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Primăvara tinereții noastre
Elena Aflori

î N T î I
Obișnuiți pînă-ntr-un timp să aibă o singură zi 

de sărbătoare, de naștere sau de nume, copiii au în
scrisă în calendar încă o zi a lor, a tuturora la un loc: 
tntîi Iunie.

După cum tătuții și măicuțele lor mai au și ei cîte 
o zi a muncii și a îndeletnicirii lor — 1 Mai, Ziua 
minerului, Ziua femeii — copiii strînși într-o horă 
care trece din sat în sat, din oraș în oraș, din țară 
în țară și peste continente, sărbătoresc împreună o zi 
care nu-i numai a lor, ci și a părinților lor care se stră
duiesc șă-i crească, să-i învețe și, cum se zice, să-i 
scoată în lume cînd vor fi mari, oameni harnici și 
cinstiți.

Niciodată în istoria țării noastre ca și a întregii 
omeniri, un stat capitalist, conducerea lui, miniștrii 
și ministerele, nu s-au ocupat de copii, neocupîn- 
du-se printre altele nici de familiile lor care slugă
reau, care trudeau și care-și dădeau pînă și suflarea 
pentru boier, rege sau împărat — mai mult, copiii 
munceau din greu de pe la șase și șapte ani...

Statul socialist a creat copiilor condițiile cele mai 
bune de învățătură, a construit școli, a pregătit în
vățători, a dat lumină electrică, a dat gratuit cărți 
de școală, a construit creșe, cămine, cinematografe, 
tipărește ziare și cărți pentru copii, făcînd și nenu
mărate terenuri de joacă...

IUNIE
După 1 iunie încep taberele de vară la mare și la 

munte. Zeci de mii de copii din toate colțurile țării 
o pornesc la drum. Nisipul plăjilor de la mare așteap
tă să fie frămîntat de copii și cules de scoici. Crestele 
dealurilor și văile îi întîmpină cu zmeură și mure, 
pădurile cu fragi, grădinile cu flori. In munți caba
nele au deschis ferestrele și porțile să intre soarele 
și deodată cu el și drumeții cei mici porniți spre 
înălțimi.

De cîțiva ani țara toată este cutreierată de grupul 1 
de copii însoțiți de profesorii lor. Am văzut vile în
tregi puse la dispoziția lor cu tot ce trebuie, trenuri 
întregi tăind țara în lung și-n lat pline de copii, de 
cîntece și de voie bună, toate cu aceeași destinație: 
vacanța fericită și zile de neuitat!

Copiii din Dobrogea se întîlnesc în tabere și la 
picior de munte cu cei din Mehedinți, iar feciorii 
moților ajung pînă la marea cea mare, nu cu donițe 
și ciubere ca moșii lor care colindau meleagurile 
după făină și porumb, ci în luxoasele autobuze care-i 
plimbă pe tot Litoralul.

BARUȚU T. ARGHEZI
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C IE L IE 
TREI 
PORȚII

Poveștile, din moși-strămoși 
ne spun de mîndri Feți-Frumoși 
cutezători și inimoși — 
porniți în lume, s-o colinde 
cît zarea-n șapte zări cuprinde...

Cu paloșul in mina dreaptă 
și pavăza in pumnul sting 
treceau prin hăituitul crîng 
știind cîte-ncercări i-așteaptă !

Nu se-aș temea vreun drum bătut 
ci doar cărări necercetate 
pînă-ntr-a Soarelui Cetate.

Nu se-așternea vreun drum bătut 
și-aveau Trei Porți de străbătut. 
Trei Porți înalte, fermecate 

și ferecate 
cu lăcate...

Aveau Trei Porți de răzbătut
— de-aramă... de argint... de aur —■ 
Le străjuia cîte-un balaur 
dar — rînd pe rînd — i-au abătut.

Ba, mai trecură, măi nepoate, 
și Poarta veacurilor toate 
și pînă-n vremlle acestea 

le-ajunse vestea 
și povestea—

★

Voi, Feți-Frumoșii de acum, 
și voi Ilene-Cosînzene 
porniți pe larg deschisul drum, 
prin zîmbitoarele poiene, 
prin cringul tînăr ca șl voi, 
în pas cu sprintenul șuvoi...

Pînă-n Cetățile Luminii 
culegeți florile grădinii 
și florile învățăturii 
din marea carte a naturii!

Nu crunți dușmani, ci buni prieteni 
vă-ntîmpină acum, pe rînd, 
la Porțile-mbrăcate-n cetini 
și roșii steaguri fluturînd.

Trei Porți aveți de străbătut, • 
Trei Porți aveți de răzbătut 
și voi. La cea dinții — fiți gata ! — 
primiți cinstirea și răsplata: 
ca pionieri, legați cravata!

Trec anii și la Poarta-a doua 
cînd încă nu-i zbicită rouă 
nici de pe flori, nici de pe fețe
— școlari, strungari sau tractoriști —• 
primiți, în prag de tinerețe, 
carnetele de utemiștl!

Și apoi, la Poarta cea de-a treia 
(doar cei mai vrednici o deschid) 
primiți, scinteie din scintela 
biruitorului Partid : 
carnetul roșu ce ne leagă 
de el, pentru viața-ntreagă!

Și nu-i mai mare bucurie, 
mîndrie 
mai înaltă nu-i 

decît să fii ostașul lui, 
să mergi, în rînd cu muncitorii, 
la lupte noi și noi victorii...

