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Recomandările Consfătuirii de la 
Constanta au început să prindă viață 
și la gospodăria colectivă „Drapelul 
Roșu*  din Salonta. Colectiviștii au 
hotărît ca alături de mărirea numă

rului de animale, să îmbunătățească 
și calitatea lor. încă din luna mai, ei 
au început lucrările de selecție pentru 
vacile de lapte, avînd ca obiectiv spo
rirea producției cu 500 litri anual de

fiecare vacă și a procentului de gră
sime cu 0,20 la sută. Realizarea a- 
cestui obiectiv va însemna încă 
33.000 litri de lapte anual.

In fotografie: Tehnicianul Lazăr 
Aurel de la Centrul de selecție, ajutat 
de brigadierul gospodăriei, execută 
analiza procentului de grăsime din 
lapte.

La 19 octombrie a. c. 
colectivistele din comu
na Poiana Mare, raionul 
Calafat, s-au adresat co. 
lectivistelor din satele 
regiunii Craiova și din 
întreaga tară îndemnîn- 
du-le să participe cu 
toată hărnicia și priceperea 
dezvoltarea neîncetată

lor la întărirea 
a unităților socialiste 

agricole din care fac parte. E o chemare entu
ziastă și fierbinte, care încununează lucrările 
unei consfătuiri care a avut loc aici. Chemarea 
au ascultat-o și au dus-o cu ei departe ca pa 
un mesaj luminos, trimiși ai gospodăriilor co
lective din Bistreț și Castranova, din Maglavit 
și Cușmir, ca și din alte sate din regiune.

Ei au aflat aici în ce fel, la temelia succese
lor qospodăriei colective au stat efortul, energiia 
nesecată și inițiativa celor peste 800 de femei 
care muncesc zi de zi în 
trivit ca aceste rînduri să 
lor. puțini la număr, care 
fiind altfel 
mult și nu-i se pot 
„prea mari“).

In atîtea rînduri 
sate s-au dovedit 
atceastă forță n-a 
acțiune ca în qospodăria 
ria din Poiana Mare e în privința asta o dovadă 
puternic qrăitoare. începuturile ei au fost fi
rave (în 1950, ]a înființare erau 83 de familii și 

hectare). Gospodăria a cunoscut an de an 
continuu progres, la care țăranii muncitori 
comună au fost martori. Ea numără aicum 
de familii cu aproape 1.300 de hectare.

alcătuită nu 
da prin

sa

al femeilor care au vădit 
o pasiune și un talent 
deosebit pentru această 
ocupație. Și fiindcă sînt 
și econoame 
conducerii 
construirea 
mobile, cu

gospodărie. (Ar fi po- 
cadă și sub ochii ce- 
mai susțin că femeia 

se poate cere prea 
urmare răspunderi

i

femeile 
o forță 

avut un

muncitoare de la 
morală și nicăieri 
mai bun cîmp de 

colectivă. Gospodă-

Multe din aceste familii au fost aduse 
qospodăria colectivă de către femei. Comunista 
Eugenia Ornoiu a convins singură patru familii 
să se înscrie în gospodăria colectivă. 45 de agi
tatoare din rîndurile femeilor ajută organizația 
de bază în munca sa politică, popularizînd suc
cesele colectivei, organizînd 
darie, ducînd cu răbdarea și stăruința care 
sînt caracteristice cuvînt lămuritor 
sat. In lunile august și septembrie, 84 
de țăranii muncitori s-au înscris ca 
acestui fapt în gospodăria agricolă 
„Viată Nouă".

Colectivistele de la g.a.c. „Viață Nouă" sînt 
cele care au atras atenția conducerii gospodăriei 
că planul pe 1958 nu-i pe măsura puterii reale 
a qospodăriei, a sarcinilor crescînde care i 
pun, și au 
seamnă să 
contestabil 
iana Mare.
pentru extinderea culturilor plantelor tehnice, a 
legumiculturii. pentru dezvoltarea ramurei zoo
tehnice, etc. Și pentru planul de perspectivă au 
venit propuneri din partea 
sifice creșterea păsărilor, 
lor de mătase. Numai 350 
ceputul anului gospodăria 
Și acesta e în cea mai

vizite la gospo- 
le 

în fiecare 
de familii 
urmare a 
colectivă

se 
în- 
in- 
Po-

ceruț modificarea lui. Aceasta 
știi să citești în viitor. Și el este 
un merit al colectivistelor din 
Adunarea generală a hotărît măsuri

femeilor : să se inten- 
a albinelor, a viermi- 
de păsări avea la In
și ea are astăzi 2.533. 
mare parte un merit

au cerut 
să aprobe 
de cotețe 

care au dus 
păsările la cîmp în tiimpul verii. Ele au scutit ast
fel gospodăria de un consum de 3.000 kg, de boa
be și au stîrpit cu ajutorul orătăniilor și insec
tele de pe cîmp.

Ca-n atîtea alte locuri, femeile din Po'.ana 
Mare, s-au dovedit capabile și înzestrate. Șase 
dintre femei, sînt șefe de echipă în gospodăria 
colectivă, iar Elena Pena e membră în consiliul 
de conducere și răspunde din partea acestuia 
de cultura mare. Pe numele femeilor sosesc in 
Poiana Mare 64 de abonamente la ziare iar 2.419 
cititori ai bibliotecii sătești din 5.000, sint femei, 
Pretutindeni întîlnești aici prezența vie și activă 
a femeilor. In chemarea pe care au întocinit-o 
nu scapă atenției lor nici un sector de viață : 
,.să participăm pînă la una la muncă" (gospodă
ria colectivă le-a ușurat această sarcină îrtfiin- 
tînd o qrădină sezonieră model), „să luptăm pen
tru dezvoltarea ramurilor de producție, să con
tribuim la dezvoltarea fondului de bază, așa 
îneît în anul viitor el să ajungă la 150.000 lei 
la suta de hectare ; să înființăm „școala mamei" 
în gospodărie, unde colectivistele să învețe cum 
să-și crească și să-și educe copiii ; să sprijinim 
activitatea colțului roșu î să facem din fiecare 
colectivistă o bună agitatoare 
în qospodăria colectivă a unui 
mare de țărănci muncitoare’.

Colectivistele din toate satele 
de desigur cu însuflețire acestor îndemnuri.

pentru atragerea 
număr cît mai

tării vor răspun
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Doi dintre cititorii din Pecineaga, raionul 
Buzic și elevul Petre Oherase primesc cărți

Negru 
de la

Vodă, colectivista Mcria 
bibliotecara Adela Coman.

osebit Ca de fiecare dată cînd

Z-a prins
bine

I■

Afară se întunecase de-a binelea. 
De la bibiiioteca sătească din Ștefă- 
nești, o comună a raionului Pitești, 
plecase și ultimul cititor. Ca de obi
cei bibliotecara Liuba Năstase, o fe
meie voinică, cu fața bucălată și me
reu senină, adună de pe mese colec
țiile de ziare, broșurile, cărțile răma
se de la cititori și trecu apoi în bi
roul ei de lucru pentru a face bilan
țul zilei. Privind rubrica „fondul de 
cărți al bibliotecii" care însuma 
5.660 de volume Liuba notă cu flrijă 
în carnețelul său ; „să comand cărți 
de literatură pentru cei mici". Conti, 
nuă să răsfoiască registrul bibliotecii. 
Rămase o clipă pe gînduri. Liuba 
obișnuia ca de fiecare dată cînd a- 
trăgea un nou Cititor să adauge la 
harta satului din perete încă un ste- 
quleț roșu. Acum înfipse lingă 
cele 1.600 de stequlețe încă 42, re- 
prezentînd numărul noilor cititori ce 
pășiseră pragul bibliotecii in ziua a- 
ceea. In timp ce Liuba nota și adău
ga în registru noi cifre cu priviire la 
cărțile citite în acest an. și la cele 
ceste 
masă, 
purile 
ei cit 
în cadrul 
punsuri. 
mintească 
mele seri 
organizată cu femeile pe tema „creș
terii viermilor de mătase".

Atunci femeile au propus 
lînqă bibliotecă să ia ființă 
de creșterea viermilor de 
Rezultatele 
Mai multe femei, printre care și Tu. 
dora Cheru și M. Vlădușel, ur- 
mînd cu regularitate cursurile, au 
primit pentru cantitatea de gogoși 

. de mătase cîte 2.000 de lei. Aseme
nea cursuri mai sînt organizate și 
pe teme de artă culinară, geografie, 
agrotehnică etc.

Din slovele cărților au învațat t>> 
colectiviștii Gheorghe Iordache. Ion 
Smaranda, Elena Ungureanu, Ana 
Cîrlînuș, Ion Ioniță, Dumitru Luca, 
Mihai Penea etc. să muncească mai 
cu spor și mai bine. Azi ei sînt citi, 
tori fruntași, dar în același timp 5*  
fruntași în colectivă. Oameni ca ei 
au ajutat colectivul de conducere al 
bibliotecii să realizeze lozinca lan
sată de 
„nici o 
cititor".
o carte 
cit și pe vecinul său să o citească. 
Și așa, cartea trece din mină în mi. 
nă, pînă ce ajunge la ultima casă 
din marginea uliței.

O contribuție de seamă în răspîn- 
direa cărții au avut-o și învățătorii 
Livescu Xenofon, Ion Năstase, Ion 
Gava și Maria Bucșan, secretara co
mitetului de partid comunal. Cea mai 
mare parte a satelor din Ștefănești 

«sînt așezate pe vîrfuri de coline, de- 
1 parte de centrul comunei. Săptămîna; 
învățătorii cu tolbele încărcate cu 
cărți urcă pe coline și împart 

' rilor cărțile preferate, discută 
despre Adam Jora, eroul cărții 
sărea furtunii" > Hie Barbu 

| „Desfășurarea" (
eroul romanului „Așa s-a 
■oțelul" etc. Uneori se îotimplă 
oamenii 
legătură 
lor boli 
malelor, 
de agrotehnice. Atunci învățătorii își

50 de manifestării culturale de 
căuta să-și amintească 
unor cititori.
și întrebările 

serilor de 
Registrul 
chiar de 
de întrebări și răspunsuri

chi-
cărțile cerute de 
puse de aceștia 
întrebări și răs- 
o ajută să-și a- 
una dintre pri

peca 
un cerc 
mătase, 

au fost îmbucurătoare.

concursul între biblioteci 
casă de țăran muncitor fără 
Atunci cînd un cititor citește 
bună îl îndeamnă numai de-

5

să
CU

ale 
pun

citito- 
cu ei 

,.Pa- 
din

Pavel Korgeaghjn, 
„Așa s-a călit 

ca 
le pună întrebării în 

combaterea diferite- 
omuluî sau ale ant- 

întrebări despre meto-

notează întrebările și după cîteva 
zile se întonc în satele de pe coline, 
împreună cu medtici, ingineri sau teh
nicieni agronomi care lămuresc pe 
săteni în problemele de care s-au in
teresat. Dar cîte metode menite să 
stîrnească și să dezvolte gustul pen
tru citit al sătenilor nu întrebuin
țează colectivul de conducere al bi
bliotecii din Ștefănești ? In perma
nentă. în sala de lectură este aranjat 
coltul agrotehnic unde sînt expuse 
atît cărți agrotehnice cit și probe 
de recolte ce se cultivă în regliunea 
Pitești, solul care le priește, precum 
și diferite planșe, materiale intuitive 
privind rase de animale din regiune 
și de prin alte părți ale țării.

Expoziția „ce să citim" este mereu 
reîmprospătată cu titluri de cărți 
noi, titluri urmate de o scurtă pre
zentare a volumului respectiv și a 
autorului, fapt care ajută pe cititori 
să-și aleaqă cartea dorită.

La toate acestea și la multe altele 
se gîndea bibliotecara Liuba Năstase 
în seara aceea, în 
gistrul bibliotecii, 
în ușă au făcut-o 
ridice de la locul
tură și-au făcut apariția Gheorghe 
Cornea și Ioniță Chelu, membri ai 
întovărășirii aqricole din comună.

— Sara bună, tovarășă Liuba.
— Bună să vă fie inima. Dar ce 

s-a întîmplat că ati venit așa tîrziu?
— Ce să fie, tovarășă Liuba. Nimic

timp ce răsfoia re- 
Cîteva ciocănituri 
să tresară și să se 
ei. In sala de lec-

mai 
avem ceva pe inimă trecem pe la bi
bliotecă să ne sfătuim. Știi, noi 
ne am înscris în întovărășire cu tot 
pămîntul. S-a hotărît în adunarea ge
nerală ca începînd din toamna asta 
să facem toate muncile agricole în 
comun, să ne facem un fond de bază 
mai mare. Am venit să vă cerem, 
poate aveți, vreo carte în care să se 
vorbească mai pe îndelete cum este 
cu munca în comun și cu fondul de 
bază al întovărășirii.

După ce le-a amintit ce spune sta
tutul întovărășirii în această privin
ță, cit și hetărirea partidului și a gu
vernului cu privire Ia reducerea im
pozitului pentru întovărășiții care 
execută muncile în comun și-și cre
ează fonduri de bază, Liuba i-a invi
tat să participe a doua zi la seara 
de întrebări și răspunsuri organizată 
pe tema Consfătuirii de la Constanta 
la care se va vorbi și despre proble
mele ridicate de ei.

