
Concursul bienal
„Biblioteca in slujba 
construcției socialiste “

Ia anii reqimului democrat* 
popular, activitatea bibliotecilor 
a luat o dezvoltare nemaiîntîl» 
nită in tara noastră: 16 biblio
teci reqionale și una a Capita
lei, 237 biblioteci raionale si 
orășenești, peste 1.500 de bi
blioteci comunale cu bibliote* 
cari salariati, 10.000 de biblioteci 
sătesti conduse de biliotecari vo
luntari, 2.000 biblioteci apartinînd 
colturilor roșii din aospodăriile 
aqricole colective.

Fondurile de cărți din aces
te biblioteci însumează peste 
18.000.000 de volume; 3.0Q0.000 
de cititori frecventează aceste bi
blioteci, care au citit în decursul 
unui an peste 20.000.000 de vo
lume-

Biblioteca, alături de scoală si 
cămin cultural, a devenit o insti
tuție de seamă în viata satului.

Ea învață, ajută în muncă si 
oferă cititorului desfătarea aleasa 
a lecturii’. Această lume minunată 
a cărților este cunoscută de citi
tori și datorită muncii biblioteca
rului. El adună cărțile potrivite 
tuturora, le orqanizează cititul si-i 
îndrumă în aleqerea lecturii.^ De 
bibliotecar depinde în ce măsura 
biblioteca, munca cu cartea se in- 
teqrează în ansamblul vieții poli
tice și economice a orașului si a 
satului și servește cauzei cons
trucției socialiste.

O privire asupra lecturii din 
satele noastre dovedește ce pot 
realiza bibliotecarii destoinici 
care lucrează cu pricepere si dra- 
qoste.^

D^'-ă acum cîtiva ani, numărul 
de 200—300 de cititori într-un sat 
era considerat ca o realizare, a- 
cum rare sînt bibliotecile comu
nale care au rămas anual sub 600 
de cititori și nu sînt puține nici 
bibliotecile sătesti care au atins 
această cifră.

Avem biblioteci comunale ca» 
l Poiana, Sarmiseqetuza, Geoaqiu, 
[ Mercurea în reqiunea Hunedoara, 

care au înscris peste 1000 de citi
tori cu peste 12.000 de volume 

I citite într-un an de zile.
Biblioteca comunală Dărmă- 

nești, reqiunea Bacău, are 1.550 
de cititori care au citit 27.000 de 

i volume, în comuna Vînători s-au 
înscris 1-580 de cititori cu 18.000 
de volume citite.

Nu este întimplător că în re
qiunea Constanta media număru
lui cititorilor în bibliotecile co
munale s-a ridicat la 827, iar a 
celor sătesti la 250. Transforma
rea socialistă a aqriculturii din a- 
ceastă reqiune se oqlindește si în 
viata culturală a satelor

Este qreu de reprezentat în cifre 
eficacitatea muncii bibliotecaru
lui. Numărul cititorilor, numărul 
cărților citite nu exprimă pe de
plin contribuția bibliotecii la re
zolvarea problemelor politice și 
economice ale satului.. Desiqur, 
lectura cărților ca: „Pămînt des
țelenit" de M. Solohov. „Mitrea 
Cocor" de M. Sadoveanu, „Bără
gan" de V. Em. Galan sau „Se
tea" de T. Popovici au o influentă 
profundă asupra schimbării men- 

i talitătii cititorilor și contribuția 
lor la proqresul construcției so- 

| cialiste la sate este destul de în- 
• semnată-

Tot așa de importantă este pro- 
paqanda cărții aqrotehnice_, care 
ajută nemijlocit la îmbunătățirea 

i și ridicarea producției în aaricul- 
tură, a cărților ideoloqice si de 

i informare politică, a cărților de 
popularizare a științei.

Sînt biblioteci comunale si să
tești în care proootia acestor 
qenuri de literatură citită se a- 
propie de aceea a cărtilcr de be
letristică. In majoritatea bibliotej 
cilor de la sate insă predomină 
încă lectura cărților beletristice, 
ceea ce dovedește că leqătura bi- 

| bliotecii cu viata ec >n unică si 
politică a satului nu este sufi- 

Icient de strînsă, că propaqanda 
cărții nu este subordonată întot
deauna sarcinilor construcției so- 
cialiste la sate.

In anii 1956—1958, lozinca con
cursului care a avut loc între bi- 

1 bliotecile de la sate era : ,,Nici o 
S casă de țăran muncitor fără citi- 
sj tor". întrecerea ce se desfășoară1 

de atunci în toate reqiunile a
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Biblioteca din comuna Domnești, regiunea București, are peste 1.200 de cititori. Zilnic tînărd bibliotecară, Didind 
Grosu, împarte noi cărți.

dus la însemnate realizări în pri
vința măririi numărului cititorilor 
și a cărților citite.

Concursul instituit recent: >,Bi
blioteca în slujba construcției so
cialiste" îndreaptă atenția biblio
tecarilor spre sprijinirea rezolvă
rii problemelor construcției so
cialiste.

Obiectivele concursului, alături 
de atraqerea unui număr cit mai 
mare de cititori, pun în v primul 
rînd sarcina permanentizării a- 
cestora și orientarea lor spre lec
tura acelor cărți care îi ajută să 
înteleaqă si să-și însușească poli
tica partidului nostru, cunoștin
țele aqrotehnice. cărți care con
tribuie la risipirea concepțiilor în
vechite din conștiința oamenilor.

Realizarea acestor obiective 
cere o muncă perseverentă, siste
matică din partea bibliotecarilor, 
studierea cerințelor fiecărui citi
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Rafturile-au prins să geamă 
sub a cărților povară - 
parcă le auzi cum cheamă, 
în sclipire de comoară. 

Ochii lor privesc departe 
prin a slovei revărsare 
căci în fiecare carte, 
parcă ard sclipiri de soare.

Vin sătenii, vin să soarbă 
din izvorul de știință, 
căci amar de vreme, oarba 
le-a fost viața-n suferință.

CONSTANTIN SCRIPCA

tor, cunoașterea profundă a pro
blemelor ce se nun în sat, în pri
vința proqresului colectivizării a- 
qriculturii, a producției aqricole 
etc.

Concursul se adresează nu nu
mai bibliotecarilor, dar si sfaturi
lor populare. Nivelul activității 
bibliotecilor depinde de pricepe
rea bibliotecarilor, dar în aceeași 
măsură și de felul cum aceștia 
sînt îndrumați și sprijiniți de sfa
turile populare comunale, de con
dițiile materiale ce li se creează.

Sfaturilor populare le revine 
sarcina să antreneze deputății, 
comisiile permanente de învătă- 
mînt și cultură, cadrele didactice 
si pe ceilalți intelectuali ai sate
lor pentru sprijinirea bibliotecilor 
și popularizarea cărților în rîndul 
maselor, să asiqure bibliotecilor 
condiții materiale optime. Totoda
tă, sfaturile populare vor orqa-

Azi, în tihna caldă-a vetrîi, 
clipele nu trec deșarte : 
palme tari, ca miezul pietrii; 
răsfoiesc duios, o carte.
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niza pe lînqă bibliotecile reqio
nale, raionale și comunale consilii 
de biblioteci, alese din rîndurile 
celor mai devotați cititori, care 
să le ajute în orientarea conținu
tului activității si în antrenarea 
unui cit mai larq activ obștesc 
pentru popularizarea și răspîndi- 
rea cărții.

Concursul are un caracter per
manent și se desfășoară din doi 
în doi ani, pentru a da biblioteci
lor răqaz de timp să se ridice la 
nivelul celor fruntașe și posibili
tatea unităților fruntașe să-și sta
tornicească realizările.

Titlul de ..Bibliotecă model" ce 
se acordă bibliotecilor fruntașe, 
se va păstra permanent cu condi
ția ca biblioteca să primească de 
două ori consecutiv acest titlu.

Alături de premiile însemnate 
ce se acordă bibliotecarilor, requ- 
lamentul concursului prevede și 
premierea președinților sau se
cretarilor sfaturilor populare, care 
se vor evidenția în mod deosebit 
în sprijinirea activității acestQi 
instituții.

întrecerile socialiste aprind fla
căra entuziasmului în toate dome
niile de construcție socialistă. Nu 
ne îndoim că acest concurs, ca 
formă a întrecerii socialiste în 
domeniul culturii de masă, va mo
biliza mii de bibliotecari, cadre 
didactice, cu draqoste de carte, la 
o muncă entuziastă, pentru făuri
rea bibliotecilor puse în slujba 
construcției socialiste.

ȘTEFAN GRUIA 
director al Direcției Bibliotecilor 
din Ministerul Invățămîntului și 

Culturii



Contribuția muncii culturalela colectivizarea satului

ne vom ocupa în cele de mai jos. 
Badea, directorul căminului cultu- 
pornit de îndată la alcătuirea 

plan care să cuprindă forme

Dună ce satuL Reșca, comuna Dobro- 
sloveni, raionul Caracal, a fost ooopera- 
tivizat, organizația de bază P.M.R, și-a 
îndreptat atenția asupra întăririi celor 
do.tă întovărășiri existente și creării con
dițiilor pentru colectivizarea întregului 
sat.

In toate comunele și satele din jur 
existau gospodării colective, numai în 
Reșca nu. Cu situația aceasta nu se îm
păcau de fel comuniștii din Reșca. In 
toamna anului trecut, după terminarea 
muncilor agricole, într-o adunare gene
rală a organizației de bază, toți membrii 
de partid au luat hotărîrea să pună Și 
în satul lor bazele unei gospodării co
lective După ce au făcut toți cereri de 
înscriere, fiecare comunist și-a luat atunci 
angajamentul să ducă munca de lămurire 
de la om la om, sa atragă cit mai mulți 
întovărășiți în colectivă. Printre angaja
mentele luate trebuie menționat și acela 
al cadrelor didactice de a intensifica miun. 
ca culturală în sprijinul colectivizării sa
tului. Despre implinirea acestui angaja
ment și despre contribuția activității cul
turale

Gh. 
ral, a 
urnii
cit mai variate ale activității culturale. 
Mai întîi s-a consultat cu cadrele didac
tice, a stat de vorbă cu câțiva întovărășiți 
de frunte, le-a cerut sugestii și apoi a 
cuprins într-un plan toate manifestările 
căminului cultural ce urmau să fie orga
nizate în sprjinul creării unei gospodarii 
colective în satul Reșca.

lntr-una din duminici, intovărășiții 
din Reșca au ascultat conferința comu
nistului Neacșu I. Anastasiu despre 
„Avantajele muncii în gospodărie". Zile 
de-a rîndul s-a pregătit tovarășul Anas
tasiu pentru această conferință. A citit 
broșuri, articole din ziarul „Scinteia" și, 
pentru a fi cit mai convingătoare con
ferința. a mers în satele învecinate și a 
cules exemple despre belșugul pe care-1 
aduce gospodăria colectivă țăranilor care 
au pășit pe această cale.

— Multi dintre noi îl cunoaștem pe Păun 
Preda din Hotărani — s-a adresat co
munistul Anastasiu celor ce veniseră să-l 
asculte. La început a zis să mai vadă, 

• să se mai înscrie și alții. Intr-adevăr, 
tcamna a văzut ce roade au cules colec
tiviștii și s-a trecut și el. In anul urmă
tor cine credeți că era printre fruntași ? 
Păun Preda, oare făcuse cu întreaga fa
milie peste 1000 de zile-muncă. Nu mai 
prididea să ducă acasă bucatele. Din 
banii luați de la colectiva și-a «împărat 
aparat de radio, mobilă, a făcut cumpă
rături pentru toti ai casei.

După conferință au urmat discuții. 
Unii întovărășiți tot mai dădeau semne

de îndoială. La cîtva timp, în cadrul umeî 
serbări, au fost aduși colectiviști din sa
tele Fărcașele, Stoenești, Hotărani, Cio- 
roiu și altele și le au vorbit întovără- 
șiților din Reșca. Colectivistul Nicola'e 
Roșea din Fărcașele, care a vizitat Uni
unea Sovietică, a venit și cu fotografii ce 
înfățișau aspecte din colhozurile sovie
tice. Au ascultat oamenii, au privit foto 
grafiile și îndoielile au început să fie 
alungate. Urmarea acestor întîlniri cu 
colectiviștii din alte sate a fost că peste 
40 de familii din Reșca au făcut cereri 
de înscriere în gospodărie.

Echipa artistică a satului Reșca a 
organizat cîteva manifestări culturale și 
în satele învecinate. Cu acest prilej, 
organizația de partid a invitat și cîțiva 
întovărășiți care se lăsau mai greu 
atrași pe drumul gospodăriei. Astfel, 
după serbările date în satele Plăviceni, 
Cioroiu, Hotărani, întovărășiții au vizi
tat pe colectiviștii din aceste sate și au 
văzut cu ochii lor viața nouă pe care o 
trăiesc ei acum.

In centrul satului, lingă gazeta de 
perete, a apărut un panou pentru popu
larizarea colectiviștilor fruntași din satele 
din împrejurimi. La gazeta de perete a 
fost înființată rubrica ; „Și ei s-au înscris 
în gospodăria colectivă", rubrică ce se 
completa zilnic cu numele întovărășiților 
ce pășeau pe calea belșugului.

Așa cum prevedea și 
că al căminului, echipa 
cîteva spectacole cu 
llenuței",. „Răfuiala",
singuri" și altele. Zi de zi a crescut nu
mărul familiilor de întovărășiți care s-au 
înscris în 
gust".

Variate 
desfășurat
Reșca. N-a fost seară în care 
cultural să nu ofere întovărășiților un 
program artistic, șezători literare, seri de 
întrebări și răspunsuri, conferințe eitc. 
Emisiunile transmise la 
rănii muncitori au fost 
proa.pe toți întovărăși ții 
terminarea emisiunilor
cuții și nu rămînea problemă 
nu fie dezbătută și clarificată.

neglijată nici munca pentru 
cărții. Biblioteca a fost în- 
cărți și broșuri despre foloa- 
în colectivă, și în aceste cărți 
răspunsurile la problemele

planul de mun- 
de teatru a dat 

piesele „Zestrea 
„Cei ce rămin

gospodăria colectivă

au fost formele sub 
activitatea culturală

_23 Au

care s-a 
în satul 
căminul

radio pentru ță- 
ascultate de a- 

din Reșca. După 
aveau loc 

care
dio-

să

N-a fost 
răspindirea 
zestrată eu 
sele muncii 
și-au găsit
ce-i frămîntau, multi întovărășiți.

