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Mi-a deschis 
partidul drum 

Frunză verde de alun
Mi-a deschis partidul drum 
Către viața-nseninată 
De belșug îndestulată 
Și mi-a dat puteri cu spor 
Să-mi fac lanul roditor 
Să crească spicul înalt 
Cu rod trainic și bogat. 
Frunzuliță bob mașcat 
Partidul l-am ascultat 
Și-acum în gospodărie 
Muncim toți cu hărnicie 
Și ni-i munca cinste more 
Ce ne-aduce-n inimi soare. 
Frunză verde, flori mărunte 
De cind e partidu-n frunte, 
Ni-s ogoarele mănoase 
Și zilele luminoase 
Și cu brațele-nfrâțite 
Scoatem roadele sporite 
De pe țarina bogată 
Muncind holda laolaltă.

Cules din comuna Leordeni 
regv Pitești

Zile Je aur
n om văzutEu

Scinteietoare-n
Cum sînt acele harnice vîlvori 
Ce joacă furnaliștilor pe față I

vreodată aurorf 
zori de dimineață

Topind oțel pe largul lor platou 
Lingă cuptoarele de rodii coapte 
Ei scot din flăcări soarele cel nou 
Al zilelor de aur fără noapte.

Să-i cînf șl eu, acestui timp măreț 
li cer cerneala vie a aurorii
Și-i cer o pană soarelui drumeț
Că foc îmi dau din inimi muncitorii I

ION POTOP1N

După o zi rodnică de muncă, colectiviștii din comuna Ștefan Vodă, re piu nea București, se intoro acasă ca 
camionul gospodăriei Cîntec mamei

A ZECEA RECOLTĂ Scumpă mamă, tu 
Omenia, dragostea 
Și al cinstei luminos 
Cu poveri de muguri

sădești in noi 
cea mare -» 

altoi 
și lăstare;

Colectiva din Ștefan Vodă a împli
nit în acest sfîrșit de februarie zece 
ani. Parcă a venit și natura la praz
nic. Le-a mîngiiat toată ziua fetele 
colectiviștilor cu un vînticel cald, adu- 
cîndu-le dinspre cîmp izul de tărînă 
umedă. L-au tras adînc în piept și 
răscoliți parcă de dorul pămîntului. 
tinut în frî'J o iarnă, s-au dus acolo 
și-au semănat orzul și secara din cea 
de a 10-a recoltă.

★
N-au fost la tnceput decît vreo 80 

de familii cu 4 cai și 6 boi. In anul 
următor erau 120, în al treilea 300, 
în al patrulea 400 și tot așa. Gospo
dăria a fost centrul de atracție și mo
torul prefacerilor celor mai rapide. Le 
întîlnești la tot pasul. Aș încere, nu 
vă fie de mirare, cu felul în oare pă
șește colectivistul. Sigur de el și niîn- 
dru. Întreaga înfățișare îl trădează pe 
stăpân. Averea lui se întinde pe 3000 
hectare. Pămîntul acesta multe taine 
mai ascunde, dar el e martor mut. Nu 
tot aici șuierau bicele vătafilor lui 
Monteor a ? Nu tot pe aici se lățea 
umbra lui Buric, stînd ca o pacoste în 
spinarea oamenilor ?

Cînd vii în Ștefan Vodă fiecare tl 
se socotește gazdă, îti vorbește în- 
tr-una cu „noi" (chiar și cînd e aca
să la el) și-n „noi" ăsta întrevezi ele
mentul extraordinar care le-a schim
bat viata : 866 de brațe — (tot satul) 

1 — și vointi unite. Sînt aceiași care 
au mers din tată-n fiu în urma plugu
lui, cu ochii pironiți în negura braz
dei, nevăzînd decît zvîrcolirile rime
lor tăiate. Acum poruncesc pămîntiM 
lui, naturii și calului putere. Nu-s cu
vinte de praznic astea I-am văzut în 
ziua asta cum se bat pe ziare. Cei mai 
bătrîni sau cei mai departe de sediu 
trimit cite o copilită : — „Du-te, fata 
tatii, vezi n-a venit abonamentul ?“. 
Fetita îl ia, se uită întîi ea la poze 
și apoi acasă cei bătrîni 11 dumică pe 
Indelte, rînd cu rînd.

★
Anul trecut gospodăria a Împărțit 

membrilor săi 858 tone cereale și 
1.760.000 lei (adică cu 200 tone mai 
multe cereale și cu peste un milion 
de lei mai mult decît în 1958). Asta,
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cu toate că în 1959 a bîntuit seceta. 
Fiecare din cei de aici cît erau indi
viduali, în fata secetei, ridicau spe- 
riați din umeri: „N-a vrut cerul". Au 
trecut zece ani și aceiași îti arată, 
științific, că gospodăria e un orga
nism prea mare și prea puternic ca 
să se resimtă așa, cu una ou două, și 
că dezvoltarea ei se desfășoară negre
șit după legile progresului. Și dacă 
îndeobște e greu să vorbești despre 
ce va fi peste un an, aici socoteala se 
face matematic, iar siguranța oameni
lor e molipsitoare. Au înființat grădina 
de zarzavat, au desființat oultura muș- 
tarulul care „n a mers“, au extlnscul- 
tura cepei de sămînță, că aduce bani 
buni, au mărit suprafața de porumb- 
siloz (de la 80 la 80 hectare), de po
rumb pentru boabe și floarea-soarelui. 
Cel mai mare venit l-au obținut anul 
trecut din cerealele vîndute statului 
(1.700.000 lei). Poți să nu t>> seama 
de asta ? înțelepți, anuil acesta ei au 
majorat toate cantitățile contractate. 
Vor mai lua încă 800 de oi și 70 de 
vaci. Au un nucleu pur, roșu de ste
pă, o frumusețe, și-un taur Decebal, 
animal splendid, dar cam nervos, pe 
care l-au primit pentru folosință pe 
cî(iva ani Selecția animalelor s-a fă
cut cu migală și multe strădanii. 
N-au avut nimic și acum le zburdă 
în țarcuri zeci de vitei cu botul umed 
și blana de ciocolată. E multă asemă
nare în asta cu munca aurarilor care 
scot din piatra de minereu, informă 
și mată, după zeci de operații, metalul 
scump și lucitor.

★
Să le dăm la a 10-a aniversare, în 

rîndurile noastre, un loc de cinste ve
teranilor care au trecut primii pe noul 
făgaș și care au stat temelie cum 
stau pilonii de pia-tră pentru casă. 
Cei mai mulți sînt comuniști. Cum au 
fost și cum sînt azi ? Cunoașteți-i 
pe rînd: Dima Dumitru avea 24 de 
ani, un singur hectar și • singură 
odaie in care trăiau șase. La 14 ani 
era slugă. Acum e secretar de partid 
în gospodărie, are bibliotecă proprie 
acasă, și simte nevoia să citească zilț 
nîc. Matei Frusina. vădană săracă cu 
doi copii, pînă a intrat în gospodărie 
nu știa încotro s-o apuce, Aoum e preț 

ședința comisiei de femei, șefă de e- 
chipă, iar ca membră în consiliul de 
conducere răspunde de brigada a Il-a 
de cîmp. Și-a întors casa după soare, 
(aici e un fel de a spune că și-a făcut 
alta nouă), și-a rostuit copiii și zice 
c-a văzut fericirea cu ochii.

Neagu Dumitru, șef de echipă la 
crescătoria de porci, spune că dacă 
mai zăbovea și nu intra în colectivă, 
cădea casa pe el. Așa că prima grijă 
a fost să dărîme cocioaba și să-și facă 
o casă nouă, cu patru odăi. In fiecare 
an contractează un porc cu statul. Și 
fiind și de meserie, îl îngrașă că a- 
junge și la 220 kg. Și-a făcut haine 
noi, manta și șubă. Acum două dumi
nici și-a măritat fata cu Anghel al lui 
Plosca. Conductor de cai.

— Ce zestre i-ai dat, nene Neagule?
— Uite-te și mata. Și face brațele 

roată cuprinzînd toată gospodăria. 
— Uite zestrea I Avea dreptate.

La Nicu Velicu, îngăduiți să zăbo
vim mai mult. E printre fondatorii 
gospodăriei, comunist, om înțelept și 
tenace. Ai impresia . că nu-i greutate 
să-l doboare. I s-a dat în primire bri
gada cea mai dificilă, a doua. Erau 
în ea și cîteva familii de țigani. Unii 
cam delăsători și răi de gură. Omule 
înzestrat însă cu capacitatea de a izo
la răul și a-1 îndepărta. Unul din ei, 
Ion Zamfir, lăutar, lăsa cîteodată 
treaba și pleca cu vioara la nunti. 
Altminteri era harnic. Ce-a făcut Ve
licu ? L-a propus pentru o școală de 
agronomi Șase luni a tot învățat. 
S-a despuiat de multe din vechile de
prinderi. De acolo l-au repartizat 
la Ș.M.T. L-a prins însă dorul 
de gospodărie și a cerut să se în
toarcă. A ajuns apoi brigadier. A- 
cum e magazioner principal. Ține 
cheia și lacata și sub ele o avere de 
patru milioane. Nici un gram nu lip
sește. E el, diblașul de altădată Ion 
Zamfir pe care comuniștii l-au ajutat 
să devină om spre folosul lui și-al 
colectivității. E una din miile de în- 
tîmplări care fac istoria celor zece 
ani.

V. TO SO

deatîtea ori, 
zidirii, 
ninsori.

Glasul tău ne-a spus 
Ca ia veacul păcii și 
Să ferim de brumă și 
Floarea libertății și-nfrățirii.

Străjuiește-n cringul anilor, 
Mamă, veghea ta neîntreruptă) 
Pentru prunci și fericirea lor 
Te avînți cu patimă in luptă.

Noi, sub bolta mîndrului prezent; 
Printre flori de vis și cînt măiastre, 
Ți-am durat un falnic monument 
in grădina sufletelor noastre.

ION SOCOL,

Cîntec de ogor
Ogorul l-am iubit de cînd mă știu 
Și brazdele-i pe talpă mi au rămas;
De-aceea azi cu pana îl descriu 
Și visului pe holde-i fac popas.

Era pe-atuncea mic și peticit 
De vechile și sterpele răzoare 
Și acuma se întinde nesfîrșit 
Pe marile tarlale roditoare.

Doar cu picioru I măsurăm odată 
Și-i încărcăm tot rodul în spinare, 
Iar azi, belșugul muncii laolaltă 
De-abia-l pot duce-acasă-n zece caret

GEORGE BREAZU 
comuna Leordeni, regii*» 

nea Pitești
•

Zboard vulturaș
Zboară, zboară, vulturaș 
Și pe zare să te lași
Și să spui, măi, vulturaș 
Că ni-i sa tu' muguraș
Și din slava zborului 
Șpune-i tu partidului 
Că prin grija lui aleasă 
Piine albă-avem pe masă ;
Și mai spune, vulturaș, 
Că ni-i satu muguraș 
Și prin brațe muncitoare 
Azi e mugur, miine floare 
Că muncim cu bucurie 
La noi in gospodărie.

VASILE GEORGETA
coresp. voluntar, Pitești
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acestea s-a încheiat etapa

interpreți — învă- 
intovărășita Maria

cu prt- 
în raio

1) Echipa căminului cultural 
Iul Brătulești a prezentat 
din urmă".

2) Țăranii muncitori din Tincăbești 
au venit la concurs cu piesa „Bucuroși 
de oaspeți".

din sa- 
piesa „Cel

Zilele 
tercomunală a celui de al doilea Festi
val bienal de teatru ,,I. L. Caragiale". 
Publicăm citeva imagini luate 
lejul spectacolelor desfășurate 
nul Snagov.

3) După spectacol, membrii echipelor 
de teatru au stat de vorbă cu juriul, 
care le~a făcut o serie de observații me
nite să ducă la îmbunătățirea activită
ții teatrale și în special la o mai bună 
interpretare.

lată-i pe cîțiva 
țătorul Ion Ancu,
Cimpoieru și alții, — care după ce au 
jucat piesa „îndoiala", stau acum de 
vorbă cu membrii juriului.
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De astă-dată, pe scenă nu a urcat, 
ca de obicei, inginerul Zoe Ciossa, pen
tru a vorbi despre păstrarea și folosi
rea nutrețului însilozat, despre întreți
nerea culturilor sau despr'" vreo altă 
problemă. Sătenii s-au obișnuit să aș
tepte duminică de duminică vorbele 
pricepute ale tinerei inginere, vorbe din 
care ei trag prețioase învățăminte.

Daî de astă-dată pe scenă urcă un 
om vînjos, cu un spate lat, cu mîini 
puternice și cu o față care exprimă 
dîrzenie și liniște, preocupări și dorin
ța de a le împlini.

— Să stăm astăzi puțin de vorbă 
despre ridicarea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost prin rea
lizarea unor economii cît mai mari.

Așa a început conferința Stoica Baș- 
turea, președintele gospodăriei colec
tive din Ciocîrl'a de Jos, regkmea Con
stanța. F.l a înălțat o punte peste în
ceputul și finele acestui an, purtîndu-i 
pe ascultători pe acest drum și ară- 
tîndu-Ie ce va trebui să realizeze gos
podăria: 2.800 tone porumb siloz, 1.700 
litri lapte pe cap de vacă furajată, 
2.300 kg porumb la hectar, ferma de 
vaci să ajungă la o sută de capete ... 
Toate au fost spuse cu vorbă cumpă
nită, cu siguranța omului care știe că 
ele se vor îndeplini prin muncă și pri
cepere.

— Noi trebuie să muncim ca să ne 
sporim avutul, a continuat el, și în a- 
celași timp să gospodărim cu grijă, 
fără risipă bunul nostru comun.