Cei doi au plecat. Bibliotecara a 
mai înfipt încă două stegulețe pe 
harta satului. S-a îndepărtat doi pași 
de perete și a privit din nou această 
hartă pe care acum străjuiesc numai 
stegulețe roșii, ca semn că în fie
care casă există cititori. Apoi privi
rea ei s-a îndreptat către locul unde 
se află drapelul pe care stă scris cu 
litere aurite : „Bibliotecă fruntașă pe 
reqiiune în cadrul concursului între 
bibliotecile sătești, „nici o casă de 
țăran muncitor, fără cititor". Ce 
frumos e, parcă luminează camera ! 
— și-a zis în gînd Liuba. Cred că 
și în
între biblioteci, drapelului tot aici îi 
va fi locul.

etapa a IV-a a concursului

M STANCE!

Cînd intri în biblioteca sătească de 
caro răspunde tovarășa Elena Bîrsan, te 
iei cu mîinile de cap. Toate cărțile 
zac aruncate pe dușumea. Nici un raft, 
nioî o vitrină, nimic.

O cauți pe bibliotecară. Caut-o mult 
Și bine. Lipsește. E plecată. Iți 
vine să crezi c_ai greșit adresa. Casa 
a stingheră și pustie. De jur împre
jur, nici țipenie. Ieși pe uliță și citești 
din nou firma: „Biblioteca sătească — 
comuna Giulești, raionul Oltețu".

Bine, dar unde-i bibliotecara ? O 
cauți Ja cooperativă, nu e. O cauți pe 
la sfatul popular : a plecat adineauri, 
întrebi :

— Cum de țineți biblioteca în pus
tietatea aceea ?

— Ca să... ca să aibă cititorii liniște...
— Dar bibliotecara lipsește și ușa e 

descuiată ! Dacă dispare ceva ?
— Nici o grijă I Nu vine nimeni a- 

colo...
— Niciodată ?
— Precis I
Te întorci la biblioteca unde „nu 

vine nimeni". Constați că mai vine to
tuși cîte cineva. Sînt cititorii care știu 
că biblioteca lor poate deveni, cu pu
țină osîrdie, tot atît de bună ca, de 
pildă, biblioteca din Oveselu, comuna 
învecinată.

...Ușile VTaiște, cărțile împrăștiate pe 
jos, iar tovarășa Bîrsan nicăieri. A mai 
căutat-o cineva între timp. I-a lăsat și 
un bilet : „Tovarășă Elena, du-te ime
diat acasă. E prăpădenie. Gazda dumi- 
tale ți-a scos dulapul din odaie și ți-a 
împrăștiat toate lucrurile pe dușumea. 
Cică n-o să te superi, că așa ești dum
neata obișnuită. Semnează : Un cititor".

In sfîrșit, iat-o pe bibliotecară. Ci
tește biletul și se face foc :

— Cum o să stau fără dulap ? Cum 
o să tin lucrurile pe jos ? Gazda mea 
știe foarte bine ctt îmi place rînduiala. 
Sare iute peste cărțile trimite pe du
șumea și dă fuga acasă. Se întoarce 
după un răstimp. E abătută.

— A fost o păcăleală. Cine-o fi tic
luit biletul ăsta ?

— Un cititor.
— Dar care ? Cunosc atît de puțini 1 
Oricum, e limpede că păcăleala o să-i 

prindă bine.
N. CULCEA

(După o corespondență trimisă 
de GHEORGHE IORDACHE)

(

BIBLIOTECILE ÎN ÎNTRECERE
sau activist 
ii este astăzi 
„Nici o casă 
cititor", sub

Oricărui bibliotecar 
cultural de la sate 
c,unoscuță lozinca 

de țăran muncitor tară 
care se desfășoară începînd de la 23
august 1957, concursul între bibliotecile 
sătești, ale căminelor culturale și colțu. 
rilor roșii din G.A.C. și S.M.T.

Sînt în țară biblioteci sătești și de 
cămine culturale care în primele trei 
trimestre ale anului au depășit numărul 
de cititori și de cărți citite, din întreg 
anul trecut. In această muncă, bibliote
carele Ana Bălașa de la Săliște, regiu
nea Stalin, Maria Mihailovici din co
muna Mihail Kogălniceanu, regiunea 
Constanța, Olimpu Mireșan, bibliotecar 
voluntar din Cristeștii Ciceiului, regiu
nea Cluj, Nicolae Kovacs de la Ardud 
și Maria Ilieș de la Seini, regiunea Baia 
Mare, Stefania Lanescu din Vama, re
giunea Suceava, 
ință reușind să 
la biblioteci (în 
Săliște și Vama, 
ganizeze 
masă.

„Secretul" acestor succese se dato- 
rește desigur, în primul rînd, dragostei 
și perseverenței cu care lucrează bi
bliotecarii..

Nenumărate sînt metodele prin care 
activiștii culturali de la sate răspin- 
desc cartea. La Ianca Sat și Tudor Vla
dimirescu, refliunea Galati, ori Petresti. 
regiunea Hunedoara, consfătuirile le
gate de cărțile agrotehnice au intrat de 
mult în practica 
lor. Aproape că 
citor din aceste 
participat la o 
seară de întrebări și răspunsuri în care 
s-au discutat fie cârti agrotehnice fie

cărți despre transformarea socialistă a 
agriculturii. Iată numai cîteva din te
mele dezbătute în cadrul manifestări
lor de masă și ai cercurilor de citit din 
Ianca Sat și Tudor Vladimirescu : „A- 
vantajele folosirii regulilor agrotehni
ce", „Creșterea șeptelului, sarcină de 
primă importanță economică", „Cum 
putem spori producția de carne, lapte, 
unj și ouă", „Ce produse intră în casele 
colectiviștilor harnici" etc.

Succesele obținute de bibliotecile 
fruntașe se datoresc și faptului că bi
bliotecarii salariați ori cadrele didactice 
care le conduc voluntar, au reușit să 
îmbine armonios în munca lor utilul cu 
plăcutul. Astfel, în comuna Bucinis. re
giunea Craiova, un grup de trei învăță-

au depus multă stăru 
atragă 
cazul 
peste

o serie de

sute de cititori 
bibliotecilor 
1.200), și să 
manifestări

din 
or- 
de

D1N CARNETUL 
ACTIVISTULUI 

CULTURAL

obișnuită a biblioteci- 
nu există țăran mun- 
comune care să nu fi 
consfătuire sau la o

tori a organizat la cercurile de citit, cu 
ajutorul unui microscop, discuții asupra 
semințelor și dăunătorilor plantelor, tre
zind în rîndul participantilor un interes 
deosebit pentru cărțile agrotehnice si 
de popularizare a științei. Bibliotecara 
Elvira Ionescu, din comuna Sulița-Boto- 
șani a organizit de curind un concurs 
despre astronomie, iar Ortansa Cadariu 
de la Bupecea, regiunea Suceava, a 
tiat un 
casă.

Toate 
adăuga 
munca bibliotecarului să iasă 
drul îngust al încăperii în care lucrea
ză, ca ea să se apropie de viata si de

concurs. între bibliotecile
ini- 
de

aceste initiative, la care se 
incă multe altele, au făcut 

din

pot 
ca 

ca-

preocupările țăranilor muncitori. Numai 
astfel se explică cum au reușit biblio
tecarii din regiunea Cluj să orqanizeze 
aproape 2 000 cercuri de citit, frecventa
te de peste 30.000 participanți, cum au 
reușit bibliotecile din Tileagd, regiu
nea Oradea, Ardud, regiunea Baia Ma
re, Leșpezi-Pașcani, regiunea Iași, Or- 
lat și Săliște, regiunea Stalin etc. să în
scrie în mai pu(in de o jumătate de au 
de activitate peste 50 la sută din numă
rul total al locuitorilor comunei ca 
cititori ai bibliotecii. Rezultatele obți
nute de bibliotecile sătești se datoresc 
și îndrumării acordate 
populare raionale, 
nizate cu prilejul 
etape, au prilejuit 
experiență.

Unele biblioteci
Suceava, București, Orașul Stalin, Cluj, 
Tg. Mureș, Oradea, Craiova, editează 
cu regularitate buletine ale întrecerii. 
Demnă de remarcat este inițiativa bi
bliotecii regionale Suceava, care elabo
rează lunar o circulară de instructaj și 
informare privind desfășurarea con
cursului

Rezultatele obț nute pînă în prezent 
creează oremizeie pentru ca în iarna a- 
ceasta numărul cititorilor bibliotecilor 
de la sate să fie dublat țață de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Unificarea bibliotecilbf- căminelor cul
turale cu cele ale școlilor elementare de 
4 ani, poate și trebuie să prilejuiască 
un efort comun al tuturor intelectualilor 
din satele noastre, pentru ca în iarna 
aceasta, cartea să ajungă în mîna fie
cărui țăran muncitor.

G BONDOC
(Din Direcția Generală a 
Așezămintelor Culturale)

de sfaturile 
Consfătuirile orga- 

încheierii fiecărei 
rodnice schimburi de

regionale, ca cele din
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An de an, practica dovedește că la temelia recoltelor bogate 
stă ap'icarea lucrărilor agricole recomandate de știința înain
tată. Chiar în condițiile secetei din acest an, multe gospodării 
de stat, gospodării colective sau întovărășiri au obținut produc
ții mari la hectar. Un rol hotăritor în obținerea acestor produc
ții 1-a avut, pe lînqă întreg ansamblul lucrărilor agricole, 
arătura adîncă de toamnă.

Așa de pildă, membrii gospodăriei colective din comuna Desa, 
raionul Calafat — regiune în care n-a plouat luni în șir — au 
obținut pe terenurile arate și îngrășate din toamnă, o produc
ție de 4.000 kg. porumb la hectar. La gospodăria de stat din 
Cărei, regiunea Baia Mare s-a recoltat de pe 20 hectare cîte 
8.000 kg. porumb la hectar.

Plină de învățăminte este și experiența țăranilor muncitori 
din comuna Dumbrava, raionul Cricov. In toamna anului tre
cut, gospodăria colectivă și întovărășirile din comună au arat 
adînc toată suprafața destinată însămînțărilor de primăvară. 
Exemplul lor a fost urmat de mulți țărani indiv.duali printre 
care și Anica lui Anton. Rezultatul : gospodăria 
ținut 3.700 kg. porumb la hectar, întovărășirile 
iar Anica lui Anton 2.500 kg.

S-ar putea da multe asemenea exemple care
rolul arăturii adinei de toamnă în obținerea producțiilor mari. 
Arătura adîncă de toamnă afinează pămîntul, iar apa provenită 
din ploi și zăpezi este reținută ca o rezervă pentru plante. în
ghețul și dezghețul succesiv din timpul iernii afinează brazdele 
și mărunțesc bolovanii care constituie o mare greutate în tim
pul lucrărilor de primăvară. Ogorul de toamnă este și un mijloc 
de distrugere a unor mari dușmani ai culturilor: buruienile și 
insectele dăunătoare. Pe lingă acestea se ușurează mult 
rile agricole de primăvară, cînd este suficientă o simplă 
vație și pămîntul poate fi însămînțat.

Toate acestea explică de ce prin executarea arăturilor 
de toamnă se obțin sporuri de recoltă care ajung pînă la ' 
la sută.

Dacă socotim un spor de numai 500 kg. porumb la 1 
aceasta înseamnă la fiecare 100 de hectare încă 90-120 de porci 
îngrășați pînă la 120 kg. Iată cît de mari foloase se pot obține 
datorită ogorului de toamnă.

Ințelegînd importanța acestei lucrări, mulți țărani muncitori 
și-au ogorît toate suprafețele pe care urmează să le însă- 
mînțeze la primăvară. La data de 13 noiembrie se executaseră 
cu un milion,de hectare mai multe arături decît în aceeași perioa
dă a anului 1957. Insă cu toate că timpul este în întreaga țară 
la fel de prielnic, in unele regiuni nu s-a acordat întreaga aten. 
ție acestor lucrări. In regiunea Iași, de pildă, planul arăturilor 
adinei n-a fost îndeplinit decît în proporție de 29 la sută ; în 
Galați abia 33 la sută, iar în Ploești 45 la sută.

In toată țara și mai ales în regiunile arătate, zilele cînd timpul 
este încă favorabil trebuiesc folosite din plin pentru terminarea 
grabnică a arăturilor. Să fie folosită întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor și atelajelor în așa fel îneît toate suprafețele 
ce vor fi însămînțate în primăvară să fie arate. Sfaturile popu. 
lare să mobilizeze toate forțele : agronomii, deputății comunali, 
activiștii culturali, care să dea întregul lor 
țiuni și să popularizeze prin toate mijloacele 
tării acestei lucrări în procesul de mărire a 
la hectar.