Acum satul Reșca este în întregime 
colectivizat. Munca comuniștilor, spriji
nită de activitatea culturală, a dat roade. 
Comuniștii din Reșca se mindresc că și 
satul lor se numără în prezent printre 
satele și comunele complet colectivizate.

OV1D1U MARALOIU
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Există un vechi provei b: 
„Spune-mi cu 
Iești, 
ești".
te fi 
tenii 
tirnii

cine te înso- 
ca să-ți spun cine 
Intr-adevăr omul poa- 

cunoscut și după prie- 
pe care îi are. In ul- 
ani sătenii din comu

na Holboca, raionul 
și-au făcut un nou și 
prieten — cartea. Cu 
prieten apropiat, cu 
sfătuitor înțelept, mulți ce
tățeni se întîlnesc foarte des. 
Pentru a ne da seama de a- 
cest lucru este de ajuns să 
privim fișele cititorilor. Deși 
nu au trecut nici două luni 
de la începutul anului, sînt 
puține fișele care cuprind 
un singur titlu de carte. Cei 
180 de cititori, care au pă
șit în acest timp pragul bi
bliotecii, au citit pînă acum 
525 de cărți In cursul a- 
nului trecut, cei 603 cititori 
au împrumutat de la bi
bliotecă 6.550 de cărți. A- 
ceasta dovedește că multi 
oameni din Holboca nu vin 
la bibliotecă 
mite ocazii, 
musafiri.

Biblioteca 
meroși cititori permanenți, 
care împrumută 
și noi volume. Să alegem 
cîteva fișe din caseta în care 
stau frumos rînduite. Gheor- 
ghe Bălan a citit anul aces
ta șapte cărți: „Mitrea Co
cor" de Sadoveanu, „Coope-

Iași, 
bun 

acest 
acest

numai ia anu- 
rar, ca niște

a<re astăzi nu-

regulat noi

Se lucrează noi costume naționale pentru echipa artistică din comuna Dom
nești, regiun ea București

o£2z & fitszâ, oCe c&ncuM

Băsești, 14 februarie 1960. Sala cămi. 
nuluj cultural. O scenă cu cortina trans
parentă, trasă de doi puști „binevoitori" 
găsiți printre spectatori- Totuși, sala-i în
țesată de țărani muncitori de toate vîr- 
stele, veniți să vadă... teatru. Un afiș, 
prins în grabă la sfat. Ie anunța un con
curs, o întrecere...

— Joacă ai noștri — șoptește un lo
calnic.

— Și cei din Ortița I
— Vor fi cinci piese.
— Tiii. Fain lucru I
S-au învățat oamenii cu teaitru], cu 

„actorii” lor. Că celor d!in Băsești, chiar 
dacă nu au un cămin prea arătos, nu 
le lipsește echipa de teatru. O mână de 
tineri, entuziaști, toți țărani, instruiți de 
învățătorul Viorel Pop, joacă teatru. 
Transpiră ei, ce-i drept, ore îndelunga
te la repetiții, dar și cînd apar pe scenă 
să te ții aplauze. Entuziasmul acesta, îl 
întîlnești însă și la cei din Oarța de 
Jos, Băița, Ortița sau Oarța de Sus. Ti
nerii actori au venit la Băsești să se 
întreacă în concurs. Au venit pe jos, 
prin ploaie și norod, atunci cînd au vă
zut că nu se îngrijește nimeni de ed. să 
poată ajunge la timp la concurs.

Și au jucat. Cum î Cum au putut I 
Cum s-a priceput instructorul lor, pen
tru că de ajutat nu i-a ajutat altcineva 
cu mai multă experiență.

— N-ajung actorii Teatrului de Stat 
din Baia Mare, pin-la noi... — a spus 
careva.

— Batăr de ar veni cei de la raion, de 
la casa de cultură.

Entuziaștii „actori" de care am vor
bit, și-au ales piese bune, frumoase, le
gate de frămîntările satului lor, ca „Cei 
care rămîn singuri” de L. Demetrius (Ia 
Băsești), „Îndoiala" de Ernest Maftei (Ia 
Băița), „Cremene le știe pe toate" de 
I. Coheșev (la Ortița), Și acum un lucru 
valabil pentru toate echipele de teatru 
participante la această fază. Este nece-

sară atragerea în formație și a vîrstni- 
cilor, pentru interpretarea corespunză
toare a rolurilor respective, existente in 
piese. Oricît de mari au fost mustățile 
din lină, aJe unora, sau cele făcute cu 
cremă de ghete, ale interpreților de la 
Băița, glasul, fața, mișcările îi trădau 
pe cei cărora abia... le mijea mustața.

Dar oamenii i-au aplaudat, și-au mani
festat bucuria că în ciuda greutăților, 
entuziaștii „actori" amatori au fost pre- 
zenți pe scena modestă a primei iaze 
a festivalului.

Ș. RADULESCU„Metodele“ unei instructoare de teatru
ajuns in comuna Stoe- 
Craiova, am aflat că, 

clasă din clădirea șco-

rativizarea agriculturii în 
R.P.R.', „Prin întovărășire la 
gospodăria colectivă", „Cul
tura viței de vie" etc. O 
altă fișă : Ioan Cărunții. Nu
mărăm cărțile citite. Sînt 
nouă la număr. Ne uităm la 
titlul autorilor : Rebreanu, 
Marin Preda, Al. I. Ghilia. 
Mai găsim, de asemenea, și 
broșuri agrotehnice.

Sătenii din Holboca citesc 
mult, famnii întregi citesc.

se și interesante. Recenziile 
făcute simplu, pe înțelesul 
tuturor, an darul de a trezi 
interesul cetățenilor pentru o 
anumită carte Printre căr
țile recenzate în ultimul timp 
se află „Morometii", ,,Setea“, 
„Lenta". „A venit un om". 
După cum se vede cărțile 
au fost bine alese, ele tra- 
tind teme din viața satului. 
Aceasta a făcut ca cei care 
au ascultat recenziile să do-

Pascal Copaceanu, Ion Co- 
păceanu, Dumitru Copaceanu 
— tatăl și ce? doi feciori — 
se numără printre cititorii 
permanenți ai bibliotecii. Ase. 
meni Jar sînt familiile lui 
Nicolae Rață, Grigore Anică 
sau Grigore Mandache.

Cum s-a născut și cum 
este cultivată în comuna 
Holboca această dragoste 
pentru cuvfntul scris ? Meri, 
tul este în primul rînd ai ti
nerei bibliotecare Lucia Știr- 
bă-ț, care dovedește pricepe
re și entuziasm în munca 
pe care o depune.

Manifestările organizate 
de bibliotecă sînt numeroa-

apoi să citească 
despre care s-a

literare, bibliote.

rească mai 
și cărțile 
vorbit.

La serile
cara a antrenat o serie de 
cititori buni, care să facă 
lectura unor pagini de ro
man sau a unor poezii. Ast
fel la seara literară cu tema: 
„Transformarea socialistă a 
agriculturii oglindită în li
teratură" au citit tinerii Ion 
Copaceanu, Gheorghe Ha- 
ciu și Ion Rată. Este și a- 
ceasta o formă 
face pe cititori 
noi cărți.

Bibliotecara
folosește și agitația vizuală

bună de a-i 
să cunoatscă

din Holboca

pentru recomandarea cărți
lor. La sfatul popular și la 
căminul cultural sînt afișate 
panouri cu coperti și liste 
cu noile cărți intrate în bi
bliotecă.

lată numai cîteva metode 
prin care bibliotecara Lucia 
Știrbăț reușește să atragă 
cititorii. Ea știe bine că nu 
este nici un succes dacă ai 
multi cititori, care să fi ci
tit doar una sau două cărți. 
Aceasta ar însemna o mun
că formală, de suprafață Iar 
pentru ca o bibliotecă să 
poată răspunde menirii pen- 
Itu care a fost creată, tre
buie să facă în Ir-adevăr e- 
ducație oamenilor muncii și 
aceasta printr-o lectură sis
tematică, bogată și perma
nentă.

Regulamentul noului con
curs bienal „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste" 
prevede: „atragerea masivă 
spre c«rte a oamenilor mun
cii de la orașe și sate și a 
tineretului, permanentizarea 
lor ca cititori ai biblioteci
lor".

Despre biblioteca din Hol
boca. care are numeroși ci
titori permanenți, 
spune că 
menirea și 
cu succes

se poate 
își îndeplinește 
poate participa 

la acest concurs.

A. CROITORU
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De cum am 
nești, regiunea 
într-o sală de 
Iii, urma să aibă loc repetiția piesei 
„Taiga" de P. lalțev. Și, lâra să mai 
pierd vremea, ni-am îndreptat intr-a
colo.

In sfîrșit. după multe strădanii din 
partea tovarășelor Bena Stamen, di
rectoarea căminului cultural, și Maria 
Nistorescu, instructoarea de teatru, re
petiția a început. Era de fața și tov. 
Iepure, din partea casei raionale de 
cultură, care venise să vadă cum se 
desfășoară pregătirile pentru concurs.

In scena apar două personaje 
8e rostesc primele replici. Tova
rășa Nistorescu își pierde răbda
rea. Oprește repetiția. încearcă sa ex
plice cum trebuie jucat rolul sanitarei 
Golubeva, interpretat de tovarașa Elena 
Stan. Și scena se reia, o data, de două 
ori... lnstructoarea de teatru și-a pier
dut calmul. A devenit foarte nervoasă.

— Nu așa. doar ți-am spus de-o sută 
de ori — interveni cu glas răstit Ma
ria Nistorescu. — Nu știu ce să mă 
mai fac I

In cele din urmă, preia conducerea 
repetiției tov. Iepure.

Din nou sintem la începutul primei 
scene. Calm, tov. Iepure arata cura tre
buie spusă fiecare replică. Dar tovarașa 
Nistorescu s-agită, intervine, mi se mai 
poate stăpîni.

— Mișcă samovarul; nu, lasă l așa, 
fă ceva, nu sta de lemn — și s-a apro
piat de interpreta Elena Stan, și a su
cit-o, a așezat-o cînd într-un loc, cînd 
în altul...

Repetiția se desfășoară mai departe. 
Dar, tov. Nistorescu nici voma să se 
calmeze. Intervenea mereu, din ce în 
ce mai nervoasă.

Să lăsăm la o parte amănuntele și 
să vedem ce s-a mai întîmplat. Repe
tiția s-a întrerupt la jumătatea piesei. 
Fără să-i spună nimic tovarășei Elena 
Stan, instructoarei a liotărît să fie 
ales altcineva să interpreteze ro
lul ei. M-am gindit atunci la efortu
rile pe care le-a făcut interpreta 
Elena Stan, care a învățat tot rolul și 
care joacă pentru prima dată într o 
piesă. Și eîtă bucurie a avut cînd a 
auzit că a fost 
tarea unui rol I 
instructoare de 
ceasta dragoste 
severență, fără 
șei Elena Stan cum trebuie să-și inter
preteze rolul. Dar din cîte am auzit, 
earn ăsta-i obiceiul tovarășei Nisto- 
rescu 1 Au mai pățit-o și alții.

Dacă va proceda și în viitor tot așa. 
nu-i de mirare să auzim intr-o bună 
zi că tov. Maria Nistorescu a rămas 
singură în echipa de teatru.

O. MAREȘ

aleasă pentru .nterpre- 
Era firesc ca tovarășa 
teatru să stimuleze a- 
și, cu răbdare cu per- 
nervi să arate tovară-
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în prag de primăvară

O ocupație aducătoare de mari venituri — legumicultura, Iata-i pe colectiviștii din Grădinari, 
gnmea București, pregătind răsadurile necesare grădinii lor de legume-

IPERSPECTIVELE AGRICULTURII

(h
In aceste zile, cînd după calendar ne aflăm în plină 

iarnă, in natură a început domina primăverii. Sim
țind înnoirea din natură, 
nă înverzind pe alocuri 
erata sa se deschidă.

Primăvara timpurie a 
preocupări noi- Iată, bunăoară, membrii celor trei în
tovărășiri din comuna Dobrita, raionul Ta- Jiu, au 
desfundat 40 la sută din suprafața plantată cu pomi 
fructiferi, au plantat peste 500 de tutori si au trans
portat 1.800 tone de aunoi de araid. Colectiviștii din 
Păulești, reqiunea Baia Mare, au amenajat si însămîn- 
tat cu lequme peste 800 m.p. paturi calde. Vor pro
duce astfel lequmele timpurii care le vor aduce în
semnate venituri bănești.

Gospodăria colectivă din Olari, reqiunea Oradea, a 
obtinut în anul trecut de pe cele 100 hectare culti
vate cu orz, cîte 3000 kq/ha. Unul din secretele acestei 
producții mari a fost semănatul timpuriu. Invațînd 
din experiența anului trecut, colectiviștii au^ trecut 
de pe acum la însămîntarea orzului de primăvară.

Este știut faptul că lucrările aqricole de primăvară 
cer un mare volum de muncă într-un timp scurt. Pe 
de altă parte, de executarea la timp a acestor lucrări 
depinde în mare măsură soarta recoltei viitoare- Iată 
de ce se impune o deosebită atentie si qriiă pentru 
executarea cît mai de timpuriu a acestora.

Ce avem în mod practic de făcut ?
In primul rînd trebuie ca peste tot să se termine 

lucrările preqătitoare pentru campania aqricolă de 
primăvară. Intre acestea, repararea uneltelor, condi
ționarea și tratarea semințelor au o deosebită impor
tanță. Experiențele făcute la Institutul aqronomic din 
București au arătat că prin folosirea semințelor bine 
condiționate și tratate, producția a crescut cu pînă 
la 30 la sută. In același timp să se continue trans
portul qunoiului de qraid și a altor înqrăsăminte. pe 
terenurile destinate însămînțărilor. cît și în vii, livezi, 
grădini de lequme. Gunoiul de qraid este înqrăsă- 
mîntul cel mai complet ii care dă un însemnat spor 
de recolte la hectar. Totodată trebuie să se treacă cu 
toate forțele la executarea însămînțărilor de primă
vară. Orzul, mazărea, floarea soarelui, sînt plante 
care se pot semăna fără nici un fel de 
acestora nu suferă din cauza qerului. 
ză foarte bine în pămînt, pînă cînd 
umiditatea devin favorabile încoltirii
Semănate timpuriu ele răsar și se dezvoltă viauros 
înainte de a apare buruienile și insectele dăunătoare.

