sate. Pen
tru oricine a fost martor al concursuri
lor care au loc în cadrul „Duminicilor 
sportive", tot mai des organizate în ul
tima vreme în reqiuni ca Pitești, Craio
va. Cluj, Suceava etc., apare limpede 
faptul că sportul a intrat adînc în viața 
satului. Adevărate sărbători sportive au 
fost și festivalurile raionale organizate 
după exemplul raionului Rădăuți, cu 
prilejul cărora zeci de mii de tineri și 
tinere de la sate și-au dat întîlniie pe 
terenul de sport.

Uriașa dezvoltare a sportului sătesc 
de datorește, fără îndoială, sprijinului 
permanent pe care partidul și quvemul 
nostru îl acordă continuu mișcării de 
cultură fizică și sport din tara noastră. 
In Hotărîrea partidului și quvernului 
din 2 iulie 1957 se trasează ca o sar
cină principală mișcării de cultură fi

zică și sport dezvoltarea mereu mai 
largă a sportului sătesc. De multă gri
jă și preocupare dă dovadă și Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, care în ulti
mul timp a luat o serie de importante 
măsuri menite să contribuie la o și mai 
mare dezvoltare a sportului în mediul 
sătesc. Astfel, a fost alocat un fond de 
un milion lei pentru noi construcții și 
amenajări de baze sportive la sate, 
două milioane lei pentru înzestrarea cu 
material și echipament a colectivelor 
sportive sătești. Cu cîteva zile în urmă 
au început întrecerile din cadrul „Cu
pei Moldovei", la care vor lua parte 
zeci de mii de tineri și tinere. Pentru 
concursul de bilanț al colectivelor să
tești au fost, de asemenea, alocate fon
duri pentru premieri de un milion lei.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea spor
tului sătesc îl au instructorii voluntari 
de la sate, care organizează și îndrumă 
activitatea sportivă și care sprijină co
lectivele sportive în munca lor- Ințele- 
gînd importanta acestei probleme, 
U.C.F.S. a organizat de curînd, în cinci 
centre din țară, un concurs de preqătire 
sportivă cu aproape 1.000 de învățători 
de la sate care au fost înarmați cu pre
țioase cunoștințe tehnice și organizato
rice.

Prieten bun al oamenilor muncii de 
la sate, sportul își aduce prețioasa sa 
contribuție la înlăturarea misticismului, 
la crearea unui spirit de muncă și în
trecere colectivă, la întărirea sănătății 
oamenilor muncii de la sate, la sporirea 
forțelor cu care aceștia se avîntă plini 
de elan în uriașa luptă pentru belșugul 
recoltelor.

Den Girleșteanu
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In ajutorul gospodăriilor agricole colective

Planificarea producției pe brigăzi și echipe în G.A.C.
Unul din aspectele cele mai 

importante ale organi
zării producției în gos

podăria colectivă este planifi
carea producției pe brigăzi, e- 
chipe și ferme, în funcție de 
condițiile specifice de lucru.

Înainte de a se trece la pla
nificarea producției pe brigăzi 
se stabilesc suprafețele de în- 
sămînțat cu diferite culturi, 
producțiile medii Ia hectar, nu
mărul și productivitatea ani
malelor, ținînd seama de ne
voile gospodăriei, de condițiile 
naturale și economice speci
fice, de brațele de muncă co 
participă la lucru etc. Aceasta 
pentru a se asigura creșterea 
avutului obștesc, sporirea ve
niturilor colectiviștilor și res
pectarea obligațiilor față de 
stat. Apoi, se stabilește care 
sînt suprafețele încredințate 
fiecărei brigăzi, astfel încît să 
se asigure rotația normală a 
culturilor în cadrul asolamen- 
tului și totodată condițiuni 
cît mai egale de lucru brigăzi
lor și echipelor- Este foarte in- 
portant de reamintit necesita
tea respectării principiului ca 
fiecare brigadă să lucreze a- 
celeași terenuri mai mulți ani 
la rînd și chiar pe durata unui 
asolament.

De cele mai multe ori tere
nurile gospodăriei diferă între 
ele după : gradul de fertilita
te, așezare, gradul de îmburu- 
ienire, planta premergătoare, 
gradul de îngrășare, structură 
etc. Uneori o cultură este îm
prăștiată pe mai multe sole, 
parcele sau trupuri cu fertili
tate diferită. în acest caz, pro
ducția medie la hectar trebuie 
planificată diferențiat pentru 
fiecare parcelă în parte, în 
funcție de condițiile specifice 
de lucru. Să presupunem, de 
exemplu, că o gospodărie co
lectivă va cultiva porumb pe 
4 parcele cu fertilitate dife
rită. Recoltele medii la hectar 
pentru fiecare parcelă vor fi 
stabilite diferențiat în funcție 
de fertilitate și anume: 3.000 
kg. pe parcela A, 2.600 kg. pe 
parcela B, 2.400 kg. pe parcela 
C. și 1.800 kg. pe parcela D. în 
cazul de față recolta medie Ia 
hectar pe gospodărie se va 
calcula așa cum se arată în 
tabelul nr 1.

La planificarea producției pe 
parcele și brigăzi trebuie ținut 
seama nu numai de fertilitate, 
ci și de măsurile tehnico-orga- 
nizatorice ce urmează a fi lua
te în vederea sporirii produc
ției, cum ar fi irigarea culturi
lor. îngrășarea solului, extin
derea mecanizării lucrărilor, 
îmbunătățirea soiurilor de 
n'rnte etc. De exemplu, pro
ducea gospodăriei colective 
din satul Sîrbi, raionul Săvenl, 
a fost planificată nu numai în 
funcție de terenul pe care s-a 
cultivat planta respectivă, ci 
si în funcție de soiul folosit : 
Ia cultura porumbului planul 
cb nroducție diferă pentru tar- 
la'ele semănate cu soiul dublu 
hibrid Warwich, față de cele 
semănate cu soiul local.

La repartizarea culturilor 
pe brigăzi și echipe trebuie res
pectate două principii de bază: 
1) asiqurarea unor condiții e- 
qale de lucru și 2) evitarea fă- 
rîmițării culturilor.

Unele gospodării colective, 
în special cele care aplică re
tribuirea suplimentară, pentru 
a crea condiții egale de lucru 
briqăzilor, echipelor și oame
nilor, făr’mițează culturile pe 
briqăzi. echipe și oameni, cît 
și pe cateqorii de fertilitate a 
terenurilor. Astfel, qospodăria 
colectivă din Ghimbav, raionul 
Codlea. în anul trecut a culti
vat cartofi, sfeclă de zahăr și 
cicoare pe terenuri de 4 cate
gorii de fertilitate. Pentru a a- 
sigura condițiuni egale de lu
cru celor 6 echipe din brigada

de ci mp, gospodăria a împăr
țit fiecare cultură pe terenuri 
din cele 4 categorii de fertili
tate și fiecare echipă a primit 
cîte o parcelă. Deci, fiecare 
cultură a fost fărîmițată în cîte 
24 de parcele. Gospodăria co
lectivă din Bod. din același 
raion, a repartizat fiecăreia 
dintre cele 12 echipe ce com
pun brigăzile de cîmp. parcele 
din toate cele 13 culturi, cît 
și din pășune și finețe- în a- 
fară de aceasta. fiecare 
cultură a fost împărțită pe 
două categorii de terenuri, adi
că în total fiecare cultură a 
fost fărîmițată în 24 parcele, u- 
nele ajungînd la suprafețe de 
numai 0,25 ha. la porumbul

Nicolae I. David
lector la Catedra de

Economie Agrară din Ins
titutul de Științe Econo

mice din București

pentru fîn, de 0,44 ha. la sfecla 
furajeră etc. Gospodăria agri
colă colectivă din Bod a făcut 
și greșeala de a repartiza 
șli planifica producția pe echipe 
nu numai la culturile prășitoa- 
re, legumicole și de seminceri, 
așa cum recomandă H.C.M. 
141/1963, ei și la culturile de 
cereale păioase. revenind fie
cărei echipe parcele de 1,80 
ha. Ia orzul de toamnă, 3,1 ha. 
la griul de primăvară etc.

Ambele gospodării colective 
menționate mai sus, puteau e- 
vita fărîmițarea culturilor da
că în locul împărțirii mecanice 
a culturilor pe brigăzi și echipe 
ar fi făcut o planificare diferen
țiată a recoltelor medii Ia hec
tar. Așa procedează gospodă
riile colective fruntașe din 
Șemlac, Rovine, Lenauheim 
din regiunea Timișoara etc. De 

Tabelul 1
Parcela A. 30 ha x 3.000 kg. — 90.000 kg. 

„ B 55 ha. x 2.600 kg. = 143.000 kg.
„ C. 60 ha. x 2.400 kg = 144.000 kg.

„ D. 40 ha, x 1.800 kg- = 72.000 kg.
Total 185 ha. = 449.000 kg.

Recolta medie va fi : 449.000 : 185 = 2.430 kg.

Tabelul 2
PENTRU BRIGADA I-a

A 30 ha. x 3.000 kg. = 90.000 kg. 
C 60 ha. x 2.400 kg. = 144.000 kg.

Total 90 ha. = 234.000 kg.
234.000 : 90 = 2.600 kg./ha,
PENTRU BRIGADA a II-a 

B 55 ha x 2.600 kg. = 143.000 kg 
D 40 ha. x 1.800 kg. = 72,000 kg.

Total 95 ha. = 215.000 k«.
Recolta medie : 215.000 : 95 ■« 2.260 kg./ha.

De pe cele 12,5 hectare de grădină irigată, colectiviștii din G.A.C. „AI doilea Congres al parti
dului" din comuna Tudor Vladimirescu, recoltează zilnic mari cantități de legume.

exemplu, G.A.C. Lenauheim, 
care a cultivat în acest an sfe
clă de zahăr pe terenuri cu 
fertilitate diferită, a stabilit 
pentru fiecare din cele 5 bri
găzi de cîmp ce Ie are, recolte 
medii deosebite, variind intre 
25.800—30.160 kg. la hectar.