îndemnul președintelui își v>a găsi 
fără îndoială ecou în rîndul colectiviș
tilor. dovedind astfel și eficacitatea 
conferinței.

★

Semnalul l-a dat brigada artistică de 
agitație condusă de entuziasta acti
vistă culturală, învățătoarea Maria Go- 
delici. In programul prezentat pe sce
na căminului cultural în noiembrie au 
fost criticați trei tineri colectiviști — 
Vasile Comăniță, Ion Manea și Mamut 
Anis. Purtarea lor, indisciplina, certu
rile îi împiedicau să muncească pe mă
sura capacității lor.

Căminul cultural a folosit și alte 
mijloace pentru îndreptarea acestor ti
neri. La cîteva zile după programul 
brigăzii, la gazeta de stradă a apărut 
o caricatură în legătură cu aceeași pro
blemă. Se vede treaba că celor trei ti
neri nu ie-a prea convenit. După ..du
șul rece", făcut de brigadă, intraseră în 
„gura satului". Acum, oamenii se 
opreau în fața gazetei, rîdeau, comen
tau sau dădeau din cap. A doua zi di
mineață, stupoare : caricatura dispăru
se. Sniiin Edoiet, secretarul de partid, 
un om domol, pe care oamenii îl apre
ciază pentru vorbele-i bine cumpănite, 
i-a chemat pe tineri la el în birou.

— Luați loc, i-a invitat el. Vasile, 
Ion și Anis s-au așezat tăcuți țintin- 
du-și privirile în podea.

— Știți pentru ce v-am chemat, con
tinuă secretarul. Și le vorbi despre ca
litățile lor în primul rînd, despre posi
bilitățile pe care le au de a fi frun
tași în muncă, stimați și prețuiți de 
tot satul. Ii făcu să simtă rușinea fap
tei săvîrșite.

Băieții stăteau ca pe jăratic. Vasile 
Comăniță ducea din cînd în cînd mîna 
spre buzunarul de la piept. Acolo avea 
caricatura. Și îl frigea de parcă ar fi 
fost cărbuni aprinși, nu o foaie de 
hîrtie.

Secretarul stătu cu ei de vorbă vreo 
două ore. Nu-i puse să-și ia angaja
mente, dar dori să le afle dorințele, 
aspirațiile. Află astfel că Manea ar 
dori să îngrijească de vite. I-a promis 
că va vorbi cu președintele. La plecare, 
tovarășul Suitul îi însoți pînă în curte. 
Ca din întîmplare se opri în fața gaze
tei și privind locul rămas gol după ru
perea caricaturii, spuse numai atît: 
„Urît, foarte urîtl"

In dimineața următoare, caricatura 
era la locul ei. După un timp Manea 
a fost mutat acolo unde ceruse și azi 
este printre fruntași ca și ceilalți doi 
tineri de altfel.

A CROITORU
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G. E. Glezerman : ..Cele două faze ale 
societății comuniste și legile trans
formării socialismului în comunism". 
(„Biblioteca populară de marxism
leninism"), Editura politică.
56 pag. — 0,85 lei.

V. I. Prokofiev.- „Apariția religiei și 
a credinței în dumnezeu". Editura 
militară a M.F.A.
120 pag. — 1,70 Iei.

Al. Vasllfu: „Povești"—ediția a Il-a, 
îngrijită și prefațată de I. D. Bă
lan („Miorița"), Editura tinerelu
lui.
336 pag. — 4,75 lei.

H. Barbusse : „Focul — jurnalul unei 
grupe de luptă" — în romînește de 
Radu Popescu („Biblioteca pentru 
toți" — nr. 7), E.S.P.L.A.
382 pag. — 5 lei

Lucia Demetrius : „Vlalou și feciorii 
lui" — piesă în 3 acte. E.S.P.L.A. 
108 pag. — 2,50 lei.

Fen hian-ciun : „Scurtă Istorie a lite
raturii clasice chineze". In romî
nește de Dan Grigorescu. E.S.P.L.A. 
196 pag. — 4,20 lei.

Mihail Sadoveanu ; „Dumbratva minu
nată" — ediția a IV a. Ilustrații de 
Roni Noel. Ed. tineretului.

48 pag. — 4.50 lei.
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Manifestări de masă la biblioteci
Instituirea concursului bienal „Bi

blioteca în slujba construcției socia
liste" va determina fără îndoială în
ceputul unei cotituri în munca de în
drumare și control a metodiștilor bi
bliotecii raionale din Bîrlad. Expe
riența din anii trecuți și prevederile 
regulamentului de concurs ne-a-u în
tărit convingerea că toată atenția noa. 
stră trebuie îndreptată spre ridicarea 
conținutului în munca cu cartea la 
sate.

In cursul anului 1959 bibliotecile 
noastre comunale și sătești au orga
nizat manifestări de masă prin care 
au sprijinit problemele economice, spe. 
cifice raionului, contribuind în ace
lași timp la popularizarea cărților so- 
cial-politice, agrotehnice, beletristice 
și de știință popularizată. Nu ne pu
tem însă mulțumi cu repetarea acelo
rași forme de muncă. Avem posibili
tăți să ne îmbogățim necontenit me
todele.

S-a reușit ca fiecare din cele 15 bi
blioteci comunale să organizeze siste
matic informări politice temeinic pregă
tite și în prezent crește numărul parti- 
cipanților la aceste manifestări. Dar 
oare s-au întreprins cele mai potrivite 
acțiuni în vederea popularizării cărții 
sociaf-politice ? Fără îndoială că mai 
este încă mult de făcut. Față de nu

mărul total de cărți citite în anul 
1959, cartea, social-politică n-a fost di
fuzată în măsura necesară, 
a făcut să ne dăm seama 
prezentări și expozițiile 
cărți din această grupă, 
binate cu acțiuni noi, 
Astfel, la biblioteca din 
comuna Dragalina, unde 
este bibliotecară tovară
șa Elena Petru, s-a orga
nizat, cu sprijinul meto
diștilor, o seară literară 
pe tema : „Viața și acti
vitatea lui V. 1. Lenin". 
De data aceasta la reali
zarea acțiunii au colabo 
rat și cîțiva din cei mai 
buni cititori. Pentru în
tocmirea serii literare 
s-au folosit lucrări des
pre Lenin și poezii ale 
lui Maiakovski, închinate 
marelui geniu al omenirii. 
Participanții au ascultat 
cu interes expunerea făcută 
tecară și lecturile, 
au urmat, cititorii 
ca : „Lenin în amintirea rudelor", „< 
ani cu Lenin" de S. K. Ghil, „Copilă
ria lui V. I. Lenin" de A. I. Ulianova, 
poezii despre Lenin etc.

Aceasta 
că scurtele 
făcute cu 
trebuie îm- 
interesante.

Tot în comuna Dragalina, unde își 
desfășoară activitatea una din biblio
tecile fruntașe ale raionului nostru, 
s-au inițiat o serie de acțiuni pe linia 
popularizării cărții agrotehnice. In 
cursul lunii ianuarie s-a organizat 
aici o consfătuire cu cititorii pe mar
ginea broșurii „Ingrășăminteie natu
rale". Țăranii au participat cu mult 
interes la discuții și au hotărît să 
treacă imediat la fapte. In zilele ur-

BIUTECD
în slujba

de biblio- 
iar în zilele care 
au solicitat cărți

- ‘ ” ,6

mătoare colectiviștii care 
au fost Ia consfătuire, 
au împrăștiat 
grajd pe o 
5 hectare.

Metodiștii 
ionale s-au 
generalizeze 
te biblioteci 
sătești asemenea 
privind cartea 
că. In comuna 
organizat la 
lunii februarie 
tuire cu privire la broșu
ra „Despre săinință și 
metode de semănat", la 
biblioteca din comuna Bă

cani s-a făcut o expoziție cu cartea a- 
gricolă, expoziție intitulată „G. A. C„ 
drum aii belșugului", iar la biblio
teca din comuna Coroești, unde 
zilele acestea se va inaugura 
gospodăria colectivă, biblioteca, a- 
jutată de unul din metodiștii bi-

gunoi 
suprafață

de 
de

ra
să

bibliotecii 
străduit 
și la celelal- 
comunale sau 

acțiuni 
agrotehni- 
Ivești, s-a 
începutul 

o consfă-

bliotecii raionale, a organizat în 
holul sfatului popular expoziția 
„Gospodăria colectivă, izvor de bună
stare și belșug". Ca rezultat al aces
tor acțiuni, la bibliotecile comunale 
din raionul nostru s au difuzat nu
meroase cărți agrotehnice, 
muna Zorleni, de pildă, 
570 cărți difuzate în luna 
186 sînt broșuri cu caracter agricol, 
iar la Corcești din cele 467 cărți di
fuzate în cursul aceleiași luni. 135 au 
fost cărți agricole.

Manifestări de masă s-au organizat 
la bibliotecile comunale și în legătu
ră cu diferite probleme de populariza
re a științei. Biblioteca raională a 
sprijinit organizarea în comuna Bă
cani a unui concurs pe tema „Să cu
noaștem fenomenele naturii". După 
această acțiune a crescut considerabil 
numărul celor care citesc cărți de 
știință popularizată. O manifestare a- 
semănătoare s-v> organizat și în co
muna Perieni, cu tema „Sateliții arti
ficiali ai Pămîntului".

Recentul concurs între biblioteci 
constituie pentru noi un puternic im
bold de a ne intensifica munca-, de a 
organiza manifestări de masă variate 
și bogate în conținut.

MARIA 
bibliotecar-șef 

raională

Tn co
diri cele 
ianuarie,
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la biblioteca
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Intîlnire peste ani

A trecut o jumătate de veac din 
ziua cina' la Copenhaga (capitala Da
nemarcei), reprezentantele femeilor 
din mai multe tari proclamau ziua de 
8 Martie zi de solidaritate și luptă a 
femeilor din lumea întreagă, pentru 
emancipare, pentru drepturi și pentru 
pace. Nici că se putea cadru mai po
trivit pentru această sărbătoare ca 
începutul primăverii, cînd întreaga fire 
renaște. E ca un omagiu adus de în
săși natură femeilor care dau din 
viata lor viată lumii, care poartă la 
sin ființa umană și-o veghează să a- 
jungă înțeleaptă și puternică, dăruin- 
d-o apoi societății și progresului. Răz
boiul a răpit totdeauna milioanelor 
de mame ce-au avut ele mai dreg. 
Iată de ce femeile de pretutindeni 
urăsc de moarte războiul. Lupta lor 
pentru pace se confundă cu lupta pen
tru viață.

Femeile de pretutindeni sărbătoresc 
în acest an ziua de 8 Martie mai 
însuflețite ca oricind de victoria cau
zei păcii. Schimbările survenite în ul
timii ani în raportul de forțe pe plan 
internațional în favoarea lagărului 
socialist, au creat condiții prielnice 
pentru dezvoltarea colaborării priete
nești între toate statele. Istorica vizită 
în S.U A. a tovarășului N. S. Hruș- 
ciov, șeful guvernului sovietic, a inau
gurat o etapă de o uriașă însemnătate 
în relațiile dintre cele două mari sta
te, afirmînd cu putere principiul co
existenței pașnice ca singura cale po
sibilă în relațiile dintre state cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Iceea dezarmării generale și totale 
promovată de Uniunea Sovietică pen
tru realizarea căreia militează in mod 
consecvent statele socialiste in frunte 
cu U.R.S.S. și-a cîștigat adeziunea 
fierbinte a popoarelor lumii. Ațîțătorii 
Ia război sînt din ce în ce mai izo
lați. Uneltirile lor nu scapă vigilenței 
popoarelor. Ei sînt neîncetat demas- 
cați și supuși oprobiului opiniei pu
blice.

Unindu-și glasurile cu ale milioane
lor de oameni iubitori de pace, femeile 
sprijină cu înfocare cauza apărării 
păcii. In primele rînduri ale acestei 
nobile lupte se află și femeile din pa
tria noastră. Pentru prima oară în 
ibuciumata ei viață, femeia noastră 
muncitoare și-a dobîndit in anii regi
mului democrat-popular stima și pre
țuirea la care avea dreptul. Iată de ce. 
ziua de 8 Martie este la noi o săr
bătoare a întregului popor. S-au dus 
pentru totdeauna vremurile cînd fe
meii îi erau refuzate dreptul la mun
că, la odihnă, la salariu omenesc, de 
a cere ocrotire pentru ea și copilul ei.

Regimul nostru democrat-popular 
a luptat cu hotărîre pentru lichi
darea rușinoasei stări de inegali
tate și umilință în care a fost ținută 
femeia veacuri de-a rîndul

Cele 71 de femei deputate în Marea 
Adunare Națională, cele peste 34.000 
deputate în sfaturile populare, miile de 
fruntașe din fabrici, de pe ogoare, din 
institutele de învățămînt și cultură, 
constituie rezultatul strălucit și atot- 
grăitor al acestei lupte. Avem peste 
60.000 învățătoare și profesoare, 2.000 
de femei profesori universitari, confe
rențiare sau asistente, 65 femei dis
tinse cu premiul de stat. 68 cu titlul 
de Artist al Poporului și Artist Eme

rit. Din rîndul țărăncilor muncitoare 
s-au ridicat activiste de nădejde, pre
ședinte de gospodării colective și în
tovărășiri, brigadiere sau șefe de e- 
chipă, care aduc, alături de bărbați, o 
contribuție dintre cele mai însemnate 
în lupta pentru întărirea neîncetată 
a rinduielilor socialiste în viața satu
lui. Ce forță și inițiativă creatoare, 
cîtă pricepere organizatorică și elan 
constructiv au fost descătușate și puse 
în acțiune, Ia milioanele de femei din 
țara noastră, în anii regimului demo- 
crat-poputar l Partidul și guvernul 
nostru acordă o atenție neîntreruptă 
atragerii maselor de femei de la 
orașe și sate la opera de construire a 
socialismului în patria noastră. Mili
oanele de femei din țara noastră spri
jină din adîncă convingere și devo
tament politica partidului nostru 
fiindcă această politică răspunc'e as
pirațiilor celor mai arzătoare ale po
porului muncitor. Femeile din patria 
noastră își string și mai mult 
rîndurile sub conducerea gloriosu
lui nostru partid, angajîndu-se activ 
în lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959, pentru dez
voltarea economică a țării, pen
tru ridicarea neîncetată a nivelului 
de trai al poporului nostru munci
tor. Să fie această zi un prilej de 
reafirmare a hotarîrii fermecare animă 
pe femeile noastre muncitoare de a 
întîmpina cel c'e-al l!I-lea Congres al 
Partidului cu succese noi. Să fie a- 
cesta cuvîntul de ordine al textilistei, 
al tractoristei și colectivistei care se 
străduiesc pentru belșugul ogorului, al 
învățătoarei în minunata ei misiune de 
luminare a tinerei generații.