O atenție deosebită trebuie să se dea semănăturilor 
de toamnă. Acestea trebuie controlate pentru a sta
bili felul cum au iernat. In cazul cînd din cauza în
ghețului și dezqhetului repetat arîul este descălțat, 
trebuie să se execute o tăvăluqire pe întreaqa supra
față. Dacă se observă formarea crustei la suprafața 
pămîntului, să se execute o qrăpare perpendiculară 
pe direcția rîndurilor, pentru a nu smulqe tinerele 
plante din pămînt. Acolo unde există posibilități să 
se aplice înqrășăminte chimice, care ajută la crește
rea plantelor. Se recomandă în acest scop superfos- 
fatul și azotatul de amoniu în cantitate de 300 ka/ha. 
Foarte bune rezultate dă și cenușa.

In vie și livadă sînt de asemenea multe de făcut. 
In aceste zile se fac ultimele preqătiri pentru plan
tarea viilor și pomilor. Zilele frumoase dinaintea în
floririi pomilor sînt deosebit de prielnice executării 
tăierilor, se pot face arăturile si împrășțierea îngră
șămintelor în intervalele dintre pomi.

La toate aceste lucrări, fie că se execută în cîmp, 
în vie, în livadă sau în grădina de zarzavat, trebuie 
să se tină seamă de condițiile specifice de sol si cli
mă ale reqiunii respective. De aceea este necesar să 
cerem sprijinul inqinerilor si tehnicienilor care pot 
face recomandări si deosebit de valoroase.)

Ine. M BOGDAN

Colectiviștii din comuna Grădinari, regiunea București, pun mare preț pe ingrășarea ogoarelor cu 
gunoi de grajd. Bi pun astfel temelie unei recolte bogate.

adus țăranilor muncitori

coltul ierbii a ieșit la lumi- 
cîmpiile, iar mugurii sînt

risc. Semințele 
Ele se Dastrea- 
temneratura si 
si răsăririi lor.

Lu anul care a trecut, lucra
torii din agricultura raionului 
Birlad au obținut bogate reali
zări. Dintre acestea, la loc de 
frunte se situează terminarea 
cooperativizării agricuitiirii. Gon- 
viug.ndu se de avantajele muncii 
în comuti, tot mai mulți țărani 
muncitori au pășit pe drumul a- 
rătat de partid, înscriindit-se iu 
gospodăriile colective și întovă
rășirile agricole. In prezent 
7.645 familii de țărani muncitori 
lucrează iu cele 59 gospodării 
colective și întovărășiri pe o 
suprafață de 23.528 ha.

Unul din cele mai importante 
rezultate ale cooperativizării ra
ionului este faptul ca muncind 
iu comun, sub îndrumarea ingi
nerilor și tehnicienilor, aplicîtid 
regulile agrotehnice recomandate 
de știință, țăranii muncitori au 
obținut recolte mari la toate ciul- 
tnriie agricole.

O mare parte din teritoriul ra
ionului nostru eiste ocupată de 
dealuri și coaste favorabile cul
turii viței de vie și pomilor fruc
tiferi. Cu toate acestea viile exis
tente sînt în majoritate formate 
din ■'soiuri hibride, cu productivi
tate mică, iar livezile sînt reduse 
ca suprafață Pentru dezvoltarea 
sectorului vitipomicol și îmbună
tățirea calității lui, în anul trecut 
a luat ființă pepiniera pomicolă 
raională, menită să asigure ma
terialul săditor necesar 
lor socialiste, 
s-au plantat II ha. 
pomi fructiferi și 16 ha. vie al
toită.

Iu anul I960 planul de produc
ție prevede obiective precise, care 
vor duce la dezvoltarea pe mai 
departe a sectorului socialist, la 
mairirea producției marfă, la a- 
sigurarea piații cu mari canti
tăți de produse agricole. Astfel 
s-au planificat pe raion produc
ții medii de 1.370 kg. grîu, 1.600 
kg. porumb, 1.000 lig. floarea- 

uni'tăți-
Peiitru început 

livezi de

soarelui și 1G.3U) Kg. sfecla de 
zahar la hectar. Aceste produc
ții sînt mult rnai apropiate de 
posibilitățile reale și toiodată 
mobilizatoare. Pentru dezvolta
rea sectorului viti.pomicol, gos
podăriile colective vor planta în 
1960 o suprafața de 277 lia. vie 
altoita și pe rădăcini proprii și 
85 ha. livezi de pomi fructiferi. 
Condițiile naturale ale raionului 
oferă posibilități de dezvoltare 
și pentru sectorul jgumicol. 
Grădinăritul s-a dovedit a fi deo
sebit de rentabil mai ales pentru 
unitățile din apropierea orașului, 
care au posibilități de desfacere 
pe piața. De aceea, unitățile am 
raion și-au propus să cultive eu 
legiune și zarzavaturi o supra
fața de aproape 500 ha., iar cu 
cartofi peste 220 ha.

Calăuzindu-se după indicațiile 
Plenarei G.G al P.M.R. dm 3-5 
decembrie 1950, gospodăriile co
lective din raion și-au propus să 
dezvolte sectorul zootehnic și în
deosebi creșterea vacilor de 
lapte. Folosind posibilitățile pro
prii cît și creditele acordate de 
stat, gospodăriile colective vor 
cumpără în 1960 un număr de 
1.400 de vaci. O parte din aces
tea vor înlocui electivele de vaci 
necorespunzatoare, slab produc
tive. Ca urmare încărcatttira la 
suta de hectare teren agricol va 
fi la sfirșitul anului 1960 de 16 
bovine, din care 8 vaci, 101 ovi
ne și 30 porcine, din care 4 
scroafe. De asemenea, gospodă
riile își vor dezvolta sectorul 
apicol, cît și cel al creșteri, pă
sărilor, al căror număr va ajun
ge Ia 100 pentru fiecare 100 ha. 
cultivate cu cereale. O dată cu 
creșterea efectivelor, planul pre
vede o creștere simțitoare a pro
ducțiilor. Astfel s au prevăzut 
ca producții medii pe raion: 
1.300 litri lapte pe cap de vacă 
furajata, 45 litri lapte de la fie
care oaie, 16 purcei la necare 
scroafa, 90 oua de la fiecare 
găină și 15 kg. miere marfa de 
la o colonie de albine. Exista în 
mod practic posibilitatea de a se 
obține aceste producții prin îm
bunătățirea hrăiiirii și îngrijirii 
animalelor și îndeosebi prin fo
losirea pe scară larga a porum
bului insilozat în hrana tuturor 
speciilor de animale. Avind în 
vedere marea importanța a a- 
ceshii furaj, care pe lingă faptul 
că este consumat cu plăcere de 
animale, dînd rezultate deosebit 
de bune în producție, este și 
foarte ieftin, s-a propus extinde
rea culturii lui. in acest an vor 
fi cultivate cu porumb siloz 560 
ha. de pe care se vor' obține iu 
medie 25.000 kg./ha., deci in lo
ial 20.000 toile porumb siloz, l’c 
lingă acestea, se vor folosi pen
tru insilozare și alte plante care 
se pretează la acest procedeu de 
preparare și conservare.

Din cele arătate pînă acum 
reiese că anul I960 va însemna 
o etapă nouă în dezvoltarea a- 
gricultnrii raionului nostru, eta
pa în care se va trece cu toate 
forțele la consolidarea sectorului 
socialist și îndeosebi a gospodă
riilor colective. Vrem ca in amil 
acesta să lichidăm cu produc
țiile mici la hectar, să dezvollam 
sectorul zootehnic — ramură de

osebit de rentabilă în condițiile 
raionului nostru.

Sini sare.ni care cer o bună 
organizare a muncii și o condu
cere pricepută, aplicarea tuturor 
reconnodațirlor științei agrozoo
tehnice. De aceea, încă de la 
începutul anului, gospodăriile 
colective au trecut la organiza
rea brigăzilor și echipelor. Tere
nurile au fost repartizate acesto
ra, asigurîiidu-se permanentiza
rea lor pe durata întregului ci
clu de producție. Ținândiu-se se.a- 
ma de fertilitatea fiecărui lot de 
păinîtrt în parte, s-au stabilit 
sarcini de plan precise, precum 
și mijloacele agrotehnice ce vor 
fi aplicate. De asemenea, 
du-se seama de condițiile 
fice ale fiecărei gospodarii 
recomandările' pentru anul 
s-au stabilit normele de 
pentru toate lucrările agricole.

Aceste măsuri, cît și entuzias
mul cu care au porni1 la muncă 
colectiviștii și întovărăși ții din 
paionul Bîrlad, încă de la înce
putul aimlui, sînt primele asigu
rări că sarcinile propuse pe a-< 
nul acesta vor fi cu siguranță 
realizate.

ținîn- 
speci- 
si de 
i960, 
lucru

Ing. PETRU CHIRIAC 
șeful secției agricole a Sfa
tului popular raional Birlad.

Cine poartă vina?

care 
țărani

In toamna anului trecut, și 
în comuna Main Mare ca îțn 
atitea alte sate și comune din 
raionul Graiov.a, a luat ființă 
un cerc agrozootehnic, la 
s-au înscris numeroși 
muncitori.

La primele lecții au venit toți 
cursanții. Pe bună dreptate, ei 
așteptau ca lecțiile să le intăți- 
șeze metodele bune folosite de 
colectiviștii dm alte comune, re
comandările agrotehnicii în le
gătură cu efectuarea mimcriSr 
agricole și mai ales ce trebuie 
să facă in mod practic pentru 
ca munca lotr să fie mai spor- 
nică.

Dar se vede treaba că lectorii 
au uitat des-pre aceste dorin,ți 
întemeiate ale cursanților. Că 
așa stau lucrurile ne-o demon-, 
strează lecțiile întocmite în gra
bă, aride, greu de urmărit și 
care s-.au limitat aproape în 
întregime la prezentarea aspec
telor teoretice ale problemelor. 
Ctirsaii'.ii și-au arătat dfntr-up 
început nemulțumirea lor, dar 
lectorii n-au ținut seamă de a- 
ceste cerințe și au prezentat în 
continuare lecții Ia „nivelul" ce
lor ținute in primele săptămîni.

Ca urmare, cursurile au f«-*t 
frecventate de tot mai puțini 
cursanți, ba unele au fost amî- 
nate din lipsă de... auditori.

Iar tovarășii care răspund de 
cercul agrozootehnic se tot în
treabă, rmrați : de ce nu vin 
oamenii ?

M. O.



Moroianu se lăsă greoi, obosit și învins, 
pe scaunul lui scorojit.

— Așa e, ai dreptate. N-am făcut cum 
ar fi fost mai bine.

Dinaintea sa. plin de un neasfîmpăr 
tineresc, măsurînd odaia cu pas ușor și 
elastic, dar cu un aer grav întipărit pe 
chip, se afla inginerul zootehnic Proas
păt venit în colectivă, inginerul se fami
liarizase repede, în eîteva zile, cu toate 
problemele care-l interesau direct „Ce să 
fac ? — își zise Moroianu. — Dacă erai 
aici din toamnă, era altă mîncare de 
pește".

— Situația e clară, — reluă inginerul, 
pe un ton de catedră, demonstrația pe 
care Moroianu o înțelesese de altfel foarte 
bine — Nu numai că sfecla de nutreț 
costă mai mult decît porumbul siloz, e 
doar lucru dovedit, dar n-are nici forța 
nutritivă a acestuia Cu 25 de kilograme 
de porumb siloz, obții aceeași cantitate 
de lapte pe care ți-o dau 31 de kilograme 
de sfeclă furajeră.

— Știu, știu — oftă Moroianu.
— Iată, am stat de vorbă cu colegul 

meu din Gorganele. Ei pun porumb siloz 
pe 200 de hectare.

— Cred și eu, dacă au cu ce 1 Nu i-a 
lovit secetă ca pe noi. Au dat și la ziua- 
muncă mai mult, le-a rămas și de să- 
mînță.

— Am putea împrumuta de la ei. 
Președintele schiță un surîs amar.
— De la ei? Haida det Păi cu Gor

ganele sîntem în întrecere. Cum o să le 
cerem tocmai lor ?

— Ce fel de întrecere ?
— Adevărat, uitasem, nu ți-am spus, 

întrecere pentru o producție sporită de 
lapte pe cap de vacă. Și pentru un preț 
de cost redus. Astea-s obiectivele.

— Ei poftim 1 Cu atît mai mult să nu 
vă fi lăsat I

— Dar ți-am explicat — se apără 
obosit Moroianu ...

Lucrurile se petrecuseră într un fel 
cumva neașteptat. Colectiva prevăzuse 
recuperarea a o sută de hectare inunda
bile, prin îndiguiri. Cultura statornicită 
fusese porumbul siloz- Se păstrase o can
titate corespunzătoare de sămînță. La 
sfîrșitul lui martie, colect.va primise însă 
de la o carieră de piatră trei buldozere 
cu cupe mari. Era un ajutor al minerilor. 
Intr-o săptămînă, digul fu prelungit cu 
încă o lungime. Se cîștigară astfel alte 
o sută de hectare. Aprilie batea la ușă. 
Porumbul de sămînță, ales din timp, 
uscat cum trebuie și cu puterea de încol- 
țire cerută, nu le prisosea. Seceta îi silise 
să drămuiască și să împartă totul la 
centimă. „Punem lucerna și sfeclă de 
nutreț1* — hotărise consiliul.

— Cu atît mai mult 1 — stărui ingi
nerul. — Să cumpărăm sau* să împru
mutăm. Și imediat Miine intrăm în apri
lie. Cere G A S.-ul, spuse el arătindu-i 
telefonul.

Președintele se urni cu o sprinteneală 
surprinzătoare pentru volumul său — 
era un om gros, îndesat — și făcu co
manda prin centrală :

— Dă-mi G.A.S.-ul. Hai, dar repede.
In curtea colectivei pătrunse un auto

camion care stopă chiar lîngă ferestra 
biroului.

— De unde mai e și ăsta ? — întrebă 
inginerul.

— Asta? De la Gorganele. Ei drăciei 
LJite-l pe Dima, președintele. Ce-o fi 
cu el ?