<,>
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ti *A1! MLINI, l
în biroul pr.„.-...i secretar 

al comitetului raional de par
tid — Mizil, se aflau, mai zi
lele trecute, doi oameni : Ilie 
Moraru_ vicepreședintele sfa
tului raional și Frigioiu Udrea 
inginerul.șef al secției agri
cole raionale. Urmărind cu 
creionul pe o hartă o dungă 
subțire, albastră, inginerul Fri
gioiu documenta celor pre. 
zenți posibilitatea de a secă
tui balta Broasca și de a reda 
agriculturii, în raionul Mizil, 
peste 1200 de hectare. Care-i 
povestea ? De pe Istrița, de 
către Breaza și Băbeni, vine 
un torent care atunci cînd a- 
jringe jos, la poala dealului, 
se împrăștie formînd o baltă 
de sute- de hectaire. Dacă sus, 
pe deal, plouă, atunci tot ce 
a pus omul in pămînt cu tru
dă și cu cheltuială e năpădit 
de ape. Oamenii 
tea locului își 
apa asta a avut 
vad, o albie, pe __
gea. Surpînd însă pămînt 
pe deal 
la vale, 
gură albia 
slobodă peste holde i 
zuii. A3a s-a născut __
Broasca-Gtdceanca din raionul 
MiziL i

Era ti rziu. Difuzorul de pe 
ulița Rpare anunța închiderea 
ernisruiții. Iezind de la raionul 
de paVid.'ței doi bărbați au 
mai continuat discuția o buca, 
tă de drum, apoi s.au despăr
țit. Curînd, prin raion s-a 
răspîndit o chemare : sfatul 
popular raional chema cetățe.

i 1

de prin par- 
amirrtesc că 

cîndva- un 
care se scur- 

de 
și mîn»ndu-l furioasă 

apa șî-a stăvilit sin- 
și a pornit apoi 

și izla- 
balta

I

sprijiti acestei ac- 
importanța execu- 

producției agricole

4 *

Noiembrie", în
de gospodărie 
salariații sfatu- 
și ai coope- 
pe șantier sa-

nu mn raion ia munca voiun. 
tară pentru săparea unui ca
nal lung de 2 km- și jumătate.

In prima duminică pe șan
tierul Broasca au sosit peste 
800 de oameni. Din Mizil au 
venit salariații de la „între
prinderea „7 
treprinderea 
orășenească, 
lui popular 
rativei. Aici 
lariații din Mizil s-au întil- 
nit cu țăranii muncitori din 
Pietroasele, Bădonii-Miluiți, 

Movila-Banului, Vintileanca, 
Glodeanu Sărat și Greceanca. 
Gheorglie Turcea, președintele 
sfatului popular din Grecean
ca a venit cu peste 100 de oa. 
meni, Cînd munca era 
un bărbat înalt, cu 
suflecate și-a pus 
șină la ochi și-a 
șirul de oameni 
traseul viitorului 
strigat tare :

— Măi tovarăși, am 
o propunere. Cine se

n toi, 
mînecile 

palma strea. 
privit 
lînduiți 

canal.

lung 
pe 

apoi a

să fac 
prinde

Sen de basme
In multe comune din 

raionul Oltenița s-au or
ganizat, sub îndrumarea 
învățătorilor, seri de bas
me pentru cei mici.

Viteji, Ilene, smei, fantasme ! 
Se bucură cei mici din sate 
Că toate-aceste seri de basme 
Au devenit... realitate !

I. AVIAN
. i ita

colectivă a ob- 
cîte 3.000 kg.,

să dovedească
Mecanizatorii S.M.T.ului Adamclisi, regiunea Constanța, sînt un (dator de nădejde pentru colec

tiviști. Prin executarea la timp a lucrărilor de bună calitate, ei contribuie la sporirea producției agri
cole la hectar.

In fotografie : vedere generală a S.M.T.ului.

din 
mai 

astăzi 
care

Anul 1952 a fost un an de 
cotitură în viața gospo
dăriei colective

Cumpăna. Colectiviștii 
vechi își amintesc și 
de adunarea generală 
s-a ținut pînă în tîrziul nopții. 
La ordinea de zi era numai 
o problemă : dezvoltarea sec
torului zootehnic.

— Avem pămînt bun și des
tul — spunea președintele — 
dar gospodăria fără sector 
zootehnic corespunzător e ca 
și mîncarea fără sare. Ia să 
facem socoteala. Cam 39 la 
sută din produsele pămîntu- 
lui sînt consumate de că
tre animale. Apoi știința 
și practica altora ne învață 
că animalele vin, la rîndul 
lor, în sprijinul sporirii pro
ducției prin gunoiul de grajd 
ce-1 dau. Ia să dăm 
de care de gunoi la 
Sporim producția cu 
la șută ?

— E limpede — se 
glasuri în sală.

— Dar nu numai 
continuă președintele. —Sec- 

15—20 
hectar.
20—30

auziră

atît

subsă terminăm canalul de 
Istrița în trei zile ? '

Dintr-un capăt în celălalt al 
canalului propunerea gospo
darului din Movila.Banurui a 
fost primită cu urale și mun
ca a pornit și mai avîntată.

în a doua duminică gospo
darul cel voinic din Movila- 
Banului a venit însoțit de 400 
de tovarăși cu tîrnăcoape, 
cazmale și lopeți. Din Pieti oa
sele veniseră mai puțini, dar 
cînd au pus mîinile pe cozile 
tîrnăcoapelor și lopeților, cei 
care se luaseră la întrecere cu 
ei, au trebuit să asude, nu 
glumă.

In trei 
gata.

Acum, 
Istrița și 
șeaua Mizil-Buzău, canalul de 
pe balta Broasca, săpat adînc 
și cu malurile taluzate, va de
veni în curînd albia torentu
lui de la Breaza-Bădeni

Am văzut zilele trecute ca
nalul de la Broasca-Grecean- 
ca. Curînd va începe constru
irea altui canal de 4 km. care 
va aduna și căra apele de pe 
meleagurile Movilei.Banului 
și pe cele aduse de canalul 
Broasca.Greceanca în pîrîul 
Sărata, transformînd mlaștinile 
aducătoare de friguri și pagu
be în ogoare producătoare de 
pîine.

VLAD DASCALU

zile canalul a fost

de Ia poala dealului 
p'nă dincolo de șo-

U h>

torul de animale poate aduce 
gospodăriei venituri de sute 
de mii de lei, fără să mai 
vorbim că acest venit curge 
în tot timpul anului. E drept?

— Așa este — încuviințară 
din nou oamenii.

Adunarea a hotărît să se 
cumpere animale. A mai ră
mas o problemă. Cine să răs
pundă de sectorul zootehnic, 

ar 
în 
n 
în 

lui. 
de 

a 
95,

de

— Păi cel mai priceput 
fi Ion Pricopie — se auzi 
sală. Toți au încuviințat, 
știau și aveau încredere 
puterile și priceperea

A trecut un an de zile 
atunci. Numărul vacilor 
ajuns la 40, al porcilor la 
iar al oilor la 462.

Colectiviștii au hotărît 
astă-dată sa renunțe la cre
dite și să cumpere animale 
numai din fondurile proprii, 
adică din veniturile pe care 
le repartizau, la fondul de 
bază -

Problema cea mai grea a fost 
aceea a construcțiilor pentru 
animale Au hotărît să organi
zeze o echipă formată din 15 
colectiviști care să se ocupe 
numai de construcții. In frun
tea echipei a fost ales Abib 
Memet, membru în consiliul 
de conducere.

— Vedeți grajdul acela a- 
coperiț cu țiglă roșie ? — a- 
rată președintele cu mîndrie 
oricărui vizitator. — L-am 
construit în 1952. După el au 
urmat puiernițele, saivanul de 
oi, încă un graid de vaci, o 
maternitate, porumbarele și- 
crama. Nimeni n-ar fi crezut 
că o să avem vreodată atîtea 
acareturi.

Ion Pricopie s-a ținut și el 
de cuvînt. A dovedit colecti
viștilor că sectorul zootehnic 
este rentabil, cu condiția or
ganizării unei bune îngrijiri 
și hrăniri a animalelor.

Pentru hrana verde 
cinci hectare da pășune 
turală pe care le avea 
podâria nu erau destule, 
aceea s-a organizat un 
veier verde Adică sau semă
nat planta de nutreț la date 
diferite, cară să poată fi con
sumate treptat din primăvară 
nînă în oetombrie-ndiembrie. 
Pentru iernat, concentratele 
erau ușor de asigurat, dar 
erau scumpe. Pentru vaci, mai 
ales, era nevoie de nutrețuri 
suculente. Problema aceasta

cele 
na- 

gos- 
De 

con-

Lui ioșca baci, colectivistul
Ei, văzuși, măi Ioșca baci, 
ce bine.i c-ai ascultat 
cum partidul te-a-nvățat ? 
Azi cînd în gospodărie 
roadele s-au împărțit, 
ai sărit de bucurie 
c-ai fost bine răsplătit. 
Ți.au adus cu camionu' 
de la colectiv, bucate: 

t

s-a rezolvat prin însilozarea 
furajelor verzi, începînd cu lu
cerna și terminînd cu porum
bul.

Toate acestea au avut ca 
urmare creșterea producției 
animalelor. S-a ajuns astfel 
în 1957 să se obțină peste 
2.000 de litri de lapte de la 
fiecare vacă, 45 litri de lap
te și peste 2,5 kg. de lină de 
la fiecare oaie. Rezultatele 
bune obținute an de an la 
acest sector au făcut ca atenția 
colectiviștilor să se fadrepte 
și mai mult asupra lui, 
propunîndu și nu numai să se 
mărească număra! de anima
le, ci să se îmbunătățească 
și calitatea lor. La aceasta un 
ajutor prețios au primit co
lectiviștii de la Stațiunea Pa- 
las care le-a trimis roproducă- 
tori de rasă. Peste cîțiva ani, 
colectiviștii din Cumpăna șe 
vor putea nrfndri cu turmele 
de oi Merinos și de porci 
Marele Alb, ca și cu cirezile 
de vaci Roșii de lapte. Veni
turile obținute din acest sec
tor au întrecut așteptările. 
Peste 50 la sută din venitu
rile gospodăriei sînt din sec
torul zootehnic 
bunăoară, colectiviștii 
contractai cu statul 30 dc mii 
litri de fapte d» vacă 1.320 
kg. de lină, 6.000 do litri de 
lapte de oaie și 125 de porci 
îngrășați. Pentru aceasta au 
primit pînă acum 260.000 lei.

arătate sînt o da
că dacă, qospodăria 

din Cnnrpăna a 
milionară (fondul său 

bază este da 1.150.000 
aceasta se datorește 

bună măsură dezvol- 
creșterit animalelor. Toc- 
această constatare a 

aniicînd învățămln-

In acest an,
au

colectiviștii să hotâ- 
dezvoltarea pe mai de- 
a acestui sector. Acum 
se mu’țumesc cu cele

Cele 
vadă 
colectivă 
ajuns 
de 
lei), 
în 
tării 
mai
făcut ca 
tele Consfătuirii de la Cons
tanța, 
rască 
parte 
ei nu 
135 de taurine (din care 70 
de vaci), 1.450 de oi și peste 
500 de porci Cele două ca
mioane și mașin'Ie agr1 cole 
pe care și le-air cumpărat 
vor putea să înlocuiască in 
parte munca animalelor. De 
aceea, numărul cailor vet fl 
redus p’nă la pafru cai la lOO 
de hectare, iar în locul lot 
vor fi crescute animale de 
producție.

Iată cum dezvoltarea secto
rului zootehnic va duce și pe 
viitor la întări et-r qospodări.ei 
colective „23 August' dta 
Cumpăna, raionul Negru 
Vodă.

Ing M BOGDAN

brînză, gnu, porumb, răclrie, 
miere, bani și cîte toate I 
Ești acum în rînd cu lumea 
și Ia tine prin ogradă 
ai azi porei, găini și rațe— 
Are omu’ ee să vadă ’

GHEORGHE TOMA 
otmwn» Bwciam, regiunea Cluj
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mum
De flăcări arde zarea-n răsărit
Și măgura se scaldă în văpaie ;
Pe lan cit vezi cu ochii a zorit 
Brigada lui Iflime Niculaie.

Cu harnicele miini, flăcăi și fete 
Culeg porumb pe-al colectivei lan 
Acum să vezi porumb la noi, băiete! 
Nu cum făcui eu singurel mai an.

Și au venit din al:e sate
Sa uadă-asemema minuni: 
Nu sîn* * minuni aceste toate 
Ci rodul muncii în comun.

Cei doi aveau răfuieli vechi : Petre slujise la Simirad ca me
canic, la o garnitură de treier, ani de zile ș‘ nu se alesese cu 
nimic. Ani de zile a ocolit Sim rad drumurile să nu-i vadă fața 
lui Petre și acum iș. încrucișau privirile pentru prima oară 
de-atunci. Totul fusese scurt, ca o atingere de amnar pe cremene 
Petre intră la motor. Cit ai face o țigară, pe țeava ridicată dea
supra morii ieși un fum urmat de-o tuse scurtă, după aceea mai 
urmă un fum și-o tuse, apoi încă una și moara o porni.

★
Podul era pl,n de oameni care așteptau să toarne-n coș, iar jos, 

lîngă cîntar se îngrămădeau alți'- In ușă apăru Costache Simi. 
rad. în mina stincă tinea o traistă legată strîns la gură. Nu 
spuse nimănui nimic, se duse direct la cîntar.