Condîțiunile asemănătoare 
de lucru ale brigăzilor și 
echipelor, trebuie înțe

lese în sensul că fiecărei bri
găzi și echipe să i se reparti
zeze suprafața cu culturi, ast
fel încît atît cantitatea de 
muncă necesară cît și eșalo
narea consumului de muncă 
necesară să fie relativ asemă
nătoare. în ceea ce privește 
producția de obținut însă, fie
cărei brigăzi sau echipe trebu
ie să i se planifice diferențiat, 
in funcție de condițiuniie în 
care lucrează. Producția fie
cărei brigăzi sau echipe se pla. 
nifică folosind aceeași metodă 
de calcul ca și la producția 
pe gospodărie. adică finind 
seama de recoltele medii pla
nificate pe terenurile reparti
zate brigăzii sau echipei in 
funcție de fertilitate și mă
surile tehnico-organizatorice ce 
vor fi luate în cursul anului. 
Dacă ne referim la exemplul 
de mai sus și cousiiderăm că 
parcelele A. și C. sînt reparti
zate brigăzii I-a, iar parcelele 
B. și D. brigăzii a II-a, recoltele 
medii la hectar se vor calcula 
așa cum se arată in tabelul 
nr. 2.

Planificarea diferențiată a 
producției pe brigăzi și echipe 
are o importanță deosebită 
pentru aplicarea principiului 
cointeresării materiale a colec
tiviștilor. pentru sporirea pro
ducției, prin retribuirea muncii 
nu numai după zilele-muncă 
prestate, ci și după producția 
obținută.

Culesul fructelor este pentru colectivista din comuna Șu
tești, raionul Drigășan:, un vitei de bucu'ie. Bucuria muncii 
rodnice, strălucește fi pe fere tinerei ceteeHonte din fetogra. 
fie-

^kz-ZCRIHIAHUl 
SIBIULUI tvamna
Toamna, grădinile Cristia

nului se frîng sub greu
tatea rodului. Ulițele

freamătă a sărbătoare. Cîțiva co, 
pii aleargă prin volbura pra
fului și intră ca un stol de vră
bii pe poarta gospodăriei co
lective „Tractorul roșu”. Se dau 
avansurile de gnu.

Sînt invitat în magazia uriașă 
în care s-ar putea descărca un 
tren de cincizeci de vagoane. 
Un tinăr, care întors din armată 
și-a început viata de gospodar 
în colectivă, îmi spune:

— Noi. colectiviștii. avem 
două toamne într-un an.

$i înainte ca eu să-mi arăt ne
dumerirea, începe să-mi explice:

— De regulă noi obținem tot
deauna aproape dublu decît in. 
dividualii. Uite, anul ăsta colec
tiva a avut în medie 1-700 kg. la 
hectar, în timp ce ei dacă au a- 
tins 1.000- Păi, spuneți și dum. 
neavoastră, nu-s cît pe ce doua 
toamne într-un an ? De altfel 
— adaugă el — la împărțirea 
avansului multi dintre individu
ali vin și dau tîrcoale colectivei, 
întreabă, văd, și în cele din 
urnă te trezești cu cîte 20—30 
de cereri de înscriere o dată-

Apoi îmi face semn cu ochiul:

— Uitați-vă cum viu !
Mă apropii și eu de căruțe și 

leg vorbă cu cîțiva dintre colec
tiviști. îmi cade cu deosebire 
la inimă Matei Stieger, conduc, 
tor la cai, un tînăr de 23 de ani, 
care a și făcut pînă acum a- 
proape 300 de zile-muncă și se 
mîndrește că el cîștigă într-un 
an atîta cît cîștigă nn indivi. 
dual în doi. La fel tov. Solner 
de la atelierul de rotărie al co. 
lectivei, care îi ajută pe țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale la nevoie, ri nu numai 
pe cei din Cristian, dar chiar 
pe cei din Orlat.

Intîmplător, înainte de a tre
ce ulița spre grupul de oameni 
de care vreau să mă apropii, fac 
cunoștință cu o femeie care se 
agită în mod deosebit. Se re
comandă Maria Hogelhuber și 
are o voie bună molipsitoare.

— Apăi, am venit să arvu
nesc niște nutreț pentru vite. 
Că după ce se termină cu griul 
se împarte avansul de trifoi și 
au colectiviștii atîta că ne pot 
vinde și nouă, ăstora de pe di
nafară.

Pe nesimțite mă apropii de 
grupul pe care îl urmăresc. Sur
prind tocmai o discuție plină 
de tîlc.

— Cît avans ai luat, Ioane ?
— Păi, vreo 800 kg. Dar as- 

ta-i numai avansul, frate.
Celălalt oftează, plecînd capul.
— Hei, așa-mi trebuie dacă 

am ascultat de..- Dar nu apucă 
să termine vorba. Colectivistul 
dă bici cailor și-i strigă:

— Ce să-ți fac, Pavele, dacă 
la tine numai urechea ascu'tă și 
tot numai ea gîndește ?

Pavel măsoară cu ochii cîteva 
căruțe și oftează mai adînc, ori 
mai ușor, după cum e încărcă. 
tura. Ceilalți prind să-și încre
țească frunțile. Se pare că la 
îndemnul celui plecat încep 
să-și frămînte și ei mințile. 
Parcă văd că pînă într-o lună 
alți douăzeci-treizeci vin la 
președinte cu cererile.

Aure! Câlinescu
corespondent



Învățătoarea Marieta Andrian și_a 
început munca Ia catedră cu cinci 
ani în urmă, în satul Tarnița, ra

ionul Negrești. Văzînd-o așa de tînără, 
cu o figură copilăroasă, unii săteni au 
privit-o cam cu neîncredere la început. 
Școala funcționa pe atunci într-o casă 
veche. Unii părinți nu-și trimiteau copiii 
la școală, alții și-i trimiteau din an în 
paște. Dar pe tînăra învățătoare n-au 
descurajat-o toate acestea. Mai tot 
timpul o vedeai cînd la organizația de 
partid, cînd la U.T.M., la sfatul popular 

sau îin circumscripții, la cercurile de ci
tit organizate în casa vreunui deputat, 
în sala de lectură a bibliotecii, ori seara 
pe la clăci, unde putea să cunoască mai 
bine pe părinții școlarilor. Neobosită, 
învățătoarea vorbea despre dreptul la 
învățătură oglindit în Constituția Pa
triei noastre, despre răul pe care-1 fac 
propriilor lor copii, cei care nu îi tri
mit la școală. Cu faptele și sfaturile 
sale, Marieta Andrian și-a cîștigat cu- 
rînd încrederea oamenilor din sat.

Azi, ca și acum cinci ani, învățătoa
rea Marieta Andrian își duce cu aceeași 
sîrguință activitatea la catedră și pe 
tărîm obștesc, cultural. A rămas aceeași 
sfătuitoare iubită de săteni. Responsa
bilă a unui cerc de citit, ea face in
formarea politică și culturală a săteni
lor, sau Ie citește din cărțile preferate- 
La căminul cultural, făcind parte din 
colectivul de conferențiari, vorbește 
oamenilor despre regulile agrotehnice 
sau despre păstrarea igienei. Ascultîn- 
du-i îndemnurile, mulți țărani muncitori 
din sat și-au amenajat în ogrăzi platfor
me de gunoi, pe care îl transportă apoi 
la cîmp.

Intr-o zi, la căminul cultural a avut 
Ioc o adunare populară la care au luat 
parte toți oamenlii din sat. S-au discutat 
o sumedenie de probleme în legătură cu 
reparatul drumurilor și înfrumusețarea 
satului. Dar cea mai importantă proble
mă discutată a fost aceea a contribuției 
voluntare. Pînă tîrziu din seară oamenii 
s-au sfătuit cu deputății și în cele din 
urmă au hotărît să construiască în co

muna lor un nou local de școală. Unii 
s.au ridicat și au mai propus ca o dată 
cu școala să se construiască și pentru 
învățătoarea lor o locuință lîngă școala 
nouă. De la vorbă Ia faptă, în Tarnița 
nu-î nici un pas- Alături de țăranii mun
citori, învățătorii V. Olteanu, Emilia 
Ciobanu și Marieta Andrian au muncit 
cu însuflețire la construirea noii școli, 
care își va deschide porțile o dată cu 
noul an școlar.

Ion Trifan 
corespondent voluntar, 

directorul școlii din satul 
Piscul Rusului, raionul 

Negrești

Avînd întipărită pe chipuri dragostea ce o poartă slujitorilor catedrei, 
copiii de la Școala elementară din comuna Belciugatele, raionul Brănești. 
dăruiesc flori învățătoarei lor, Lucica lonescu.

La grupa mare
Clădirea albă a școlii 

de șapte ani din 
Isaccea, raionul Tul- 

cea, așezată pe un tăp
șan, își așteaptă nerăbdă
toare noii oaspeți pe
care-i va găzdui în cu"
rînd în noul an școlar. 
Colectivistele Smaranda 
Georgescu și Sultana 
Moise, potrivesc perdelu- 
țe la ferestre. Iată-le. s-au 
oprit o clipă în pragul 
clasei. Nu și-au vorbit ni
mic, dar inimile lor de 
mame s-au înduioșat - la 
gîndul că în vremea lor 
niciodată școala în care 
ele au deprins buchea 
cărții, nu le_a primit așa 
de sărbătorește.

In clădirea de peste 
drum este una din cele 
trei grădinițe de copii ale 
colectivei. Aici veselia o- 
bișnuită a jocurilor de ni
sip s-a potolit de cîteva 
zile. In jurul măsuțelor, 
la umbră, copiii din gru
pa mare ascultă cu aten
ție vorbele directoarei Pa- 
raschia Șechila, care nu 
le mai spune de data a- 
ceasta o poveste cu „Scu
fița Roșie" și nici nu le

mai vorbește despre păța
niile iedului neascultător. 
Directoarea grădiniței, o 
femeie între două vîrste, 
le povestește copiilor des. 
pre cum trebuie să se 
poarte un copil „mare", 
care va fi mîine școlar 
în clasa I-a. Ii pregătește 
pentru scoală. Și lucrul a- 
cesta l-a început tovarășa 
Paraschia acum cîteva 
săptămîni cu viitorii șco
lari. Viorica Sbarcia. o 
fetiță cîrnă și durdulie, 
nu-și clintește privirea 
din ochii directoarei și 
fără să vrei citești pe fața 
ei de copil mîndria că 
va fi școlăriță.