Pe lîngă Moroianu, Dima arăta ca un 
țîr. Era slab, aproape uscat, și aprindea 
țigară de la țigară. Energia nu i se citea 
decît în ochii de viezure, cărora se spu
nea că nu le scapă nimic.

— Bucuroși de oaspeți ? — întrebă el 
cu țigara în mînă, din pragul ușii. — Ve
nim de la oraș și, ce-am zis, hai să 
facem o haltă.

„Tocmai acum te găsiși și tu 1“ — își

zise Moroianu, gîndindu-se la ceea ce va 
trebui să discute cu G.A.S.-ul. Nu-i con
venea de loc să-l aibă martor pe Dima 
în problema nu prea roză a silozului.

— Pot să iau loc ? — întrebă Dima. Șî 
se așeză ca la el acasă, lîngă telefon.

— Da, sigur, de ce să nu... — îngăimă 
Moroianu. — Numai că... eu zic să tre
cem mai bine alături. E mai larg, știi, 
mai multă lumină-..

Tocmai atunci sună și telefonul.
— îmi dai voie ? — se repezi Moroia

nu, gata să-l răstoarne. Era G.A.S.-ul.
— Alo, G.A.S.-ul ? Lespedea la telefon. 

Colectiva, da I G.A.S.-ule, stai așa puțin...
Acoperi receptorul cu palma și se în

toarse încurcat:
— Ce ziceți, „trecem" dincolo ?
Dima înălță din umeri.
— Dom’le eu... dacă ai ceva...
— Nu, doar așa...

. Ieșiră, și, spre ușurarea lui Moroianu, 
inginerul fu atît de inspirat îneît să 
tragă și ușa...

Exact cînd termină convorbirea, Mo
roianu văzu că autocamionul o ia din 
loc. Ieși într un suflet. Nu-1 mai găsi 
decît pe inginer.

— Unde-i Dima ?
— A plecat I
— Te pomenești că s-o fi supărat. în

țelegi, prea l-am scos afară.
— Se prea poate. Nu mi-a spus nimic.
— Ascultă, s-o fi auzit ceva aici, 

alături ?
— S-a cam auzit.
— Dracu’ să-l ia de telefon. Trebuie 

să mai și țipi.
— Și cum e ?
— Directorul era pe teren. Cu toate 

astea, cică se face. Să mai telefonăm și 
mîine.

★
Dima n-avea numai ochii buni, ci și 

auzul. Pricepuse repede cum stau lucru
rile. Picase pe nepoftite, într-un moment 
nepotrivit. Moroianu era mîndru, și lui 
îi plăceau astfel de oameni. Moroianu 
se ferise de el. Se ferise de Gorganele. 
Fiindcă erau în întrecere. „Poate că la 
fel aș fi făcut și eu" — își zise Di-ma. 
„Da, le vine greu să ne ceară. Dar nouă 

ne-ar fi ușor să-i ajutăm. Din inițiativa 
noastră. Să nu se căciulească ei. Să le 
dăm noi".

își aminti însă de Nae Datcu, briga
dierul zootehnic. „Asta n-o să vrea. 
Parcă-1 văd. Mînă strînsă și pătimaș. 
O să se împotrivească".

Chiar așa se și întîmplă, cînd, ajuns 
acasă, le ceru părerea alor săi. Datcu sări 
ca ars.

— Da’ filotim mai ești, tovarășe pre
ședinte I Hai să le dăm din rezervele 
noastre, iar ei să cîștige întrecerea. Hm, 
cum vine asta ?

— Măi, Datcule... știu că ții cu sec
torul tău, cu al nostru. Dar gîndește-te, 
e o chestie de omenie, ce naiba. Frumos 
ar fi ca noi, șapte comun ști, cîți sîntem 
de față, aproape tot consiliul de condu
cere, să nu-i ajutăm ?

— Nu le dăm noi, or să ia de la G.A.S., 
observă careva.

— Păi nu-i mai frumos să le dăm noi '
Datcu depuse armele :
— Ce mai, aveți dreptate.
D.ma luă telefonul.
— Ce faci ?
— II chem pe Moroianu. Să vină cu 

autocamionul.
Moroianu sosi într-o oră. Intră în clă- . 

direa sediului. O ușă întredeschisă în | 
fundul săliței și un zvon de glasuri îi ' 
îndrumară pașii intr-acolo.

— ... fiindcă voi nu știți cum a în
ceput, — spunea unul — Cînd am fost cu 
Moroianu în Uniunea Sovietică, am vă
zut colhozul ăla de care vă spuneam, cu 
patru autocisterne. Albe, grele ca niște 
dropii. Pentru transportul laptelui, care 
va să zică. Le privim noi cu îneîntare, și 
numai ce-aud pe Moroianu : „Măi, zice 
el, cînd om avea și noi măcar o autocis
ternă ?“ „Ei, zic eu, vaci bune 6ă creș
tem, că om avea și noi". Și uite așa, 
ne-a venit ideia întrecerii. Bun băiat, 
Moroianu ăsta I Om cu suflet. Simțit. 
De asta ziceam ..

Moroianu simți nevoia să se întoarcă. 
Ieși tiptil și-i făcu semn șoferului să 
claxoneze.

N. CULCEA

MIHAIL ȘOLOHOV

Fragment din volumul II

Viața își urma cursul în Gremeacii Log fără să-și accelereze pa 
sul domol, dar fiecare zi și fiecare noapte aduceau într-una în 
cele trei sute de curți ale satului bucuriile lor mari și mici, întristă
rile și grijile lor, aduceau cîte-un necaz care nu trecea chiar atît 
de repede..; Luni, în zorii zilei, a murit pe izlaz bătrinul păstor al 
satului, moșul Aghei. Fugise să ntoarcă din drum și să gonească 
către turmă o vacă tînără și din cale-afară dei vioaie care abia 
născuse primul vițel, dar n a prins să fugă multă vreme, bătrînește, 
la pas, și dintr-odată s a oprit în loc strîngînd biciușca la piept, 
s-a clătinat o clipă bătătorind pămîntul cu picioarele-i sleite de pu
teri și apoi, legănîndu-se ca un om beat și scăpînd biciușca din 
mînă a pornit-o îndărăt cu pasul încet și nesigur. Nora lui Beshleb- 
nov, gonind vaca, îl văzu, porni în goană spre el, apucă în mîinile 
ei mîinile reci ale bătrinului și respirfnd greoi, suflînd cu căldură 
in ochii sticloși ai lui Aghei, îl intrebă :

— Ce-i bunicule ? Ce e drăguțule ? Nu ți e bine ? — Și dintr-o 
dată răcni în gura mare : — Da, da, nu ți e bine 1 Cu ce te pot 
ajuta ? I..;

Moșul Aghei răspunse abia mișeîndu-și limba înțepenită :
— Nu te speria fata mea dragă... Ține-mă de subsuoară să nu 

cad..;
Și cit al clipi din ochi, căzu întîi pe genunchiul drept, apoi se 

răsturnă pe-o parte. Murise. Atîta tot. Iar la vremea prînzulu', 
aproape la același ceas, două tinere colhoznice fuseseră apucate 
de durerile facerii. Una născuse mai ușor, cealaltă se chinuia 
cumplit. Davîdov fusese nevo!t să trimită de urgență la Volskovoi 
prima căruță care-i ieșise în cale, să I aducă de acolo pe felce
rul sectorului.

De-abia se întorsese din casa rămasă pustie după moartea moșu
lui Aghei, de-abia își luase rămas bun de la răposat, și deîndată 
își făcu apariția la conducere tînărul colhoznic Mihei Kuznețov. 
Palid, emoționat, el începu chiar din prag :

*• Dragă tovarășe Davîdov, pentru numele Iui Hristos, scoate-mă 
din belea I De două zile se chinuiește muierea și nu poate să 
nască. Mal am doi copii, mi se rupe inima cînd mă uit la ea.
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Fă-mi rost de cai să aducem felcerul că muierile din sat n-au ce-; 
face...

— Haide I — spuse Davîdov și ieși în curte.
Moș Sciukar plecase în stepă după fin. Toți caii erau duși 

care încotro.
— Să mergem spre casa ta și prima căruță pe care o întîL- 

nim în cale o și trimitem la Voiskovoi. Tu du-te la nevastă-ta, iar 
eu pe care o apuc o și trimit.

Davîdov știa perfect de bine că nu se cade ca un bărbat să 
stea în preajma locului unde naște o femeie, și totuși umbla în 
sus și-n jos pe lîngă zaplazul pricăjit al căsuței lui Kuznețov. Fă
cea pași mari privind dintr-un capăt la celălalt ulița pustie, auzea 
gemetele surde și strigătele prelungi ale femeii, ofta stăpînit as- 
cultînd durerea ei și înjura cu jumătate de gură trîntind cu necaz 
cele mai piperate sudalme marinărești. Iar atunci cînd văzu venind 
la pas pe uliță căruța lui Andrei Akimov, sacagiul brigăzii, un flă
căiandru de vreo șaisprezece ani, Davîdov, sprinten ca un băiețaș, 
porni în fuga mare spre el, îi tăie drumul, cu greu dădu jos din 
căruță polobocul plin cu apă și spuse cu respirația întretăiată :

— Uite ce e flăcăule, o muiere de-aici se simte tare prost. Ai 
cai buni, du-te nfr-un suflet la Voiskovoi și adu mi-l pe felcer viu 
sau mort 1 Orice s-ar întîmplă cu caii, răspund eu, asta e I

Și-n liniștea apăsătoare de amiază răsună din nou și se frînse 
brusc geamătul surd al femeii care se chinuia în ghiarele morții. 
Davîdov privi insistent în ochii flăcăiandrului și I întrebă :

— Auzi î Ei, dă-i drumul 1
Stînd în căruță drept în picioare, în toată înălțimea lui, flăcăul, 

ca un om matur, aruncă o privire scurtă asupra lui Davîdov.
— Nene Semion, înțeleg totul, și de cai nu aveți grijă I
Caii se smulseră din loc, flăcăul stînd în picioare șuiera voini

cește și învîrtea biciul, iar Davîdov, privind la colbul care se ridica 
. de sub roțile căruței, dădu din mînă și porni către conducerea 

colhozului. In drum el mai auzi o dată un strigăt sălbatic de fe
meie, se strimbă ca din pricina unei dureri ascuțite și numai după 
ce străbătu o bucată bună, mormăi înciudat :

— Uită-te la ea : ii arde de născut și nici atîta treabă nu știe 
să facă, asta e I

Ajuns la conducere, Davîdov nici nu dovedi să termine cu așa- 
numitele treburi curente, și iată că în odaie intră un flăcău care 
privea rușinat în jurul său. Era fiul bătrinului colhoznic Abramov. 

I Mutindu-se de pe un picior pe celălalt, jucind parcă pe loc, flă- 
| căul incepu cu greu :

— Towilișe Davîdov, avem nuntă azî și vă poftim cu întreaga 
familie. N-o să He frumos dacă o să lipsiți de la masă;

PAMINT

In clipa aceea Davîdov nu s< 
răcnind cit il ținea gura :

— Ați căpiat cu toții în sati 
nașteți și vă însurați î V ați înțe

Și dintr-o dată, rizind in sine 
trebă liniștit :

— Și ce dracu te grăbești ct 
la toamnă î Atunci e vremea n

Negăsindu și astimpărul, de 
punse :

— Situația nu mă lasă să aș’ 
f- Care situație ?
»- Ei, pricepi matale singur 
r- Aha, așa stau lucrurile..; I



e ce-ndrâgesc
mai mult

vreun copac cu frunza rară-n creangă 
srea tăcerii străjuia.
-auzea nici sunet de talangă 
lechezat, nici muget de vițea.

Cîrpită cu răzoare-odinioară 
Părea cîmpia-o cergă peticită. 
Creștea ici griu și dincolo secară 
Și mai păștea pe margini cîte-o vită.

Părea că doarme cîmpul și visează 
Și „apa morții'* curge pe ogor 
Prelung și grav vestind că e amiază 
Iși începeau asinii tristul cor.

ploile inveseleau cimpia 
nile noastre răzlețite 
a nădejdea, dorul, bucuria, 
Itfel ni le-am vrut împodobite.

Pe ogoarele gospodăriei de stai Andrășeșfi, regiunea București- Folosind din 
plin timpul prielnic, brigada condusă de comunistul Ion Lupea a început 

tnsămlnțările. transpor-; 
și tu 7

nu se 
acum la

Așa cum ni le-am vrut, le-avem acum. 
Partidul ne-a trimis cuvîntu.
Și rind pe rind pornind pe noul drum 
Am început să ne unim pâmînful.

să îasăl 
mai zică 

Nicolae 
responsa-

rrcodă trasă la rindea 
re-am ridicat o cu ficiorii 
ris frumos cu roșie vopsea 
dăria colectivă „Zorii".

La început, în parte, fiecare 
Iși indrăgea căpăstrul cu lânțug, 
Fișia lui cirpită-ntre răzoare 
Și oaia lui, și vita lui de jug.

id cu zorii străbăteam cimpia 
mânăm în colectiv ogorul, 
care-mi cunoșteam fișia 
iT'-H-n care-mi răsturnam răzorul.

Tîrziu doar lanul vălurind mereu 
încercuit in margine de zare 
A îngropat răzoarele cu greu 
In aur mult, in aur și uitare.

5

atru vaci prăsirăm o cireadă 
na azi nu ncape intr-o stină ; 
at uitării patima neroadâ 
răgirăm munca împreună.

$

Jl

Pe drumul larg, în cîmp fără hotare. 
Cu sacii stivuiți intre obloane 
Treceau spre sat, gonind pe lingă care 
Ca vintul repezi, două camioane.

i

văzut din pragul primăverii 
adele or să fie mai destule 
î-n șir au ciocănit dulgerii 
îagazii să nalțe și pătule.

I

Tălăngile văzduhul limpezesc 
Cind turmele la stine se adună.
— Vecine, spune-mi, pentru ce-ndrăgesc 
Mai mult tot ce făcurăm impreună ?