— Bună, domn Petrică...
— Noi ne am mai dat azi o dată „bună ziua".
— Da... ne-am mai dat, da-..
— Ei ?
— Am de vorbit ceva cu dumneata. în patru ochi
— Vorbește și-aici. că eu nu mă fetesc de nimeni.
— Vină oleacă încoace, ce dumnăzău...
Petre făcu vreo cîțiva pași într.o parte, aproape fără să vrea.
— Am ven't și eu la moară — spuse Simirad cu înțeles.
— Așteaptă la rind — îi răspunse scurt. Petre
— Ee... nu așa.. Înseamnă că nu scăp nici într-o săptămînă 

de-aici... Dar eu gîndeam altfel..
— ?
— Am aici niște sticle. .
— Sticle ? !..-
— Da, patru sticle .
— ...Cîte chile zici că ai de măcinat ?
— N-am cîntărit. dar am doi săcușori...
— Dă traista-ncoace și adă săcusorii...
Cîntarul se goli și Vasile Prodan, care era la rind, vru să pună 

sacii, dar Petre îl opri.
— Da-i rîndul meu, tovarășe Petre I
— Stai că am eu o socoteală și după aceea iți cîntăresc și 

dumitale ■, ai răbdare, că doar nu te fugărește nimeni.
— Tovarășa., eu am adus de ieri la moară : n-au copehiii a- 

casă ce mînca și dumneata îi faci rînd altuia... Asta-i dreptate ?
— Văileu, mămuțîcă I... Da’ nu-1 las înaintea mea, măcar să 

știu că mă torni și pe mine-n coș — zise Marghioala lui Sirghi, 
ureîndu-se pe cîntar. — Da' unde s-o mai pomenit poznă ca asta? 
Tot el o fost întîi de cînd îl știu-..

SCINTEIE GALACT10N 
comuna lana, raionul Birlad 

regiunea lași

Glasul spicului 
de grîu

Un spic de griu cu vîriu-n jos 
Cu bobul greu și mustăcios, 
Simfind că.j copt, in miez de vară. 
Vorbi el singur intr-o seară : 
In mine, cit sini eu de mic 
Și-alăturea în orice spic 
Din toată holda asta-naltă 
E multă muncă laolaltă;
Ca să mă-nalt cit sini de mare 
Tractoru-a trebuit să are;
Tractor trimis de muncitori 
Celor ce lucră pe ogor 
Iar ca să lie construit 
A trebuit otel călit 
De mîndri meșteri făurit. 
Și-a trebuit un bob curat 
Să fie-n târnă ingropat 
Și-apoi din el. coif să răsară 
Cit cornul unu; melc afară 
Și să se.nalte cătinel 
Trei firicele verzi din el.
Și-a trebuit — ca să cresc mare 
Și mindru să mă-nalt in soare — 
Să se unească.n colectivă 
Multi oameni harnici de-opotrivă, 
Răzoare să desțelenească 
Și laolaltă să muncească. 
Crescut din munca tuturor, 
Le dărui azi belșug și spor.

GHEORGHE BORONTEA
țăran întovărășit

comuna Severinești, 
regiunea Craiova

La noi, la
In raionul Rîmnicu Vîlcea, de.a stingă 

Oltului, se află un minunat colt de patrie 
„Țara Loviș,ei“ Șoseaua strecurată printie 
stincile de piatră duce de la Ciineni cale 
da o postă, pînă in satul Boișoara. Este o 
așezare veche de peste șase sute de ani. 
Înconjurate de munții Făgărașului ți Co- 
ziei, casele se întin-' răzlețe de-a lungul 
a trei văi. Se spune din bătrfni că demult, 
prin 1365. Vladislav Basarab, trecind pe 
aici, a găsit doar un cătun cu vreo zece 
familii. Găzduit cu dragoste și ajutat să 
treacă munții în Țara Făgărașului, drept 
răsplată Vladislav Basarab a dăruit acestor 
familii, printr-un act scris in limba slavonă 
ne piele de ieoure. șapte munți din impre. 
jurimi, Arsurile, Stîna Mare, Paltinul. Leul, 
Fata, Zănoaga și Clăbucetul. Cele zece fa
milii au împărțit munții în dramuri pentru 
fiecare Cu timpul numărul locuitorilor s-a 
înmulțit. Numai în satul nostru, în unul din
tre cele trei cite cuprinde comuna Boișoara. 
sint astăzi peste trei sute de familii.

Pe vremea regimului burghezo.moșieresc, 
țăranii, în mare număr neștiutori de carte, 
au fost crunt exploatați. Primarul avea și 
conducerea cooperativei și a unei „bănci 
populare" An de an își ridica noi con
strucții, case, maqazie de cereale, circiumă. 
Pămîntul. )a fel. îi creștea. In scurt timD a 
ajuns și proprietar de moară și de mașină 
de dărăcit lina

Partidul și guvernul nostru popular însă 
au pus capăt tuturor nedreptăților și astăzi 
se îngrijește și de viața țăranilor mun
citori din Boișoara. In 1945 a luat 
ființă in satul nostru qimnaziul un c 
„Țara Loviștei". transformat după trei 
ani în școală elementară. Absolvenții 
gimnaziului și apoi cei ai școlii de 7 ani, 
au Dlecat mai departe la scoli profesionale, 
școli medii și chiar facultăți. Foarte multi 
copii din satul nostru au fost ajutați să 
meargă la scoli înalte, ca bursieri de stat.

încă de acum opt ani, țăranii muncitori 
din comună în frunte cu comuniștii, și-au 
strîns pămînturile si puterile la un loc Și 
au format qospodăria agricolă colectivă 
„Steagul Roșu", 
Muncind cu spor 
și cu chibzuință, 
gospodăria noastră 
s-a întărit. Anul 
acesta cele 110 
hectare de teren 
arabil au fost în- 
sămînțate cu grîu, 
porumb și cartofi. 
Pe lingă cele 6 
hectare de livadă 
veche, au intrat 
pe rod încă 23 
hectare cu pruni 
altoiți- In munții, 
care altădată erau 
slăpînif de chia
buri, pasc astăzi 
cele 1800 de oi

ale colectiviștilor. Gospodăria mai are 60 
de stupi, 26 de boi, 10 scroafe și o fermă 
de vaci din rasa Schwitz și Siementhal.

In fiecare an qospodăria noastră vinde 
statului, pe bază de contract, lină, brînză, 
miei și miere. Veniturile cresc necontenit. 
S-au durat construcții de tot felul : un qrajd 
pentru 60 de vite, o maternitate pentru 
scroafe, un pătul, o maqazie pentru cereale 
și un saivan.

O dată cu puterea gospodăriei a crescut 
și belșuqul din casele colectăviștilor. Fie
care colectivist are în qospodăria personală 
vacă cu lapte. 8—10 oi, 1—2 porci, păsări 
și o suprafață de 0,25 hectare pentru legu. 
me și zarzavaturi. Pe ulițele satului se 
înalță astăzi 30 de case noi din cărămidă. 
Sint casele unor colectiviști ca Aurel Paroș. 
Maria A Piloiu. Aurelian Petrescu și Mișu 
Rebeqel.

Oamenii noștri s-au învățat să trădască 
tot mai bine. Sint dornici să cunoască și să 
înțeleagă tot mai multe, La colțul roșu se 
distribuie zilnic cărți, iar sărbătoarea, echi
pele artistice prez'ntă coruri, jocuri, poezii 
și piese de teatru Fiii colectiviștilor nrmea. 
ză diferite scoli. Iată.l pe colectivistul Ionel 
Mohanu care are șase copii : Costel a ieșit 
anul acesta profesor, Viorica este conta
bilă. Florica felceriță, Emilian face școala 
profesională agricolă. Filnfteia este în clasa 
a 7.a, iar Eugenia intra 5-a.

In satul nostru viața e frumoasă azi, îți 
dă încredere în puterile tale și te face să 
muncești cu drag, li auzim de multe ori 
pe unii vîrstnici. ca, de pildă, moș loniță 
Piloiu, fruntaș în gospodăria colectivă, 
spunind : „Nu credeam să ajung aceste 
zile senine".

EUGENIA PETRESCU
comuna Boișoara raionul Rm. Vilcea

Rindurile de 
prind ceea ce n 
intr-una din seri 
toamnă, invătăt 
Rociu din comur 
biu).

..Un eveniment imp 
tă mi-a dat prilejul să 
îndeaproape, să-1 cunoi 
pe profesorul Nicolae 
tunci ne întîlneam prin 
timpul recreațiilor sa> 
pedagogice. Asistasem 
deschise pe care le-a 
care eu ca învățător a 
lucruri folositoare. Auz 
de cuvinte bune desp 
care în urmă cu 15 an 
meleagurile săliștene. 
țiunile satului sînt leq 
lui Dar vreau să vor' 
de Tocu agitatorul na 
lămurirea sătenilor asi 
lor muncii în comun- 
celor două întovărăși 
și zootehnică — s.au 
strădan'a profesorului 
orele de curs bătea ui 
pe la casele oamenilor, 
bă cu aceștia pînă-n | 
Mulți și-au pus întrebi 
reușește Țocu să se 
cu sătenii, să cîștige ir 
Această întrebare mi.a 
Abia în ultima vreme 
punsul. lată cum s.au 
iele.

Făcusem cerere de 
durile candidaților de 
țin timp după aceast; 
aflam în cancelarie, p 
se apropie de mine 
tenie.

— Eu mă duc în cla 
el. E tîrziu. Tovarășe 
tă.mă, te roq, la pier 
stăm puțin de vorbă.

La amiază pornirăm 
liștei.

— Ți-e foame? — m
— Nu prea. Dar de
— Atunci hai să n< 

Știi că tovarășul Ba 
organizației de partid

AL. D. LUNGII

Povestire
în bătaia soarelui, tabla zincată de pe acoperișul morii strălu

cea ca o basma curată, de mătasă albă, pe capul unei fete mari. 
Pe tăpșanul din față, se strînseseră, pe puțin, cincizeci de căruțe, 
In jurul cărora stăteau adunați o mulțime de oameni, lmpărțiți 
în grămezi și grămăjoare, spunea unul o vorbă, altul alta, să 
treacă mai repeoe timpul ,- cum îi treaba oamenilor la moară.

Soarele ridicat la prînzișor și umbrit de.un nouraș alb, părea 
un ou de aur, într-un cuib de vată.

Petre Cărămidaru, mecanicul, un munte de om, ieși din camera 
motorului, mînjit de ulei pe față, pe cămașă, pe pantaloni, de 
parcă voia să sperie pe cineva. O toropeală plăcută îl atinse 
cînd dădu de lumina zilei și fără să vrea își întinse brațele, care 
pocniră ca niște vreascuri uscate. Lucrase cu ajutorul de meca
nic 14 ore-n șir, să schimbe pistonul motorului, și abia 
dovedise să sfîrșească pînă la ceasurile acestea.

Moara se odihnise o săptămînă din pricina turnării acestei pie. 
se și oamenii nu aveau făină. Intr-o comună ca Larga, cu aproape 
nouă mii de guri, trebuia mîncare, nu glumă, și unde mai pui 
că veneau și din satele apropiate să macine, fiindcă era singura 
moară din împrejurimi, care cît era ziulica de mare — ba de 
multe ori și noaptea, — lătra ca o cățea turbată-

— Cîtă lume I — se minună Petre. — Oameni buni 1 Ascultați 
aici : s-o pus la sfat o hîrtie, ca săptămînă asta, să vină fiecare 
numai cu cîto doi saci, pînă la cincizeci de chile sacul, pentru 
că-i în toiul lucrului, și-i păcat să Se piardă timpul așteptînd 
să-și facă unii făină pentr.un an.-. Acum, cinci inși mai vîrtoși, 
să vină să tragă la curea. Privirfea.i lunecă peste capetele 
cîtorva oameni care se desprinseseră de lingă căruțe și înaintau 
către el. Deodată, och’i se opriră pe fața unuia, și Petre se în. 
lunecă. Cel privit stătu drept înfruntîndu-1 ; pe față îi apăru un 
zimbet forțat, care-i lăți gura pînă la urechi, dezvelind niște gin
gii roșii și cîțiva colți galbeni.

IN2 ÎN RJSUL LUMII

— Liță Marghioală, stai
— Tovarășe Petie. — t 

printre oameni, cu mîneci 
doi snopi de seciră. — i 
voie să faci așa !..

— Bade loidache, liță 
oleacă, ce dumnăzău. că i 

Auzindu.l că strigă, oair 
în vremea asta Simirad, cu 
și-l lăsă pe cintar. apoi îl

Petre dădu drumu] pied 
căței ai cîntarului rămasei

— Ia vină-ncoace bădie 
tar ?

— Dacă cunosc r Dumn



.-4 venit'

LA POARTĂ
nenț să facem parte din aceeași 
jchipă de agitație. Ce ai zice dacă 
ie.am începe chiar acum munca ? 
S-o luăm pe aici. Mergem la Moise 
Ludoșanu. E un bun gospodar. Are 
rumai un hectar și jumătate de pă- 
mînt...

— Ați mai fost pe la el ?
— Ba bine că nu. Cu el te mai 

joți înțelege. Nevastă-sa însă nu 
/rea și pace.

Ajunserăm în fața unei porți ma- 
ve de lemn- Apăsai pe clanță. Era 

ncuiată. Băturăm pînă se dădură 
:îinii. Se scurseră minute DÎnă ce 
>oarta scîrții ușor, lăsînd să se vadă 
:hipu] unei femei.

— Omul meu nu-i acasă. Ii dus în 
>at.

— Nu-i bai. Cu dumneata vrem să 
=tăm de vorbă.

— Cu mine ? Atunci poftiți.
Cînd intrarăm în casă, eu mă gră. 

oii să spun :
— Noi am venit să discutăm des

ire în...
în clipa aceea întîlnii privirea lui 

focu. O strînsoare a sprîncenelor mă 
ăcu să înțeleg că e mai bine să tac- 
Tușii pentru a-i da timp profesorului 
.ă vorbească.

— Da" ce faci cu lîna ? — întrebă 
Tocu arătînd spre un fuior aflat în 
:olțul camerei.

— Ia, o flanea pentru al meu- A 
■am răcit.