Vine-n sat 
o nouă învățătoare

Cercetează badea președinte
O hîrtie cu luare aminte 
Și-ndelung de vorbă stă la sfat 
Cu tovarăși deputați din sat.

— Măi tovarăși, ni-i de trebuință 
Pentru cineva o locuință.
Insă, una acătării, bună, 
Cum avem atîtea in comună.

Cine dintre voi ne poate spune 
Care-i cea mai bună dintre bune î
— A lui nea Vasile de sub coastă, 
Cea mai bună-1, spune o nevastă.

— Da, așa-i precum ne spui, Catrină, 
Insă n-are umbră de grădină.
Că Vasile doar de-un an sau doi, 
Și-a sădit hultoanele de soi.

Doar de cind, pe al vieții noi făgaș, 
A ajuns colectivist fruntaș.
— E la noi, tovarășe, o odaie 
Zice-o fată naltă și bălaie,

Mașina înainta greu, ocolind hîrtoa- 
pele, pleeîndu-se cind pe o parte, cînd 
pe alta. Cu țigara în colțul gurii, șo
ferul privea atent drumul, mormăind 
dușmănos. Praful Se răsucea în urma 
mașinii și mai prisosea ca să se vîre 
printre crăpături în interiorul ei. Ve
cinii mei de călătorie, un bărbat și o 
femeie, priveau și ei cîmpia necuprin
să. Femeia părea tînără, cu fața pre
lungă și ascuțită, cu trăsăturile îndul
cite de arcul frumos al sprîncenei.

Ceva îmi părea cunoscut la această 
femeie. Era în gesturile, în profilul ei, 
ceva întipărit mai demult, in împre
jurări ciudate. O iscodii iarăși. Deo
dată se întoarse cu totul spre mine. 
Mă întrebă ceva, dar eu nu mai au
zeam. Priveam cu ochii mari cicatricea 
de la tîmplă. Unde, cînd o mai vă
zusem ?

înainte de a-i pune întrebările ce 
mă năpădeau, îmi amintii insă de o 
altă întîlnire, mai veche, cu prilejul că
reia aflasem pentru prima dată des
pre ea.

Trenul plecase de mult din gară și 
se afunda cu furie parcă, în întuneri
cul Bărăganului, împrăștiind în jur mii 
de seîntei de-o clipă. In adevăr, ce 
bucurie să întîlnești un vechi prieten l 
Stăteam unul în fața altuia și ne mă
surăm din ochi, vorbind amîndoi oda
tă, incepînd fiecare frază cu : „îți mai 
amintești î... iți amintești ?...“

Deodată, prietenul meu, cu fața ră
vășită, aprinsă, îmi spuse : „Privește... 
privește pe geam... acolo lîngă pădu
re... o vezi î Steaua aceea roșie ?... O 
vezi ? Gata, nu se mai vede...“

Somnul îmi pierise. Eram curios și-l 
priveam întrebător : „Da’ ce-i cu asta? 
Asemenea stele roșii sînt a:>m în toa
tă țara. Și în orașe, și în sate, oriunde 
e o fabrică, o uzină..."

— Dar nu sînt multe ca asta 1 înțe
legi ?... Asta e prima steluță roșie pe 
care am aprins-o eu și pe ea mai 
sînt, poate și azi, urme de singe...

— Singe ? Dar cum, de unde ?
Vedeam că nu-i venea ușor să po

vestească.
- Nici eu nu știu cum să încep I 

Despre asta nu prea vorbesc...
Iți amintești că după eliberare, am 

muncit în uzină. Erau vremuri destul 
de grele, dar eram tinăr. După mun
că, alergam la județeană. Erau atî
tea de făcdt. Am urmat și școala de 
trei luni, apoi pe cea de jn an, dar 
n-am terminat-o. Am fost trimis la o 
fabrică. Am lucrat acolo două luni. A- 
colo... unde ai văzut steluța. Apoi... in
tr-o zi, a venit naționalizarea... 11 Iu
nie. Nu pot să-ți spun ce era acolo... 
Oamenii se bucurau din toată inima. 
Și parcă totuși, totuși, nu le venea să 
creadă.

In noaptea aceea, nimeni n-a dor
mit. Voiam să-i dăm fabricii alt as
pect, mai sărbătoresc. Am pus drape
le roșii. Pe zidurile fabricii am scris : 
„Trăiască Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn !“ Fetele erau agitate, voiau să 
facă ceva deosebit, să lucreze toată 
noaptea, să văruiască dormitorul. Ori
ce numai să nu se culce în seara a- 
ceea.

...Era in fabrică o fată, Gherghina, 
cu care mă împrietenisem mai de mult. 
Nu era urîtă și știam că unul, Marin

Dacă vreți, o dăm cu drag, că nu-I 
De folos acuma nimănui.
E încăpătoare, luminoasă
Și cu fața spre amiază ntoarsă.

— Mă gîndeam și eu la casa ei,
Insă-i prea departe I Uite ce-i :
Să căutăm o casă potrivită,
Cu zăplaz de seînduri îngrădită,

Cu ferestre largi și cu podele
Și cu straturi mari de micșunele.
In sfîrșit, o casă ca din carte,
Dar de școala nouă, nu departe.

...El, cum arăta cu amănunt
Cum să fie casa și pe unde :
L-a întrebat Ion al lui Axînte :
— la ascultă, bade președinte.

Ce nevoie ai de-așa o casă î
Și de n-are flori și pomi, ce-ți pasă ?
Ride președintele : — nu știți ?

Eu credeam, tovarăși, că ghiciți 1 
Au copiii noștri sărbătoare : 
Vine-n sat o nouă-nvățătoare 1

ION PUTNEANU

Broscaru, băiat de bogătan, tot ii dă
dea tîrcoale. Mie îmi era dragă și eram 
in stare să merg de o sută de ori pe 
zi prin secția unde lucra ea. Dacă 
mă vedea și se uita la mine zîmbind, 
mi-era mai bine Atunci, în noaptea 
aceea, nu se odihnise o clipă nici ea.

In organizație luasem o serie de ho. 
tărîrl. Nu eram mulți, o mină de oa
meni, dar aveam o îndîrjire că puteam 
sfărima și munții. Intre altele, am ho- 
tărit să înălțăm pe cel mai inalt punct 
al fabricii o stea roșie, care să ardă 
toată noaptea. Voiam ca in satele din 
împrejurimi și pină departe, in Bucu
rești, să se vadă steluța roșie, să se 
știe că acolo este o fabrică socialistă, 
înțelegi, socialistă. închideam ochii și 
o și vedeam strălucind. De aceea, am 
grăbit lucrurile și atelierul mecanic a 
croit din tablă steaua roșie in cinci 
colțuri. Dar voiam să facem un lucru 
frumos, cu multe becuri strălucitoare. 
Și atunci, mi-am făcut de drum la Bu
curești. Cum directorul avea și el drum 
intr-acolo, pentru schimbarea unor ma. 
șini, am plecat amindoi...

Nici azi nu știu bine cum s-au 
petrecut lucrurile acolo, in lipsa mea. 
Se pare că una dintre fete, Geta, a 
venit plingind la Gherghina și i-a spus 
tot. Unui flăcău din sat, care se im- 
bâtase, ii scăpaseră unele lucruri cu
rioase, din care ea a înțeles că Marin 
Broscaru și alți doi oameni ne vor a- 
ține calea, seara la întoarcere, cu cu
țitele...

Noi mergeam spre sat, directorul cu 
servieta in mină, eu cu pachetul cu 
becuri, fasunguri, sîrme și alte mărun
țișuri pentru instalarea steluței... Mer
geam liniștiți. El îmi spunea rîzînd, ca 
și cum ar fi simțit ceva, deși nu știa 
nimic : „Dacă ar vrea cineva să dea 
de dracu, uite aici* - și se bătu cu 
palma pe buzunarul din spate ca să-mi 
arate că are o armă.

Pe cînd mergeam noi așa, am a- 
uzit un strigăt. Cit oi trăi n-am să-l 
uit. Părea că un om, o femeie e lo
vită de moarte și strigă ceva, pe cine
va. Am fugit intr-acolo. In fața noas
tră, in lan, se dădea o luptă. Fulge
rul unui cuțit străluci in dreapta mea 
și. fără să prind de veste, un om mă 
trinti pe spate. Au răsunat focuri de 
armă, niște mîini puternice m-au strins 
de git. Ce să-ți spun ! A fost o luptă 
ca un vîrtej. Nu ne-a fost ușor să-i 
prindem pe bandiți. Unul a scăpat a- 
tunci, dar mai tîrziu a fost prins. Gher. 
ghina, căci strigătele ei le auzisem, 
a fost transportată la spital și s-a vin
decat greu, din cauza ranei de la 
tîmplă. De la ora cinci după-amiazo 
pindise pe drum, l-a văzut, a înțeles, și 
a vrut să ne prevină de primejdie... 
Asto-i tot..

Imi amintesc că am mai stat o vre
me tăcuți, apoi ne-am pregătit baga
jele și am coborit pe peronul lumi
nat al gării.

Pe prietenul meu îl aștepta o teme
le voinică, cu o basma colorată pe 
cap, cu gulerul hainei ridicat. Cînd s-a 
întors spre mine și mi-a întins mina, 
am dat un pas înapoi. Fața ei tînără, 
frumoasă, era tăiată la tîmplă de o ci
catrice adîncă...

Prietenul meu mi-a prezentat-o sim
plu :

— Soția mea, Gherghina.
b

Ciți ani să fi trecut de atunci ?
- Nu mă mai cunoașteți, tovarășă ? 

Nu vă numiți Gherghina ? Ne-am cu
noscut in urmă cu cițiva ani, veneam 
cu soțul dumitale de pe teren, de la 
Galați...

Ea mă privi atent, apoi imi strînse 
mina cu căldură.

- Ce s-ar mai bucura el să vă vadă, 
dar acum e plecat la o școală. Iar eu, 
cum să spun - îi țin locul.
- Unde mergeți ?
— Cobor aici, la primul sat.
— Aveți ceva rude ?
- Rude nu, n-aș putea spune. Dar 

cunoscuți și prieteni, da.
Crezui că a venit intr-o vizită ca 

toate vizitele sau poate la vreo cu
metrie, așa că zisei :

— E foarte frumos toamna la țară...
— Da, foarte frumos I Mai ales cînd 

se inaugurează o gospodărie colectivă 
la întemeierea căreia ai pus și tu u- 
mărul

- Ah, despre asta e vorba ?
Aflai că lucrează la comitetul raio

nal al femeilor, că foce muncă de te
ren și că e mai mult plecată de a- 
casă. Atunci o recunoscui cu adevărat, 
dirzâ, neobosită, veșnic tînără. Nici nu 
putea fi altfel. Din clipa cind, cu ani 
în urmă, înfruntase acea mișelească lo
vitură de cuțit, viața ei apucase oe un 
făgaș aspru, dar nobil, plin de greu
tăți, dar și de neasemuita bucurie de 
a învinge greutățile și a sădi oretu- 
tindeni noul. Cunoscusem odată o sim
plă fată. Acum o reîntîlneam pe acti
vista Gherghina Anton

TANIA LOVINESCU
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la orice ai face, nu 
din istețimea și 
a inimii. Cu toate 
deprinderea asta a

pe cît vine 
buna voire 
adevărat că 
se trage încă de mic. Tată-su,

Haralamb Melinte e un om cum ti chiperu!: foc de 
iute la treabă 1 Dar asta încă nu-i totul la dînsul. Dacă 
e vorba să nu-1 nedreptățim, apoi trebuie de spus pe 
șleau că mai luător în seamă colectivist ca dînsul, rar ai 
să întîlnești. Or mai fi ei și alții care se străduiesc să-i 
semene, dar. pînă una-alta, oameni mai cu rîvnă pentru 
bună rînduială și mai cu inimă pentru fiece lucrușor al 
gospodăriei, rar găsești ca el. Dreptu-i, e și-un țăran din- 
tr-acei clădiți cît un strip, cît un taraș de la poartă, 
voinic, cu-n piept lat de șapte palme, bărbat în toată pu
terea. Nu însă din pricina asta e năvalnic și cu sîrg la 
lucru, fiindcă, la urma toată, sporul, 
vine din tăria trupului, 
vrednicia minții și din 
acestea, nu-i mai puțin 
lui de-a fi cum este, i
Costea Melinte, încă-i în viață și poate oricînd adeveri: 
nieicînd nu-1 săruta mai avan pe Haralamb, de- 
cît atunci cînd era mai asudat. Se vede, dar, că 
încă de pe.atunci a prins a fugi lenea de Haralamb cum 
fuge rîia de leșie. Și totuși, harnic și cu chiverniseală la 
toate :um a fost, de amară inimă a mai avut parte flă
căul la anii lui 1 Pentru că, cine, pe atunci, a dat doi 

-bani pe sîrguința lui ? De cînd a prins a-i infira musteața 
și pî'aă s-a însurat — ba și după aceea o bună bucată — 
Harllamb Melinte a fost văcar la cireada unuia Niculescu 
i— un vătaf ajuns mare boier, care, după pilda foștilor 
I Tui stăpîni, își lăsase vorba-i, pasă-mi-te, tălpălăgioasă, 
Ișl straiele de șiac, așa, ca să semene a ditai domni La 
iacest Niculescu a hărgățit Haralamb. vîrsîndu-și sudori 
de sănătate și văcărind șapte ani, timp de slugărie în 
care nu 1 s-a spus și lui măcar odată, un: „Bravo, măi 
Haralambr Dimpotrivă, din prost, din nătărău și din le. 