FLORIAN SAIOC

Anul acesta semnele desprimăvă- 
lării s-au arătat mai devreme ca de 
obicei. Ce-i drept, cu sfială, timid, 
ca și cum s-ar întreba dacă februarie 
este de acord sau nu. Dar februarie 
a acceptat. Firește că nu fără une
le împotriviri. Noaptea pămîntul se 
zgîrcește de frig. Dimineața mai stă 
amorțit un timp, pînă cînd îl înmoa
ie valul pretimpuriu 
caldă. Atunci. peste 
dealurile Platoneștiului 
miței încep a pluti 
aburi. Sute de cizme 
pornesc să înoate prin glodul moale, 
împînzit de făgașurile adînci și în
guste pe care le taie roțile atelaje
lor. Ziua de muncă în făurar îi reu
nește pe toți colectiviștii din comu
nă, într-un furnicar pe care calenda
rul de sezon nu-1 putea cunoaște 
altădată- Datorită colectivizării iar
na, fie ea blinda sau cit de aspră, 
și-a pierdut pentru totdeauna faima 
de sezon mort.

— înainte, cum amorțea musca, a- 
morțea și țăranul. Acum, putere de 
muncă să ai, că de lucru se găsește 
cu qhiotura.

Sînt cuvintele colectivistului lori 
Cișloi. Sfătos, vorbăreț și adesea de 
o ironie mușcătoare, colectiviștii din. 
Platonești l-au poreclit moș Țepușă; 
In carnetul brigadierului Aurel 
Gheorghe. moș Țepușă pontează din 
gros. Iată o zi oarecare : „Dezgropat 
la silozuri 9 metri cubi de pămînt 
— tocat paie și ciocan — cărat uru- 
ială". Așadar, într-o zi. a săpat 9 
metri cubi de pămînt bătătorit și 
încă înghețat. A mai făcut și alte 
treburi. A lucrat pînă seara. La fel

de umezeală 
valea dintre 
și apa Ialo- 
fuioare de 
de cauciuc introducerea

300 hectare.

ra
se

de 
E 

băltit. Desecările

muncesc toți colectiviștii în putere 
din Platonești. E un zor de arie în 
făurar, pe care, ei îl explică scurt, 
printr-un cuvînt rostit grav și cu ac
cente de răspundere : planul I Planul 
de producție pe 1960.

Niciodată n-a avut gospodăria co
lectivă „Donca Simo“ un plan atît 
de bogat. Niciodată n-a fost atît de 
aproape posibilitatea ca această 
gospodărie să ajungă fruntașă pe 
ionul Fetești. De aceea, oamenii 
întrec pe ei înșiși.

Planul prevede 
culturi irigate ț>e 
vorba de un teren
și drenările s-au făcut prin muncă 
voluntară într-un timp record. Nor
ma pe cap de om — 15 metri cubi. 
Echipa comunistului Nicolae Răduca- 
nu a rămas să lucreze și peste nor
mă. Chira Preda, Marieta Bucur, Ioa
na Zaharia și alte colectiviste de nă
dejde au rămas să sape și ele lîngă 
bărbați. Ele s-au convins încă de 
anul trecut ce belșug le aduc irigări
le : 1.250 tone de sfeclă de zahăr, 
300 tone porumb boabe și 3.220 tone 
de porumb siloz. O comoară dez
gropată dintr-un pămînt pînă acum 
sterp-

Planul înainte de toate I — spune 
Comunistul Cornel Ciobanu, pre
ședintele colectivei. Dar tot el, din-

tr-o înaltă conștiință de om al mun
cii noi, le-a propus colectiviștilor să 
dea o mină de ajutor și la desecări-* 
le din comuna vecină Săveni. Oa
menii au primit. Acum lucrează a- 
colo cu rîndul- Munca voluntară o' 
fac în cinstea unui eveniment drag, 
Congresul al Ill-lea al Partidului.

Pe osiile carelor vor apăsa poveri 
sporite. Se cer de aceea atelaje trai
nice. Este tocmai ce fac meșteșuga
rii colectivei. Campania de reparații 
e pe sfîrșite.

Fierarii decălesc zeci de metri de 
lanțuri. încearcă să le facă mai re- 
zistente. Anul trecut se rupeau. Mai 
ales cele folosite la tîrîșuri. Fierarii 
n-au cerut să fie plătiți și pentru a- 
ceastă muncă în plus. Numai dulghe
rului Constantin Mirică i s-a părut 
că 15 procente pentru reparatul unei 
scoarțe de căruță e prea puțin. A 
dat o scoarță reparată de mîntuială. 
Președintele i-a spus :

— Si tu pierzi. Din căruța asta ar 
putea să curgă superfosfat sau gră
unțe. Să zicem că s-ar irosi 10 chile 
la un transport. La 100 de 
turi, vine o tonă. Nu pierzi

Mirică 
mai uită
procente. Lucru de 
calitate

Ce să 
Mirică 7 
Zaharia,
bilul fermei, mun

cește cu atîta însuflețire încît aproa
pe toți colectiviștii îl iau ca exem 
piu- El știe una și bună : gospodăria 
va trebui să aibă pînă la 
anului 221 de taurine- In 
avut numai 146.

Dar Bănică Tănase, de la 
S-a mutat cu casa la incubatoare. A 
adus-o și pe nevastă-sa. Intr-o noap
te, nici n-a dormit. Lămpile filau și 
scoteau gaze toxice. Trebuia să le 
regleze din oră în oră- Ca să tră
iască puii. Două mii de pui într-o 
serie I Și pînă-n iunie, vor scoate opt 
serii. Cîte una la trei săptămîni. A- 
nul trecut, colectiva a avut 1 177 de 
păsări- In 1960. va crește 9-300 I

„Așa e cînd ai cloști cu patrii 
picioare, adică incubatoare 1“ — 
spune Bănică cu aerul cel mai firesc 
din lume.
Nu-i timp de odihnă în făurar. Lm 

crează chiar și moș Gheorghe Poe- 
naru. pensionar colectivist. A cerut 
să fie difuzor voluntar. împarte zia
rele și corespondența. Face zilnic 
numeroase drumuri. Ii caută pe oa
meni acasă și la locul de muncă. 
Numai să nu întîrzie corespondența.

Nu-i timp de odihnă- Și zăpadă 
de-ar mai fi, și vifor, oamenii au de 
lucru. Au mutat primăvara în făuiar. 
Și e bine

sfîrșitul
1959, a

păsări 7

C. NICOLAE
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să te gîndești întotdeauna dinainte — zise Davîdov cu un ton po- 
vățuitor. Zîmbi însă îndată și se gîndi : „Nu sînt eu în 
i-o spun, și nici el să mă asculte".

Tăcînd convingător cîteva clipe, Davîdov adaugă :
— Ei, ce să i faci, du-te, și către seară o să venim 

tine, așa, pentru un minuf-două. Lui Nagulnov și lui 
le ai spus 7

— I am invitat de-acum.
— Așa. O să venim toți trei să stăm un ceas. De băut n-o 

bem mult, că nu se cade, nu e vremea potrivită, așa că să nu 
fie cu supărare. Hai, du-te, și-ți doresc fericire. Deși, urările o 
ți le facem cînd o să venim... Și ea, nevastă ta e burtoasă rău 7

— Nu prea, dar de văzut, se vede-..
— Ei, e întotdeauna mai bine cînd se vede, — zise iarăși Davîdov 

cu un ton puțin povățuitor, și iarăși zimbi surprinzînd ceva forțat 
in această discuție.

Iar cînd peste un ceas, Davîdov semna un raport, apăru feri
citul tată, Mihei Kuznețov, care imbrățișîndu-î din mers pe Da 
vidov spuse emoționat și grăbit :

— Hristos să te păzească, președintele nostru ! L-a adus Andriușka 
pe felcer taman la timp : era pe moarte muierea, dar cu ajutorul lui 
mi-a trîntit un flăcău cit un vițel de mare. Nici nu poți să-l ții în 
brațe. Felcerul spune că nu mergea așa cum trebuie. Eu însă știu 
una și bună : cum mergea, cum nu mergea, am un flăcău în fami
lie I Ai să fii naș, tovarășe Davîdov 1

Netezindu și fruntea cu mîna, Davîdov zise :
— Am să fiu naș și mă bucur foarte mult că nevastă-ta a scă 

pat cu bine. Dacă ți trebuie ceva pentru gospodărie vorbește 
mîine cu Ostrovnov. O să primească dispoziții. Asta e I Iar că 
flăcăul nu mergea așa cum trebuie, nu-i bai 1 Află de la mine că 
rar se întimplă ca flăcăii să meargă chiar așa cum trebuie. Adevă- 
rații flăcăi I... — Și de data aceasta nici nu mai zîmbi, fiindcă 
nu-și surprinsese tonul povățuitor de care rîsese cu cîteva clipe în 
urmă.

Ce să-i faci 1 Devenise, pesemne, sentimental marinarul dacă 
□ bucurie străină și dacă sfîrșitul fericit al suferințelor unei mame 
îl făcură să lăcrămeze. Și simțind că I 
peri ochii cu palma lată și adăugă cu

— Hai, du-te, te așteaptă nevasta, 
vino pe-aici. Pînă una-alta, du-te însă, 
fără tine am aici treabă destulă.

(Va urma)

măsură să

cu toții ia 
Razmiotnov

podidesc lacrimile, iși aco- 
un ton grosolan :

Dacă ai nevoie de ceva, 
n am vreme, pricepe că și

In lipsa frunzișului și florilor, lupta împotriva dăunătorilor livezii dă rezat* 
tutele cele mai bune. Iată-i pe colectiviștii din. Fălcoianca, regiunea Bucu* 

rești, executivă stropirea pomilor.
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ALEXEI TOLSTOI INIMA LUI CHOPIN
Printre oamenii mari ai Rusiei, din

tre cei care au trecut pragul veacului 
al XX-lea și cel al Marii Revoluții So
cialiste — găsindu-și un loc de cinste 
în mijlocul și in inima poporului so
vietic — a fost și Alexei Tolstoi.

Fiu de conte, Alexei Tolstoi nu a cu
noscut totuși viața trindavă a claselor 
în descompunere, pentru că mama sa, 
scriitoarea Bostrom, cu un cura, admi
rabil, s-a rupt de amorțTea vieții de 
conac, și-o părăsit soțul, într-o vreme 
cind aștepta nașterea lui Alexei, și a 
preferat viața simplă din stepele Sa
marei, alături de un om cu vnderi de
mocratice, poreclit „moșier roșu“.

Copilărind in mijlocul naturii și ală
turi de oamenii satului, viitorul sc itor 
își acorda strunele inimii cu cintoce și 
basme populare, cu miresmele cimpu- 
lui sau cu vuietul vinturilor, pentru a 
putea cînta moi tîrziu, in fața întregii 
lumi, frumusețea pămintului rusesc și a 
oamenilor ruși

Deși se pregătește pentru cariera de 
inginer, Alexei Tolstoi simte nevoia să 
scrie, ca să poată pătrunde, cum spu
ne el, „sensul pămintului și al cerului1", 
fără care "nu e posibilă înțelegerea o- 
mului'. Contopirea 
sa cu natura, ca și 
înfrățirea cu oame
ni din popor, i-au 
dat acea plinătate 
a trăirilor care s-a 
revărsat curînd în 
minunate cintece 
„închinate soare
lui", ca și în basme 
„închinate pămintu
lui'. Astfel, drumul 
vieții lui a fost ho- 
tărit: drum de cău
tări, de trudă scrii
toricească

Imoresiile incă 
proaspete asupra 
traiului linced al 
mosierimii in decă
dere, oe 'are scrii
torul o p-;xea cu a- 
ce;ași ochi cu cere 
o priveau și prie
tenii săi din copilă- 
re, țăranii — in nu
mele cărora participase 
beliune studențească — 
stea s-au înregistrat pe paginile unor 
noi volume 
de „sub 
șchiopi1, a 
„oamenilor 
ripi“. Dar,

este și Petru I, înfățișat in romanul cu 
același nume, — omul chemat de isto
rie „să urnească 
ruși4*, „să le 
drepte pașii

Caracterul 
focul atîtor 
văluit măreția într-un moment crucial 
al istoriei, ce! al revoluției din 1917 
și al războiului civil, căruia A. Tolstoi 
îi dedică epopeea sa ,,Calvarul“. Cu
vintele pe care autorul le așterne la în
ceputul unei părți a trilogiei „Calva- 
rul“ servesc ca o confirmare o victo
riei omului rus și ca o simțită dezvă
luire a sensului întregului roman : ,,în 
trei rîuri ne-am cufundat, în trei bălți 
de singe ne-am scăldat, în trei ape în 
clocot am clocotit. Nimeni nu-i mai 
curat ca noi...“

Pe un fond imens — al războiului im
perialist, al Marii Revoluții Socialiste și 
al războiului civil — se desfășoară viața 
oa men iilor cuprinși de evenimente cru
ciale și puși să hotărască atît soarta 
patriei, cît și propria lor soartă. 
Anarhic ca și forțele reacțiunii in
ternaționale în sprijinul armatelor albe 
— amenințau

din ioc oamenii 
deschidă ochii", să le în
spre civilizație, 
rus, format și călit 

mari încercări, și-a dez-

chiar la o re- 
impresiile ace-

de povestiri, despre viața 
teii bâtrîni“ a „boierilor 

„visătorilor” fără vlagă, a 
stranii, oamenilor fără a- 

adincindu-se în studiul a- 
cestor „oameni fără aripi“, Alexei Tol
stoi se desprindea tot mai mult de 
popor, de lumea care îl legănase și 
care îl crescuse. Iar neînțelegerea din
tru început a mișcării muncitorești 
creștere, precum și a ’ ' 
Socialiste - l-a dus 
grantHor cd1.