In pauză, m-am ames
tecat printre acești 70 de 
copii ai colectiviștilor din 
Isaccea, care vor fi mîine 
școlari în clasa f-a. Au 
început cu laudele care 
mai do care. „Mie mra 
cumpărat mămica unifor
mă cu șorțuleț alb'... 
„Mie un costumaș frumos" 
— sare și Ionel Dănilă- 
Fichiret Iusuf, o fetiță cu 
ochii pieziși și obrazul 
măsliniu, scoate de sub 
pieptăraș, și arată, în mare

taină, viitoarei ei colege, 
Lidifia, abecedarul cum
părat chiar astăzi.

Nu știu pe care să-i as
cult mai întâi. De la ei 
aflu că, îndrumate de în
vățătoarea Viorica Mitan, 
secretara comitetului de 
femei, mamele copiilor 
s-au îngrijit din vreme ca 
și lor, celor mici, să li se 
cumpere uniforme și cărți. 
Cînd Paraschia Șechi
la i'a așezat în rind cite ; 
doi, am crezut că j-« ter- I 
minat programul pentru 
ziua aceea. Șirul de copii 
însă a trecut ulița și a 
intrat în clasa în care 
cele două colectiviste abia 
așezaseră perdeluțele la 
ferestre. I-am văzut cum 
s-au întrecut care mai de 
care să ocupe loc în 
bănci. Paraschia a vizitat 
apoi cu copiii din grupa 
mare a grădiniței, labora
torul, camera pionierului 
si lotul experimental 
al școlii. După care, co
piii au coborît în sat, îm- 
prăștiindu-se gălăgioși pe 
ulițe.

Adina Tudor

De sus din marginea șoselei ce leagă o 
Craiova de Bechet, reședința raioi 
Gura Jiului, cam prin dreptul comunei 

jiște, se văd sumedenie de oameni mînuim 
zor diferite unelte de săpat. Cu toată bu 
rece de toamnă, care nu mai contenește, se 
crează de zor. formîndu-se canale de scurger 
distanțe ce abia le cuprinzi cu ochii. Acți> 
inițiată în acest raion de la marginea Dur 
pentru a reda agriculturii mii și mii de heo 
de pămînt roditor a fost îmbrățișată de loca 
cu o însuflețire rar întîlnită. Gîndul că peste 
țină vreme vor putea scoate recolte bogate d 
aceste întinderi nesfîrșite de smîrcuri și păp 
care de cînd lumea n-au cunoscut fierul sap 
al plugului, îi face pe harnicii gospodari a 
aici să nu simtă nici răcoarea ploii, nici r< 
nelile ascuțite ale Băltărețului. Peste tot ni 
voie bună. Tinerii Grigorceanu Marin, St 
Constantin, Gherbu Tudor și alții și-au foi 
echipe și se întrec care mai de care să teri 
mai repede digurile pe porțiunile repartizate, 
turi de tineri se găsesc echipe de colectliviș 
întovărășiți, în frunte cu Mocofan Marin, 
Constantin, Tudor Toilă etc. Intr-o parte, vigo 
tinereții, în cealaltă chibzuiala și pricep 
vîrstnicilor.

— Zor băieți ! Zor, că ne-ntrec fetele 1
— Dă-i bătaie, Lazăre 1 Și înfige hîrlețul 

cu nădejde, că nu mușcă. Așa, așa frate, vî 
uite, aici la mine... Și vorbele de duh, împl» 
cu îndemnuri și rîsete, se contopesc cu lovit, 
surde de tîrnăcop, de sapă ori casma, Scobai 
tre, secretarul organizației de partid din corn 
și Stanca Gheorghe, președintele sfatului, r

Cezar Petrescu

NU MA8 t SINGUR,
— Fragment —

s sfîrșea cu o rugăminte plină de crisoarea 
dojană. 
Cuvintele 
mă : 
.Văd că 
mai abătut prin

erau puține, dar mergeau la ini- 

ne-ai uitat I De trei ani nu te-ai 
satul nostru. Atunci eia 

după seceta cea mare. Și la drept vorbind, după 
o mai străveche secetă, de oameni și de nădejdi, 
care ne bîntuia de zeci și zeci de ani. Acum, 
n-ai să mai recunoști satul. Nici oamenii.

Pot spune fără sfială că pe-aici se săvîrșesc 
adevărate minuni. Hai I Vină să le vezi cu o- 
chii...'

Tînărul care-mi scrisese răvașul și mă chema 
în satul său era feciorul unui vechi prieten. 
Feciorul răposatului învățător Alexandru 
Străjeru din satul Cristești, într-un ținut de 
deal al Moldovei, unde am copilărit și eu 
pe-aproape. Ne legase cîțiva ani de școală. 

Ne legase multe și felurite întîmplări din copilă
rie. Apoi viața ne despărțise.

Pe mine m-au luat îndeletnicirile scriitoricești. 
Alexandru Străjeru, după ce și-a isprăvit școala, 
s-a întors în satul de obîrșie.

Era un om volnic și spătos pe-atunci, un tînăr 
plin de neastîmpăr și de însuflețire. Ișl pusese în

2 învățătorul Dominic Străjeru nu mai e singur 

gînd să înalțe satul în fruntea ținutului. Avea pla
nuri mari, avea în destulă chibzuință, avea voin
ță de fier și o inimă de aur.

Toate însă nu l-au ajutat la mare ispravă. In 
cîțiva ani s-a istovit luptind cu vitregia oameni
lor și a vremilor.

Stăpînul moșiei, vechilii, chiaburii satului, pri
marul, notarul și jandarmii l-au socotit un fel de 
vrăjmaș în mijlocul lor. Cum de cuteza să le 
strice socotelile ? De ce scotea țăranii din minți ?

Căci pe atunci, a îndemna plugarii pălmași și 
mijlocași să lupte pentru mai bine, însemna ,a-i 
scoate din minți”. A învăța copiii carte temeinică, 
a le pomeni despre drepturile lor la viață, a în
tocmi o bibliotecă și un cămin, a le vorbi despre 
progres și despre minunile tehnicii, însemna tot 
.a-i scoate din minți*...

...Oamenii nevoiași îi arătau încredere. Școlarii 
și foștii lui școlari îl iubeau. Dar îndată ce se 
învrednicea să întemeieze un cămin și o încăpere 
de sfat, veneau oamenii stăplnirii să pună pecețile 
pe ușă. Veneau revizorii și inspectorii să-1 ia la 
rost.

Iar stăpînul moșiei, baș-boierul Lică Burdușel, 
rînjea. Rînjeau vechilii. Rînjeau chiaburii. Rînjeau 
primarii și jandarmii, slugile stăpînirii.

Făcuse și cîteva luni de închisoare ca instiga
tor, fiindcă împărțise foștilor elevi căiți neîngă
duite. Fusese și strămutat mai apoi din sat în sat, 
trimis dintr-un capăt de țară la altul.

— De ce nu le scrii acestea ? mă întreba, cu 
un oftat amar. Scrie-le, să le cunoască toată lu
mea și să se rușineze netrebnicii 1...

Le-am scris atunci, unde se putea scrie șl cum 
se putea scrie.

Dar obrazul netrebnicilor era gros, de toval. 
Nimeni nu s-a rușinat. Pe nimeni nu l-a chinuit 
mustrarea de cuget.

Toate au rămas cum erau. Satele cufundate în 
beznă. Săracii tot așa de săraci.
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Pînă ce prietenul meu, Alexandru Străjeru, învă
țătorul, a închis ochii și satul lui sărac a rămas 
mai sărac de-un om. Fără o nădejde. Fără un 
reazăm. Fără mîngîierea unui balsam al dureri
lor, cum știa el să mai alina necazul celor mulți 
și oropsiți...

Cum ?... Aceștia sînt oamenii vlăguiți și cu 
ochii lor sticloși de atunci ?... Acestea-s 
gospodăriile în paragină și sărăcie așa cum 
le-am cunoscut de zeci și de zeci de ani ? 
Acestea-s vitele cu coastele și cu ciolanele 
ieșite prin piele, de odinioară ?

De pe colnic, înainte de a intra în sat, priveam 
șl nu mă mai săturam privind.

Zîmbind în colțul buzelor, Dominic Străjeru îmi 
urmărea privirea fără să rostească nici o vorbă.

Aștepta s-o rostesc eu.
Iar cînd mi-am rostit bucuria și minunarea, mi-a 

spus cu același zîmbet :
— Răbdare 1 Așteaptă să le vezi toate de-a- 

proape. Poate că depărtarea înșală ochii.
Mi s-a părut că mă cam ia la vale. Și avea 

dreptate 1 Tot ce-am văzut de-aproape se dove
dea încă mai plin de învățăminte decît o prive
liște de pe un colnic.