Discutară despre flanea, despre lu. 
irurile ce se mai vînd la cooperati- 

ă, despre treburile satului... Dar 
:îte nu discutară. Eram din ce în ce 
nai mirat. „De ce nu-i vorbește de 
ntovărășire"? La un timp observai 
nsă că profesorul Țocu începu să 
ximenească tot mai des de Dragomir 

Bujac. Cum trăia înainte, cum trăie
ște azi. Dar de faptul că e întovără
șit nu sufla o vorbuliță. Știa însă și 

' femeia că Bujac de mult e in into. 
vărăș:re.

După vreo jumătate de oră. profe
sorul se ridică să plece. Mă ridicai 
și eu

— Dar pentru ce ați venit?— între, 
bă femeia cu o -pală de șiretenie in 
glas. .

— Ca să punem țara la cale. Odi. 
nioară o puneau boierii cum le con
venea lor. Acum o punem noi cum 
ne e placul, ca să trăim mai bine.

— Să trăim mai bine în întovără. 
șire, nu-i așa ? — zise cu harțag fe
meia care bănuia pentru ce venise 
profesorul. Cînd e Moise acasă vor
biți cu el despre asta, dar cu mine-.. 
Or poate sînt eu proastă și nu pri
cep ? Credeți că nu știu de ce îi tot 
dădeați zor cu Bujac ?

Pe fața profesorului apăru un zim- 
bet cald, liniștit.

— N-ai mot-v de supărare- Știu că 
matale spui că dacă intrați in into, 
vărășire n-o să mai aveți cu ce 
trăi. Pentru ca să-ți arăt că n-ai drep
tate ți-am vorbit de Bujac. Acum ju
decă singură și negreșit o să ieși la 
lumină.

în curte ne luarăm rămas bun. Din. 
spre grajd se auzi un strănut Înfun
dat.

Țocu trase cu coada ochiului in. 
tr.acoloți apoi ii spuse femeii cu un 
ton serios.

— Mai lucrează o flanea...
Fața femeii se aprinse de rușine. 

N.a vorbit decît atunci cînd ajun
sesem la poartă.

— Mai veniți pe aici.
Din ziua aceea am mers mereu îm

preună cu profesorul Tocu atunci 
cînd se ducea să stea de vorbă cu 
oamenii- M-a luat și atunci cind s-a 
dus din nou la Ludoșanu, pentru a 
citi cererea pe care acesta o semna
se. Zi de zi mi.am dat mai bine sea
ma că profesorul are o mare expe
riență de viață, cunoaște bucuriile si 
ofurile sătenilor. Oamenii il primeau 
oricînd cu drag. Tși deschideau ini
ma în fața lui, știind bine că vor găsi 
un sfat înțelept. Iar el avea pentru 
fiecare cuvfntul potrivit. Vorbele.i 
nu era șabloane, ci vorbe calde de 
prieten.

— S-a însănătoșit copilul î
— Să stăpînești sănătos aparatul 

de radio.
— Cum ți-a plăcut romanul „Pă- 

mînt desțelenit*?

— Dacă cunoști, ia spune oamenilor cîte chile au „săcușorii" 
iștea ?

— Va să zică, ai o dată.-, o sută, două... două sute patruzăș. 
două de chile.

— Oho I Ăștia zic și eu săcușori I...
— Săcușori ? Aiștea-s țuhali în toată legea I
In acest timp. Petre se adresă unuia dintre cetățeni : — Măi, 

bade Iordache I ia dumneata șipurile astea și cinstește-i pe toți 
oamenii să aibă oleacă de stuchit la furcă.

Cei mai multi nu știau despre ce-i vorba, dar cînd au auzit 
de băutură, s-au strîns cioată în jurul lui Iordache, au făcut rost 
repejor și de-o ceșcuță și-au început a cinsti-..

întotdeauna un pahar îi prilej de voie-bună, dar dacă-1 iei pe 
mutește, nici nu-i primit cui mînești și nici nu se lipește de 
tine ; parcă stă de-a curmezișul pîntecului, așa că oamenii sînt 
învățați să-] închine pînă-1 amețesc și se răstoarnă singur în 
gură.

— Ai văzut om gospodar măi... — zise Adam Lupașcu, ținind 
paharul plin în mină. — Ce s-o gîndit el ? Hai să cinstesc și eu 
o dată oamenii, că am și eu morți și poate mîine, poimîine, mor 
și eu... Să trăiești, bădie, de joi pînă de.apoi, iar cînd îi muri, 
să-ți fie țărîna ușoară, ca chiatra de moară.

— De ce zici așa ? — se-auzi un glas deasupra lui Adam. —- 
Dumitale ți-ar fi dat în gînd să vii cu rachiu la moară Î-... Așa-i 
că nu ? Da' el dacă-i om gospodar ?..-

Simirad rămase ca năuc. Se simțea încolțit din toate părțile, 
dar nu putea scoate nici o vorbă. Gîndurile i se învălmășeau în 
minte ca grăunțele în coș. Crîșca din măsele, ca dm niște pietre 
neferecate și de-ar fi fost în popia lui, i-ar fi făcut pe toți 
crupe...' In vremea asta șipurile începuseră să miroasă a gol. 
Mai rămăseseră intr-un fund de sticlă cîteva picături, dar Iorda
che Bucluc nu mai găsi de cuviință să le măsoare cu ceșcuța, 
fiindcă era rîndul lui-..

—— Măi, vedeți ce fel de oameni sînteți ? I-ați mulțumit toți Iui 
Simirad, dar tovarășului Petre nu i-o zis nimeni o vorbă.

— Zi-i tu Iordache, c-ai rămas la urmă și ț’-ai făcut și partea
mai gospodărească. ■ ’ 1

— Ei, cine-mpar’.e, parte-și face. Nu vedeți că Simirad dacă o 
împărțit toată viața, țuhalii de-o sută douăzeci de chile i se 
par de cincizeci — asta cînd e pentru dinsu', — dar cînd e pentru 
altul, e altminteri... Tovarășe Petre, să trăiești cit stinca de la 
Ștefănești, dar să tTăiești să nu-ți pară lucru de șagă, — sfirși 
el, turnîndu.și pe gît „partea".

Asemenea cuvinte m-au făcut 
să.mi dau seama că nicăieri profeso
rul Țocu nu-i străin, că nimic din 
viața satului nu este departe de pre
ocupările lui.

...Au trecut zile și săptămini, săp- 
tămîni și luni de la aceste intîmplări. 
Pe nesimț'te am devenit parcă alt 
om. Multe am învățat de la comu
niștii din școală. Multe am învățat 
de la profesorul Țocu. Am învățat 
în primul rînd să iubesc oamenii, 
să-i înțeleg, să-i ajut.

Pentru" toate acestea mi-e drag a- 
cest om șî-i voi fi totdeauna recunos
cător.

A. CROITORI)

JFIGURI DE EUB»]TÂTORI
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CONSTANTIN IVÂNCȘ
1886 — 1928

„Va veni o zi — și ziua aceea 
nu e departe — cind ideile pen
tru care ne judecați acum vor fi 
ideile întregului popor muncitor. 
Cu mine sau fără mine, ziua a- 
ceea va veni: n.o poate opri ni
meni, oricite procese ni s-ar în
scena și oricit de aspre condam
nări ni s-ar da“.

Aceste cuvinte au fost spuse cu 
mulți ani în urmă de luptătorul comu
nist Constantin Ivănuș în fa<a instan
țelor de judecată ale justiției burghezo- 
moșierești care-1 judecau pentru neobo. 
sita sa activitate dusă în slujba măre
țelor idealuri ale ciasei muncitoare.

Născut la 11 noiembrie 1886 în Ma- 
ghereștii Gorjului, dintr-o familie să
racă și numeroasă, silită să-și agonisea, 
scă hrana din munca istovitoare la 
chiaburi, Constantin Ivănuș a devenit 
un aprig luptător pentru realizarea 
marilor năzuințe ale proletariatului. El 
a pus în slujba acestei lupte toată pu
terea sa de muncă, toată viața sa.

De mic copil muncea alături de pă
rinții săi. Citea mult și cu pasiune po. 
veștile despre haiduci și cîntecele fău. 
rite de popor; asculta poveștile bătrîni- 
lor desDre vitejia lui Tudor din Vladi
mir, de la care a învățat că ..natria 
este norodul, iară nu tagma jefuitori
lor". Exploatarea burghezo.moșierească 
și chiaburească a cunoscut-o pe pro- 
pria-i piele. Mișcarea muncitorească 
în care a activat mai tîrziu i-a călăuzit 
pașii, formînd din Constantin Ivănuș 
un adevărat luptător pentru cauza 
scumpă a celor obidiți.

Răscoalele țărănești din 1907 îl gă
sesc pe tînăru] „urmaș de iobag", cum 
își zicea el însuși, alături de elemente
le revoluționare din sinul mișcării 
muncitorești, care au sprijinit cauza ță
rănimii răsculate. Incorporat apoi în 
armată, Ivănuș a desfășurat o susținu
tă muncă politică printre fiii de țărani, 
îmbrăcați în haine de soldat, care 1-au 
înțeles pentru că se adresa inimilor 
lor de oameni necăjiți.

In timpul primului război mondial 
Ivănuș cade prizonier. In ciuda greu
tăților, el găsește mijloace să țină le
gătură cu tovarășii săi de luptă și tri
mite în țară vești despre evenimentele 
din Rusia. In țară se formează comi
tete muncitorești, sfaturi ale muncitori
lor și soldaților caie îndeamnă prin 

manifeste pe ostași să ajute Armata 
Roșie. Marinarii flotei romîne ridică 
steagul insurecției. Se formează bata
lioane revoluționare de romîni care 
luptă împotriva contrarevoluției. După 
întoarcerea în țară Ivănuș a fost unul 
dintre conducătorii grupurilor comu
niste care se aflau în fruntea luptelor 
proletariatului. Dar cuvîntul grupelor 
comuniste trebuie dus și în rindurile 
țăranilor. Această sarcină de mare 
răspundere și nu lipsită de primejdii 
și-o asumă și Ivănuș. Ducînd la sate 
cuvîntul partidului, cu graiul său lim
pede și pe înțelesul tuturor, Ivănuș a 
reușit să se facă înțeles și iubit de 
popor.

La al Il-lea Congres al P.C.R., Ivă- 
nuș este ales membru în Comitetul 
Central- După alegerea sa pleacă ți 
activează în rindurile muncitorilor fo
restieri. Deși a fost arestat de zeci de 
ori Ivănuș găsea întotdeauna prilej să 
comunice cu muncitorii forestieri. In 
1925 Ivănuș e arestat din nou și zvîrlit 
în închisoarea din Suceava. Aici a fă
cut de nenumărate ori greva foamei, 
antrenînd la luptă si pe alti deținuți po
litici din închisoare. închisoarea din 
Suceava i-a zdruncinat adine sănăta
tea, iar guvernul burghezo-moșieiesc 
socotindu-1 scos din luptă La sliberat. 
Dar Ivănuș n-a încetat lupta, și din 
nou a fost arestat și condamnat la doi 
ani închisoare. In timpul procesului, 
numeroși muncitori forestieri au venit 
ca martori, să apere pe cel care a— 
colo, în codrii bătrîni, le-a adus cuvîn
tul luminos, dătător de viață, al parti
dului comunist. Această dragoste a 
muncitorilor pentru luptătorul comu
nist care le-a călăuzit pașii spre lumi
nă, este o dovadă vie a încrederii po
porului muncitor în cuvîntul partidu. 
lui.

In 1928 Ivănuș iese din închisoare 
grav bolnav. Partidul îl trimite la Ber
lin într-un sanatoriu, unde moare la 23 
noiembrie 1928. 40 de mii de oameni 
ai muncii din Berlin au adus ultimul 
lor omagiu luptătorului romîn, condu. 
cîndu-1 la locul de veci. La mormîntul 
lui a vorbit tovarășul Wilhelm Pieck, 
actualul președinte al Republicii 
Democrate Germane.

Așa a trăit și a luptat comunistul 
Constantin Ivănuș.

CL. MUNTEANU
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le mele !
:luc, făcîndu-și loc 
cap c.o pălărie din 
ept, dumneata n-ai 

ni buni îngăduiți 
1 1 
ocotească înfundat, 
unul din „săcușori*  

It.
i pînă cînd cei doi 

ata cunoști Ia cîn.

ut degeaba școală?

4 IN RISUL LUMII IN RISUL LUMII 5

— Ei, acum ia-i în spate „domn Costică*  și-n pod cu ei — 
zise Petre.

— Nu, nu, nu. — se auziră glasuri.
— Ba eu zic să-i dăm voie — strigă Petre — dar numai să-și 

ducă singur „săcușorii" pînă sus-..
Cîteva clipe se făcu tăcere, așa ca într-0 moară, apoi ca atrași 

de.un magnet, peste o sută de ochi cătară spre colțul unde stă
tea Simirad. Strîns de atîtea priviri, se făcu mititel de-ar fi pu
tut încăpea într-o dimerlie.