Emigrația in apus 
întunecată și mai chinuitoare 
din viața scriitorului. Rupîndu-se de tot 
ce i-a fost drag, nimerește in grupul 
fiilor de bani gata și al ofițerilor albi 
izgoniți din patrie. Dor Alexei Tolstoi 
îsi dă repede seama că „nu poate ră
mine in același lagăr cu acești oameni 
fără patrie fără conștiință, fără o- 
noare“, și, în 1923, se întoarce in pa
trie, in mijlocul minunatului popor care 
I-a dat pe Lenin. Contopirea cu înal
tele idealuri ale poporului sovietic îl 
ajută să devină unul dintre cei mai a- 
leși și iubiți scriitori ai poporului 
vietic și unul dintre cei mai de 
activiști oe tărîm obstesc

Dragostea de patrie, fierbinte 
ceră, a lai Alexei Tolstoi a dat 
întregii sale creații artistice, 
dragoste l-a 
istoriei poporului, 
caracterului rus. „Patru epoci mă atrag 
din aceleași motive spre a fi reprezen
tate : epoca lui Ivan cel Groaznic, cea 
a lui Petru, cea a războiului civil din
tre anii 1918-1920 și a noastră - cea 
de az* - nemaivăzută prin amploarea 
și importanta eî“ — arăta el în a sa 
,,Autobiografie". Reînviind marile figuri 
ale trecutului, A. Tolstoi „recheamă la 
viață din neființă mărețul și pătimașul 
suflet rus“. Un astfel de suflet, măreț 
și pătimaș, este cel al lui Ivan cel 
Groaznic, care a înfăptuit — sprijinin- 
du-se pe forța poporului și luptînd îm
potriva boierilor — unitatea de stat a 
Rusiei. Acestei mari figuri istorice A. 
Tolstoi i-a închinat minunaba povestire 
dramatică „Ivan cel Groaznic". Măreț

in
Marii Revoluții 

în rindurile emi-

o rost cea mai
pagina

so-
seamă

și sin- 
sensul 

Această 
îndrumat către studiul 

in scopul înțelegerii

*<TXTXTT¥XT5TTTX

in

totuși, poporul se or
ganiza cu tot mai 
multă tărie sub 
conducerea bolșe
vicilor, pentru ca, 
măturînd din calea 
lui toată acea plea
vă a reacțiunii, să 
creeze noul stat și 
să pună temelie vie
ții noi. Iar în acest 
noian de evenimen- 
te, Intelectualita
te-a - „aristocra
ția spirituală a Ru
siei" — se simțea 
ca o așchie purta
tă de valuri, fiind
că nu înțelegea că 
□ început o epocă 
nouă în viața po- 
poporului, că mase
le vor și pot să d:s- 
pună de | 
lor soartă. I 
părea că 
se sfarîmă 

totuși, cei mai

propria 
Li se 
„Rusia 
îin mii 

i buni 
în

de bucăți".
dintre intelectuali — reprezentați 
„Calvarul' de Teleghin, Roșcin, Dașa 
și Katea — trecind prin răscrucea ane
voioasă a pătimirilor, au ajuns să în
țeleagă poporul revoluționar, au ajuns 
„acasă'.

A. Tolstoi a continuat să urmărească 
evoluția caracterului rus și în anii Ma
relui Războ; de apărare a Patriei și a 
oreat minunate portrete ale oamenilor 
simpli, așa cum apar ele în publicisti
ca scriitorului, ca și în „Povestirile lui 
Ivan Sudarev".

Alexei Tolstoi a murit la 23 februarie 
1945. S-au împlinit de atunci 15 ani.

Poet și publicist, nuvelist și roman
cier, povestitor și dramaturg, istoric și 
folclorist — tradus in multe limbi ale 
pămintului - acesta este registrul cre
ației artistice al unuia dintre cei mai 
mari scriitori sovietici, Alexei Tolstoi.

GALINA MAIEVSCHI

Era intr-o duminică dimineața, la 
începutul lui august. anul trecut, 
La Zelazowa Wola, un sat dim preaj
ma Varșoviei, pe marginea șoselu, sta
ționau cîteva autobuze si mai multe 
automobile. Altele, cu caroseriile 
prăfuite, semn că făcuseră drum 
veneau in viteză, Urinau brusc și 
aliniau după ele. Noii sosiți iși con
trolau cu îngrijorare ceasurile - nu 
cumva au întîrziat ? — și porneau ou 
pas grăbit grupuri-grupuri, in aceeași 
direcție, pe aleile umbroase ale unui 
parc bătrin, in mijlocul căiruia se 
află casa unde cu 150 de ani în urmă 
s-a născut Frederic Chopin. O clădire 
nu prea arătoasă, dar trainică, în ar
hitectura căreia se simte concepția 
meșteșugarului sătesc, bunul lui gust, 
împletit cu spiritul practic de gospo
dar, care a dat fiecărui detaliu de con
strucție, fiecărui obiect, chiar orna
mental, un scop și o întrebuințare. In 
ciuda zugrăvelii proaspete, în alb, și 
a luminii strecurate prin frunzișul co
pacilor pe care ferestrele o sorbeau 
șuviță cu șuvi(ă, odăile ramîneau in
tr-o penumbră ușoară, predispimînd 
la visare. De cum treceau pragul, vi
zitatorii coborau glasul pină la șoap
tă, culcam încet, pe vîrfuri, cu grijă să 
nu tulbure atmosfera acelor interi
oare melancolice, inginclurate, în caire 
se simțea foșnetul și mireasma tre
cutului. Doar privirile umblau nestin
gherite, zăbovind îndelung asupra 
mobilierului, tablourilor, documentelor 
din vitrine. Și asupra pianului, în al 
cărui luciu negru parcă așteptau să 
apară profilul de medalie al altistului, 
cu ochii strălucitorii, inspirați, să-i 
vadă degetele lungi, subțiri mingîmd 
clapele, improvizînd melodii noi, ne
auzite încă.

Oamenii nu veniseră ca la un mu
zeu obișnuit, ca să vadă relicvele și să 
coboare cu gîndul in trecut. Pentru toți, 
Chopin-artistul era viu. Ii treceau pra
gul ca și ouin el însuși ar fi fost gaz
da primitoare care de dimineață des
chisese ușile casei, în .așteptarea mul
țimii de musafiri. Și el le-a vorbit in
tr-adevăr in acel girai nemuritor al 
muzicii lie care a dăruit-o lumii.

...Toate scaunele așezate ț>e terasă 
fuseseră ocupate. Cei care n-au mai 
găsit loc s-au așezat pe băncile apro
piate din parc; alții pe cîte o piatră, 
pe balustrada podețului sau de-a 
dreptul |>e iarbă. S-a făcut liniște a- 
dîncă. Și deodată în casă a prins glas 
pianul, prietenul, 
prețul gindirii și simțirii lui Chopin.

lin preludiu, o baladă, o nocturnă, 
o mazurcă, o poloneză — țoale tulbu- 
rător de proaspete — și-au risipit vi
brațiile în acel cadru care, deși nu 
aducea nici pe departe a sală de con
cert, era atît de potrivit pentru înțe
legerea izvoarelor muzicii chopiniene 
și a mesajului său. Și ce minunat o- 
magiu i-au adus delicatului poet al pia
nului aplauzele care răsunau printre 
copacii parcului...

Mereu și de pretutindeni, mai ales 
în zilele de sărbătoare cînd se pro
gramează concerte, vin oamenii ia Ze
lazowa Wola, ca la o Mecca a muzi
cii. Auditorilor statornici li se adaugă 
mereu alții. Vin, ascultă vrăjiți melo
diile.și le înregistrează spre neuitare 
în propriile portative sufletești Cei 
mai maci pianiști polonezi concertează 
aici. Cei tineri așteaptă cu emoție 
ziua cînd vor fi invitați să-și demon-

ușor 
hung, 

se

confidentul, inter-

T

In stra’iil alb, ca flori de primăvara 
împodobite în sclipiri de fluturi, 
ai răsărit pe scenâ-ntîia oară... 
Azi sînt departe-acele începuturi.

Sfiala îți picta bujori pe față, 
te-nfășura tn iederi nevăzute, 
dar tu le-ai frînt, dînd graiul, îndrăzneață, 
atîtor doine dintre noi crescute.

La fel țî-e zborul azi, in slava-naltă. 
purtînd în lume cint, pe-aripFde unde, 
dar știi că-n pieptul nostru-ntîi tresaltă, 
în inimile noastre-ntîi pătrunde

Căci vocea ta, vibrînd de tinerețe, 
și luminoasă cum e aurora 
și-a întărit aripile semețe, 
din visul nostru drag, al tuturora.

Căci vocea ta străluminoasă, pura, 
ți-o ascultam cuprinși de-nfiorare, 
noi, ce-am visat în anii grei, de zgură, 
la ciocîrlia săgetînd spre soare.

T

E

A

streze virtuozitatea in casa copilăriei 
lui Chopin. Această invitație echiva
lează pentru ei cu o diplomă de ma
turitate, semnată de însuși Chopin. Ea 
înseamnă consacrarea ca pianist.

★
Ascultam, într-o pauză a concertului, 

istoria inimii marelui artist. Inima a- 
ceasla sensibila a vibrat toată scurta-i 
viața (mai puțin de 40 de ani) pentru 
patnia sa iubită.

In casa părintească (tatăl fecior de 
țăran din Franța, stabilii! de tînar in 
Polonia, unde a devenit profesor de li
ceu, iar mama, poloneză din mica no
bilime), Frederic Chopin a respirat din 
pruncie mireasma dragostei de patrie. 
Afirmat de timpuriu, talentul sau ex
cepțional s-a desăvîrșit într-o vreme 
cind întregul tineret progresist polonez 
era din ce în ce mai puternic framîn- 
tat de ideea dobîndirii independențe» 
naționale. Cuprins de suflul revoluțio. 
ilar, Cliopin șj-a legat mari sperant'* de 
mișcarea eliberatoare care pregătea in
surecția din 1830—31, împotriva țaris
mului. Este deci lesne de înțeles cît de 
mult l.a îndurerat vestea ca insurecția 
a fost înăbușită. El era în drum spre 
Paris. Avea 21 de ani. Calea întoarce
rii în patrie îi era închisă. Pină la 
sfirșitul vieții a fost nevoit să trăiască 
în emigrație tînjind după peisajele po
loneze, după melodiile populare pe care 
le ascultase și le studiase cu pasiune. 
Oriunde a umblat însă, pe toate dru- 
nmrile Europei, ducea eu sine urna in 
care păstra cu sfințenie o mină de ța
rină de acasă. Dragostea de patrie, 
respectul și admirația față de tradițiile 
luptei revoluționare a poporului, încre
derea în viitorul luminos al omenirii, 
sint trăsături caracteristice mi mimai 
pentru viața, ci și pentru opera lui Cho
pin. O operă genială, impresionantă nu 
prin dimensiunile, ci prin imensa ei 
liogăție de idei și sentimente, prm pros, 
pețimea și forja ei mobilizatoare, prin 
caracterul ei inovator în ce privește 
atît conținutul cît și formele muzicii, 
prin înalta măiestrie și larga accesi
bilitate.

Condițiile grele ale emigrației au 
ruinat sănătatea .artistului, doborîndu-1 
ca pe o pasăre în plin zbor. Era tînă-r, 
în floarea talentului. Presimtindu-și 
sfirșitul, el a cerut ca după moarte 
inima să-i fie du-să în patrie. Dorința 
i-a fost îndeplinită, lată însă că și 
după moarte, odihna acestei inimi a 
fost tulburată.

In timpul celui de-al doilea război 
mondial, cînd ciuma brună a liitleris- 
imilui s-a abătut pustiitoare asupra Po
loniei, transformîiid-o într-un imens la
găr al morții, ocupanții au interzis me
lodiile lui Cliopin, pornind toioduta o 
adevarată. vinatoare pentru a răpi și 
distruge urna în care se afla inima ar
tistului. Patrioții polonezi au aparat-o 
însă ca pe un simbol al eroismului, dra
gostei de libertate a poporului și în
crederii în lumea nouă pe care o între
zărise în urmă ou un secol Frederic 
Cliopin. Rînd pe rînd mulți dintre cei 
care știau unde este ascunsă urna, au 
căzut în lupta cu dușmanul ; fiind greu 
răniți, înainte de a-și da ultima suflare 
ei destăinuiau altor tovarăși locul as
cunzătoarei. Și astfel cuvîntiil de or
dine a trecut din gură în gură, toni și 
luni de zile, pînă cînd hoardele fasciste 
au fost zdrobite de glorioasa Armata 
Sovietică. La jumătatea lui octombrie 
1945. inima lui Cliopin a revenit în Var
șovia ruinată, pentru a-i priveghea ma
gistrala epopee a reconstrucției.

Cotropitorii naziști n-au putut s-o 
distrugă, așa cum n-au putut împiedica 
pe muncitorii și țăranii polonezi să 
ciute melodiile cliopiniene. In ciuda 
strictelor interdicții, mazurcile și liedu
rile lui Cliopin erau intonate în casele 
conspirative și în detașamentele luptă
torilor din rezistență, erau murmurate 
pe cimpuri și în luminișul pădurilor. 
Din muzica nemuritoare a lui Cliopin 
ei sorbeau noi puteri de luptă, dragoste 
de viață, speranță în viitor, lată pentru 
ce marele compozitor este atît de iubit 
de poporul său, iar amintirea sa va 
rămine nepieritoare. Muzica cliopiirană 
s-a răsțjiiidit în toată lumea, fiind pre
tutindeni înțeleasă și îndrăgită de oa
menii muticii cărora le înaripcaza cele 
mai noime gîuciuri și simțiri, fierbintea 
năzuință spre fericire. Ea este de mult 
integrată in tezaurul celor mai.scumpe 
valori făurite de gcliiii'l uman.

AL. N. TRESTIENI
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Vizita lui N. S. Hrușciov m Indonezia

Aspect din timpul vizitei lui N. 8. Hrușciov în Indonezia. (TELEFOTO : TASS—AGERPRES)

După o scurtă ședere în Bir. 
mania, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. vizitează în momentul 
de fată Indonezia.

Vizita sa este un prilej de 
mare bucurie pentru cei a- 
proape 90 de milioane de locui
tori ai celor 3.000 de insule cît 
numără republica indoneziană. 
Primi'rea entuziasta de care s.a 
bucurat șeful guvernului sovie
tic este grăitoare pentru senti
mentele de prietenie care animă 
poporul indonezian față de 
marele popor sovietic, fată de 
marea Uniune Sovietică.

Popoarele recent eliberate de 
sub jugul imperialismului, cum 
este cazul Indoneziei, văd în 
lagărul socialist, în fruntea că
ruia se găsește Uniunea Sovie
tică, un prieten de nădejde 
care ii ajută dezinteresat să 
iasă din înapoierea economică 
în care au fost ținuți de sîn. 
geroasa dominație colonialistă. 
Aceste popoare iubitoare de 
pace văd în Uniunea Sovietică 
principala forță a luptei pentru 
statornicirea unei păci trainice 
în lume.

In ziua de 22 februarie N. S. 
Hrușciov a participat la gran
diosul miting de la Surabaya, 
oraș cu glorioase tradiții revo
luționare. Cîteva sute de mii de 
.etațeni s-au adunat aici ca să-l 
vadă și să-l asculte pe șeful gu
vernului sovietic.