Două zile am cercetat satul, pot spune din gos
podărie în gospodărie. Am stat de vorbă cu oa
menii, pristre care am găsit mulți cunoscuți din 
vremea răposatului meu prieten, învățătorul. A- 
ceștia aveau acum tîmplele cărunte, ca mine. Am 
cunoscut alți țărani tineri, am cunoscut flăcăi și 
fete, care abia au isprăvit școala, de doi-trei ani. 
Am cunoscut copii care acum se aflau pe băncile 
școlii. Am cercetat căminul, biblioteca, hamba
rele și cîmpurile lucrate, livezile și uscătoriile de 
fructe, tot ce răposatul Alexandru Străjeru nici 
n-ar fi cutezat să viseze că avea să se îndepli
nească vreodată în satul său.



a cot. Deși trecuți de mult de vîrsta 
i sînt o adevărată pildă pentru cei- 
aici tînărul Popa Gheorghe, secretarul 
i de U.T.M., nu se Iasă mai prejos. Și 
rorbind, aici tinerețea* are un cuvînt 
tuș
ite treburi acești gospodari harnici, în 
de față. Pentru ei o zi, două, cît lu- 
iluntar pe aceste șantiere, contează 
fu că sînt în plin sezon de recoltare, 
e cules tutunul, alții de bătut floarea 
iu de tăiat cocenii pentru însilozare. 
imîna oare această acțiune mare ini- 
rijinită de partidul nostru și de con- 
jtului pentru a veni în ajutorul țără- 
e ?
iă de așa ceva. Cele 14.500 hectare 
ce urmează să fie redate agriculturii 

aion prin îndiguiri de-a lungul Jiului 
canale pentru scurgerea apei din' 

ații de pompare, drenaj etc., vor face 
micilor mai ușoară, mai îmbelșugată, 
e acest lucru și tocmai de aceea mun- 
ita însuflețire.
:or, moș Petre, și nu mai dăscăli pe 
rea, că știe ea săpa și singură.
:. miine vin să ne-ajute și mîrșenenii- 
este trei mii.
Voicule, că și noi ne-om duce Ia ei 

voie.
înz, cerul s-a luminat, iar munca 8 
u și mai mult spor pe pămînturile tre- 
prima oară la viață.

N. Creangă

iile Gospodăriei agricole de 
Drăgășani, regiunea Pitești, 

•arnice culeg rodul bogat- Cior- 
iulci și parjumafi vor lua dru- 
așelor.

Dominic Străjerii nu mai e singur

:ele împărtășite de unii și de alții 
țața locului, taina tuturor acestor 

a minunilor săvîrșite de îndîrjirea 
uncă și iaptă.
a de se învrednicea plugarul să 
se sute de kilograme de grîu la 
esta pe lanul gospodăriei colecti- 
peste o mie cinci sute, pe alocuri

ilă, drumurile pietruite, podurile 
ătiri pentru a aduce lumină elec- 
a înliința atelier de reparații. Vite 
de siat și de conferințe. Ba și o 

•fi

losofului meu prieten, învățătorul 
ști... grăi :
idesc la tata. Cum i-ar tresălta Iui 
bucurie, văzîndu-și visurile împli- 

ră gîndesc la copiii aceștia, poate 
îndeq el, uitîndu-se la mine... Nu 
a dacă voi fi vrednic să lupt pen- 
i, cu mai mult spor decît dînsul. 
■cit el, n-am fost și nici n aș fi 
t fost vremurile mai prielnice. Nu 
t singur. Se aflau și alte minți mai 
are chibzuiau și hotărau. Mințile 
rumate de conducătorii partidului 
cei mai iubiți ai muncitorimii ne-au 
Pe urmă, au căpătat și mulțimile 

adere în ele, în puterea lor, în vo- 
zut ? Tineri și bătrîni, femei, fete, 

drept să aleagă și să fie aleși, 
dezbateri, spunîndu-și cuvîntul, a- 
rile... Și cum să nu am încredere 
regăti o lume mai dreaptă și mai 
ipiii pe care i-ai văzut trecînd 7 
de prisos ?...
Din volumul . Vino și vezi" tipărit M 
S.P.L.A.)

Se împlinesc 130 de ani de la 
nașterea marelui scriitor rus 
Lev Nicolaevici Tolstoi, unul 

dintre cei mai mari scriitori ai lumii. 
Lucrările sale au fost traduse în 
toate limbile. Numai în Uniunea So
vietică ele au fost editate de 1.700 de 
ori, într-un tiraj total de 78.849.000 
de exemplare în 81 de limbi. In țara 
noastră operele lui Tolstoi au început 
să fie publicate încă de la sfîrșitul 
veacului trecut și s-au retipărit de 
zeci de ori. In prezent editura „Car
tea Rusă“ scoate o ediție nouă în 
14 volume.

Tolstoi a scris foarte mult. Ediția 
academică, care cuprinde tot ce a 
scris, are 90 de volume publicate.

V. I. Lenin a spus despre Tolstoi 
că deși era conte, nimeni pînă la el 
n-a descris mai bine pe țărani și că 
alături de el nu poate fi pus nimeni 
în Europa.

Cine a fost acest scriitor mare și 
prin ce a devenit celebru ?

Lev Nicolaevici Tolstoi s-a născut 
Ia 9 septembrie 1828 într-o familie 
de moșieri. A primit o educație alea
să și a devenit ofițer. De tînăr încă 
a simțit vocația scrisului. Primele lui 
lucrări au fost niște povestiri despre 
propria viață, intitulate: „Copilă
ria”, „Adolescența” și ,,Tinerețea". 
In 1854 a participat la războiul Cri- 
meei. la apărarea Sevastopolului. De 
aici a scris celebrele sale povestiri 
în care a dezvăluit cruzimea și lipsa 
de sens a războiului, curajul solda- 
ților, dar și neomenia și trădarea ofi
țerilor țariști. Cenzura guvernului 
de atunci al Rusiei a tăiat multe 
pasaje din aceste povestiri, iar au
torul a fost persecutat. Insă democra
ții revoluționari ruși, printre care 
și celebrul critic Cernișevschi, l-au 
sprijinit scoțînd la iveală talentul 
său și adevărul cuprins în lucrările 
pe care le scria. La îndemnul demo
craților revoluționari Tolstoi s-a de
dicat în întregime scrisului. S-a re
tras la moșia sa de la Iasnaia Po- 
liana, transformată azi de guvernul 
sovietic într-un muzeu, unde a scris 
cele mai bune opere ale sale.

Tolstoi a scris multe povestiri, 
nuvele, piese de teatru, articole. 
Insă operele sale cele mai cunoscute 
sînt cele trei romane: „Război și 
pace", „Ana Carenina" și „învierea”.

In romanul „Război și pace” se 
descriu evenimentele din Rusia din 
preajma, din timpul și de după răz
boiul de apărare a patriei din 1812. 
Se știe că atunci, ridicîndu-se tot 
poporul rus împotriva armatei inva
datoare a lui Napoleon, cotropitorii 
au fost goniți din țară. In romanul 
său Tolstoi arăta incapacitatea, tru
fia și viclenia generalilor, dar și 
forța războiului popular. Eroul fa
vorit al lui Tolstoi e marele coman
dant de oști Kutuzov, care l-a în
vins pe Napoleon numai pentru că a 
înțeles că împotriva lui trebufie ri
dicată „bîta războiului popular". 
Totodată în „Război și pace” este 
descrisă și viața „înaltei* societăți 
moșierești. Deși atunci cînd scrie a- 
cest roman, Tolstoi nu se îndepăr
tase încă de clasa sa, totuși majori
tatea .moșierilor sînt prezentați ca 
niște oameni mărginiți, trufași, la
comi. lipsiți de omenie și care, pentru

Mihai Novicov
Profesor universitar

interesul propriu, erau gata să se 
vîndă oricui. Spre deosebire de ei, 
viitorii revoluționari decembriști con
sideră că fără un scop înalt viața nu 
merită să fie trăită.

In romanul ,,Ana Carenina" criti
ca îndreptată împotriva societății 
burghezo-moșierești este mai ascu
țită. Ana Carenina e un roman de 
dragoste. Eroina principală, soția 
unui înalt demnitar, mult mai bătrîn 
decît ea, se îndrăgostește de un ofi
țer tînăr. Devine Ibovnica lui. Soțul 
ar fi de acord ca frumoasa lui soție 
să se intîlnească în taină cu un al
tul, însă Ana nu vrea să mintă, să 
se ascundă, ca alte femei din lumea 
ei. Pentru aceasta e persecutată și 
chinuită. Pînă Ia urmă, se sinucide 
aruncîndu-se sub roțile unui tren. 
Tragedia ei arată că în societatea 
moșierească nu poți fi fericit, dacă 
vrej să fii cinstit. Ca să fii bine pri
vit în lumea „mare" trebuie să fii 
ipocrit Totodată în „Ana Carenina" 
Tolstoi a dezvăluit și minciuna re
formei din 1861^ cînd țăranii ruși au 
fost eliberați formal de iobăgie, 
dar luîndu-li-se pămînturile au ajuns 
într-o robie nouă și mai crîncenă.

Cea mai demascatoare operă a lui 
Tolstoi este romanul „învierea”. 
Pornind de la cazul concret al con
damnării nedrepte a unei tinere fete, 
autorul scoate în vileag fățărnicia

și minciuna care stăteau la baza 
statului, bisericii și a justiției de a- 
tunci. Tolstoi se ridică viguros îm
potriva banului și a proprietății in
dividuale, văzînd în ele izvorul tu
turor relelor.