Oamenii pricepuseră repede despre ce-i Wrba,
— Așa, da I...
— Să-i ducă, să-i ducă !..•
— Să te văd Simirad !
— Tu ce crezi, îi duce î
— Eu cred că crapă.
— Ferească dumnăzău... dă doamne...
Vorbele cădeau potop, însoțite de rîsete și de glume, că doar 

căpătaseră oamenii stuchit la furcă. Simirad își dădu seama ce 
urmărește Petre și se umflă ca broscoiul care vroia să ajungă 
bou

— Ce, crezi că n-am să-i pot duce ?
Apucă cu amîndouă mîinile de tuhal și vru să-1 ridice, dar 

tuhalul nici nu voia să se miște ; „parcă e-nțepenit*  gindi. Ion 
Enache. un om puțintel la statură, prinse repede de.un colț, să 
i-1 aburce, dar se pomeni tras de spate cu putere-

— Dacă mai încerci să-i ajuți, macini la paștele cailor... N-auzi 
că omul poate ? Lasă-] să cunoască măcar acum măsura.

Ion se dădu la o parte fără să zică nici un cuvînt, iar Simirad 
se lăsă jos cu spatele la cîntar, dădu amîndouă mîinile peste u- 
meri, apucă din nou țuhalul, se opinti o dată cu putere și-1 ridică 
în spate.

Ținîdu-se c-o mină de balustradă, ridică prima treaptă spre 
pod, a doua a treia, a patra... Se gită-n sus-.. Mai avea un pas. 
Trase aer în piept. C-o ultimă sforțare ridică piciorul să-1 pună 
pe ultima treaptă, dar auzi o pocnitură... îi plesni cureaua. Dădu 
să.și prindă pantalonii să nu-i cadă, dar tuhalul alunecă din spa
te, se rostogoli de vreo două ori și cînd ajunse jos, plesni, îm- 
proșcînd cu grăunțe în toate părțile.

In rîsul lumi', Simirad se așeză cătrănit pe ultima treaptă.-.. 
După ce s-au mai potolit rîsetele, Petre strigă :

— Mai are cineva rachiu ?... nu ?... Atunci păstrați-vă rîndul 
ca Ia moară I ..

»l



Emil Racovită

I
mai
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Clădirea noului dispensar din comuna Izlaz, raionul Turnu Măgurele
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Pe mese piine, pe policioare cărți în-
17

pe 
de 
in 
al

sistemul
flă la o ___  ... __ _______
lometri de Soare. Un avion cu reacție, ♦ 
zburind cu o viteză de 2000 km. pe J

cum
î
1...păsările zburătoare au inima 

șezată la mijlocul corpului, din

...un pițigoi mic. numit 
truge intr-un an pînă la 
de insecte dăunătoare ?

...este nevoie de 100 
păianjen pentru a obține 
unui fir de par omenesc 
obținerea unui fir de ață ar trebui ră
sucite 1S.(M)9 de fire de păianjen ?

A zîmbit larg, văzând că privirile mele 
caută oeva.

— Ce cauți ? Casa cea veche... acope
rită cu paie ? Nu mai e... Mi-am ridicat.o 
pe asta oe o vezi...

Apoi strigă :
— Nevastă, dă drumul aparatului de 

radio și așează masa pînă aduc o oală cu 
vin...

Soția prietenului meu așetză pe masă o 
pîine mare, albă și turna în farfurii ciorbă 
de curcan. Pe o policioară, așezate fru
mos, teancuri de cărți.

— Să nu te miri. Citim toți... adică eu, 
soția și fetița...

— Dar ceilalți copii ?
Cel mare este ofițer la aviație, altui 

la școala medie, altul la școala profesio
nală.

Casă trainică, acoperită cu tablă, aparat 
de radio, mașină de cusut, vite, porci, 
păsări, hambarul plin de cereale. Copiii la 
școli, la oraș.

Vasile Păslă, un fost argat care pe vre
muri nici nu îndrăznea și nici nu putea 
să viseze o viață ca cea de azi, iar azi 
obștea l_a ales în fruntea satului, ca pre
ședinte de sfat popular. Un fost argat...

In dimineața următoare, am privit în_ 
delung crestele dealurilor ce înconjurau 
satul din două părți. Acum șapte ani, tru
pul dealurilor golașe era săpat de văi a- 
dîncj și rîpe. Apa smulgea pietre 
împrăștia pe zeci de hectare. Astăzi, 
unde rîpile se adînceau în fiecare 
cresc păduri tinere de salcîmi...

— Toate astea au fost cu putință — îmi 
spuse Dumitru Mustăreț, membru al în_ 
tovărășirii „Roadele lui Octombrie", fiind, 
că am unit fîșiile noastre de pămînt. în 
tarlale mari și le-am muncit spornic.

Recoltele obținute de întovărășiții din 
Colonești i-au ajutat pe mulți să-și ridice 
case noi, să.și cumpere vite, aparate de 
radio, mobilă, mașini de cusut.

și le 
acolo

an,

f 
ț

I
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CONSTANTIN C PREDESCU
învățător, satul Salahoru, regiunea Bacău

(Material primit în cadrul concursului)

...în apropierea poiiior Pămîntului 
nu s-a înregistrat pînă în prezent 
nici un centru de cutremur ?

...raza de lumină străbate distanța 
dintre Soare și Pămînt în circa 
minute ?

„C.E.C. o urma simplă, pe care o întîlnim la tot pasul, 
în orașe și sate, în întreprinderi industriale și în gospodării 
agricole de stat și colective, la oficiile poștale. Ea îți vorbeș
te despre nivelul de viață mereu crescînd al muncitorilor 
din țara noastră, despre rodul bogat și veniturile d:n ce în 
ce mai mari ale țăranului nostru muncitor.

Și în trecut, pe vremea orînduirii burghezo-moșierești erau 
case de economii. Cine erau însă depunătorii ? Cifrele sînt 
destul de grăitoare în acest sens. Pe atunci, din 321.000 de 
depunători ex'stenți în 1938, doar 19.000 erau muncitori și 
țărani, bineînțeles. înscriși cu sume mici, restul fiind fabri. 
cânți și moșieri negustori și cămătari, cu toții avînd depuse 
sume uriașe pe care știm cum le „cîștigau” : storcind sudoa
rea celor ce trudeau sub stăpînirea lor, înfometîr.d poporul, 
pregătind războaie tîlhărești.

Astăzi numărul depunătorilor la C.E.C. este de 2.713,495, 
ceea ce înseamnă că un libret de economii revine în mijlo
ciu la două familii. Sînt bani personali, cîștigați prin mun
că cinstită. Banii aceștia sînt strînși nu pentru ..zile negre“. 
ce pe vremuri, căci zile negre i-a făcut omului muncitor 
numai orînduirea fabricanților și moșier'lor. Astăzi banii 
albi sînt strînși pentru zile și mai albe. Sînt zilele vieții 
noastre noi pe care o zidim cu brațele și cu mintea noastră, 
pentru noi, pentru întregul popor muncitor- Banul economi
sit, împreună cu dobînzile cuvenite pe care le dă C.E.C -ul, 
nu numai că în orice moment îți poate împlini o nevoie ne
prevăzută pe care viața. în împrejurările ei multiple ți-ar

plecat pe-un mic și șubred 
exploreze Polul Sud. Ei nu 
bogați, nici puternici, nici 
dar erau conștienfi de ceea 
ceau să facă și știau ce-i 
...Au lucrat cit au

,Au fost odată 19 oameni ce au 
vas ca să 
erau nici 
renumiți, 
ce se du*  
așteaptă, 

De cîte ori mă îmbia soția să pornim — 
pentru cîteva zile ~ spre satul unde se 
născuse și pe care voia să-i revadă — 
nu știu cum se făcea că amînam mereu 
plecarea...

Deunăzi însă, am lăsat totul de-o parte 
și am hotărît : plecăm 1

Autobuzul frumos, încăpător, luxos, care 
se încumeta să înfrunte drumurile amin
tirilor noastre, ne_a prilejuit cea dintîi 
surpriză.

înțelesei îndată : ceea ce mă făcuse să 
tot amîn reîntoarcerea în sătucul soției, 
era starea, proastă a drumurilor.

In urmă cu 6—7 ani puțini erau aceia 
care își puneau boii la car să meargă spre 
oraș în zilele ploioase de toamnă. înotai 
în noroi pînă mai sus de genunchi I

La Colonești — regiunea Bacău — am 
sosit pe înserate. Nicăieri nu se mai ve
deau bălți mocirloase, noroi. Pe drumurile 
trainice se putea călători fără teamă chiar 
în zilele ploioase de toamnă. Case noi, 
mari, arătoase. Multe acoperite cu tablă 
și țiglă, mi.au adus în minte colibele de 
acum 7—8 ani acoperite cu paie, casele 
foștilor argați de pe moșia Apostolenilor.

Cete, cete, tineri și bătrîni, femei și 
fete veneau din partea de răsărit a satu. 
lui. Cineva mă prinse în brațe :

— Tu, Vasile ?
— Eu, Constantine...
Un fost argat. Era cu nevasta... Veneau 

de la cinematograf. M-a poftit la el acasă.

luai aepartata planeta
solar este Pluton ? Ea se a-1 
distanță de 6 miliarde de ki- 4

. . - „ . ’ T

oră abia ar străbate această distanță 4 
în 350 de ani. *

...un pește simte de 200 de ori mai 
puțin durerea decît omul ? Peștele 
scos din cîrlig și aruncat în apă con
tinuă să umble după hrană ca și 
nu i s-ar fi întîmplat nimic.

a- 
cau- 

za adaptării organismului la zbor ?

...sînt unele albine sălbatice care ♦ 
au obiceiul cucului? Ele depun ouăle ♦ 
Pe furiș în grămada de provizii adu-1 
nate de alte specii de albine.

Aușel, dis- * 
10 milioane j

♦ 
♦ 

de fire de ♦ 
grosimea I 

iar pentru i
*
♦
♦

...in cadrul Anului Geofizic Interna-1 
țional, lîngă Lhassa, capitala Tibetu- ♦ 
iui, s.au construit două noi observa- J 
toare la înălțime de 3.000 metri ? > 
Ele se numără printre observatoarele ț 
situate la c«a mai mare înălțime din ♦ 
lume. *

știut 
bine și au făcut tot ce au putut. Și 
s-au întors numai 17, zicindu-și 
moartea celor doi sărmani tovarăși și
propriile lor suferințe nu vor fi fost 
cu toiul zadarnice, căci au putui 
adăuga o mică pietricică la edificiul 
științei, la acel focar de lumină, de 
adevăr și de dreptate ce călăuzește 
omenirea spre timpuri mai bune".

era acela care avea să 
din
ex.

ideilor 
ale 

Copi- 
Raco- 

fost 
în vă.

■
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Cu aceste cuvinte își încheia 
semnările de drum unul din cei 
supraviețuitori de pe vasul „Belgica", 
plecat în anul 1897 să cucerească ne
cunoscutele regiuni ale Polului Sud. 
Acest om se numea Emil Racoviță 
era romîn și 
devină unul 
cei mai mari 
ploratori și biologi 
ai lumii.

La 15 noiembrie 
anul acesta 
împlinit 90 de 
de la nașterea 
cestui mare învă
țat progresist. Ta
tăl lui, Gheorghe 
Racoviță, a fost un 
făclier al 
revoluționare 
anului 1848- 
lăria lui E. 
vița a 
luminată de 
țătura unor dascăli 
de valoare ca Ion 
Creangă, iar mai 
tîrziu, în liceu, de 
către Petre Poni 
și G. Cobălcescu, deschizători ai începu
turilor mișcării științifice romînești, 
care i-au influențat adine concepția 
despre viață. După bacalaureat, 
Emil Racoviță își termină în 
mod strălucit studiile universitare la 
Paris. Aci se alipește mișcării progre
siste studențești și anul 1889 îl gă
sește membru al partidului socialist 
francez, 
nosoutul 
zilei de 
Racoviță 
Cetător, 
graf. El 
seamă naturaliști 
care pe marele Mecinikov

semnînd printre primii cu- 
manifest pentru sărbătorirea 
1 Mai. In această perioadă 
se dovedește un valoros cer-< 
zoolog, histolog și oceano- 
va frecventa pe cei mai de 

ai epocii, printre 
și Kova-

tl

levski, biologi ruși de mare renume 
mondial. Anul 1897 va marca însă 
piatra de hotar pe drtimul minunatei 
sale cariere. I se oferă locul de na
turalist în expediția științifică spre 
Polul Sud, organizată de guvernul 
belgian. Caracteristic pentru patrio
tismul cald al lui Racoviță este și 

insulă des- 
poarte nu- 
Cobălcescu. 

nu rămîn 
ci au și o 
Cartea sa 
pasionează

altă 
cer
es te 
care

Și

Academiei 
Urmîn. 

consecvent 
progresis- 

Racoviță 
atenția 

15 
ne.

sa 
E.

faptul că el a obținut ca o 
ooperită de expediție să 
mele învățatului romîn 
însemnările lui Racoviță 
numai un tezaur științific, 
deosebită valoare literară. 
„Spre Sud“ interesează și

i oricare cititor. E un reportaj plin 
: culoare, de imagini bogate, scris 

limbajul sfătos și plin de umor 
moldovenilor.