, neș nu l-ar fi scos, de l-ai fi picurat pe ciocoi cu smoală 
■clocotită. Și vremea a trecut așa.

Nu-i vorbă, la reforma agrară j s-a dat și -lui un hec
tar și jumătate de pămînt. rupt din trupul moșiei lui 
'Niculescu, dar seceta a pîrjolit recolta și-atîta era de 
sărac Haralamb că n-ar fi avut, în anii aceia, cu ce 
chiori un șoarece. Abia prin ’947, după ce cu vai-nevoie 
a legat ban lîngă ban, a izbutit să-și cumpere o văcu- 
,șoară cu lapte. Era iarna, foc în casă n-avea gospodarul, 
lemne nu, afară se lăsase un ger aprig — totuși pe toți 
ai casei. îi apucase o voie bună de-a mirării. Simțeau, și 
el și nevastă-sa, că parcă le creștea pielea pe ei șj căi 
apucaseră norocul de ceafă. Și, într-adevăr, nădejdea lor 
n-a fost proastă: în 1950, c?nd în sat a luat ființă gos
podăria agricolă colectivă, Haralamb a intrat cel dintîi 

i la unire cu pămîntul și cu două nelepce de vitișoare, a- 
I mîndouă a făta. Nu le-a dus chiar cu dragă inimă, deși 
•casă îi rămăsese totuși vaca cea bătrînă. și de asta, după 
ce le-a lăsat la gospodărie pe-amîndouă, Haralamb s-a 
Întors tn ogradă abia pe la un miez de noapte. Avea o- 
brazul îmbobocit de băutură, fiindcă se cam cinstise pe 
Ia cooperativă, așa, ca să-și dreagă inima și să-și spele 
părerile de rău ori să și le înece..Cei de la gospodărie 
Insă au dibuit care era „of“-ul lui Haralamb și,. chiar 
de-a doua zi, l-au repartizat să aibă pe seamă vitele. Cînd 
• auzit una ca asta, lui Haralamb nu-i venea a crede.

Orișicum însă, a luat totul în primire, în bună regulă, șl 
de-atunci îincoace are inima într-însul cît harbuzul.

Vacilor, boi’.or, vițeilor, le purtase de grijă și înainte. 
A învățat însă în colectivă să se ocupe mai cu înde- 
mînare de toate. Dintr-un simplu văcar ce fusese, a 
dovedit cu timpul să știe cîte și mai cîte cusururi și me
tehne de care pot suferi cele necuvîntătoare și, mai ales, 
cum să le afle leac la fiecare. De bună seamă. încă de 
mic știa, de pildă, că există boi de cîmp, mari, lungi în 
trup, cărnoși și molatici, sau boi de pădure, mărunței și 
iuți, după cum știa că vacile pot fi băbăi și plăvane, roș
cate și ursii, lupane și murgi, porumbe și negre, florene 
și hulube, tărcate, bă.lțate, muhurele, înspicate și priane, 
după cum aveau fața părului fiecare. Așijderi, după în
torsătura coarnelor, le deosebea pe cele grebleșe de cele 
lateșe, pe cele teșe de ce'e butace, deosebit de faptul că 
altele erau ba țepoase, ba ilace, ba îmbelc.ugate, flen- 
cheșe, sucite, ghioașe, rădășcate, șute sau cudalbe, 
ciumpave de coadă și-așa mai departe. Ceea ce însă a 
deprins mai cumsecade Haralamb 3n colectivă a fost 
altceva. Intreabă-1. bunăoară, azi, cînd e colectivist la 
el în sat, om cu școală specială de zootehnie, cum se 
face o păstrungă, o crestătură ori o furculiță, o șiitură 
ori un vîrtej la urechea vitelor mari, sau cere-i părerea 
dacă un bou e, de pildă, iute, trăgaci, moale, leneș, 
aprins ori hăitiș — dacă o vacă e plăpîndă, sperioasă, 
lăptoasă, hrănace, stricătoare, săritoare și fluturatică, și 
lasă dacă-1 întrece altcineva.

L-am cunoscut, împreună cu toată istoria vieții lui, 
abia săptămîna trecută, la gospodăria agricolă colec
tivă „Drum nou". Deși a însurit la tîmple. iar musteața 
i-a crescut cît vrăbioiul, Haralamb Melinte e totuși 
un om cum îi chiperul; foc de iute la treabă ! Colecti
viști și necolectiviști din sat, și chiar din comunele în
vecinate, vin aproape zilnic pe la el să-i ceară sfatul 
despre tainul vitelor, despre porumbul-siloz și celelalte, 
iar el ‘îi povățuiește pe fiecare cu cumpăneală și cu 
inimă bună, alergînd, la nevoie, oriunde este de tre
buință.

Ieșisem de la gospodărie și intram pe poarta curții 
lui, în mijlocul căreia am luat ammte cum se ridică, 
durată trainic din cărămidă și învelită cu tablă bălană, 
o căsuță oacheșă, înflorată pe sub streșini, curată ca 
paharul și c-o antenă de radio pe creasta acoperișului.

— Tovarășe dragă, — îmi zise el, atrăg’ndu-mi aten
ția. — bem un galon de vin, dar să știi că la mine nu 
stai mult: scriu la caietul nr. 25!

Pe cîte am aflat apoi la un pahar de vorbă, cele 25 
de caiete ale lui Haralamb Melinte nu-s decît niște 
maculatoare în care omul își face zilnic însemnări pri
vitoare la fel de fel de boli peste care, de-atîția ani 
încoace de cînd e brigadier zootehnic, a dat el la fel de 
fel de vite: ba peste corduc, ba peste sîngerătură, peste 
însplinat și motoșcă, peste arici și desculț, armurăriță și 
căpușă, spuzeală și talău, bolohăneală și șopîrlaiță, 
ghem și puhăială și altele care ar mai fi de pus la so
coteală și cărora le știe leacul.

N-am isprăvit paharul de vin, fiindcă pe Hara'amb 
La chemat cineva de-afară, musai să se duca nu știu 
unde, să vadă o vacă bolnavă de răsfulg. Mi a întins 
mîna și s-a dus gîoniț, lăsîndu-mă în poartă. De asta, 
zic și eu: Haralamb Melinte ?| Om cum îi chiperul 1

ION ISTRATt

La sectorul zootehnic al G.A.C. din comuna Laslea, regiu
nea Stalin. Brigadierul zootehnic Cornel Sana punind 

numărul vițeilor noi născufi.

Nu știu ce o fi qîndit Suzana 
Ghiță în clipa cînd auzi pe ci
neva ștrigîndu-i din uliță : „Su- 
zano, dă fuguța la colectiv, că 
ești chemată 1” Ar fi vrut a. 
tunci să răspundă, să întrebe 
ce s-a petrecut, că doar abia 
s-a întors de la gospodărie. 
Dar, un gînd îi opri întrebarea 
pe buze: „Dar, dacă s-a întîm- 
plat ceva cu Manga ?“

A pornit grăbită spre colec. 
tivă. tăind drumul pe după gră
dini, pe potecuța îngustă, fără 
să-i pese de pămîntul înmuiat 
de ploaie care îi îngreuna în
călțămintea. Niciodată nu i 
s-a părut Suzanei atît de lungă 
potecuța pe care o folosea în 
mai fiecare dimineață. Ajunsă 
la colectivă, dădu să intre în 
grajd, dar cineva îi spuse că-i 
totul în regulă, să meargă la 
președinte. Abia atunci Suzana 
răsuflă ușurată. „Vai, am cre
zut că s-o fi întîmplait ceva 
Manga, or cu...*.

★
In fiecare dimineață pe 

ceasurile cinci, Suzana este
grajd. Cînd deschide ușa, Su
zana are cîte un cuvintel 
tru fiecare animal în parte, 
tățile acestea necuvîntătoare
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ascultă și parcă o Înțeleg. Ea le mîn. 
gîie pe greabăn, apoi pe frunte, pe 
bot. Cîte o dată le mai și ocărăște, 
asta se întîmplă mai cu seamă in 
timpul mulsului, dar nimic nu le spu
ne cu răutate. Vezi vitele cum întorc 
capul șj citești în ochii lor mari și 
blînzi cum parcă se rușinează pentru 
că i-au pricinuit Suzanei necaz. 
„Stela”, cea mai nerăbdătoare, mu
gește scurt. S-a făcut ora cinci și ju. 
mătate și ea își cere rația cu care 
s-a obișnuit : 10 kilograme siloz,
asta, așa, gustarea de dimineață- 
„Manga”, în 2—3 zile, va fi mamă. 
De aici și atenția deosebită de care 
se bucură- Prima este căreia i se a- 
dresează glasul îngrijitoarei și tot 
ea primește primele mîngîieri. A- 
poi urmează „Lunaia* și „Viola" care 
în cursul anului trecut, la fel ca și 
primele două, au dat cite 21 litri de 
lapte pe zâ, făclnd să crească pro
ducția medie de lapte pe gospodărie. 

Există la ferma de vaci a gospodă
riei colective din Turnișor o regulă 
de la care nimeni nu se abate și a- 
nume : respectarea indicațiilor în le
gătură cu creșterea și îngrijirea vaci
lor. Și în respectarea acestei regulii, 
comunista Suzana Ghiță deține locul 
de frunte. De trei ani de zile face a- 
celași lucru cu mișcări iuți, îndemî- 
natice și cu precizie de ceasornic. 
Are în îngrijirea ei 13 vaci, la care o 
mai ajută și ftica ei, Hermina, care 
la vîrsta de 16 ani a început să înve
țe această îndeletnicire.

După ce și-au primit gustarea de 
dimineață, vacile așteaptă parcă anu
me scosul gunoiului. Urechile lor 
s-au obișnuit cu zăngănitul veselei 
pregătită pentru muls, vacile știu că 
li se spală ugerele și așteaptă masa
jul. Pentru nimic în lume „Stela" și 
alte cîteva surate ale ei. n-ar lăsa 
lapte dacă, bunăoară, s-ar neglija 
masajul. Nici chiar gustoasa sfeclă, 
amestecată cu pleavă și tărîțe, ce o 
primesc în timpul mulsului, nu le-ar 
putea îndupleca. „Producția de lapte
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La vîrsta de aproape 
șaizeci de ani, sînt fericit 
și mulțumit. Sînt fericit că 
nepoțelul meu, Ionel, se 
bucură de bunătă’ți pe 
care eu, cînd eram copil 
ca el de șase ani, nici nu 
le cunoșteam: cozonaci, 
prăjituri, cornuri, brîn- 
zoaice, fără să mai vor
bim de pîinea zilnică. 
Greu o duceau locuitorii 
comunei noastre înainte 
vreme. Șase moșieri (că 
șase conace boierești erau 
pe hotarul comunei) su- 
gea.u vlaga țăranilor, a- 
semeni lipitorilor. Tot așa 
de răi erau și chiaburii. 
Iți dădeau un hectar sau 
două în dijmă, una și 
una boabele și nutrețul, 
pentru care te mai obli
gau să le muncești pe 
nimica un pogon, să-i 

| Iaci un transport, ba și

două la pădure, să-i ma
cini, să-i scoți gunoiul 
din curte și cîte și mai 
cîte. Ce mai: erai ca și 
slugă în curtea lor.

Stau și mă gîndesc la 
cîte am îndurat în acei 
ani și la viața de azi, 
mai ales după înființarea 
colectivei. In casele a 
peste 250 de colectiviști 
(satul este în întregime 
colectivizat) există apa
rate de radio. Și cine do
rește să se convingă, să 
poftească la noi în ospe- 
ție. Electricienii de la u- 
zina comunală abia pot 
satisface cerințele colecti
viștilor de a instala lu
mina electrică în casele 
fiecăruia, după dorință. 
Sînt fericit și mulțumit, 
pentru că înscriindu-mă 
în gospodărie, după un 
an de zile, am văzut in
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Cifre, înfăptuiri
• In cursul anului 1959, 177 de gos. 

podării colective din regiunea Timi
șoara au devenit milionare. Venitul 
bănesc global ai gospodăriilor colec
tive din această regiune a- fost de 500 
milioane lei. Demn de remarcat este 
exemplul colectiviștilor din Nădlac, 
ale căror venituri se ridică la 15 mili
oane lei.
• Gospodăria colectivă „Vasile 

Roaită** din Ziduri, raionul Rîmnicu 
Sărat, a realizat în 1959 venituri în 
valoare de 198.919 lei la fiecare 100 
de hectare Datorită acestui fa.pt va
loarea zilei-muncă a crescut la 41 lei.
• Folosind în hrana vacilor de 

lapte mari cantități de porumb-siloz, 
colectiviștii din Salonta, regiunea O- 
radea, au obținut în 1959 de la cele 
80 de vaci o producție medie de 2.619 
litri lapte, care, valorificată, a adus 
venituri de aproape 300.000 lei.