Cu toate că opera Iui Tolstoi a 
fost foarte puternică prin conținutul 
ei critic, demascator, ea a avut și 
părți slabe, pe care le-a subliniat și 
Lenin. Tolstoi nu înțelegea revolu
ția și nu a văzut rolul clasei munci
toarei el a elaborat o învățătură în
treagă numită „tolstoism”, prin care 
propovăduia nerezistența față de rău 
și „autoperfecționarea morală”, adică 
tot un fel de renunțare la luptă. In 
timp ce moșierii și cămătarii își ba
teau joc de oamenii din popor, el 
susținea ca aceștia să nu treacă la 
luptă, ci să se străduiască să ducă 
fiecare o viață „întru domnul”. Lenîn 
a arătat că toate aceste „învățături* 
ale lui Tolstoi erau reacționare și 
le-a explicat prin aceea că Tolstoi, 
rup'ndu-se de clasa sa, nu s-a alătu
rat proletariatului revoluționar, ci a 
căzut sub influența părții conserva

Tlehov și Tolstoi la Gaspra (1901)

toare a țărănimii, — a țărănimii pa
triarhale pe care o caracteriza șovă
iala și nehotărirea. Lenin l-a numit 
pe Tolstoi „oglindă a revoluției 
ruse*, pentru că în opera sa s-au o- 
glindit minunat nemulțumirea mase
lor, ura lor împotriva moșierilor și 
capitaliștilor Dar Tolstoi n-a văzut 
soluția. Soluția a fost găsită de par
tidul revoluționar al clasei munci
toare-

Măreția operei lui Tolstoi rezidă 
în forța ei demascatoare. Și azi 
putem învăța mult de la Tolstoi cu 
privire la falsitatea și cruzimea ex
ploatatorilor, cu privire la daunele 
pe care le aduce, de pildă, proprieta
tea individuală asupra pămintului. 
Dar respingem văicăreala neputin
cioasă a tolstoismului.

lubindu-și cu pasiune poporul, 
Tolstoi a scris multe povestiri spe
cial pentru țărani. A deschis la el, 
la Iasnaia Poliana, o școală pentru 
copii de țărani și a întocmit pentru 
școlari abecedare și cărți de citit. In 
afară de aceasta a tipărit pe cont 
propriu broșuri ieftine cu mici nu
vele din viața țărănească. In aceste 
lucrări de proză Tolstoi își bate joc 
de țar și de oamenii țarului, dînd 
totodată o inaljă prețuire înțelep
ciunii și hărniciei țăranilor, cum 
se vede, de pildă, din povestea „Ar
gatul Emilian și tolba goală”, unde 
un simplu lucrător se dovedește a 
fi mai isteț decît toți sfetnicii țaru
lui. Povestirile pentru popor ale Iui 
Tolstoi sînt scrise într-un stil sim
plu, cu cuvinte pe-nțelesul fiecăruia. 
De obicei Tolstoi face să izvorască 
din fiecare povestire și cîte 0 mo
rală. De pildă în lucrarea „Cit pă- 
mînt îi trebuie unui om ?“ e stig
matizată cu mîniie, lăcomia de pă- 
mînt a unor țărani. Adunînd bani și 
iar bani, mujicul Pahom vrea să 
cumpere tot mai mult pămînt. A- 
junge în țara bașchirilor, unde pen
tru o mie de ruble i se vinde atlta 
pămînt cît poate să înconjoare într-o 
zi. Dar trebuie să se întoarcă la lo
cul de unde a plecat pînă la asfinți
tul soarelui, altfel pierde banifi. Lă- 
comindu-se la început, omul yede 
cu groază că s-a îndepărtat prea 
mult și nu va ajunge înapoi la timp, 
începe să alerge, se dezbracă, se 
descalță. e leoarcă de sudoare, ajunge 
totuși la timp, atinge cu mina pun
ga cu bani, dar pe loc moare. Iată 
cum lăcomia de pămînt îl prăpă
dește pe om.

In Uniunea Sovietică amintirea lui 
Tolstoi e cinstită tocmai pentru ma
rea lui iubire de oameni și pentru 
mînia cu care a țintuit Ia stîlpul infa
miei pe toți moșierii, capitaliștii și 
asupritorii de orice fel. Pentru aceas
ta cinstesc memoria marelui scriitor 
rus și oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă,
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DESPRE TRAIUL ȚĂRANILOR 
DIN TARILE CAPITALISTEJohn Thornston a fost fermier...

John Thornston a fost fer
mier din tată în fiu. Cînd 
părinții părinților săi au 

poposit în America, venind toc
mai din înnegurata Islandă, în
fometați de pămînt și prigoniți 
de feudali, au găsit în „lumea 
nouă" pămînt. Și, familia 
Thornston a dat naștere cîtorva 
generații de fermieri, cu trupul 
vînjos, cu palmele bătătorite, 
hotărîți să-și făurească bunăsta. 
rea cu propriile lor forțe

John Thornston reprezintă a 
patra generație a familiei. Statul 
Massachusetts (S.U.A.) unde-și 
avea pămîntul număra cu miile 
asemenea fermieri. In anii răz
boiului trecut ferma sa a dat 
țării cantități mari de grîu și 
porumb. Iar John Thornston a 
dat tribut de sînge pe fronturile 
războiului antihitlerist. Cînd 
copiii și nevasta lui lucrau pă- 
mîntul, el lupta împotriva 
fasciștilor în Italia, Franța și 
Germania.

John Thornston a terminat 
războiul cu gradul de sergent și 
s-a întors acasă dornic să-și 
clădească, în sfîrșit, o viață mai 
prosperă, mai sigură.

Dar în America, stăpînită de 
hulpavul capital, John Thornston 
n_a izbutit să-și înplinească 
țelul. Prima lovitură a primit-o 
în 1950 cînd poștașul i-a adus 
vestea că fiul lui mijlociu, Eric, 
a mușcat țarina în spasmele 
morții pe îndepărtatul pămînt 
al Coreei. Pentru ce ? Thornston 
n-a putut să caute prea mult răs
punsul ; trebuia să se zbată 
pentru a'Și plăti impozitele, în- 
trucît recolta sa a fost cumpă" 
rată de stat pe preț de nimic și 
arsă, pentru ca piața mondială 
a griului și porumbului să nu*și 
scadă prețurile impuse de marii 
magnați ai cerealelor.

Este adevărat că el n_a vrut 
să-și vîndă recolta statului. Dar 
n~a avut ce face căci nimeni 

altul nu i-o cumpăra, iar impo
zitele trebuiau plătite. Altfel 
urma sechestrul și— dezastrul 
întregii familii. Așa mai păți" 
seră și niște vecini de-ai săi, 
familia Adams, care a plecat 
după aceea în statul Oregon, 
căutînd să se refacă.

John Thornston a izbutit, de 
bine de rău, să-și apere ferma 
pînă în 1956. Atunci, a început 
însă marele declin al agriculto
rilor americani și declinul fami
liei sale. Chiar cifrele oficiale 
americane arată că din aprilie 
1956 pînă în aprilie 1957 numă
rul fermierilor s_a micșorat cu 
1.861.000 de persoane. Biroul a- 
merican de recensămînt subli" 
niază că aceasta este una din 
cele mai mari schimbări a 
numărului populației agricole, 
înregistrată cîndva. Este adevă" 
rat că dificultățile crescînde din 
agricultura S.U.A., duc la ruina
rea în masă a fermierilor mici. 
Față de 1934, numărul fermelor 
a scăzut, în 1954, de Ia 6.812 000 
la 4.783.000.

Iar apoi situația s-a agravat.
John Thornston, strîns de gît 

de impozite, stors de vlagă de 
marii afaceriști ai cerealelor, 
îmbătrînit, cu numai doi fii și o 
fată alături de el la muncă, a 
scăpătat din ce în ce. In 1956 
unul din feciori, cel mic, sătul 
de necazuri, a plecat la Chicago, 
intrînd la muncă în abatoare. 
Era ceva mai liniștit căci scă
pase de truda aspră de pe ogor 
și nu-i mai vedea pe portărei. 
Trimetea acasă cîte ceva din 
dolarii cîștigați.

Esmeralda, fiica lui, a părăsit 
și ea casa, în același an 1956- 
măritîndu se cu un electrician 
de la uzina de apă. Pămîntul 
devenise și pentru ea o adevă
rată spaimă...

Bătrînul John cu femeia lui 
și ultimul dintre fii. cel mare, 
rămăseseră în casa cea veche. 
Au mai vîndut din pămînt și 
unelte, sperind să treacă greul. 

Dar anul trecut, în toamnă, 
cînd criza economică a început 
să zgîlțîie cu putere temeliile 
Americii capitaliste, John 
Thornston s-a prăbușit cu totul.

Propaganda americană îi asur
zea pe oameni cu lozincile „ca
pitalismului popular" cînd John 
Thornston bătea șipcile în cru
ciș peste ferestrele casei bătrî- 
nești. Era ruinat. Era unul din 
cei 113 000 de fermieri care au 
fost scoși din scripte în 1957 
pentru faliment. Recolta abia îi 
ajunsese să acopere jumătate din 
datorii și acum, dună ce vîn" 
duse totul, după ce îi fuseseră 
scoase Ia licitație toate cele din 
casă și ogradă, John Thornston, 
în vîrstă de peste 60 de ani, 
pornea pe drumul pribegiei, cu 
soția si fiul său. spre o viață 
„nouă". Se va mai reface oare ? 
Spre ce țărmuri să purceadă ? 
Unde va înnopta zilele viitoare, 
cînd avea în pungă numai 19 
dolari ?... A rătăcit astfel șase 
luni de zile căutînd, în împreju
rimi. posibilitatea refacerii. Spe- 
ranțelo au fost deșarte.

...Pe una din șoselele statului 
Massachusetts pășeau trudiți, în 
vara lui 1958. trei oameni gîrbo" 
viți de viața aspră întro tară 
dominată de legile fioroase ale 
capitalismului : John Thărnston 
— 61 de ani, Sarah — 57 de 
ani și Bill — 34 de ani... Hăituit, 
John Thornston va recurge 
poate, așa cum fac mulți cetă
țeni „fericiți" ai Americii „pros
pere". la gestul funest al sinu
ciderii.

...Dar acum, cei trei pășesc 
istoviți pe drumul pribegiei. 
Care din ei va mai ajunge oare 
la vreun liman ? întrebarea a- 
ceasta și-o pun astăzi milioane 
și milioane de americani Sugru
mați de urmările groaznice ale 
crizei economice care bîntuie Cu 
furie în S.U.A-

P. Tâtaru

lată un aspect din viața de mizerie » șomerilor agricolii' 
din munții Apenini (Italia).

I—

agricole din pri
măvara acestui an.

• Șl în această 
vară 2.000.000 de 
dijmași și munci
tori agricoli italieni 
au intrat in grevă 
în regiunile Tosca
na și Emilia, pen
tru a cere să li se 
Îmbunătățească tra
iul greu pe care-l 
duc primind sala
rii de mizerie.

• 85.000 de mun
citori agricoli din 
statul Florida 
(SUA) au ajuns 
intr-o stare de 
cumplită mizerie l-a 
sfirșituf muncilor

mărie pentru a-4 
spune necazuriK 
autorităților.

Drept răspuns, 
gărzile jandarme- 
rești au deschis 
focul contra țăra
nilor omorind și 
rănind mai multe 
persoane.