Numele luj Racoviță va rămîne 
pentru posteritate legat și de o 
pasiune a vieții sale de neobosit 
cetător științific: speologia. El 
întemeietorul acestei noi științe 
se ocupă cu studierea plantelor 
animalelor subpămîntene, a peșterilor

— și care aduce 
neprețuite răspun
suri la problema 
evoluției vieții pe 
pămînt. In 1929 a 
fost ales președin
te al 
Romîne.
du.și 
linia 
tă, 
va atrage 
în ședința din 
martie asupra 
cesității de a fi in. 
formată 
tualitatea 
de realizările 
Vanților sovietici. 
Emil Racoviță a 
aparținut acelei ca. 

tegorii de învățați care prin formația 
lor sufletească și intelectuală s-au
eliberat de mentalitatea și prejo.?-':.
țile clasei sociale căreia Ii aparțineau 
prin naștere. De aceea, nu este în- 
tîmplător gestul făcut 
în preajma reformei 
1920—21, cînd a 
din satul lui moșia 
la Sorănești Azi.
viști 
lectivă Rășcani își amintesc 
dragoste de acest învățat care 
cîte ori venea la noi în comună 
spunea că pămîntul e al celor 
muncesc, ei trebuind să-l stăpîneas- 
că".
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intelec- 
romînă 

sa-

este
de Racoviță 

agrare din anii 
predat țăranilor 
bătrînească de 
țăranii colecti- 

din gospodăria agricolă
Rășcani
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putea-o aduce, dar îți poate rotunji, mai devreme și din plin, 
suma de care ai nevoie pentru o casă nouă sau o mobilă 
modernă. Dar în cite lucruri nu pot intra acești bani, lu
cruri ce-1 fac pe om să se simtă mulțumit și să se bucure 
cu adevărat de rodul muncii sale!

Și mai sînt acești bani albi pentru zile și mai albe, pen
tru că înainte de a se întoarce sub o formă sau alta la cel 
ce i-a încredințat C.E.C.-ului spre păstrare, atît timp cit 
stau depuși în mina statului, circula și sporesc averea mare, 
obștească a țării. Asta îți dă și mai mare încredere în ziua 
în care te-ai hotărît să cumperi cu ei lucrul dorit, vei avea 
de unde să cumperi, să alegi, căci între timp statul a avut 
grijă să gospodărească toți banii ce-i are pe mină, și pe ai 
tăi deci. în așa tel îneît în fiecare zi puterea economică, 
mijloacele de trai ale celor ce muncesc să sporească.

Iată de ce o firmă simplă de C.E.C. vorbește în chip grăi
tor despre îmbinarea intereselor personale cu cele generale. 
In orînduirea democrat-popularâ, muncitorul de la oraș cît 
și omul muncii de la sat își poate face planuri de trai cit 
mai bun și poate să și le înfăptuiască.

In zilele de 23-30 noiembrie 1958 începe saptai.ima econo-
î 

miei. Să dovedim că depunîndu-ne banii spre economisire la 
C.E.C., facem un act patriotic, sprijinim din toate puterile *.  
noastre și pe acest plan statul deci pe noi în,ine pentru că * 1 
no: sîntem stăpînitorîi tuturor bogățiilor cu care statul ga
rantează păstrarea banilor depuși.
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Furnalul „Ehakieodiaia-Komsomolsk ăia" din regiunea Stalinsk 
" — R. S. S. Ucraina, cel mai mare furnal din Europa.

Mărețul plan 
de construire a comunismului

Citești cu nesaț și inima ți se umple de o neasemuită bucurie: 
tezele raportului pe care tovarășul Nichita Hrușciov 11 va pre
zenta la Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. cu privire la dezvol
tarea economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1959-1965 te fac 
să vezi că visul de veacuri al omenirii — comunismul — este 
pe cale de a fi îndeplinit, este un țel apropiat și concret al 
poporului sovietic. Marile victorii obținute de oamenii sovietici 
in construcția pașnică dau acum Uniunii Sovietice posibilitatea 
de a păși într-o nouă perioadă de cea mai mare importanță în 
dezvoltarea sa — perioada construcției desfășurate a societății 
comuniste. Obiectivele principale ale acestei perioade vor consta 
în crearea multilaterală a bazei tehnico-materiale a comunismu
lui, în consolidarea permanentă a puterii economice și de apă
rare a U.R.S.S. și, în același timp, satisfacerea tot mai deplină 
a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor sovietici. In această 
etapă trebuie îndeplinită sarcina istorică de a ajunge din urmă 
și a întrece cele mai înaintate țări capitaliste în geea ce pri
vește producția pe cap de locuitor. Planul de șapte ani face par
te din planul de perspectivă de pe următorii 15 ani, care este 
programul economic de construire a comunismului în Uniunea 
Sovietică.

Sarcina de bază a planu. .i de 7 ani, ale cărui cifre de con
trol au fost date publicității, va fi realizarea unui puternic ți 
continuu avînt al tuturor ramurilor economiei, pe baze dezvol
tării cu precădere a industriei grele, sporirea considerabilă a 
puterii economice a țării în scopul ridicării necontenite a nive
lului de trai al poporului sovietic. Cifre impresionante ilustrează 
mărețele transformări care se vor înfăptui în următorii 7 ani. 
Producția globală a industriei sovietice va crește în 1965 față 
de 1958 cu aproximativ 80 la sută, dintre care, producția mij
loacelor de producție va crește cu 85-88 la sută, iar cea a bunu
rilor de consum cu 62-65 la sută. Producția industriei chimice 
va fi de 3 ori mai mare ; puterea instalată a centralelor electrice 
va fi dublată; vor intra în funcțiune o serie de noi centrale 
atomoelectrice.

Agricultura Uniunii Sovietice va înflori și mai mult în viitorii 
7 ani. Volumul producției globale a agriculturii va fi în 1965 
de 1,7 ori mai mare decât cel din 1958. Producția celor mai 
importante produse agricole calculate la suta de hectare de teren 
agricol va depăși producția actuală din S.U.A. la aceste produse. 
In genere, Uniunea Sovietieă va depăși la sfârșitul acestei peri
oade nivelul actual al S.U.A. în privința producției agricole, atît 
global cît și pe cap de locuitor. Agricultura va fi înzestrată în 
acești 7 ani cu peste 1 milion de tractoare, aproximativ 400.000 
combine și multe alte mașini agricole.

Toate aceste minunate prevederi stat puse în slujba satisface
rii nevoilor materiale și culturale ale poporului sovietic. Ca rezul
tat al îndeplinirii planului de 7 ani, veniturile reale ale mun
citorilor și funcționarilor vor spori în medie cu 40 la sută, iar 
ale colhoznicilor cu cel puțin 40 la sută. In Uniunea Sovietică 
cetățenii se vor bucura de ziua și săptămîna de lucru cele mai re
duse din lume : ei vor lucra 6-7 ore pe zi, avînd două zile libere 
pe săptămîna. Prevederi importante sînt cuprinse în teze și în 
ceea ce privește dezvoltarea învățămîntului ți culturii. Astfel, se 
va înfăptui trecerea de la învățămîntul de șapte ani la învăță- 
mîntul general și obligatoriu de opt ani.

Planul de 7 ani constituie o nouă etapă de seamă în întrece
rea economică pașnică a celor doHă sistepae — sistemul socialist 
și cel capitalist. La sfîrșitul acestei perioade, producția industrială 
pe cap de locuitor a U.R.S.S. se va situa pe primul loc în Europa. 
In 1965, producția absolută a Uniunii Sovietice la unele din 
cele mai importante produse va întrece, iar la altele se va apro
pia de nivelul actual al producției industriale a S.U.A.

Tezele arată că pe. baza superiorității ritmului de dezvoltare a 
producției în U.R.S.S. în aproximativ cinci ani după 1965 va fi 
ajuns și depășit nivelul producției din S.U A. pe cap de locuitor. 
Atunci, sau chiar mai devreme, U.R.S.S. va fi prima în lume 
atît în ceea ce privește volumul absolut al producției cît și pro
ducția pe cap de locuitor.

Istoricul document publicat recent face să vibreze de 
bucurie inimile oamenilor muncii din întreaga lume. Realizarea’ 
mărețului plan de 7 ani, va duce la întărirea continuă a siste
mului mondial al socialismului. Ca rezultat al realizării acestui 
plan, țările socialiste vor produce în 1965 mai nrult de jumătate 
din întreaga producție industrială mondială.

Poporul nostru salută cu nemărginită bucurie tezele raportului 
pe care N. S. Hrușciov le va prezenta la cel de al XXI-lea Con
gres al P.C.U.S. și urează marelui său frate, poporului sovietic 
să ducă cu succes la îndeplinire sarcinile mărețului plan de 
7 ani, pentru izbînda cauzei comunismului și a păcii-

Pentru apărarea 
și con solidar ea pâoii 

în Europa
Țările socialiste, în frunte 

cu Uniunea Sovietică, duc o 
politică consecventă de apă
rare și consolidare a păcii. Pe 
linia acestei preocupări no
bile se înscriu și ultimele ac. 
țiuni întreprinse pentru înlă. 
turarea pericolului de război 
și pentru instaurarea unei păci 
trainice în Europa. Este vor
ba de declarațiile făcute de 
N. S. Hrușciov cu privire la 
calea periculoasă pe care 
merge guvernul de la Bonn, 
precum și de memorandumul 
guvernului R. D. Germane cu 
privire la primejdia de război 
provocată de politica de înar
mare a R.F. Germane.

Luînd cuvîntul la mitingul 
de la Moscova consacrat prie
teniei sovieto-polone. N. S. 
Hrușciov a arătat pericolul pe 
care-1 reprezintă planurile po
liticienilor revanșarzi vest- 
germani. Aceștia vîntură inten- 
ția criminală de a smulge 
R.P. Polone străvechile ei teri
torii din vest, de a cotropi 
R. D. Germană și de a anexa 
unele teritorii ale Cehoslova
ciei și altor țări socialiste. Cu 
același prilej, N. S. Hrușciov 
a arătat că a sosit timpul ca 
puterile care au semnat acor
dul de Ia Potsdam să renunțe 
la rămășițele regimului de o- 
cupație în Berlin. In felul a- 
cesta e necesar să se pună ca
păt stăpînirii Berlinului occi
dental de către S.U.A., Anglia 
și Franța. Puterile occidentale 
au transformat de fapt această 
parte a capitalei R- D. Ger
mane într.un fel de stat în 
stat, de unde provoacă tulbu
rări împotriva R. D. Germane. 
In scopul normalizării vieții în 
Berlin, Uniunea Sovietică e 
gata să predea organelor R.D. 
Germane acele funcții pe care 
organele sovietice 1« mai de
țin la Berlin.

laWiimîiiMiiin
Duminică, 16 noiembrie, au 

avut loc alegeri în R. P. Un
gară și R. D. Germană. Can
didate Frontului Popular Pa
triotic din R. P. Ungară au 
obținut o strălucită victorie, 
pentru ei votînd 99,6 la sută 
din numărul votanților. Și can- 
didații Frontului Național din 
R. D. Germană au ieșit Învin
gători in alegeri, întrunind, 
după date provizorii, 99,87 la 
sută din totalul voturilor.

Deși se depun eforturi serioase pentru înlăturarea contradicțiilor gra
ve din cadrul N.A.T.O., totuși această organizație agresivă se află în 
impas.

DOCTORUL: — Cum se simte bolnavul după medicamentele astea ?
DULLES: — Din rău, în mai rău, doctore...

(Desen de NIC NICOLAESCU)

Măsura renunțării la rămăși
țele regimului de ocupație în 
Berlin este cu atît mai nece
sară, cu cît în ultimii ani, da. 
torită încălcării de către 
S.U.A., Anglia și Franța a pre
vederilor acordului de la 
Potsdam cu privire la demili
tarizarea Germaniei și Ia 
neadmiterea renașterii fascis
mului. Germania occidentală 
devine pe zi ce trece un fo
car de război.

Pe aceeași linie, a preîntîmpi. 
nării unui nou măcel mondial 
stîmit de politica de înarmare 
a Germaniei occidentale, se 
situează și memorandumul gu
vernului R. D. Germane. In 
memorandum se subliniază că 
primejdia de război se dato- 
rește reinstaurării în R. F. 
Germană a puterii monopolu
rilor și militarismului, în con
tradicție cu prevederile acor
dului de la Potsdam. Guvernul 
vest-german încearcă să în
făptuiască o criminală agre. 
siune în scopul refacerii „Ma
relui Reich german*,  îșj pro
pune să invadeze și să cuce
rească mari teritorii în Europa 
de est și sud.est, să înro
bească țările Europei occi
dentale. Armata vest.germană 
este înzestrată cu arme ato
mice și rachete, iar teritoriul 
R. F. Germane este transfor
mat din ce în ce mai mult în 
principala bază strategică a 
N.A.T.O. în Europa. Guver
nul vest-german împiedică 
crearea unei Germanii unite, 
iubitoare de pace și demo
crate. In încheiere, guver
nul R. D. Germane se adre
sează guvernelor și popoare, 
lor întregii lumi, chemîndu-le 
să lupte împotriva pericolului 
de război creat de politica a- 
gresdvă a guvernanților de la 
Bonn.

• Vorbind în cadrul unui 
mare miting, Nasser, președin
tele Republicii Arabe Unite, a 
subliniat din nou ajutorul im
portant pe care țara sa l-a pri
mit din partea U-R S-S- Refe- 
rindu-se apoi la încercările im
perialiștilor de a submina dez
voltarea R.A.U-, Nasser a ară
tat că popoarele arabe nu vor 
mai permite imperialismului să 
le înrobească.