In acest an. colectiviștii și-au pro
pus să extindă cultura porumbului 
siloz la 127 hectare, de pe care să ob
țină o recoltă de 5100 tone. Produc
ția de lapte va crește astfel la peste 
3000 litri lapte pe cap de vacă fura
jată.
• De la înființarea sa și pînă în 

prezent, gospodăria colectivă din Las. 
lea, regiunea Stalin, a crescut și s-a 
întărit necontenit. In prezent pe cele 
708 hectare lucrează în comun 278 fa
milii, comuna fiind colectivizată în 
întregime. Fondul de bază al gospo
dăriei a trecut de 1.500.000 lei.

De-aș fi pasăre să clnt
De-aș fi pasăre să cint 
Cîtu-i latul de pămint, 
M aș opri din sat in sat 
Și n-aș mai sta din cintat ; 
Cintare-aș eu viața bună 
Ce-o trăim azi împreună.
Cintare-aș și-aș chiui
De-n toată lumea s-ar ști
C am scăpat de noaptea grea
Ce ne tot întuneca
Și ne făcea mai amară
Pita neagră de secară.
Aș cinta de bucurie
Că avem gospodărie
Și ni-e munca mai cu spor
Și ni-e traiul mai ușor
Că-n loc de lampă cu gaz
Și de lacrimi pe obraz 
Avem mindră de uzină 
Ce ca ziua ne lumină.
Și ni-i zimbetul pe fața
Ca un soare-n dimineață
Și pîinea albă pe masă 
Cit colacul de mireasă.
Aș cinta și-aș tot cinta 
Lumea-ntreagă de-ar afla 
Că partidul nost’ iubit 
Ne □ dat traiul fericit.

Auzită in Tg. Lâpuș, 
culeasă de CHIRA VERA

I
nea bel- 
i toate 
■i fami- 
în gos. 

, cu trei 
am făcut 
, pentru 
4.181 lei, 
. grîu și 
ilei floa. 
kg. ză
rile pen-

Viața 
ce în ce

irîndu-ne 
le la în- 
?m tova- 
ndemnat 
ta belșu-

>OPA
comuna 

Segarcea, 
«a

De cînd e gospodăria...
Frunzuliță, flori mărunte 
Mindru-s că-s cioban la munte 
La oițe și mioare 
Printre-a brazilor răcoare -e 
Mindra mea e ciobăniță 
Știe seama la jintiță 
Și dulceața la guriță. 
Ea e albină la stinâ 
Și lucrăm cu voie bună. 
De cind e gospodăria 
Am îngropat sărăcia. 
Turma crește, se-nmulțește 
Colectiva înflorește ;
Adunăm lapte, măi vere 
In zeci și zeci de ciubere 
Și zilnic roate de caș 
Le trimitem la oraș 
Contractul ni-l împlinim 
Fruntași mereu vrem să fim. 
Că și muncitorii, frate. 
Multe ne trimit la sate : 
Haine nouă și mașini. 
Să trăiască-așa frâțini I 
Și apoi frunză vioarea 
Mindrulițâ, draga mea 
De muncim cu voie bună 
Colectiva ne cunună 
Satul se va-nveseli 
Noi mereu ne vom Iubi. 
Dragostea noastră curată 
Niciodată nu se getă I

Culeasă in Rîțnov, raion 
Codlea, de I. BRAGHEȘ

— Apoi, bun no
roc, Avacume. Tu 
o iei la stingă...

— Sănătate lo- 
dosiei I

— Vezi mă’, poa
te s-o ivi de pe 
undeva carnetul 
ăla al tău. Că mii- 
ne, la adunare, 
oamenii ar vrea 
zor, nevoie să i 
asculte „glasul".

Vorbise președintele, apoi clți doi, 
și micul grup se revărsă intr-o însu
flețire slobodă, plină de voie bună 
care, o clipă, umplu de viață răspin- 
tia tăcută și afundată in întuneric. 
Solcan Avacum nu mai avu timp să 
răspundă, căci oamenii se depărtară 
repede.

De trei nopți discutară pînă hăt, tîr- 
ziu, in ședința comună a organizației 
de bază și a consiliului de conducere, 
darea de seamă pe 1959 și planul de 
producție pe 1960.

De trei nopți, după terminarea șe
dințelor, Solcan nu apuca, asemeni 
celorlalți, spre cosă.

Simțea trebuința să rămină singur. 
Și acum trebuința aceasta era mai 
puternică, apăsătoare chiar. Acum 
gindurile ii erau limpezi și drepte, de 
o limpezime care il bucura și-l durea 
totodată. Ceea ce înainte nu avusese 
putere să iasă la lumină in mintea 
lui, acum se închegase intr-un înțeles 
fără putință de răstălmăcire și totuși 
omul șovăia sâ-i dea urmare pină la 
capăt. Călcînd rar, cu pași largi, iși 
duse fără grabă mina la piept. Sub 
bundița descheiată era carnetul. Car
netul în care Solcan, ca un gospodar 
bun, mereu preocupat de avutul colec
tivei, ca de al său propriu, iși în
semna cu mare grijă ce și cit venit 
aducea fiecare ramură de producție. 
Devenise un obicei ca fie la adunări, 
fie in discuții iscate pe cimp, in case, 
la cămin, oriunde, colectiviștii să-și 
facă tot felul de socoteli și să ceară 
cu deplină încredere : „la s-auzim ce 
zice carnetul lui Avacum**. Nu între
bau : „Tu ce zici, Avacume î“ ei 
„s-auzim ce zice carnetul lui Avacum** 
ca și cum catastiful acela cu scoarțe 
cenușii era el insuși o ființă vie. Sol
can citea fără să se încurce : „Griul 
de pe cele 400 hectare, inseamnâ ati- 
tea și afitea mii lei... Sfecla de pe 
luncă, inseamnâ atita... Cartofii... 
Ferma de vite...**

— Măi să fie... înseamnă... chiar 
așa-i, exclamau oamenii, plini de ad
mirație și Solcan primea mulțumirea și 
prețuirea lor, in felul său, fără trufie, 
cu-n simțămint adine de impăcare, pe 
care i-l împărtășea, cu egală tărie, 
nevastă-sa Todosia I Față de ea gre
șise in primul rind. Nu știa nimeni 
aceasta — și-a dat seama din felul 
cum s-au purtat colectiviștii cu el, ai
doma, ca-ntotdeauna — dar poate toc
mai de aceea se simțea mai vi
novat...

Se scutură din tot trupul, simțind 
abia acum frigul oare-i pătrunsese 
nemilos prin bundița descheiată și-i 
încătușa zvîcnetele inimii. Și-o încheie, 
petrecind marginile înflorate frumos, 
iși strînse umerii largi și porni mai re
pede, insă tot așa, fără țintă, ca și 
cum nimic nu-1 interesa in afară de 
frămîntorea sa lăuntrică... Crimpeie de 
amintiri, imagini, i se perindau prin 
cap, dar treptat atenția îi poposi asu
pra uneia aflate în străfundurile con
științei din care părea că izvorăsc 
toate celelalte...

In primăvară se iscase în colectivă 
o aprigă dispută. Cumpăraseră incă 
20 de vaci. Șeful fermei, împreună cu 
agronomul, venise cu ideea să seme
ne porumb siloz. Avacum era cunoscut 
pentru dragostea și priceperea cu 
care aplica regulile agrotehnice pe 
tarlalele cu păioase. Auzind că e vor
ba să se rupă 100 de hectare din 
aceste tarlale, pentru porumb, s-a îm

potrivit de la început. Nici n-a mai fă
cut socoteli in carnet ca să arate „po
rumb, inseamnâ cu atitea mii mai pu
țin...** ci a adus un temei clar, ca bună 
ziua, și cunoscut de toți : „Aici nu-i 
priește porumbului. Vara e scurtă, 
timpul răcoros, nu are destulă căldură 
ca să se coacă". Intr-adevăr, pe me
leagurile acestea de munte, nimeni 
nu-și amintea să se fi cultivat vreodată 
porumb. Porumbul de care avea ne
voie gospodăria și oamenii era cum
părat din alte raioane, din cimpie. 
Agronomul le-a citit din broșuri, la că
min, din ziare, le-a vorbit despre faza 
„lapte-ceară**, ceea ce însemne că 
porumbul va fi recoltat mai de tim
puriu, și va fi așezat in gropi închise, 
la murat. Responsabilul fermei a so
cotit cit costă borhotul, sfecla, finul, 
cu care hrăneau pină atunci vitele și 
a arătat că porumbul murat ii va 
costa mai puțin, iar vacile vor da mai 
mult lapte. Tocmai atunci s-a întors 
Todosia de la Rădăuți, de la cursul 

zootehnic. Avacum 
o știa supusă, as
cultătoare. Nu din 
teamă ori cu silă, 
cl firesc, de bună 
voie, ca și cum ea 
înțelegea că in 
asta ar fi stat te
meiul bunului lor 
trai și a-l împăcă
rii netulburate de 
nimic. La rîndul 

său, bărbatul primea aceasta cu o 
mulțumire, cu o mindrie așezată, pe 
care nu și-o spunea nimănui. Spre 
marea lui surprindere insă, Todosia 
vorbea cu atita înflăcărare despre po
rumbul în faza „lapte-ceară" incit la 
început nici nu-i veni să creadă că 
vorbește cu gura ei. Zicea că „șișca**, 
tocătura pe care ea o pregătea odi
nioară din coceni uscoți și uruialâ 
pentru Joiana lor, era o nimica toată 
ca „unități nutritive" — chiar așa zi
cea — față de acelea ale porumbului 
siloz. Văzuse cu ochii ei, intr-o vizită 
făcută la o colectivă de șes, vaci hră
nite cu asemenea șișcă-siloz, care dă
deau și peste 15 litri de lapte pe zi.

— la mai taci, femeie, cu unitățile 
alea, se supără Avacum, bâtind cu 
vîrful degetului în carnetul deschis din
adins în fața femeii. Parcă noi ne gîn- 
dim la veniturile colectivei, nu-i așa ?

— Chiar așa, Avacume, răspundea 
cu convingere Todosia, că doar așa 
socoteau și cei din colectiva unde am 
fost.

— Ei, unde-ai fost tu era cimpie, oici 
e munte, porumbu’ nu merge.

— Ba nu, Avacume, dragule, o ținea 
morțiș femeia. Crește foarte bine și ore 
tot timpul să ajungă în faza lapte- 
ceară...

Solcan a văzut apoi că la ședința 
organizației de bază, cei mai mulți co
muniști erau de asemenea pentru „po
rumb siloz**. Iar la adunarea genera
lă, oamenii au primit propunerea de 
a se cultiva cele 100 hectare cu po
rumb. Solcan, care vrusese să vorbea
scă cu carnetul deschis în față, a re
nunțat mihnit și a făcut nevăzut car
netul. S-a supus hotărîrii majorității, 
dar in inima lui se făcuse un gol. II 
durea faptul că nevasta Iul n-a fost 
gind la gind cu el. Parcă o punte gin
gașe și prețioasă, statornicită de o via
ță intre ei, plesnise... A văzut-o apoi 
toamna muncind neostenită la săparea 
gropilor, la arderea lor cu foc, la fa
cerea pereților de lut, la tocarea po
rumbului, la indesarea lui cu bătălăul, 
la acoperirea gropilor cu lut, fără să-și 
dea seama că Todosia, simțindu-i mîh- 
nirea din suflet, năzuia să i-o alunge 

tocmai prin ceea ce făcea. N-a ob
servat nici voința cu care ea iși stăpî- 
nea lacrimile, vâzindu-l că se poartă 
cu răceală, că nu mai arată carnetul 
nimănui, că s-a făcut posac și în
chis...

— Stai I Core ești î Spune-ți indată 
numele...

Solcan tresări, cu șirul gindurilor 
curmat de strigăt. II recunoscu In fața 
fermei pe moș Hințari, paznicul. Șl a- 
cesta il recunoscu :
- Tu ești, Avacume î Hal intră, că 

văd : de trei nopți ne cam bați pote
cile. la spune, ați isprăvit darea de 
seamă ? Pomeniți cum se cuvine și fer
ma noastră ?

— Ai răbdare, moș Hințari, ii vedea 
miine, răspunse Solcan, intri nd pe 
poartă, li dădu o țigară, i-o aprinse, și 
moșul, cercetîndu-i figura cu ciudată* 
luare-aminte, se îndepărtă pufăind cu 
poftă și tropăind iute cu pislarii grei. 
Solcan desluși in întunericul rar sub 
cerul ferecat de ger și punctat cu ținte 
albe, silueta masivă a grajdului din 
dreapta. „Aci sînt vacile Todosiei** — 
iși spuse cu un val cald în inimă. Din 
vară nu mal trecuse pe aici, insă nop
țile astea, după ședințe, pașii il pur
tau aproape fără voie încoace. Privea 
îndelung vitele și se gindea la cele 
auzite în ședințele de darea de sea
mă. Vacile dădeau 16—17 litri de lapte 
pe zi, ba Sîmboleana ajunsese chiar 
la 18. Scrisese pe furiș totul în carnet 
și sub o linie groasă, socotise venitu
rile aduse de șișcă-siloz. Apoi se du
cea acasă mulțumit. Totuși mindria ră
nită îl oprea să spună nevestei ceea 
ce mintea lui începuse să înțeleagă.

Iși trase căciula pe creștet și scoabe 
carnetul din buzunar. Intră în grajd, 
întîmpinat de răsuflarea caldă a vite
lor, amestecată cu iz de bălegar. Bîjbii 
intr-un colț, găsi lampașul și-l aprinse. 
Trecu cu el ridicat deasupra capului, 
de-a lungul grajdului. Vacile sătule, 
cu șoldurile pline, netede, întorceau 
alene capetele; una din fund se ridică, 
icnind greu. O recunoscu: era Simbo- 
leana. O scarpină între coarne și vito 
se supuse cu plăcere, li privi ugerul 
doldora de lapte.