..Pentru țările Orientului — a 
spus N S. Hrușciov — are o deo
sebită importantă întărirea con
tinuă a puterii lagărului socialist, 
deoarece aceste țări vor putea 
să se biztiie într-o măsură și 
mai mare pe sprijinul unor prie
teni devotați. Prietenia sovieto-

âc'i

Un argument care 
nu rezistâ criticii

■

■

■

Pentru a motiva cit de cît 
nesăbuitul act al experimen
tării bombei atomice în Sa
hara. față de 
publică mondială 
mat indignarea 
barea. cercurile 
presa burgheză 
susțin că s-a procedat astfel 
în dorința de a spori presti
giul Franței.

Este o argumentare care 
nu rezistă cit de cît eriticii. 
Adevăratul prestigiu al unei 
țâr’ se cîștigă prin asemenea 
fapte care aduc foloase în
tregii omeniri. Or explozia 
bombei atomice în Sahara a 
făcut să se mărească gradul 
de infectare a atmosferei cu 
substanțe radioactive 
toace de 
întreaga 
speranța 
ci palei 
noastre : 
generale 
bombei atomice în Sahara nu 
poate decît să complice rezol- 

care opinia 
și-a expri- 
și dezapro- 
oficiale și 
din Franța

aducă- 
moartc. Astăzi, cînd 
omenire își pune 
în rezolvarea prin- 
prohleme a zilelor 
problema dezarmării 

și totale, explozia

indoneziană se bazează pe comu
nitatea vederilor noastre, într-o 
problemă principală — menține
rea și întărirea păcii. Prietenia 
noastră nu amenință pe nimeni 
și nu este îndreptată împotriva 
unei terțe țări".

Iar președintele Republicii In
donezia, Sukarno, mulțumind 
călduros lui N. S. Hrușciov pen
tru ajutorul pe care U.R.S.S. îl 
acordă Indoneziei în rezolvarea 
sarcinilor sale economice a spus;

,,Premierul Hrușciov este con
ducătorul unui stat prieten nouă, 
înaltul nostru oaspete reprezintă 
nu numai cele 212 milioane de 
oameni din țara Iui; el este și 
reprezentantul a peste un miliard 
de oameni din lagărul socialist. 
L-am invitat pe conducătorul 
guvernului sovietic în Indonezia 
în scopul consolidării legăturilor 
de prietenie între țările noastre. 
L-am invitat pentru ca el să. 
poată cunoaște mai îndeaproape 
poporul indonezian și să se con
vingă de dorința lui fierbinte de 
pace. Premierul Hrușciov este 
unul din participanții la apro
piata conferință la nivel înalt. 
Dorim ca glasul poporului in
donezian — a spus în continuare 
președintele Sukarno — glasul 
țărilor iubitoare de pace din Asia 
să fie auzit la această conferință.

La universitatea națională a 
Indoneziei, unde a vorbit cu o 
zi înainte N. S. Hrușciov, a în
fățișat posibilitatea eliminării 
războaielor din viața societății, 
ca o urmare a noului raport de 
forțe pe plan internațional sta
tornicit după cel de al doilea 
război mondial. N. S. Hrușciov 
a arătat aici că acest raport se 
întemeiază pe trei factori și anu

varea acestei sarcini, lată de 
ce, făcind să explodeze bom
ba atomică, guvernanții fran
cezi au atras oprobiul opiniei 
publice mondiale.

„Adevărata glorie a Fran
ței — a declarat prof. John 
Bernal, președintele executiv 
al Gonsiliului Mondial al Pă
cii — ar consta în respecta
rea declarației făcută de gu-

O.N.U. în 
energia a- 

pașnice". 
că 

dob ndi

de creare a unor 
distrugătoare. Paul 
președintele senatului 
scria, de asemenea.

vernul francez în 
1946, că va folosi 
tomică în scopuri

Exprimindu și părerea 
Franța și-ar putea 
adevărata glorie nu printr-o 
politică 
arme
Struye, 
belgian, 
în coloanele ziarului „Libre 
Belgique"; „Nu sar putea 

me: ,,în primul rînd, politica de 
pace și ideea coexistenței pașnice 
se bucură în zilele noastre de 
sprijinii] puternic și activ al ma
selor largi populare din întreaga 
lume; în al doilea rînd. princi
piile păcii și coexistenței paș
nice stau astăzi la baza politicii 
externe a multor state; în al 
treilea rînd, forțele partizanilor 
păcii și coexistenței pașnice dis
pun actualmente de mijloace ina. 
teriale extrem de impunătoare**.

Ziarele din Indonezia consacră 
în aceste zile multe pagini vizi
tei lui N. S. Hrușciov. In multe 
articole se fac paralele între po
litica de subjugare dusă față de 
Indonezia de colonialiști și ati
tudinea cu adevărat frățească a 
U.R S.S. Ziarul de mare tiraj 
..Kedaulatan Rakjat" din Djok
jakarta scria: „Timp de secole, 
poporul indonezian a cunoscut 
pe omul alb ca pe colonialistul 
care-și atribuia o misiune sacră. 
In ce-1 privește pe omul alb — 
Hrușciov, constatăm ceva foarte 
deosebit. El nu face parte dintre 
cei care tratează popoarele co
loniale ca pc obiecte de jaf și 
cotropire, ci, dimpotrivă. Convin
gerea lui Hrușciov că Indonezia 
se va dezvolta din toate punctele 
de vedere este sinceră și nu di
plomatică.

Au trecut de acum două săp- 
tămîni de cînd avionul lui N. S. 
Hrușciov a decolat la Delhi și 
pînă azi, cînd N. S. Hrușciov 
(vizitează Indonezia. Fiecare zi a 
călătoriei sale în țările Asiei re
prezintă un triumf al politicii de 
pace, al coexistenței pașnice, po
litică pe care o promovează cu 
vigoare țările socialiste, în frun
te cu marea Uniune Sovietică.

oare ca în timpurile noastre, 
cînd mai există încă milioane 
de oameni care mor de foa
me, să se fi găsit o mai bună 
folosire a mijloacelor uriașe 
care au fost cheltuite pentru 
producția unei noi bombe ?“.

Aceeași întrebare și-o pu
ne. firește, și poporul francez, 
care 
actul

dezaprobă cu indignare 
nesăbuit al guvernului.

Unde copiii nu sînt 
floarea vieții

Ce este mai scump, mai a- 
propiat, mai de preț pentru 
o mamă decit copilul căruia 
i-a dat naștere în chinuri ? 
Nimic nu roate li mai tragic 
pentru o mamă decîl să-și 
vadă copilul suferind de 
foame, de mizerie și să nu-i

A 42-a aniversare 
a Armatei bovietice

Glorioasa Armată Sovietică, apărătoarea de neînvins a 
securității popoarelor și a păcii, și-a sărbătorit in ziua de 23 
februarie cea de-a 42-a aniversare. Creata la propunerea Iui 
V. J. Lenin, în focul luptei împotriva agresiunii imperialiste 
din anul 1918, Armata Sovietică a apărat cu fermitate cuce
ririle Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, libertatea și 
independența invincibilei Țări Sovietice. In anul 1941, 
Uniunea Sovietică a fost atacată mișelește de Germania hit- 
leristă. La chemarea Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, poporul sovietic și armata sa au luptat cu un eroism 
fără seamăn, zdrobind fiara hitleristo-fascistă și eliberînd 
popoarele înrobite de fasciștii germani. O contribuție hotă- 
rîtoarc a adus eroica Armata Sovietica și Ia înfrîngerea 
cotropitorilor japonezi.

Alături de toate popoarele care și-au dobindif libertatea și 
independența națională, poporul roinin poarta o dragoste 
fierbinte și o vie recunoștință eroicilor ostași ai Armatei 
Sovietice. In condițiile favorabile create de înaintarea victo
rioasă a Armatei Sovietice pe teritoriul țării noastre, for
țele patriotice din Rominia, sub conducerea Partidului 
Comunist Romin, au infăptuit insurecția armată de la 23 
August 1944. Sîngele vărsat de ostașii sovietici și romini 
pentru eliberarea patriei noastre, a pecetluit pe veci frația 
de arme romîno-sovietică, expresia prieteniei și a alianței de 
nezdruncinat dintre poporul romin și poporul sovietic.

Cea de a 42-a aniversare a Armatei Sovietice a fost săr
bătorită nu numai de poporul sovietic, ci și de toate popoarele 
țărilor de democrație popularii, de toți oamenii iubitori de 
pace din întreaga lume. Cu acest prilej au avut loc adunări 
festive, in cadrul cărora s-a exprimat dragostea nejarmu- 
rită și recunoștința vie față de eroica Armată Sovietică, pa
văză de neînvins a păcii și securității internaționale. Armata 
Sovietică, și alături de ea armatele frățești ale țărilor socia
liste, stau de strajă integrității și securității întregului lagăr 
socialist, apărării celui mai de preț bun al întregii omeniri, 
pacea.

I_________________ —

• La conferința de la Gene
va peinlru încetarea experiențe
lor cu arma atomică, delegația 
sovietică a făcut noi propuneri 
importante. Este vorba de adop
tarea în stadiul inițial al or
ganizației de control, adică în
tr-o perioadă de aproximativ 
2—3 afli, a unor criterii sim
plificate pentru trimiterea echi
pelor de cercetare la fața locu
lui a fenomenelor suspecte de a 
fi explozii nucleare.

© Delegația oamenilor de stat 
sovietici, compusă din 11 pre
ședinți de consilii ai republicilor 
sovietice în frumte cu D- Po- 
leanski, și-a încheiat vizita în 
S.U A.

„Am plecat în Statele Unite 
ale Americii într-o misiune de 
pace și prietenie și sîntem bucu
roși să' declarăm că delegația 
noastră și-a îndeplinit această 
sarcină" — a declarat Dmitri 
Poleanski la întoarcere.

© La Bonn s-a hotărît să se 
achiziționeze pentru Bundes- 
wehr rachete teleghidate ame
ricane de tip ..Sergent". Comi
sia Bundestaguiui pentru pro
blemele apărării și comisia bu
getară au aprobat cererea gu
vernului de la Bonn cu privire 
la achiziționarea acestor rachete.

F-

de 
2000 de 
abando- 
Tn Viet- 
de copii

engleză, Ada 
soția unui mic 
așleptirrd un al 
a dat un anunț 

este

poată veni în ajutor. Cînd 
o mamă este nevoită să-și 
părăsească copilul, înseamnă 
că i-a ajuns cuțitul la os, că 
preferă să se despartă de el 
decît să-l vadă murind de 
foame. Și asemenea cazuri 
în lumea capitalistă sînt cu 
miile. Numai în Coreea 
Sud in anul 1959, 
noi născuți, au fost 
nați de mamele lor. 
namul de Sud 100 
au fost vînduți familiilor bo
gate.

O mamă 
Cummings, 
funcționar. 
8-lea copil, 
în ziar că este gafa să 
schimbe cel de al 8-le.a copil 
pentru o locuință. „Ne iubim 
copiii mai mult decît orice 
pe lume, dar pentru ca cei
lalți să poată trăi, am fost 
nevoiți să-l sacrificăm pe cel 
din urmă", a declarat ea.

Ce să-i faci, guvernul en
glez nu are bani să constru
iască locuințe. N-are fiindcă 
numai 
tare se 
ne lire

I

cheltuielile sale mili- 
ridică la 1500 milioa- 
sterline oe an.

E. MARTON

© Referindu-se la surse ofi
ciale vestgermane, agenția 
ADN relatează că Ministerul de 
Război al R. F Germane a co
municat că va avea loc o nouă 
acțiune de confiscare a pă- 
mînturilor țăranilor pentru ne
voile Bundeswehrului. In curind 
vor f' construite noi poligoane 
de instrucție, iar cele existente 
vor fi lărgite.

6 După cum anunță agenția 
ADN, „Uniunea alegătorilor 
împotriva înarmării atomice, 
pentru pace și înțelegere reci
procă" din Bremen, a organizat 
un miting care s-a desfășurat 
sub lozinca : ..împotriva anti
semitismului și neonazismului, 
pentru dezarmare generală".

• Intr-o știre transursa de 
la baza aviatică Vandenberg 
(statul California), agenția As
sociated Press dă amănunte în 
legătură cu eșecul rachetei pur
tătoare a satelitului artificial 
,,Discoverer-IO“ care a lost dis
trusă ia 19 februare de postul 
terestru de control la 60 secun
de după lansare, deoarece se a- 
bătuse de la traiectoria stabilită.

O La 22 februarie președinte
le Statelor Unite ale Americii, 
Dwight Eisenhower, a plecat pe 
calea aerului într-o călătorie 
prn țările Americii de sud- El 
va vizita Brazilia, Argentina,
Chile și Uruguavul.

© Luiiid cuvintul în seara zi
lei de 18 februarie la posturile 
de televiziune, primul mimslru 
al Cubei Fidel Castro, a con
damnat cu mînie poziția auto
rităților americane îr. legătură 
cu atacurile umor avioane care 
au decolat de pe teritoriul 
S.LI A. împotr’va Cubei

© După cum anunță agenția 
China Nouă 66 de partide poli
tice și organizații obsteșh din 
America Latină au dat publici
tății un apel comun în care pro
pun să se organizeze între 20 și 
26 martie .Săptămîtia de spri
jinire a luptei popoarelor lati- 
no-americai.e împotriva imperia
lismului S U A

© La 26 februarie, Ia Bruxel
les și-a încheiat lucrările con
ferința mese- rotunde. In urma 
acestei conferințe, la 36 iun*e 
se va acorda independență Con- 
go-ului belgian.

O După cum a declarat V- 
Frolov, directorul Institutului 
pentru Arctica și Antarctica, cu 
sediul la Leningrad. îr. luna 
martie în Arct'ca, la nord-est 
de insulele Novosibirsk, va fi 
înființată noua stație sovietică 
in derivă „Polul Nord-9“.



Băbică Ștefan, îngrijitor la ferma colectivei din 
Petroiu, regiunea Galați, lasă adesea vacile în sea-< 
ma feciorului care nu le îngrijește cum
trebuie.

Patru fete-n salopete 
Lâudate-s prin ziare, 
La gazeta de perete 
Și-n panoul de onoare.