• In Columbia, 
bande intregi de 
escroci cutreieră 
satele înșelîndu-i 
pe țărani cu tot 
felul de promisiuni 
pentru a pune mi
na pe recolta lor 
tă un preț de ni
mic.

• La Montemo- 
ro Novo, In Portu
galia, muncitorii 
agricoli care lu
crau in condiții de 
robie pe pămin- 
turile macilor mo
șieri s-au răsculat 
pornind spre pri

• Stăpinii atot
puternici ai ogoa
relor din Filipine 
sînt- patronii fir
melor americane 
„International Hor- 
vester" și „Gene
ral Foods** și al
tele care dețin trei 
cincimi din toată 
suprafața de pă
mînt arabii a țării.

«ii*

DANILO DOLCI

primește și acest

în grup înțeleqin- 
aceea mai mult de

de 
la

î ...La Corleone, satul cel mai mare din împreiu- 
Ș rimi. trăiesc două mii cinci sute de zilieri. Deocam- 
I dată nu mișcă nimeni. Obiceiul este ca dimineața la 
| ora patru, oamenii să se strîngă sub felinarul din 
| piața satului: aici se face tîrgui de oameni. Un tirg 
| unde sîntem vînduti unde așteptăm cîte două, trei 
i sute de oameni, pentru ca cinci sau șase moșieri să 
| vină să aleagă cîte cinci sau șase dintre noi. după 
| bunul său plac. După aceasta începe concurența.
| — Cît ceri ? — întreabă cumpărătorul.
g — Opt sute de lire. — Moșierul privește la mulți- 
= mea de zilieri care se îndeasă in piață și răspunde- 
g „Ce ? Cu neputință, refuz un asemenea preț". Și 
= se întoarce spre un alt zilier : „Vrei să vii tu ? Iți 
g dau 500 de lire 1“ Sau atît cît vrea el să-i dea in 
g momentul acela. Cel întrebat, gîndindu-se la fami- 
= lia lui care îl vede în fiecare dimineață plecînd în 
= sat să caute de lucru, desperat, 
= preț de nimic.
§ De multe ori moșierii sosesc 
g du-se între Jj să nu dea în ziua 
g patru sute de lire, de exemplu.
= Așa se întîmplă la Alcamo. încă la ora 
g noapte — depinde de anotimp, — zilierii 
= locul tîrguiui, așteptînd pe arendași sau pe 
§ Mulți din ei n-au nici măcar ceas. Se trezesc și se 
g duc la tîrg de cum aud cîntînd cocoșii...
ș ...Lunea, totdeauna oamenii gîndesc : „Dacă nu 
= găsesc de lucru astăzi n-am ce mînca, n-am o para 
g chioară. Mîine ce am să fac așa că oamenii se 
= lasă cumpărați și mai ieftin.
= Dacă a împlinit 40 de ani, omul este dat la o 
g parte mai ales atuncea cînd este vorba de munci 
ș grele. El vede cum tînărul de lînqă dinsul este 
ș luat, pe cînd el nu. Cu toate astea, vine în fiecare 
g dimineață în piață ca și ceilalți și poate qăsi ceva 
H de lucru numai atunci cînd pe piață tinerii lipsesc. 
= * , g Sosește în sfîrșit dumineca, zi de plată. Muncitorul 
g se duce acasă la stăpîn dar 
= multe ori, lipsește. E dus la 
g Alteori zilierul îl întreabă pe 
f ddo este acasă ?" Servitorul

„Așteaptă, mă duc să văd" — 
g și-i spune stăpînului său : „! 
g cineva".
ș — Cine ? — Un coate goale ? — Intreabă-1 cum 
ș îl cheamă. Servitorul se întoarce : „Cum te chea- 
= mă?“ Omul își spune numele și servitorul se duce 
ș din nou la Don Turiddo-
g „E un ăla"
= „Spune-i că nu sînt acasă".

trei 
sînt 

moșieri-

acesta, de cele mai 
„Clubul bărbaților", 

servitor : „Don Turi- 
nu-1 lăsă să intre ■■ 

îi răspunde. Se duce 
,Don Turiddo, vă caută

Danilo Doici este un ziarist italian contempo
ran, care a 
înseamnă a 
le spre a le 
lă relatările 
rerile lor, apoi le așterne pe hîrtie. Marele merit 
al său este acela că, din noianul faptelor rela
tate el alege ceea ce este speciiic, semnificativ 
pentru o întreagă categorie de oameni, dînd do
vadă 
ciaie 
carii 
scurt 
lumea întreagă.

Numeroasele sale articole, care înfățișează 
condițiile mizere în care se zbate muncitorimea 
Italiei de la orașe și sale. Doici le-a publicat 
cîteva căr/i-

Reproducem mai jos un fragment din cartea 
Danilo Doici „Anchetă la Palermo", distinsă 
cel mai important premiu literar italian „Viareg- 
gio“. Fragmentul cuprinde mărturisirea cutremură
toare pe care i-o face ziaristului unul din nenu
mărata muncitori italieni agricoli care trăiesc in 
cea mai neagră

înțeles că a fi gazetar cu adevărat, 
trăi în mijlocul evenimentelor socia- 
putea zugrăvi întocmai. Doici ascul- 
oamenilor despre necazurile și du~

de spirit de pătrundere a fenomenelor so- 
și politice. Publicînd pînă acum mai multe 
în acest sens, Danilo Doici a devenit, în 
timp, unul dintre cei mai cititi autori în

mizerie.

în

lui 
cu

In felul acesta 
să-: dea tîrcoale 
pese că acesta are nevoie de banii munciți ca 
aibă ce mînca el și familia lui. Cîteodată, înainte 
de a-1 plăti, ii cere să muncească ceva pe degeaba : 
să i curețe grajdul, sau alte treburi...

...In provincia noastră, pentru a aduna spicele 
căzute, oamenii vin tocmai din partea cealaltă, de 
la Modica. Ei vin în grupuri mici și administratorul 
moșiei îi lasă să le adune numai dacă bărbații vin 
să-- lucreze alte munci în timp ce femeile și copiii 
adună spicele căzute. Strîngătorii de spice vin de

stăpînul își rîde de zilier, lăsîndu-1 
cîte o jumătate de zi, fără să-i 

să

multe ori cu toată familia, dorm sub cerul liber și 
cîteodată sînt siliți să privească cum administrato
rii le batjocoresc nevestele..-

...In industrie, muncitorii veniți de la țară să fie 
angajați, trebuie să 
se angajează să dea 
lire agentului care 
munci numai cîteva 
de an. Agenții de cele mai multe ori le iau banii 
și îi înșeală...

...Cînd moșierii își dau pămînturile în arendă cu 
anul, o fac astfel ca arendașul să nu scoată nici un 
profit și să nu aibă nici un fel de plăcere 
lucra. El trebuie să-I curețe de pietroaie, de 
ieni sau de pirul care crește, împlîntîndu-și 
cinile lui puternice adine în pămînt.

„îmi amintesc — spune unul 
dași — cînd am luat tn arendă 
buit să împart produsele după 
60 la sută pentru arendaș, 40 la 
tar. La împărțitul produselor am văzut venind pe 
arie pe patron cu carabina pe umăr, însoțit de fiul 
său cu revolverul la șold. îmi dato-ra două zile de 
muncă și nu voia să recunoască.

„Du-te și caută-ți păunul tău la Rubina*. (Păunul 
înseamnă în dialectul sicilian și simbrie, fiindcă așa 
cum se știe, păunul are în coadă niște rotocoale 
colorate care seamănă cu niște gologani). Se spune 
așa pentru că la moșia baronului Cammarata de Ia 
Rubina erau niște păuni foarte frumoși pe care ba
ronul îi creștea pentru frumusețe. Si moșierul meu 
cînd a trebuit să-mi plătească m-a repezit cu vor
bele : „Du-te și caută-ți păunul la Rubina F Slăni
nii sînt deprinși să spună că acela care-și cere drep
turile este un leneș. Și-i fac faima asta în toată re
giunea ca să nu mai găsească pe nimenea care să-i 
arendeze o bucățică de pămînt. Toți moșierii se în
țeleg să fie împotriva lui și a întregii sale familii.

Astfel s-a întimplat că la Corleone să fie omorîți 
zilierii Bernardino Verro și Giovanni Zangara, Pla
cido Rozzotto a fost omorît la 10 martie 1948 numai 
pentru simplul fapt că a încercat să-și ceară dreptu
rile cîștigate ca zilier. Nicolo Cionciano și Luciano 
Nicoletti au fost omorîți pe cînd se întorcea de la 
cîmp. Pe aici, omul este omorît ușor de tot. In 
pul primului război mondial, din satul nostru au 
rit 109 oameni. în perioada de după război au 
uciși 138 de oameni."

semneze un contract prin care 
de la 20 pină Ia 30 de mii de 
îi angajează și asta pentru a 
luni sau cel mult o jumătate

de a-I 
buru- 
rădă-

dintre acești 
ceva pămînt, 
legea în vigoare : 

sută pentru proprie-

aren- 
a tre-

tim- 
mu- 
fost

în romînește de
Gheorghe Dinu
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CI wba se 
politicii de 

față de
Guvernul sovietic. animat 

de dorința de a asigura 
pacea lumii, depune în 

permanența eforturi susținute, 
îăcînd noi și importante pro
puneri menite să ducă la des- 
inderea încordării internațio- 
tale, la realizarea unei înțele
geri pașnice între state.

Recentul mesaj adresat de 
ovarășul N. S. Hrușciov, pre- 
■edintele Consiliului de Miniștri 
11 U.R.S.S., lui D. Eisenhower, 
ireședintele S.U.A., în proble- 
na situației în regiunea Tai- 
■anului, constituie o mărturie 
jrăitoare a politicii de pace 
iusă de Uniunea Sovietică.