— 18 litri — se trezi spunînd.
— Ba nu, răsună glasul înțepat al 

lui moș Hințari, care intrase pe ne
simțite. Azi, adică ieri, a dat 19. Așa-I 
Todosie ? Așa sâ sorii la darea de 
seamă.

Avacum se întoarse repede. In lumi
na palidă a lămpașului, Todosia stătea 
dreaptă, cu capul sus, ca și cum nu se 
mira câ-și găsise bărbatul aci. Moț I 
Hințari iși dete seama că se petrece 
ceva deosebit intre soți, tuși și se făcu 
nevăzut pe ușă.

Avacum or fi vrut să-i spună ne
vestei ceva, un ce pe care înainte nu 
avusese puterea să i-l spună, ceva 
care să-i ușureze și inima lui șt a el, 
atinse de răceala arătată atita timp.

Intilni ochii Todosiei ațintiți asupra | 
carnetului lui, nevăzut de multă vreme, 
măriți de o lumină tare, izvorită din 
dragostea-i cunoscută și din înțelege
rea duioasă a tot ceea ce se petrecuse 
cu el și spuse doar:

— Știi, am scris... am... Măi, femele, 
măi 1

Vru s-o îmbrățișeze, dar nu se put» 
mișca din loc și o privi mult timp, sim-> 
țind cum crește și se așează in el • 
mulțumire, o mindrie nouă, necunoscu
tă. Și ferestrele grajdului, desenate cu 
flori de gheață, se albeau încet le 
zorii dimineții.

ȘTEFAN GLIGOREA
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Pavilionul sovietic din cadrul Expoziției agricole mondiale de la
Delhi. ------- ■----------
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Importante rezultate 
obținute de oamenii 

de știință
La Casa oamenilor de știin. 

ță din Moscova s-a deschis 
la 24 februarie adunarea ge
nerală a Academiei de știin
țe a U.R.S.S., consacrată re
zultatelor activității științifice 
desfășurate in anul 1959.

In anul care a trecut știin
ța sovietică a dobîndit suc
cese însemnate, atingind 
culmi noi in toate domeniile.

Printre cele mai remarca
bile rezultate ale anului tre
cut trebuie menționată des
coperirea cu ajutorul radio- 
telescoapelor a nucleului cen. 
trai al galaxiei noastre, ob
ținerea unor temperaturi de 
milioane de grade in insta
lațiile termonucleare, elabo
rarea unui nou procedeu de 
obținere a heliului lichid. O 
mare importanță prezintă și 
construirea mașinii electroni
ce rapide de calcul, M-20. In 
prezent această mașină este 
fabricată in serie și este cea 
mai rapidă mașină de a-

• •

I

formate din țesut osos și

Problema polii canceroase 
preocupă în gradul cel mai înalt 
lumea întreagă. Toți se întrea
bă ce este cancerul și cum ne 
putem păzi de el. Boala cance
roasă este c creștere dezordo
nată și rapidă a unor celule 
care formează țesuturile organis
mului uman. In orice țesut din 
corpul omului poate să se pro
ducă la un moment dat o creș
tere 
hică _ .
cest țesut De exemplu : oasele 
sînt
acesta din celule osoase care au 
o evoluție de creștere normală 
în decursul evoluției omului 
de la naștere și pină la 
moarte Aceste celule se dezvol
tă la omul sănătos în mod lent 
și într-o anumită ordine. Ace
lași lucru se petrece și 
în celelalte țesuturi muscu
lare. ale pielei sau ale oricărui 
organ din corp : stomac, ficat, 
plămîni. pancreas, uter etc Din 
cauze pe care știința medicală 
actuală se pare că incepe să le 
descopere, una sau mă’ multe 
celule ale acestui țesut incep să 
aibă un ritm mai rapid de creș
tere, iar ca dimensiuni capătă 
forme gigante față de celelalte 
celule vecine lor. din același țe
sut Acesta este începutul bolii 
canceroase

De ce se produce această a- 
nomalie a celulelor care provoa
că dezordine în evoluția pașnică 
a acestui complex de celule ?

Acesta este punctul principal 
spre cane se îndreaptă cercetă
rile savanților din toată lumea. 
Au fost emise. în decursul ani
lor de cercetări, o mulțime de 
teorii Ultima spre ea"e cerce
tările sînt mai atent îndrep
tate este părerea că ar exista 
un vîrus-microb cu caractere

dezordonată. rapidă si anar- 
a celulelor care compun a-

sovietici
cest fel din lume. Mașinile 
electronice de calcul au fost 
folosite pentru prima oară 
pentru analiza activității cre
ierului, ceea ce a permis să 
se descopere cele mai subti
le modificări ale activității 
acestuia. Importante sînt și 
realizările din domeniul chi
miei, printre care obținerea 
unor substanțe active din 
punct de vedere fiziologic 
cum ar fi : înlocuitori sinte
tici ai singelui, anticoagu
lant, substanțe antisclero- 
zante și anestezice, prepara
te folosite împotriva tubercu
lozei, precum și a unor sub
stanțe cu proprietăți 
protejează împotriva 
ției ionizante.

Acad. Nesmeianov care a 
susținut raportul Academiei a 
arătat că pe viitor se proiec
tează înfăptuirea sarcinii 
grandioase de coordonare a 
cercetărilor pe scara întregu
lui lagăr socialist.

!

care 
radia -

deosebite care s-ar transmite de 
la om la om și care, introdus în 
organism, s-ar fixa în oricare 
țesut din corp și ar produce la 
locul fixat această dezordine 
celulară, care va duce la catas
trofă, atît prin dezvoltarea rapi
dă locala cît și prin emigrarea 
unora din aceste celule prin 
sînge sau limfă în oricare altă 
parte a corpului.

Gare sînt stările existente 
care creează condițiile prielnice 
pentru producerea bolii cance
roase ?

Pe primul plan se situiază 
vîrsta între 40—60 ani la care 
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boala canceroasă se dezvoltă. 
Asta nu înseamnă că extremele 
acestui interval nu pot fi cu
prinse Totuși, sînt mai rare. In 
general, iritațiile continue și 
prelungite pot fi cauza. De 
exemplu : inflamațiile cronice 
pentru uter, stomac, ficat, pan
creas intestin, oase: diverse tu
mori benigne oreexistente. 
sînt nodulii fibroși ai 
negii de t>e piele etc. in 
timp se afirmă tutunul, 
cald introdus in plâm.n 
duce o iritație cronică la 
plămînului. generatoare de can
cer ia acest organ De aceea șt 
măsura luată de a se filtra și 
răci fumul de tutun tras de fu-

cum 
sinului, 
ultimul 
Fumul 

ar pro- 
nivelul

A trecui mai' ouie de un secol 
de cînd. la expoziția mondială 
ținuta la Paris fn anui 1855, 
publicul a făcut cunoștință cu 
„argintul din argilă" un metal 
alb. strălucitor ca argintul, ex
tras din argilă. Un an mai tîr- 
ziu a început fabricarea lui „in
dustrială" : o uzină cu instalații 
complicate producea... 2 kg. de 
aluminiu pe zi 1 Pe vremea 
aceea aluminiul era de două ori 
mai scump decît argintul și se 
folosea la fabricarea bijuteriilor. 
Nimeni nu se gîndea pe atunci 
că ei va juca un rol de seamă 
în viața omului, deoarece extra
gerea lui era foarte costisitoare.

Pe la sflrșitu) secolului trecut 
savanții au reușit sa separe alu
miniul din combinațiile sale cu 
ajutorul curentului electric. A- 
ceastă metodă de preparare a 
fost introdusă în uzine și me
talul. devenit ieftin, și-a găsit 
repede o largă întrebuințare. în
sușirile lin sînt într-adevăr mi
nunate.

Aluminiul curat este un metal 
de trei ori mai ușor decît fierul.

L£GflfTAJW
Cine are drept 

la pensie de bătrînețe 
și ajutor social (■)

Mulți cititori ai revistei „Al
bina" au încă probleme necla
re in legătură cu stabilirea 
drepturilor la pensie și se a- 
dresează revistei cu diferite 
întrebări- Analizînd scrisorile 
primite și problemele ridicate, 
publicăm acest material lămu
ritor-

de 
pot 
sau 
sau

★
In Republica Populară Romî- 

nă, asigurarea condițiilor 
viată a celor ce nu mai 
munci din cauza vîrstei, 
din cauza pierderii totale 
parțiale a capacității de muncă 
este o problemă de stat. Statul 
nostru ajută pe acești oameni 
ai muncii, acordîndu-le pensii.

Reglementarea regimului de 
acordare a pensiilor s-a făcut 
prin Decretul nr. 292 din 30

desigur eă.

cel mai

mători prin vată este un mijloc 
de prevenire a bolii canceroase, 
fapt susținut de savanții noștri 
și străini. Gunoscînd acum și 
cauzele care favorizează produ
cerea acestei boli, _
în mod automat ne face să ne 
gîndim că mijlocul 
eficace de a ne păzi este să evi
tăm toate aceste infiamații cro
nice, ia: atunci cînd se produc, 
ele trebuie tratate cu multă 
grijă și de oameni competenți. 
Orice mflamație cronică este 
vindecabilă și deci este prima 
posibilitate și -ea mai importan
tă de a evita boala canceroasă.

Chiar în cazul producerii 
acesiei boli m primele ei îneepu- 
tur — în faza mițială — can
cerul este vindecabil.

In acest scop știința medicală 
a pus la indemîna bolnavilor 
o serie de mifloace moderne j 
care au dat rezultate bune în 
vindecarea oolr ariceroase. în
cep rid cu preparatul rominesc 
sar.'olizma și ontmuind eu alte 
medicamente străine, razele X și 
radium utilizate sub diverse 
forme >' conipletînd cu trata
mentul m dern eu substanțe -a. 
dioaetive. 'ată ultimele cu.eriri 
ale știin’.ei moderne în utiliza
rea pentru scopuri pașnice' a 
energiei atonuce

In ’ine 
constituie 
vindecare 
cipiente

tratamentul chirurgical 
ultima posibilitate de 
in aceste 'azur: inci-

Dr D- DOBRESCU

Culoarea lui alba strălucitoare 
devine cu timpul cenușiu, din 
cauza oxigenului din aer care-1 
ataca la suprafață Pojghița de 
oxizi formată astfei, rămîne li
pită de metal și-l apără împo
triva distrugerii ulterioare. Da
torită acestui fapt aluminiul nu 
ruginește ca fierul ; el este fo
losit pentru fabricarea vaselor 
de bucătărie, și are numeroase 
întrebuințări industriale, 
noaștem cu toții foița 
minium, pe nedrept 
,,staniol". întrebuințată 
balarea ciocolatei și 
produse alimentare.

O adevărată revoluție 
nică au produs însă aliajele a- 
luminiului. care, deși sînt foarte 
ușoare, au proprietăți asemănă
toare cu cele ale oțelului (dur- 
aluminiul), cu cele ale fontei 
(silutnimul), sau cu cele ale 
bronzului (niagneliul) și în plus 
nu ruginesc. Ele au permis omu
lui să cucerească defintiv aerul 
și să-și Întărească stăpînirea a- 
supra apei și uscatului. într-a- 
devăr. fără aceste aliaje ușoare 

iunie 1959 a Prezidiului Marii 
Adunări Naționale al R.P.R. In 
condițiile acestui Decret au 
dreptul la pensie: angajații, 
cei care îndeplinesc serviciul 
militar, cei care au adus ser
vicii excepționale țării prin ac
tivitatea lor profesională sau 
obștească, precum și urmașii 
celor prevăzuți mai sus.

De aici rezultă că nu se 
face nici o deosebire între cei 
ce muncesc în mediul urban 
sau rural. Beneficiază de acest 
drept atît oamenii muncii din 
industrie cît și cei de pe ogoa
re, din comerțul de stat, coo
perația de consum, precum și 
cei din alte ramuri de activi
tate : construcții, transporturi, 
cooperația meșteșugărească etc.

Față de situațiile care au 
dus la trecerea unui om al 
muncii în rîndurile pensionari
lor. pensiile se împart și ele 
în mai multe categorii : de bă
trînețe, de invaliditate, pentru 
merite deosebite. de serviciu 
și de urmași In ce privește 
pensia de bătrînețe. ea se a- 
cordă bărbaților care au împli
nit vîrsta de 60 de ani și au 
cel puțin 25 de ani în cîmpul 
muncii și femeilor care au îm
plinit vîrsta de 55 de ani și au 
cel puțin 20 de ani vechime 
în cîmpul muncii. Legea pre
vede și unele reduceri ale li
mitei de vîrstă și vechime în 
cîmpul muncii pentru cei ce 
prestează munci foarte grele 
sau vătămătoare și pentru an- 
gajații orbi

Ce se înțelege prin vechi
mea în muncă ?

Prin vechimea în muncă se 
înțeleqe timpul cît o persoană 
a activat în calitate de anga
jat, pe baza unui contract de 
muncă 
care a 
lucrat: 
nizații 
în organele centrale și locale 
de stat. în instituții de stat

indiferent de modul în 
fost remunerat, dacă a 
în întreprinderi și orqa- 
economice ale statului,

ȘTIAȚI CA...

I
. .populația pămîntului 
vorbește peste 3.000 de 
limbi diferite ?

. .un om normal are ne
voie zilnic de minimum 8-10 
grame sare ?

...în Africa franceză. Tan- 
ganica. Nigeria, Kenya. 99 
la sută din totalul popu
lației este analfabetă ?