Patru fete-n salopete 
Le-intilneștl pe toate patru 
Și pe cimp muncind cu sete 
Și-n formația de teatru.

Patru fete-n salopete 
Patru fete tractoriste.
Cu mușcate prinse-n plete 
Sînt, in felul lor, artiste.

Patru fete-n salopete 
Cu mindrețe de tractoare 
Tuturora pildă dete 
Primele ieșind pe-ogoare.

Celor patru tractoriste frunta
șe de la S.M.T. Traian-Sat, re
giunea Calați, in frunte cu Ste
la Dan.

lui nea Ion Spoială
pățească el aseme- 

și să fie de față tot
audă tot satul, și pe dea- 
și vecinii.

VACA : — Cînd o veni Ștefan Băbică după lapte, o să-l tri
mit și eu la fiică-mea!

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Patru fele~n 

salopete

Patru fete-n salopete
Ară pe tarla cît zece ;
Și, cum merg, parcă-s rachete, 
Pas, băiete, de le-ntrece I

PETRE POPA

Georgel la pătrat
— Sînt tehnicianul veterinar 

Gheorghe V. Gheorghe, se grăbi 
el să se prezinte. — Adică de 
două ori Gheorghe. Dar, pen
tru Ca numele meu să sune mai 
„șic", mi-am zis Georgel. Mai 
precis, Georgel la pătrat.

— Despre mine, zic, poți să-ți 
spui și Georgel la cub. Vorba 
e : treaba merge ?

— La marele... fix, mă asi
gură el. — Chiar acum sînt 
în... exercițiul funcțiunii.

Mă uitai mai bine la Geor
gel. înăltuț și subțirel, cu hăi
nuțe nou-nouțe, cu cravată în
florată și pantofi Ia fel de noi. 
tot ferinc-u-i de noroi. (Cu o zi 
înainte, prin comuna Vădeni, ra. 
ionul Brăila, plouase ca... primă, 
vara). Și numai ce-l văd pe 
Georgel îndreptîndu-se către 
îngrijitorul de la ferma zooteh
nică a colectivei. întrebind de la 
distanță, c-un ton grav și cu 
prestanță :

— Ei, nea Vasile, cum 
mai simte „ecvus", adică... 
măsarul ? Dar Joiana ?

—- „Ecus" al dumitale
e cum mai e, da’ Joiana noas
tră se simte râu de tot...

— Foarte bine. Administrea- 
ză-i o doză de..... zea mais".

— Ce să fac ? — zise omul.
— „Zea inais", adică porumb, 

ce naiba I Dar Ghiță ala, adică... 
„sus scrofa ferrus" ce mai face?

— Care „sus", taică ? — zise 
îngrijitorul. — Nici nu se mai 
poate scula de jos, săracul. Pof
tim de-l vezi...

— Hm I Știi că-mi placi ? — 
zise Georgel. — Să intru eu în 
noroiul ăsta, cînd...

Nici n-apucă bine să sfîr- 
șească vorba, că din fundul o- 
grăzii taurul Costache, vrînd 
poate să mai zburde nițel slo

bod sau atras pesemne de cra
vata înflorată a lui Georgel, se 
și năpusti, val-vîrtej, către noi. 
Georgel o și rupse la sănătoasa, 
uitînd și de noroi și de tot, stri- 
gînd cît îl ținea gura : „Păzea, 
că vine bos taurus furiosus"... 
La spusele căruia, îngrijitorul 
îmi spuse într-o păsărească a- 
semănătoare :

— Georgel ăsta, vericule, ca 
să zic și eu așa, face parte din 
specia „filfizonus", genul „ne- 
educatus", varietatea., „necores- 
punzătorus".

P. TELEMAN

ZOR CU REPARATUL

se
ar-

mai

La S.iM.T. din Valea 
Nucarilor, raionul Tulcea, 
nu s-au terminat încă 
toate reparațiile utilajului 
agricol.

Azi, în prag de primăvară,
Toți repară
Pluguri, grape și tractoare, 
Tăvălugi, semănătoare, 
Ca să iasă,
Pe ogoare, fix la data
Cînd o zice vremea : — Gafa 1 
Numai dinșii, sus citați.
Se mai lasă invitați 
Ca și cind n-ar fi știut 
Nici ce trebuie făcut, 
Nici că timpul fuge iute 
Cum e el, pe nevăzute, 
Și că anul ăsta, iar 
Este scris în calendar 
C-o să vină-n toată țara 
Primăvara l
Despre-acestea, cum, necum, 
Au aflat abia acum
Din ziare, ...prin urmare 
Cred că s.au și apucat 
Să dea zor la reparat!

STELIAN F1LIP

...la adresa Valeriei Trufașu, biblio
tecii ă din comuna Urleasca, regiunea 
Galați.

Subsemnata Lina Gh. Varlaam 
Prin prezenta vin să vă reclam 
Cele ce urmează : de vreun an 
Sint în vorbă cu Fănel Mitran 
Tînăr și deștept, nimic de zis. 
La-nceputul toamnei ne-am promis 
Să-nchegăm o casă amindoi. 
Dar de la o vreme dâ-napoi. 
Cum că n-o să fie prea curînd 
Fiindcă are el un plan în gînd. 
Am aflat pricina : astă vară 
A venit o bibliotecară 
Una nou numită-n acest post. 
Bibliotecara câre-a fost 
Zice-sa n-a corespuns de loc. 
Asta nouă e frumoasă foc, 
Și deșteaptă, ce mai calea-valea I 
Intr-o bună zi i-aține calea 
Lui Mitran la mijloc de potecă !

«

Pățania
*

Auzi, să 
nea rușine 
satul I Și baremi de i-ar fi fă- 
cut-o niște oameni mai copți la 
minte. Dar cînd colo, s-o pă
țească el de la niște țînci, care...

Așa gîndea, cu ciudă, nea Ion 
Spoială. Nici nu mai răspundea 
la binețele oamenilor, el, care 
altă dată se simțea tare mîn- 
dru să fie băgat în seamă ca 
gospodar de frunte ce se so
cotea.

Tărășenia pentru care era nea 
Ion tare supărat se petrecuse 
taman în ziua inaugurării că
minului cultural. Ți-era mai 
mare dragul să vezi sala mare 
cu sute de scaune, cogeamite 
scena, biblioteca și altele. Mun
ciseră oamenii cu inimă, dădu
seră bani la contribuția volun
tară și acum veniseră la inau
gurare cu mic și mare, 
chiar și oaspeți din satele 
cine și de la raion, ca la o 
bătoare ce era.

Așa cămin mai rar. Au 
tat întîi ce? de la Sămăreni, din 
satul de peste vale, apoi au 
tras niște jocuri îndrăcite cei 
din Voicesli.

Nea Ion se așezase în față, 
în rindul al 
cea mustața 
nele noi, cu 
văzuse decît 
oraș.

— Stai să-i vedeți pe-ai noș
tri cînd oir cînta și or juca... O 
să vă facă praf, își zise el zîm- 
bind.

Cînd au cîntat gazdele, nea 
Ion a bătut din palme de j se 
făcuseră roșii. Dar (și pentru 
asta i-ar fi mîncat pe țîngăii 
care erau pe scenă) au făcut 
și una boacănă. Au prezentat 
și un program de brigadă artis
tică de agitație. Nea Ion nu 
mai văzuse asemenea program, 

îi plăcea. I-eu lăudat pe 
Stamate Ion, pe 

pe Carapancea

și să 
supra

Deodată însă, ies doi mai în 
fața scenei, afurisita aia de ■ 
zvîrlugă a lui Gheorghe Stancu 
și cu neastîmpăratul lui Minică 
Ivan și încep să spună ghici
tori :

„Cine-a stat in casa lui 
Ascuns ca-ntr-un vîrf de munte, 
N-a contribuit c-un leu 
Și-acum e-așezat în frunte ?"

Liniște deplină. Deodată, un 
alt țîngău, din partea cealaltă 
a scenei, zise șugubăț: 
„Cum, nu știți ? E-aici în sală: 
II cheamă... Ion Spoială 1“

Ba, 
ve- 

săir-

cîn-

treilea și-și răsu
cind vedea scau- 

luciu, cum nu mai 
la cinematograf, la

mai 
dar 
alde 
drescu, 
ghe cum că ar fj fost 
care au muncit pentru 
De el, nici vorbă I Acu', 
crept, e drept, nici el nu se prea 
omorîse cu munca voluntară, 
dar știi, nu e rău să te laude

Ilie U.
Gheor- 
primii 
cămin.

ce e

„Ce nu vi< pe la bibliotecă? 
Știi ce cărți frumoase am adus?" 
El, de-a doua zi chiar, s-a și dus. 
Și acuma cine-l mai desparte ? 
Toată ziua stă cu nasu-n carte. 
Să vedeți cît este de șireată 
Mie chiar mi-a spus și nu o dată : 
„Draga mea, de ce nu vii și tu ?” 
l-am răspuns r'tos s-o simtă : Nu I 
L-a momit la fel și 
Cum și pe Ionel al 
Și acum au hotărit 
Ca să plece - din 
Intr-o școală pentru 
Vinovată este numai ea 
Și-o socot direct rvala mea. 
Tot momind oe tineri la-nvățat 
Vor rămîne doar bătrînii-n sat. 
Bine e ce face ? E cinstit ?
Și-apoi eu... cu cine mă mărit ?

FLORIN IORDACHESCU

pe Costin, 
lui Marin 
toți trei 
îndemnul 
brigadieri.

Să auzi rîsete, să vezi ghion- 
turi I Bița lui Mănache se și 
repezi cu gura :

— Și eu, care am plătit la zi, 
stau în picioare. Adu-ți scaun 
de acasă, mă, și nu te mai în
fige, moț, în frunte.

Ar fi intrat nea Ion cu scaun 
cu tot sub dușumea, dar în
cearcă de poți, că dușumeaua 
era nouă și trainică...

...A doua zi, cine' nici 
crăpase de ziuă, nea Ion 
sfatul popular. Cînd veni
tarul, se și înfățișa înaintea lui:

— Am adus banii pentru con
tribuție. Am fost și eu ieri pe 
la cămin și am văzut că mai 
e nevoie de scaune. N-au toii 
loc, că e satul mare.

După ce luă chitanța, 
trei pași spre ieșire, apoi 
toarse :

— Poate n-ar fi rău
spui și lingăilor de la brigadă, 
c-am auzit că duminica viitoare 
dau program nou...

nu se 
era la 
secre-

făcu 
se în-

să le

ZENOVIE PĂUN 
corespondent voluntar — 

Pitești

La orice concurs, după cum se 
știe, se obișnuiește să se facă 
o socoteală: cîți participanți, 
cite întrebări, cite răspunsuri 
exacte etc- Așa a fost și la 
acela desfășurat într-o frumoasă 
zj de august, anul trecut, la căi 
minul cultural din comuna Volo 
văț din raionul Rădăuți, Soco
teala era mulțumitoare și suna 
așa: prezenți, numeroși țărani 
întovărășiți; prezenți, concurenții 
bine pregătiți; prezentă, comisia 
de examinare. Pe parcurs, pre
zente ... întrebările și răspunsu
rile. De asemenea, pe parcurs, 
prezente, în număr mare, apiau-, 
zele, și, la sfîrșit, așa cum se în-* 
tîmplă, cînd totul e bine organi
zat, prezentă și lista premiațij 
lor. Premiații, mîndri și bucuroși^ 
s-au prezentat să-și primească 
premiile. Tovarășa directoare a 
căminului i-a privit cu drag, i-a 
felicitat încă o dată; pe urmă a 
făcut și dînsa o socoteală care 
suna așa: „Prezenți premiații, 
prezent procesul verbal, lipsă-., 
hora, adică banii de premii". 
Mai pe înțeles, dumnealor, pre
miații, să aștepte pină la ziua 
de 14 septembrie cînd sa face 
horă, și 
or să-și 
Premiații 
tr-adevăr, 
Dar 
decît 
Iar. 
premiații 
dumnealui. Contabilul i-a privit 
cu drag, i-a felicitat, dar a fă
cut și el o socoteală care suna 
așa: „Prezente premiile, prezent 
primul exemplar al procesului 
verbal, dar... lipsă al doilea 
exemplar". Șl a trimis pe pre- 
miați la sfatul raional, secția d 
învățămînt și cultură ca să 
dea „în scris" că pot să-și ridi
ce premiile. Cei de aici i-au 
privit cu drag, i-au felicitat, pe 
urmă au făcut și ei o socoteală 
care suna așa: „Prezenți premia
lii, prezente premiile, lipsă simt 
țul de... răspundere al organi
zatorilor concursului din Volo- 
văț". I-au trimis înapoi pe oa
meni în comuna natală. Și pre
miații au luat-o de la început: 
de la directoare la contabil, de 
la contabil la secție, dar în so, 
coteala acestora era mereu pre
zentă cîte o .. . lipsă. Au tre
cut săptămîni, au ruginit frun
zele în vii, toamna n-a mal fost 
prezentă, a venit iarna, anul 
1960, a fost prezent și un ger de 
minus 18 grade, ca la Rădăuți, 
și totuși premiații noștri, a căror 
singură vină era că nu puteau 
fi și ej „lipsă", nu s-au întîlnit 
încă cu premiile lor. Li se spu- 
nea, cînd: „lipsă hora", adică 
banii, căci suma inițială fusese 
folosită în alte scopuri, <’ 
„lipsă al doilea exemplar", c 
„lipsă dovada în scris"... Drept 
pentru care întovărăși ții din Vc> 
lovăț au găsit cu cale să facă 
șl ci o nucă socoteală, la adresa 
care ar suna cam așa : „Absenți 
premiații. absente premiile, ab
sent simțul de răspundere, pre
zentă... birocrația I

din sumele încasate 
primească premiile, 

au așteptat. Ș, în- 
s-au 

plata nu 
contabilul 

Bini și așa.
s-au

încasat banii, 
o putea face 
sfatului popu- 

I nțclegători, 
înfățișat la

GHEORGHE ȘTEFANIU

In raionul Domnești, echipele artistice sătești au 
pregătit pentru festivalul bienal un repertoriu re- 
strîns, piesa „îndoiala“ fiind interpretată de nu mai 
puțin de... 9 echipe.

>5-4
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— Ați învățat bine rolurile ?
— Nu prea...
— E nenorocire I I Spectatorii le știu de-acum pe dinafară I I

(Desen de NIC. NICOLAESCU)
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