„In urma politicii S.U.A. față 
e China — se arată în mesaj 
- și îndeosebi a acțiunilor în- 
reprinse în momentul de față 
e guvernul american în regiu- 
ea insulei chineze Taivan și a 
trimtorii Taivanului, in Extre
mi Orient s-a creat o situație 

îejdioasă. Omenirea este 
să din nou in fața primejdiei 

irecte de izbucnire a unei con- 
agrații militare".
Subliniind faptul că Uniunea 

pvietică stă ferm pe pozițiile 
^existenței pașnice a tuturor 
ațelor, indiferent de orîndui- 
a lor socială sau de stat și 
ptă pentru a asigura pe în- 
egul glob pămîntesc condiții 
jntru o viață liniștită a po
larelor, N. S. Hrușciov arată 

mesajul său că „în anii de 
ipă război, în urma politicii 
t).A., în Extremul Orient se 
enține in permanență o situa- 
s profund anormală, cauzată 

politica agresivă a guvernu- 
i S.U.A., o politică de război, 
uza principală a situației 
■ordate și, trebuie spus de-a 
ptul, extrem de primejdioa- 
constă in aceea că S.U.A. 
cotropit prin forța armată 

ula Taivan și .insulele Pen- 
ledao, străvechi teritorii chi
le, continuă să ocupe aceste 
itorii încercînd să justifice

pună capăt 
provocări și șantaj 
poporul chinez !

După cum se știe, din cau
za poziției adoptate de guver
nul S.U.A., Republica Populară 
Chineză este lipsită de posibili
tatea de a lua parte la lucră
rile Organizației Națiunilor 
Unite, deși are dreptul legitim 
la aceasta. Mesajul scoate în 
evidență faptul că statul chi
nez este unul dintre întemeie
torii O.N.U. și chiar numai în 
virtutea acestui lucru situația

Mesaj’ul 
adresat

d e
N. S. Hrușciov

1 u i
D. Eisenhower

astă ocupație prin sprijinul 
lui Cian Kai-și, trădător al 

lorpului chinez, și fac toto. 
ă tentativa de a extinde a- 
siunea asupra insulelor cW- 
e de litoral".

actuală este absolut nefirească 
Și R.P. Chineză trebuie să fie 
reprezentată în această organi
zație.

„Guvernul S.U.A. — se arată 
în continuare în mesaj — efec
tuează demonstrații militare, 
căutînd să împiedice eliberarea 
Taivanului și să mențină a- 
ceastă insulă chineză ca o bază 
militară americană, demonstra
ții militare îndreptate in primul 
rînd împotriva Republicii Popu
lare Chineze. Ele sint de ase
menea menite să împiedice ac
țiunile legitime ale R.P. Chi
neze care urmăresc eliberarea 
insulelor chineze de litoral, 
unde s-au aciuat ciankaișiștii".

Este limpede pentru orice om 
de bună credință că asemenea 
acțiuni nu pot fi apreciate alt
fel decît ca o provocare fățișă 
împotriva R.P. Chineze, împo
triva securității și păcii popoa
relor lumii.

Dacă Chinei, al cărei popor 
este ferm hotărît să-și apere 
cauza dreaptă, îi va fi impus 
un război, nu ne îndoim cîtuși 
de puțin — se spune în me- 
«aj — că poporul chinez va da 
agresorului riposta cuvenită. 
Marele popor chinez care nu
mără 600 de milioane de oa

Propteaua mortului
(Desen de V. Timoc) 

meni, este puternic și invincibil 
nu numai datorită resurselor 
sale inepuizabile, ci și datorită 
coeziunii sale în jurul guver
nului, și acest popor pășește cu 
convingere și fermitate pe calea 
dezvoltării și întăririi continue 
a țării sale. „China nu este 
singură — se precizează în 
continuare în mesaj — ea are 
prieteni credincioși, gata să-i 
vină în ajutor în orice moment 
în cazul unei agresiuni împo
triva Chinei, deoarece interese, 
le securității Chinei populare 
sînt inseparabile de interesele 
securității Uniunii Sovietice".

„...Un atac împotriva Repu
blicii Populare Chineze care 
este marea prietenă, aliată și 
vecină a țării noastre, este un 
atac împotriva Uniunii Sovie
tice. Credincioasă datoriei sale, 
țara noastră va face totul pen
tru ca, împreună cu China 
populară să salvgardeze securi
tatea celor două state, interesele 
păcii în Extremul Orient, inte
resele păcii în lumea întreagă".

Cred - arată în continuare 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. — că orice 
om care manifestă o ade
vărată îngrijorare pentru de. 
stinele păcii nu poate să nu 
ceară să se pună capăt si
tuației anormale și primej
dioase create datorită ac. 
tualei orientări politice a gu
vernului S.U.A. în Extremul 
Orient. Potrivit convingerii gu
vernului sovietic, pentru aceas
ta trebuie, în primul rînd, să se 
renunțe la o abordare îngustă 
și nerealistă a marilor trans
formări istorice ce s-au produs 
în China, trebuie să se recu
noască drepturile și interesele 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze și să se pună capăt 
o dată și pentru totdeauna poli
ticii de provocări și de șantaj 
față de poporul chinez.

„In Extremul Orient — se 
spune în încheierea mesajului— 
nu poate fi o pace trainică atî- 
ta timp cit flota militară ame
ricană nu va fi rechemată din 
strimtoarea Taivanului. atita 
timp cit soldații americani nu 
vor părăsi insula chineză Tai
van și nu vor pleca acasă. Sin- 
tem convinși că aceasta este pă
rerea nu numai a Uniuaii So
vietice și a celorlalte state so
cialiste, ci și a tuturor celor
lalte țări cărora le este scumpă 
cauza păcii in Extremul Orient 
și în lumea întreagă".

QMfE 5® PE5CURT
O La 6 septembrie la uzina siderurgică, de Ia 

Krivoirog a fost dat în exploatare, cu 25 de zile 
inainte de termen, furnalui „Komsomolskaia nr. 
4“. cel mai mare din U.R.S.S. și din Europa.

© Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a numit 
delegația sovietică la cea de-a 13-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. care se va deschide 
la New York la 16 septembrie. Delegația este 
condusă de ANDREI GROMIKO, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

• Prezidiul Adunării Populare Supreme al 
R.P.D. Coreene a decernat lui Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, titlul de Erou al Muncii confecindu-i 
ordinul „Drapelul de stat“ de gradul I și meda

lia de aur „Secera și Ciocanul" pentru marile 
sale merite față de poporul coreean și față de 
Republica Populară Democrată Coreeană.

© In R.P.D. Coreeană a intrat recent in func
țiune fabrica de aspirină din Sun-Cion constru
ită de Republica Populară Rornină în baza acor
dului de ajutor economic încheiat între cele două 
tari.

9 Agenția Associated Press anuniâ că armata 
americană a început să efectueze de miercuri 
10 septembrie a c. manevre combmate în apro. 
piere de Beirut. Scopu. oficia] al acestei demon 
strații de forță la care participă trupe terestre, 
aviația și marina este instruirea militarilor liba. . 
nezi cu armamentul american.
___________________________________________ I

Refacerea ulilajulttl ta o mtnă carboniferi din R P. D. Co- 
reeană.

Acum 10 ani, la 9 sep
tembrie 1948, poporul 
coreean a dobîndit o 

mare victorie istorică în lup
ta sa pentru unitate, inde
pendență și progres : înte. 
meierea Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Imediat după eliberarea sa 
de sub jugul imperialiștilor 
japonezi de către glorioasa 
armată sovietică, la 15 au. 
gust 1945, poporul coreean a 
început cu hotărîre lupta 
pentru dezvoltarea pașnică a 
țării, pentru construirea so
cialismului. Imperialiștii a- 
mericani și slugile lor lisîn-, 
maniste au început să spu
mege de furie și au organi
zat o invazie armată, între, 
rupînd vremelnic munca paș
nică a poporului coreean. In 
prima jumătate a anului 
1948 imperialiștii americani 
au înscăunat în Coreea de 
sud regimul guvernului.ma- 
rionetă a lui Li Sîn Man, cu 
scopul de a o transforma în- 
tr-o colonie a lor. Prin lupta 
sa eroică dusă sub conduce
rea Partidului Muncii din 
Coreea, poporul coreean a 
obținut o strălucită victorie 
împotriva cotropitorilor im. 
perialiști.

După eliberare poporul co
reean a înfăptuit cu succes 
revoluția democrată, antilm- 
perialistă și antifeudală în 
partea de nord a țării. Prin 
îndeplinirea celor două pla
nuri economice anuale din 
1947 și 1948, și a planului 
bienal (1949—1950), poporul 
coreean a pus bazele dezvol
tării vertiginoase a țării. In 
perioada de după război, oa

menii muncii din R.P.D. Co. 
reeană au muncit cu erosim, 
îndeplinind planul economic <
trienal (1954—1956) in doi 
ani și opt luni, obținind in. p
semnate succese în opera de p 
construire a socialismului- 
Astfel, la sfîrșitul anului 
1956, valoarea totală a pro- 
ducției industriale a sporit cu p
188 la sută față de 1954, în- p
trecind cu 83 la sută nivelul 11
anului 1949. Pe baza acestor p
realizări, partidul clasei mun. p
citoare și guvernul au întoc- p
mit nu nou plan economic p
cu obiective mai largi; pri- p
mul plan cincinal al R.P.D. •
Coreene (1957—1961). I ' 

Partidul Muncii din Co- 
reea și guvernul R.P.D. Co
reene, paralel cu munca dusă (
în interior, fac permanente . i
eforturi pentru uniiicarea j
pașnică a țării. Populația din ,,
Coreea de sud se ridică la j
luptă împotriva imperialiști- p
lor americani și a clicii lisîn, p
maniste și cere făurirea unui 
stat coreean unit, indepen- p
dent și democrat. Lupta a- p
ceasta este privită cu simpa. p
tie și sprijinită de popoarele p
țărilor frățești, de către toa- p
te popoarele iubitoare de pa- •
ce din lume. P

Poporul coreean întărește P
în permanență relațiile fră. i*
țești cu țările lagărului so- P
cialist, în frunte cu Uniunea P
Sovietică. R.P.D. Coreeană p
este hotărîtă să respingă i1
noile provocări îndreptate P
împotriva R. P. Chineze, să P
lupte mai departe pentru i1
apărarea păcii în această <'
parte a globului și în întrea- •'
ga lume. 1*



Prîslea pleacă la școală Părinții copiilor din comuna Băița, raionul Șom- 
cuța Mare, au muncit cu rîvnă pentru repararea și 
amenajarea școlii.