...tristul record din lume 
in ceea ce privește morta- 

<__________________________  

șl rezistente, nu ar 
construirea niciuneia 
vele aeriene care străbat astăzi 
văzduhul în lung și-n lat, trans- 
portînd încărcături uriașe, fără 
ele vapoarele și automobilele 
noastre ar fi mult mai greoaie. 
Interesant de menționat este 
faptul că, datorită curentului 
electric ieftin de care dispun, 
U.R.S.S. și R.P.U. sînt două 
dintre cele inai mari producă
toare de aluminiu din lume și că 
se prevede, de asemenea, lar
ga dezvoltare a acestei indus
trii și la noi în țară.

întrebuințarea multiplă a alia
jelor ușoare, a făcut ca în ulti
mul timp producția mondială de 
aluminiu să se dubleze la fie
care cinci ani. Din fericire nu 
există teama epuizării zăcămin
telor, deoarece, cu toate că alu
miniul în stare metalică nu se 
întîlnește nicăieri în natură, to
tuși 7,5 la sută din întreaga 
scoarță pămîntescă este formată 
dim acest element.

Ing D, ZUGRAVESCU

Și 
ob- 
ori

în organizații cooperatiste 
alte organizații cu caracter 
ștesc, politic și de masă, 
la persoane juridice din secto
rul particular. De aici rezultă 
că se consideră vechime în 
cîmpul muncii timpul în care 
cineva a figurat ca angajat la 
o fabrică sau atelier, la comi
tetul executiv al sfatului comu
nal sau raional, la căminul 
cultural, la școală, la miliție, 
la G.A.S. ori la cooperativă ca 
și la o persoană fizică (adică 
a fost salariatul unui chiabur, 
de exemplu, fiind plătit de 
acesta)

Tot legat de problema vechi
mii în cîmpul muncii trebuie 
arătat că au dreptul la pensie 
de bătrînețe, în aceleași cc>" 
diții privitoare la vîrstă 
de ani pentru bărbați și ao 
pentru femei), și aceia care au 
o vechime minimă de 10 ani. 
Natural, că pensia ce li se va 
calcula acestora va fi inferi
oară celei corespunzătoare ve- 
chimei în muncă de 25 de ani 
pentru bărbați și 20 de ani pen
tru femei

Statul nostru democrat-popu
lar a înțeles să-i ajute și pe 
aceia care au ajuns la o vîrs
tă la care nu mai pot munci, 
dar nu au vechimea suficientă 
pentru a li se atribui o pensie. 
Astfel, bărbaților care au îm
plinit vîrsta de 60 de ani și fe
meilor care au împlinit vîrsta 
de 55 de ani și au cel puțin 
5 ani vechime în muncă după 
23
un 
se 
EI 

august 1944, li se acordă 
ajutor social. Acest ajutor 
acordă în anumite condiții, 
nu se dă, bunăoară, acelora 

care au posibilități de întreți
nere, avînd venituri de peste 
200 lei lunar, indiferent de un
de provin aceste venituri, (sa
lariu. venit aqricol. din comerț 
etc.)
Procuror EUG. GIRNEȚU

IVa urma)

litatea mamelor la 
îl deține Japonia?

. mărul trăiește 
de ani și dă o 
țle anuală de 5-20 
fructe la hectar ?

...eucalipții, 
in Australia 
înalți arbori 
virsta de 10 
specii ating 
165 metri.

naștere

30-100 
produc- 
tone de

I !»i trăiesc 
cei mai

care 
sint < 
din lume? La 

ani, unele 
Înălțimea de



fi. S. Hrușcion ooborind scările palatului prezidențial din Djakarta cu copiii președintelui Sukarno.

Un eveniment important 
în dezvoltarea relațiilor 

de prietenie romîno- indoneziene

Călătoria lui N. S. Hrușciov 
in Indonezia

In centrul atenției opiniei pu
blice mondiale continuă să se 
aîle călătoria lui N. S. Hruș
ciov în țările Asiei. Pe măsură 
ce această călătorie se desfă
șoară, tot mai limpede apare 
importanța ei istorică pentru în
tărirea păcii în lumea întreagă.

Declarațiile comune, acordurile 
semnate cu prilejul soliei de pace 
a lui N. S. Hrușciov, sînt docu
mente ale înțelegerii și priete
niei, ele demonstrează lumii în
tregi triumful strălucit al prin- 
ipiilor coexistenței pașnice. Tn 

clarația comună sovieto-indo- 
iană, de pildă, Se reafirmă a- 

tașamentul celor două state pen
tru principiile coexistenței paș
nice, vederile lor comune în ce 
privește necesitatea dezvoltării 
economice a țărilor slab dezvol
tate precum și a lichidării colo
nialismului. Acordurile de co
laborare culturală și economică 
încheiate, pun în evidență ati
tudinea statornică a Uniunii So
vietice care ajută dezinteresat 
țările slab dezvoltate să lichide
ze urmările nefaste ale colonia
lismului, să-și dobîndească inde
pendența economică. De pildă. 
Indoneziei, Uniunea Sovietică îi 
va acorda lui credit de 250 mi
lioane de dolari, care va fi fo
losit pentru punerea temeliei 
unei industrii naționale dezvol
tate.

Președintele Republicii Indo
nezia, A. Sukarno, conducătorul 
unui stat care a cunoscut sute de 
ani de subjugare colonialistă, a 
spus despre prietenia dintre In
donezia și Uniunea Sovietică: 
...„noi știm că prietenia dintre 
Uniunea Sovietică și Indonezia

Manifestări țărănești în Franța
La 28 februarie a avut loc la 

Montauban, capitala departamen
tului Tarn-et-Garonne, în sudul 
Franței, o manifestație la care 
au participat peste 10.000 de a- 
gricirltori din întreg departamen
tul, reuniți în cadrul acțiunilor 
pentru apărarea intereselor mici, 
lor agricultori. Manifestanții. în 
frunte cu consilieri generali din 
diferite localități ale departamen
tului și cu deputați din partea 
acestui departament în Adunarea 

nu e>ste o prietenie formală în
tre state, ci o prietenie izvorîtă 
din inimă".

Aceste cuvinte exprimă senti
mentele întregului popor indone
zian în mijlocul caruia N. S. 
Hrușciov a petrecut 12 zile. Po
porul indonezian ca și toate po
poarele care au gemut sub domi
nația colonialiștilor au acum 
destule elemente ca să poată 
discerne cine le sînt prieteni sin
ceri și cine nu. Popoarele a- 
cestor țări văd bine că numai 
din partea Uniunii Sovietice, a 
țărilor lagărului socialist pot 
primi ajutorul de care au ne
voie, un ajutor îndreptat spre 
consolidarea indepedentel lor 
politice a eliberării lor defini
tive dm ghiarele colonialiștilor.

Pentru sentimentele de recu
noștință și prietenie pe care le 
poartă aceste popoare Uniunii 
Sovietice, este grăitoare primirea 
entuziastă și caldă făcută lui 
N. S. Hrușciov peste tot unde 
a trecut. Nici ploile torențiale, 
nici înăbușitoarea căldură tropi
cală nu au putut împiedica 
mulțimile uriașe să iasă în 
întîmpinarea lui N. S. Hrușciov. 
O asemenea primire întrece 
obișnuita politețe față de un 
oaspete, ea este un omagiu pen
tru reprezentantul marelui popor 
sovietic, față de întregul lagăr 
socialist, bastionul păcii în lume.

Corespondenții de presă sovie
tici. care îl însoțesc pe Nichita 
Sergheevici Hrușciov în călăto
ria sa, relatează despre nenu
măratele dovezi de dragoste și 
prietenie ale populației indone
ziene față de N. S. Hrușciov. 
In insula Bali. de pildă, o ploaie

Națională, au prezentat prefec
tului o moțiune prin care se cere 
convocarea neîntârziată a parla
mentului spre a examina situa
ția agriculturii franceze și reven. 
dicările micilor agricultori și pă
turilor mijlocii de la sate.

O manifestație similară la 
care au participat numeroși agri
cultori și viticultori din departa
mentul Pyrenees-Orientales a a- 
vut loc la Elne, unde a luat cu- 
vîntul și deputatul comunist 
Waldeck-Rochet. 

de flori s-a abătut asupra ma
șinii în care călătorea președin
tele guvernului sovietic, astfel 
că șoferul a fost nevoit să pună 
în mișcare ștergătorile de par
briz pentru a putea înainta.

înainte de a pleca din Indo
nezia, Nichita Sergheevici Hruș
ciov a avut o conferință de pre
să. Exprimîn-du-și satisfacția 
profundă față de rezultatele tra
tativelor și ale vizitelor sale, 
N. S. Hrușciov a caracterizat 
declarația comună sovieto-indo- 
neziană, acordul general de co
laborare economică și tehnică și 
acordul privitor la dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Indo
nezia ca documente pătrunse de 
spiritul înțelegerii reciproce, care 
deschid largi perspective colabo
rării între Uniunea Sovietică și 
Indonezia pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, întărirea 
păcii și prieteniei între popoa
re. Considerăm aceste documen
te, a spus N. S. Hrușciov, ca o 
contribuție importantă la cauza 
comună a luptei tuturor popoa
relor pentru lichidarea „războ
iului rece" și slăbirea încordării 
internaționale.

„Pornim de la sentimentele 
frățești și de la principiul ega
lității tuturor popoarelor — a 
spus N. S. Hrușciov în cadrul 
conferinței de presă de la Dja
karta. La noi mijloacele de pro
ducție nu aparțin vreunei per
soane sau unui grup de persoa
ne, ci întregii societăți, poporu
lui. De aceea, dorim fericire tu
turor popoarelor, tuturor state
lor. Și în politica noastră inter
națională ne călăuzim după a- 
celeași principii. Noi ajutăm ță
rilor slab dezvoltate să se pună 
pe picioare, să-și dezvolte eco
nomia. ca să poată satisface ce
rințele materiale și spirituale ale 
popoarelor for. să progreseze".

La 1 martie au părăsit Dja
karta, N. S. Hrușciov. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.P.S.S. și persoanele care îl 
însoțesc. In aceeași zi. N. S. 
Hrușciov a sosit la Calcutta, 
capitala Bengalului de Vest (ln- 
dial unde i s-a făcut o primire 
entuziastă. A avut loc un mare 
miting, unde președintele Con
siliului de Miniștri al U R S.S., 
N. S. Hrușciov și J Nchru. pri
mul ministru al Indiei, au rostit 
cuvîntări.

E. MARTON

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
Răspunzînd unei întrebări puse 
de trimisul special Agerpres, Al. 
Gheorghiu, în legătură cu apro
piata vizită a președintelui Re
publicii Indonezia, Sukamo, în 
R. P. Romînâ, ministrul Afaceri
lor Externe al Indoneziei, Su- 
bandrio, a declarat :

„Aceasta vizită are drept scop 
o mai bună înțelegere cu unele 
țări din Europa, printre care și 
Romînia. Noi știm că Romînia 
a trecut prin schimbări revolu
ționare și vrem să vedem cu 
ochii noștri și să studiem rezul
tatul evoluției care a avut loc în 
Romînia. Indonezia se numără 
printre țările care se află în sta
diul unei dezvoltări sociale ba

PEKURT
• De la 1 martie în Uniunea 

Sovietică se reduc prețurile de 
stat cu amănuntul la unele cate
gorii de bunuri de larg consiun.

Prețurile vor fi reduse în pro
porție de pîhă la 30 la sută. De 
pe urma reducerii de prețuri 
populația Uniunii Sovietice va 
realiza un cîștig anual de circa 
2,5 miliarde de ruble.

• Continitîndu-și vizita în Re
publica Arabă Unită, tov. Gogu 
Rădulescu, ministrul Comerțului 
al R. P. Romîne, a vizitat Ca
nalul de Suez și orașul Port 
Said după care s-a reîntors la 
Cairo. El a avut convorbiri cu 
Aziz Sidki, ministrul Industriei 
al R.A.U. și cu Mustafa Halil, 
ministrul Comunicațiilor al Re
giunii Egiptene a R.A.U.

• La Academia de Științe din 
Pekin a avut loc semnarea pla
nului de colaborare științifică pe 
anul 1960 între Academiile Repu. 
blicii Populare Romine și Repu
blicii Populare Chineze.

Noul plan prevede lărgirea co
laborării științifice dintre cele 
două academii care vor face 
schimb de colaboratori științifici, 
schimb de publicații, documente, 
materiale documentare, studii a- 
supra unor probleme de interes 
comun etc.

• După cum anunță agenția

Criza de guvern din Italia
Luni după-amiază a început a 

doua fază a consultărilor preșe
dintelui Gronchl în vederea so
luționării crizei de guvern din 
Italia. Grupurile parlamentare 
din cameră și senat ale Parti
dului guvernamental democrat- 
creștin au stabilit o listă de per
sonalități pe care le propun pre
ședintelui pentru a desemna pe 
viitorul prim-ministru.

In plină criză de guvern s-a 
produs luni un fapt căruia la 
Roma i se acordă o semnificație 
deosebită. Este vorba de demisia 
lui Merzagora din funcția sa de 
președinte al senatului. Hotărî- 
rea lui Merzagora este legată 
direct de declarația pe care a- 
cesta a făcut-o săplămîna trecută 
imediat după ee primul ministru 
Scgni a anunțat în senat hotărî- 
rea guvernului de a demisiona. 
Cti acel prilej Merzagora a cri
ticat vehement pe conducătorii 
Partidelor liberal și democrat 
creștin pentru faptul că au pro
vocat criza de guvern și a de

zate pc dreptate. In această pri
vință, noi putem învăța foarte 
mult unu] de Ia altul. De aceea, 
noi dorim foarte mult să vizităm 
R. P. Roinînu. La fel de impor
tantă este strîngerea relațiilor de 
prietenie care, sper, va deveni 
mai puternică în urma vizitei 
președintelui Sukamo în Romî
nia. Spor că această vizită va da 
importante rezultate în domenii
le politic, economic și cultural, 
ducînd Ia o lărgire a relațiilor 
noastre. Noi dorim încheierea 
unui acord de colaborare tehni
că cu țara dv. Sînt convins că 
vizita președintelui Sukamo în 
R. P. Romînă va fi de un real 
folos pentru cauza păcii".