Farsa electorală 
din Algeria

Zile de-a rîndul, alături de 
reclama făcută noului tip de 
bretele care-i aduce celui ce le 
poartă buna dispoziție în tot 
cursul anului, sau de aceea fă
cută celui mai teribil insecticid 
care omoară fără milă și remus- 
cări orice lighioană pișcătoare, 
postul de radio Alger a transmis 
și cuvîntarea domnului Honpe- 
not. De cinci ori pe zi, în lim
bile franceză, arabă și kabi’ă, 
zile în șir, cuvintele lui Hoppe- 
not, președintele comisiei cen
trale de control a alegerilor din 
Algeria, care-i chema pe alge
rieni să prezinte candidaturi în 
alegerile ce vor avea loc la sfîr
șitul acestei luni, au făcut o a- 
prică concurentă produselor sus-

pomenite și altora de același gen. 
Dar dacă reclama noilor bretele 
sau a prafurilor împotriva puri
cilor a găsit ecou în rândurile 
unora dintre algerieni — dat 
fiind că și acolo se poartă bre_ 
tele, iar puricii își fac de cap 
— vorbele domnului Hoppenot 
au răsunat în pustiu.

Atunci a luat cuvîntul la pos
tul de radio Alger însuși guver
natorul francez, generalul Salan. 
Și nu o dată, ci de două ori. Și 
el a adresat cuvinte vibrante ale
gătorilor algerieni, chemîndu-i 
să-și prezinte candidați. Dar, de
geaba. Deși, atît Hoppenot cît 
și Salan s-au întrecut să demon
streze cât de „libere" vor fi a- 
ceste alegeri : poate candida ori
cine în afară, bineînțeles, de 
„rebeli" (adică adevărații repre
zentanți ai poporului algerian, 
cei care conduc hipta pentru in
dependența țării). Așa a-a. făcvt 
că, la închiderea listei de c—di- 
dati, an se înscrinece aietn bb- 
sulmaa. Peste noapte au apărat 
totuși, câțiva candidați, oameni 
de paie ai colonialiștilor, fran
cezi.

Nici un reprezentant adevărat 
al poporului algerian nu candi
dează în alegerile care vor avea, 
loc la sfîrșitul acestei luni. Fer- 
hat Abbas, președintele guver
nului algerian care se află la 
Cairo a declarat următoarele în 
legătură eu aceasta: „Noi com 
considera alegerile din Algeria 
ca nule fi neavenite". Truda 
colonialiștilor francezi de a pre
zenta alegerile din Algeria ca 
fiind în asentimentul poporu
lui algerian nu și-a atins scopul.



Ai să dai d-mi năcaz
Pe Vasile al lui Vlad Co. 

janu, om oacheș și spătos, îl 
știe tot satul de gospodar har
nic și priceput. Pe deasupra e 
tare vesel și bun de glume. 
Sa tot asculți cînd începe el 
a povesti.

— Și cum zici c a fost cu 
qhicitul tău, măi Vasile ? Ia 
mai spune o dată — îl îndeam
nă oamenii, cînd îl găsesc bine 
dispus-

— Păi cum să fie. Iaca din 
pricina tușii Lisaveta care m-a 
crescut, mi s-a tras toată tă
rășenia. Avea mătușa asta a 
mea o mare slăbiciune pentru 
ghicit. In cărți, în bobi, in 
cafea, în ghioc și-n tot felul 
de alte năzdrăvănii. Ca să vă 
spun drept ajunsesem să cred 
și eu în ele, într-atîta îmi im. 
puia capul tușa. Intr-o zi, ce 
credeți ? S-a îmbolnăvit tușa 
Lisaveta. Aveam pe atunci 15 
sau 16 ani. Cum era tocmai 
zi de tirq, mă chiamă ea Și-mi 
zice : „Sile maică, du-te tu cu 
capra la tirq, că eu nu mă 
simt bine. Și dacă găsești pe 
cineva să-ți dea 200 de franci 
pe ea, dă o. E bătrînă, nu ne 
mai dă lapte. După aia du-te 
și la vreo qhicitoare să-ți dea 
în cărți sau în bobi, pentru 
mine". Ei ce mai la deal, la 
vale, m-am dus la tîrg. Am 
găsiț mușteriu bun care mi a 
dat cu 20 lei mai mult decît 
mi-a spus mătușa. In drum că
tre casă numa’ ce.mi iese o 
țigancă tinerică înainte, sâ-mi 
ghicească.

— Pa nume, frumosule. Fă- 
te-ncoa la baba să-ți ghicesc 
pa nume.

Simțise afurisita că eram 
gata, qata s-o ascult și nu m a 
slăbit pînă nu ne.am așezat în 
marginea drumului să-mi ghi
cească.

— Acsîlie, frumosule, ’nai-

1‘rezenluj horoscop, poate 
să dea de gindit unora care 
se vor recunoaște în el.

Zodia balanței
...unor vînzători de la 

cooperative, care, aflînd că 
planetele se mișcă pe cer 
după un drum numit eclip
să, fac și ei diferite mișcări 
la balanță, ca să dea lipsă 
la cîntar. Le prezicem după 
cum urmează : Zile nefavo. 
rabile .- orice sfîrșit de lună, 
cînd se face controlul de in
ventar. Oameni cu care se 
vor intilni deseori in viață ■ 
controlori, inspectori, judecă, 
tori. Greutate care le poate 
veni de hac : ocaua mică

Zodia racuiui
Este vorba aici de cei 

cărora le place ce e vechi 
și ,,de pe timpuri”. In 
agricultură ei mai lolo- 
sesc încă metode învechite 
Acestora, horoscopul le prezi
ce citeva lucruri folositoare, 
după cum urmează : Cărți 
favorabile : cele de la biblio, 
teca căminului cultural. 
Semne rele : tot felul de su
perstiții. Semne bune : dacă 
nu mai cred în «emne

♦
Știm de pc acum că ma

joritatea cititorilor nu-și vor 
recunoaște zodia in prezen. 
tu| horoscop. Horoscopul nu 
le mai prezice viitorul : ei 
il cunosc, pentru că și I clă
desc singuri. prin muncă 
unită.

V. PIȚIGOl 

tule, bradosule, namsaracaoio- 
sule. Matalie ești hu norocos, 
da matale ești hu păgubos. 
Da’ să nu te superi matalie că 
norocul matalie e mai la vale, 
e pe-o earare și cum spune 
ghiocul babei e din ăla mare...

Te pomenești, q i n d e a m 
eu, că găsesc vreo teșcherea cu 
bani. Mai știi ? Ghicitoarea 
tinea una și bună să mă uit 
în ochii ei. Nu ștîu ce naiba 
tot făcea cu mina dreaptă, că 
o tot vintura pe sub nasul 
meu, fluierînd de zor in ghioc 
și chemîndu.l pe unu Marcu.

— H-apoi spune Marcu din 
ghioc că matalie ai să dai 
d-un năcaz, de-o supărare, zic 
zău dă ba- Da’ să nu te superi 
matalie, nalt ești. frumos 
ește...

Și-n timp ce boscorodea așa, 
mi-a furat punqa cu banii 
luați pe capră. Eu, ca bolova
nul, n-am simțit nimic. Și ia. 
tă-mă ajuns în poarta mătușii, 
ușurat de pungă. Mă caut eu; 
mă scotocesc, da’ degeaba. Și 
atunci îmi vin în minte vor
bele qhicitoarei : „Ai să dai 
de-un năcaz, de-o supărare”.

Măi, — zic. — Să știi c-a avut 
dreptate săraca țigancă cînd 
jn*-a  spus că o să dau de-un 
necaz. Uite că se duse punga, 
cu banii de pe capră. Cînd 
m-am dumirit cum stau lucru
rile, dau fuga după prezică, 
toare, dar ia.o de unde nu-i. 
De atunci, m-am lecuit de 
prostiile astea cu ghicitul. Și 
după cîte am mirosit eu, s-a 
lecuit și tușa Lisaveta-

N. CREANGA

— Stai să-fi ghicesc eu. In curind n-o să mai ai cui 
să ghicești!

(Desen de CIK DAMADIAN)

De stintui Foca...
A.șa umbla o vorbă în popor : 
De slintul Foca n luna lui Cuptor 
Nu trebuie ca sâ muncești de loc 
Căci altiel e primejdie de toc. 
„Prostii*  șl-a zis Dumitru și-a p'eccr*  
De stintu! Foca-n Ian, la secerat. 
Pe cind Dumitru secera din plin 
A apărut așa. ca din sen’n. 
Cu trupul zvelt, cu mersul ei sprințar. 
Și Smărăndița, cea cu ochi de Jcr, 
N-a prins să numere nici pîn-Ia trei 
Că fulgerul țișnit din ochii ei 
Spre inimioara lui s a dus întins 
Și-așa, călcîile 1 s-au aprins ;
Iar pînă pe la mijloc de Guslar 
S-a cununat cu Smărăndița chiar.

Unii din sat glumesc c-avu noroc 
Cu tocmai de stint Foca, a luat foc 
Deși toți știu că alta e pricina 1 
Că numai Smărăndița poartă v na

FLORIN IORDACHESCU

Ion, cu casa-ntre arini
Avea o curte de găini.
Dar într-o zi, (necaz, ce

vreți ?)
Pieri o pasăre-n coteț.

Fugi Ion pin’ la Marghioala 
Să-i dea un leac, s-alunge 

boala.
Dar ce să vezi, a doua zi, 
Mai multe păsări prăpădi.

Fugi iar omul ca nebun
Să capete un leac mai bun. 
Dar peste două dimineți — 
Muriră toate in coteț.

.. l-a spus Ion, să afle baba. 
Că leacul ei a fost degeaba.

Marghioala stă și se socoate: 
— Păcat că au pierit cu toate I 
Eu, leacuri, mai aveam ceva. 
Dar nu mai ai păsări mata I

CONST, MUNTEANU

S-n imbcănăvit-
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Cînd se îmbolnăvea cineva 
prin Pogana, raionul Bîrlad, 
oamenii spuneau : „Săracu, de 
s-ar însănătoși mai repede*.  
Și care putea și care se pri
cepea, sărea și-i dădea o mină 
de ajutor. Cînd s-a îmbolnăvit 
insă tușa Chiriecița. intimpla. 
rea a stîmit o vîlvă nemaipo
menită.

— Cum ? Să se îmbolnăvea
scă tocmai ea ? Ea care ii lo
cuia pe alții ?

— I s-o fi aplecat de la vreo 
găină luată pe descintec.

— Acuma să-nghită și ea la 
buruieni pînă i-o veni rău.

Suratele așteptau cu nerăb
dare desfășurarea bolii. „Eî, 
acu e acu. Dacă scapă, să știi 
că are vorbă cu dracu, dacă 
nu scapă să știi c-o ia dracu". 
Numai o vecină „grijulie*  
spuse oftind :

— Săraca...
— Ce săraca, soro î Las-o 

să vadă și ea ce-i ăla des
cintec. Că pe mine, cu deseîn- 
tecele ej m-a dat intr-o vătă- 
mătură de credeam că dau 
ortu popii.

Vecina cea grijulie însă, se 
duse in aceeași seară la vră
jitoare.

— Acasă ești, tușe Chirie- 
ciță ?

Nici un răspuns.
— Mai trăiești, tușe Chirie- 

ciță ?
Nici o mișcare.
Vecina, inspăimintată, dădu 

buzna in casă. Mare-i fu mi
rarea insă cind o găsi pe tușa 
Chiriecița lingă foc. descln- 
f.ndu-și în cărbuni.

— Ce faci, tușică 7
— Mă lecuiesc. măicuță.
— Tot cu leacuri de-ale ma

tale ?
— Da' cu ce. cu drăcovenii 

de la doftori ? Chiar acuși tie. 
buie să-mi beau leacul ăsta. 
Da’ cînd îl beau, trebuie să 
fiu singură, că altfel nu-și 
face „ifectul*.

— Apoi, eu mă duc, tușică. 
Rămii sănătoasă.

Cînd dădu să plece vecina 
răsturnă din greșeală o ceaș

Baba Safta. cu dinți rari, 
Mîini uscate, lungi și mari, 
De minciună nu se-ndură
Că-i aduce gîsca-n gură. 
Ea mințind, făgăduiește,
Omul slab crede prostește

Cine crede.n semne bune 
Om cuminte nu-i poți spune i 
Cine crede-n semne rele 

că de pe prichiciul sobei. Din 
ea se rostogoliră niște buline. 
Vecina rămase cu gura căsca
tă.

— Da’ ce-i cu bulinele as
tea, tușico ?

Vrăjitoarea îngălbeni.
— Ei, maică, niște ,,așpe- 

rine*.
— Adică... drăcovenii de la

— De ce ascultă vrăjitoarea 
„statul medicului” ?

— Crezi că.i proastă să se 
doftoricească cu buruienile 
ei ?...

(Desen de NIC. NICOLAESCU) 

doftori 7 Va să zică, nouă ne 
dai să ne amărim sufletul cu 
buruiemi și matale te dofto
ricești cu de-alde astea 7

— Taci I Taci, fata maichii. 
Să nu mai spui la cineva, c-o 
să-ți deseînte o dată baba pe 
degeaba.

Vecina cea grijulie îi trînti 
ușa în nas. A doua zi tot sa
tul știa de isprava tușei Chi
riecița. Vrăjitoarea s-a îm
bolnăvit de-a binelea. S-a îm
bolnăvit de Inimă rea.

PETRE POPA

Tare-i prost și nu m-i jele. 
Cine crede-n semne, azi, 
Singur își face necaz.
Că în semne se încurcă 
Și tot semnu-i dă de furcă

Sluta, pentru măritat, 
Bani a dat și pînza-a dat
Și cămașa descintată I
Dar, e tot nemăritată I
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