EPIGRAME
La școală, inline, va pleca Fănel 
Și toți ai casei îngrijesc de el : 
Mămica-i calcă șcu^ul cu migală, 
Spunîndu-i cum că mîine dimineață 
Cu el de mină va porni la școală. 
Tăticu, calm, îi dă cite-o povață, 
Șoptindu-i că la școală el îl duce. 
Iar fratele, ghetuțele-i aduce 
Și-i zice-n taină : — Am să-ți fac un zmeu 
Cum nu mai are nimenea în sat, 
De vrei să te conduc la școală eu.
Apoi, bunicu-i zise : — Nu se poate f 
La școală eu te însoțesc, nepoate
Și-am să te-așez în bancă unde-ant stat 
La bătrînețe-acum și-am învățat.

Pe cine mai intii să ia cu el ? 
Dacă-ar putea, iar lua pe toți odată I 
...Pe ginduri stînd, adoarme dus Fănel 
Și liniștea cuprinde casa toată...

In zori, cînd toți ai casei se sculară,
Mai ia-1 de unde nu e pe Fănel:
II căutară-n pat și pe afară,
II tot strigară-ntr-una, dar în van... 
Fănel, cu-abecedaru| în ghiozdan 
Și petrecut pe drum de-Azorel, 
S-a dus la școală singur, voinicel.

Petre Popa
COPIII INTRE El: — Ce zici de tăticu?

— Premiant ca și mine !
(Desen de ADRIAN DRAGOMIRESCU)

In loc să se preocupe de activitatea culturală, 
N. Lăzărescu, directorul căminului cultural din sa
tul Ibrianu, raionul Ploești, organizează baluri.

(Coresp. MIRCEA BARBESCU)

MUZICĂ • DANS
BĂUTURI ALESE

ȚUICĂ BĂTRÎNÂ

— Ai văzut ce programe organizez eu ? Ce părere ai ?
— Cred că ati fi foarte bun Ca responsabil de bufet U

cooperativă. (Desen de PAVEL IL EȘ

Era șase de dimineață. In 
camera oficială a gospo
dăriei de stat sîntem doi 

delegați. Fiecare își vede de ale 
lui și nu ne vorbim unul altuia. 
Deodată, tovarășul meu de ca
meră, bondoc și gras. îmi zice:

— Am dormit o noapte în a- 
ceeași cameră. Peste o jumătate 
de oră ne vom despărți și cine 
știe dacă ne vom mai întîlni 
vreodată 1 Și nici măcar nu ne 
cunoaștem I îmi dați voie : Naie 
Bădescu 1 Revizor contabil la 
Trust.

— Mă recomand și eu : re
dactor la...

— Redactor ? De cînd voiam 
să cunosc un redactor ! — stri
gă revizorul contabil. — Ați ve
nit în reportaj ? Despre ce vreți 
să scrieți ?

•— încă nu știu. Să vedem.
— De bine, sau de rău ?
— Dacă lucrurile or fi bune, 

de bine 1 Dacă nu, o să critic.
Naie Bădescu își șterge pan

tofii cu pătura, apoi și-i lustru
iește cu cearșaful. După un 
minut, mă împunge cu o privire 
tăioasă și rostește :

— Despre mine încă nu s-a 
găsit nimeni să scrie nici un 
rînd. Dar ce-are a face ? Eu, 
tovarășe, lupt pentru păstrarea 

apărarea avutului obștesc. Și 
care-1 prind cu frauda, l-am 
ars. Uite, să vezi ce-am gă- 
luna trecută la gospodăria...

— Da’ aici n-ați găsit nici o 
lipsă ? — îl întreb.

— Aici totul e-n ordine 1 Și 
cum spusei : acolo... Un adevă
rat jaf... Insă cu subsemnatul 
nu le-a mers. Eu nu cruț pe 
nimeni. Poate să fie și 

atins de bunul

?i 
pe
Și 
sit

BEI CHIM
In mai multe regiuni ale 

țării se desfășoară, în aces
te zile- mari lucrări -de de. 
secare și asanare a bălților 
și mlaștinilor, de îndiguire 
și irigații, r*dîndu-se .astfel 
-agriculturii sute de mii de 
hectare de teren arabil.

(Ziarele)
Subsemnatul, un țintar 
am citit într-un ziar 
despre hotărîrea luată : 
Să se sece de îndată 
bălți ce nu aduc foloase, 
orice smircuri mocirloase, 
mlaștini, ape stătătoare, 
să se schimbe in ogoare 
sute și mii de hectare. 
Prin urmare, ce vor face, 
miliarde de țînțari 
foști ai bălții locatari, 
dacă nu-s lăsați in pace ? 
Biată țînțăToaica mea

unde-o să mai ouă ea ? 
Friguri cine-o să mai dea ? 
Și-apoi cine, în zăvoi, 
cîntă mai frumos ca noi ? 
Deci, vă rog a publica 
mai curind scrisoarea mea 
că de noi e vai și amar. 
Vă salută,

„Un țințar"
Pt. conf.

Fiorin lordâchcscu
P.S. Public azi scrisoarea lui 
Insă trebuie să spui 
că o public in zadar, 
fiindcă astăzi am aflat 
că țințarul semnatar 
între timp a sucombai: 
Toată balta s-a secat.

In comuna Șandra, t 
giunea Timișoara, exis 
preocupare numai pent 
formarea unor echipe < 
fotbal și volei, în vrei 
ce echipa de handbal 
xistentă este complet t 
glijată.

(Coresp. IOAN PIRV. 
NESCU).

Cred că nu-i de loc normal, 
spune însuși cititorul, 
ca în jocul de handbal 
dînșij să dea cu... piciorul.

Unui gestionar necinst
Mai ieri mina ți-ai scăpat 
Vinul de l-ai adăpat.
Azi nimeni nu te mai scapă 
C-ai intrat și tu la apă.

VASILE ISPAȘOIU | 
corespondent voluntar, f 

comuna Tutana, regiunea 1| 
tești.

■2
dată, o pățesc rău. Unii mă pri
vesc cu ură și dușmănie. O 
dată, un magaziner a încercat 
să mă miluiască. Altul m-a invi
tat acasă la ell Dar nu m-am 
p ut la nimic. Am o conduită 
m cală de la care nu mă abat 
Mănir.c la cantină. dorm la ca
mera oficială sau Ia cămin, in
tre muncitori. Și nu iau nimic 
de la gospodării. Nici măcar cu 
bani. Am nevoie de ceva, nu-mi 
pătez obrazul. Mă duc Ia piață 
și cumDăr. In viață, asta este 
esențialul : să știi să te porți. 
Și să știi să vezi. Uite, bună
oară : face găina un ou și dacă 
nu e trecut în registrul de evi
dență, și a dispărut, n-ai cum 
să-l găsești. Găinii nu poți să-i 
pui contor, ca la lumina elec
trică, să știi cite ouă face...

Naie Bădescu surîde și adau
gă :

— Mai importantă decît orice 
este comportarea revizorului 
contabil, dragostea lui față de 
avutul obștesc. Eu din asta 
mi-am făcu: un crez. Dacă toți 
revizorii contabili s-ar gîndi că 
au datoria să apere averea sta
tului, toate ar merge strună.ar

Dacă acei în cauză ar ști 
sînt controlați serios, că dî 
vor fi prinși cu mîța în sac 
vor fi iertați, s-ar compoi 
altfel și nu s-ar mai ține 
potlogării.

Deodată omul meu se uită i 
ceas Și încheie grăbit :

— La revedere I Mă duc 
secția de viticultură. Vreau 
fac și-acolo o scurtă revizie, 
disgară mă-ntorc Ia trust.

...In seara aceleiași zile, i 
aflam la gară, la fereastra ut 
vagon. Priveam lumea care 
grăbea să-și găsească un loc 
tren. încărcat cu trei coș 
mari și grele, revizorul conta 
gifîia și alerga pe peron, urn 
de vizitiul gospodăriei de s* 
care ducea pe umeri o ladif 
struguri.

„Va să zică de-ăștla-mi eșt 
Ce-demagog 1 am gîndit, 
prins de silă. Am vrut să-i sp 
vorba asta, așa de la obraz, t 
m-am răzgîndit, amintindu- 
mîhnirea care-1 rodea pentru , 
n-a scris încă nici un ziar 
despre el. Și m-am gîndit 
fiu eu primul care să scriu.

Șerban Nedelcu

In timpul selecționării și tratării seminței, u 
țărani muncitori din comuna Nicolas Bălcest

Șobolanii : — Acum o să putem lua o masă în aer liber. 
(Desen de GH. BADEA

tata 1 
ob- 
Nu 

nici o

S-a 
șlesc, pușcăria-l mănîncă. 
admit 
abatere. Cine nu are grijă de
bunul statului este un crimi-

nimic ! Nu îngădui

nai !
îmi scot stiloul să-mi notez 

numele gospodăriei unde s-au 
săvîrșit fraudele. Din greșeală, 
a căzut o picătură de cerneală 
pe fața de masă albă ca laptele. 
Mă înroșesc de rușine și necaz, 
dar revizorul mă liniștește rî- 
zind :

— Nu face nimic. Iese la spă
lat. Vă spun drept I îmi pare 
rău. Nici un ziarist nu s-a în
vrednicit pînă acum să scrie 
despre munca noastră. Cum 
umblăm noi pe teren, cum 
ne zbatem să apărăm bu
nul obștesc, bunul statu
lui. Uite, eu, de pildă, cîteo-

REDACȚIA : București Piața ..Scînteii", Tel- 1760.10 17.60 20, 17.60 40- ABONAMENTE: 7,60 lei anual Taxa poștală plătită în numerar conf. aprobării Dir. Genet
P.T T.R. Nr. 17.933/942. Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stal