China Nouă, Citi En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a adresat lui Jawahar
lal Nehru, primul ministru al In
diei, o scrisoare în care acceptă 
invitația de a vizita India și de 
a duce tratative cu privire la 
rezolvarea pașnică a incidentelor 
de frontieră dintre cele două țări.
• La Leipzig s-a deschis tra

diționalul Tîrg Internațional de 
primăvară. Anul acesta alături 
de state industriale dezvoltate ca 
Anglia, Franța, Belgia și altele, 
la Tîrg vor participa de aseme
nea și state care nu de mult au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente ca India, Ghana, Ma
roc, Tunis. Printre partieipanții 
la Tîrg se numără și Argentina, 
Brazilia, Uruguay, R.A.U., Irak 
și altele.
• Agenția americană Associa

ted Press, referindu-se la un co
municat al autorităților poliție
nești din Argentina, anunță că în 
urma demonstrațiilor antiameri- 
oane care s-au produs cu prile
jul vizitei președintelui Eisen
hower au fost arestate 50 de 
persoane
• Pe ecranele cinematografe

lor din capitala Uniunii Sovietice 
a început să ruleze filmul „N. S. 
Hrușciov în Indonezia".

nunțat unele practici necinstite 
și vicii ale vieții politice italiene.

In întreaga Italie se intensi
fică acțiunea maselor populare, 
a forțelor democratice pentru o 
soluționare pozitivă, în confor
mitate cu interesele poporului 
italian, a actualei crize de gu
vern. In ultimele zile au avut 
loc mii de adunări, mitinguri, 
manifestații la care participan
ts i au cerut formarea unui gu
vern democrat capabil să rezol
ve problemele fundamentale ale 
țării Pe adresa președintelui 
Groncln au sosit si sosesc mii 
de telegrame din partea parli- 
cipantilor Ia adunări și mitin
guri în care se cere șefului sta
tului să contribuie la rezolvarea 
democratică a crizei de guvern.

Secretariatul Confederației Ge
nerale a Muncii din Italia care 
numără în rîndurile sale peste 
4 milioane de oameni ai muncii, 
a dat publicității o declarație în 
care cere „formarea unui guvern 
capabil să-și apere independen
ta față de pretențiile marelui 
capital"
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Cu soarele ce-apare printre nouri 
Primim din plin lumină și căldură 
— Cadouri așteptate de natură — 
Vezi, primăvara-ncepe cu... cadouri.

Un dar, oricit ar fi de mic, ne 
place 

Cind in simbolul lui se împletește 
Cu bucuria celui ce-l primește 
Și bucuria celui care-l face.

Deci, potrivit cu vremurile noi, 
Cadoul nostru trebuie să fie 
Nu numai oferit cu bucurie. 
Ci făurit cu ce-i mai bun in noi I

MIRCEA PAVELESCU

Elena Borza, Lucretia Păcurar și alte gospodine 
din comuna Stremt. regiunea Hunedoara, au lucrat 
voluntar, cu materialul lor, în cadrul cercului 
„Mîini îndemînatice", costume naționale pentru 
echipa de dansuri a căminului cultural.

Tovarășul Crisfache, președin
tele cooperativei, a venit azi 
mai de dimineață. înainte de 
a-și aprinde obișnuita sa țigară 
„Mărășești", i-am auzit vocea 
răgușită :

— Tovarăși...
S-a oprit, puțin încurcat, după 

care a rostit din nou :
— Măi, tovarășe Costică...
In biroul cu patru mese, pa

tru scaune și patru salariați, eu 
sînt singurul bărbat. Prin ur
mare, mie mi-a vorbit tovară
șul Cristache a doua oară. M-am 
întors spre el cu scaun cu tot. 
Simțeam că e vorba de ceva 
foarte important.

— Bine, mă tovarășe, lucrezi 
toată ziua împreună cu trei 
fete frumoase, și trebuie să-mi 
dea mie în gînd că...

In locul ultimelor vorbe, to
varășul Cristache mi-a făcut cu 
ochiul, convins că-1 înțeleg mai 
bine. Nu l-am înțeles de loc, 
ceea ce l-a pus în și mai mare 
încurcătură. Vedeam că, pe de-o 
parte, arde să-mi spună ceva, 
pe de alta însă, nu se simțea 
în largul lui.

— Și, zi așa I Dacă nu eram 
eu, ne făceam de rîs. Mă-nțe-, 
legi, nu ?

— înțeleg...
De fapt, nu-nteleg, dar mă

fem câ dacă arăt, se supără to
varășul Cristache.

— Așa că, să ne gîndim ce 
facem, concret, zice el.

— Să ne gîndim...
Nu știu dacă tovarășul Cris-^ 

tache pufnea și se uita de colo 
colo, fiindcă începuse să se gin, 
dească, sau fiindcă era stinghe.

Ceva 
foarte 

important
Schijă

rit. In clipa aceea s-a auzit un 
camion oprind în fata cooperat 
tivei. O voce a strigat:

— Veniti și vă luați lăzile, 
fraților I Repede, că ne grăbim!

Tovarășul Cristache s-a înse
ninat de o idee :

— Tovarășa Lenuța, tovarășa 
Floarea, tovarășa Niculina... Fiți 
bune și dați dumneavoastră o 
mînă de ajutor la descărcat. Eu 
am ceva de discutat cu tova
rășul Costică (adică cu minei).

Cum au Ieșit fetele, tovarăș 
șui Cristache s-a simțit ușurați

— Nu-ntelegi, măi frate, că 
poimîine e 8 Martie ? Trebuie 
să găsim ceva grozav... Sînt 
Tovarășele noastre, care... vorba 
ceea I Și dumitale, să nu-țf 
treacă prin cap, cu trei femei ia 
birou I Bravo I

Abia acum am priceput des, 
pre ce e vorba. Dau să zic ceva, 
dar tovarășul Cristache, fericit 
că am rămas amîndoi, mă do
mină:

— Să Ie facem o surpriză, 
care surpriză nici să n-o bă
nuiască ele 1

— Dar...
— Ai dreptate, trebuie să ne 

gîndim și la cîte-un dar. Știi, 
să nu ne facem de rîs... Ei, ce-ai 
de zis ?

— Păi... eu zic că nu trebuie 
să ne facem de rîs, vorba dum. 
neavoastră, tocmai într-o zi ca 
asta. Mai ales că...

— Ce?!...
•— ...ne-am făcut acum I
In liniștea ce se așternuse, 

glasul Niculinei s-a auzit claj, 
de-afară, de lîngă camion:

— Uufff I Tare-s grele I Șl 
oamenii ăia (adică noi), ce or 
avea atît de discutat, fetelor, 
tocmai acum ?

STELIAN FILIP

«— Frumoase costume, se vede că-s cusute de... „mîiui Ind* 
minatlce" I

(Desen de PALL)

Bibliotecara Silvia Retezeanu din comuna Crai
nici, raionul Baia de Aramă, împarte multe cărți 
pe la oameni pe acasă...

— Cine ți-a dat mărțișorul ăsta, bunicuțo ? 
Bibliotecara, nepoate. E insigna de „Prieten al cărții',

(Desen de PALL)

UNEI COLECTIVISTE 
HARNICE

O zi prin tîrg ai tot umblat DE Gindindu-te la toate-acuș.
Să-i iei mîndruții-un mărțișor O vezi zorind la ferma ei...
Cum alte fete n-au în sat

M
Din porțelan, un purceluș

Și n-au văzut în viața lor. Te și îmbie să i-l iei.

Un mic coșar să iei, ți-ar place. 
Poartă noroc... Dar, vezi, norocul 
Tu șt’i că singură și-l face, 
Câ omul doar sfințește locul.

Â
R

Dar vezi deodat' o inimioară, 
Aevea parcă-o simți că bate. 
Găsind în focul său de pară 
Ceva din darurile-i toate :

T Și ghersu-i cald, și hărnicia,
Intr-o vitrină te-a vrăjit Și mersul drept pe-a vremii cale,
O pasăre plutind, ca-n zbor; ■ Și bucuria, și mindria.
Un dar la fel de potrivit : Și toate dorurile sale...
Și ea-i... privighetoare -n cor. $ Un șnur unit c-o inimioară,
Un stand de cărți in drum ți-apare 
Alege una. Leana ta
Cea mai activă editoare
O carte, zău, ar merita.

O 
R

Un dar modest, de mărțișor, 
Aduce-n prag de primăvară 
Nestinsul dragostei fior.

PETRE POPAUn articol pentru gazeta de perete
M-a chemat la el, Iordache, 

responsabilul gazetei de perete, 
și mi-a spus :

— Tovarășe Ifrim, la aduna
rea generala trecută, dumneata 
ai fost împotriva alegerii femei
lor în muncile de răspundere în 
gospodăria noastră.

— Așa e.
— Ei, uite pentru că ne a- 

flăm în preajma zilei de 8 Mar
tie, ne-am gîndit să scrii un 
articol festiv despre femeile cu 
munci de răspundere din colec
tiva noastră.

— Păi bine, măi tovarășe, îti 
bați joc de mine ? Tocmai eu să 
scriu despre asta ? Să le critic 
tocmai acum, de ziua lor ?

— Nu e neapărat nevoie de 
un articol critic. Poate să fie 
și... autocritic.

— Eu propun ca articolul 
ăsta să-l scrie o femeie. Ele în
tre ele se cunosc mai bine. Eu, 
dacă o să le critic, o să-și în
chipuie că am necaz pe ele, iar 
dacă o să le laud, o să-și închi
puie că... Mai bine scrie-1 dum
neata, tovarășe Iordache. Dum
neata și ceilalți ați susținut ca 
femeilor să li se încredințeze 
munci de răspundere. Eu dacă o 
să scriu articolul o să-l scriu 
în așa fel încît... O să dau și 
exemple concrete.

— Scrie-11
Am plecat acasă, m-am așe

zat la masă, și am luat tocul 
în mînă. Titlul articolului l-am 
găsit imediat : „Articol festiv 
cu date concrete. Pentru ce nu 
corespund femeile în muncile de 
răspundere". Mă gîndesc: încep 
cu Valeria care conduce crescă
toria de păsări. Și scriu: „De 
cînd tovarășa Valeria răspunde 
de crescătorie, acolo e un ade-* 
vărat vălmășag. Din pricina ei, 
de la 1.000 de păsări, crescăto
ria numără în prezent 2.500 de 
păsări. Din cauza aceasta, pă
sările nu mai au loc în crescă
toria veche, și stau atît de în
ghesuite, încît te cuprinde mila 
privindu-le 1“ Stai frate I Ce cri
tică mai e și asta ? Cu aseme
nea critică fotografia Valeriei 
ajunge pe panoul de onoare I...

Cît despre mărirea spațiului 
crescătoriei, aoleu I... De che
stiunea asta trebuia să mă 
ocup chiar eu I... Valeria a 
ridicat problema de nenumărate 
ori... S-o lăsăm pe Valeria... S-o 
criticăm mai bine pe Aurica. Ea 
a condus brigada de cîmp. Mă 
gîndesc : și ce mă rog ? A con
dus-o prost ? N-a condus-o 
prost, dar un bărbat ar fi con
dus-o mai bine... Stai frate că 
iar o încurc. Păi, în întrecerea 
dintre brigada Auricăi și cea a 
lui Marin, prima a ieșit Aurica... 
Și-atunci cum o mai întorc ? Am 
găsit!... Scriu că Marin s-a do
vedit cavaler și-a lăsat-o pe ea

să cîștige... Nici așa nu-i bine, 
fiindcă Marin făcuse contestație. 
Și cavaler cu contestație de 
felu-ăsta nu prea merge...

In sfîrșit, am găsit I... Lenuța 
tractorista 1 In întrecerile dintre 
tractoriști, Lenuța a ieșit ultima. 
Am spus eu să nu i se dea ei 
tractorul pe mînă că nu-i treabs- 
de femeie I Lenuța a ieșit ultim 
și Dumitru a ieșit primul 1... IV 
nunat I Și cine a ieșit al doi
lea ?... Aoleu 1 Nu mai e minu
nat de loc I A| doilea a ieșit..» 
Ioana I... Ce ghinion 1 In loc să 
iasă un „ai doilea" a ieșit „o a 
doua"... Vai de capul meu 1 Cum 
o să pomenesc eu despre poves
tea asta cu Lenuța I ?... Păi, ea 
a ieșit ultima fiindcă n-a avut 
piesele de schimb la vreme I Și 
cine trebuia să aibă grijă de a- 
provizionarea cu piese ?.,. Eu I la 
uite dom’le, ce greutăți în muncă 
îmi face Lenuța asta !.,. Din pri
cina ei nu pot scrie articolul I 
Adică nu din pricina ei, din prii 
cina mea 1...

Pină la urmă, fiindcă titlul ar
ticolului mi-a plăcut grozav, a 
rămas același. Cînd l-am dus 
tovarășului Iordache, articolul 
arăta astfel :

„Articol festiv cu date con
crete De ce nu corespund fe
meile in muncile de răspunde
re?" Iar textul era următorul: 
„Nu știu de ce nu corespund 
femeile în munci de răspundere, 
dar pot să vă spun pentru oe 
corespund : tot cu date concre
te: Valeria, Aurica și Ioana".

1- AVIAN
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