★

Șî-n jurul tău să vezi cum cresc, 
sporind alaiul tineresc 
prin zîmbitoarele poiene 
noi Feți-Frumoși, noi Cosînzene — 
și cum se-ntrec și cuceresc 
la cele Porii cununi de laur
— de-aramă— de argint... de aur — 
Ilenele și Feți-Frumoșii, 
cum i-au visat — prin basm — strămoșii.-



Seminar
cu activiștii culturali 
din regiunea Argeș

UN RODNIC
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

în condițiile satului colectivizat, ac
tivitatea cultural-educativă și-a lărgit 
aria de pătrundere, a devenit mai com
plexă, a cîștigat în profunzime. Legă
tura strînsă cu sarcinile economice 
concrete din gospodăria colectivă o 
face mai viabilă, mai instructivă, mai 
mobilizatoare. Aceasta a fost Concluzia 
ce s-a desprins din discuțiile purtate la 
plenara Comitetului de Ștat pentru 
Cultură și Artă Pornind de la această 
cerință, Comitetul regional de cul
tură și artă în colaborare cu Comitetul 
executiv al sfatului popular al regiunii 
Argeș au organizat de curînd Ia Pitești 
un seminar regional cu activiștii cultu
rali. Scopul seminarului, la care au 
participat directori și metodiști ai ca
selor de cultură, bibliotecari raionali, 
directori de cămine culturale, preșe
dinți și secretari ai comitetelor raio
nale de cultură și artă, a fost prilejui- 
rea unui schimb de experiență care 
să duca la îmbunătățirea muncii cul
tural-educative din regiune.

Concret, operativ, eficace
Prin forma de desfășurare, seminarul 

a cuprins un lucru nou față de alte 
acțiuni de acest gen. Renunțîndu-se la 
obișnuitele referate, lucrările au în
ceput cu prezentarea unor manifestări 
culturale model care au constituit 
punctul de plecare al discuțiilor. Ini
țiativa s-a dovedit binevenită, întrucît 
a arătat celor prezenți cum trebuie să 
se organizeze și să se desfășoare prac
tic o manifestare pentru a fi eficientă, 
instructivă și totodată atractivă.

Manifestările au început cu o infor
mare politică. Conferențiarul și-a pro
pus să prezinte, și a reușit, cele mai 
importante evenimente internaționale 
din săptămîna în curs. Alegerea mo
mentelor semnificative, documentarea 
amplă, folosirea planiglobului și vor
birea liberă au făcut expunerea atrac
tivă, menținînd mereu trează atenția 
auditoriului. Aceasta a demonstrat cu 
prisosință că atunci cînd sînt bine 
pregătite, informările pot suscita in
teresul.

Cu legitimă încordare a fost urmă
rită evoluția brigăzii științifice. De Ia 
bun început trebuie spus că prin cu
prinderea unor cadre de specialiști ca:

î N T î I
IUNIE

/Urmare din pag. 1)

Prin București a și început forfota 
cravatelor roșii. în parcuri sînt gata 
să se învîrtească roțile mari ale 
scrînciobului mecanic, aripile avioa
nelor sînt gata să-și ia zborul prinse 
în cabluri, caii de lemn așteaptă le
gați în lanțuri, iar automobilele mici 
au și ieșit din garaje. Oglinzile adîn- 
cite sau cu rotunjimea în afară aș
teaptă rîsul copiilor care vor veni 
să se vadă în ele pe alte dimensiuni. 
Covorul rotitor e gata. Mingile pen
tru întrecerile de volei și baschet sînt 
umflate. La Palatul Pionierilor bazi
nul de înot așteaptă întrecerea. Tea
trele de păpuși cu Țăndărică, Așchiu- 
ță sau Motanul încălțat abia așteaptă 
să ridice cortina. Se pregătesc prăji
turi, torturi, bomboane, cupe, me
dalii și diplome pentru învingătorii 
feluritelor concursuri... Căminele cul
turale au pregătit și ele programe 
speciale pentru micii spectatori, ca și 
radioul, ca și cinematograful. Pionie
rii au învățat cîntece noi, copiii mici 
știu poezii noi, tot tineretul școlar 
s-a pregătit să întîmpine această zi 
cu surîsul pe buze.

Ne pare rău că nu toți copiii din 
lume surîd în această zi de mare 
bucurie, căci sînt țări încă unde co
piii nu simt copilăria, unde nu au 
cărți de citit și ceea ce-i mai dureros 
e că în loc să se bucure de viață și 
să se joace, flămînzesc în mizerie și 
pier...

Să-i însoțim pe copiii noștri la 
cîmp, la joacă, în parcuri, peste tot 
și de ziua lor cea mare să le dorim 
să crească puternici și înțelepți, să 
învețe mult și frumos, să trăiască 
fericiți ani mul ți alături de toți aceia 
care s-au străduit și se străduiesc 
mereu să le facă viața cît mai fru
moasă. 

profesori, ingineri, juriști, medici, ea 
a putut să răspundă cu competență la 
probleme din diverse domenii de acti
vitate. Răspunsurile au avut ca bază 
întrebările puse de către colectiviștii 
din Broșteni-Costești. Cunoașterea în 
amănunțime a specificului satului, a 
preocupărilor colectiviștilor i-a ajutat 
pe membrii brigăzii să facă referiri 
concrete la rezultatele gospodăriei co
lective. Spre a face expunerile cît mai 
interesante, ei au folosit, acolo unde 
era cazul, diferite planșe sau exempli
ficări practice (la explicarea fulgerului, 
trăznetului, curcubeului etc.). Drept ur
mare, concluzia pe care au tras-o toți 
activiștii culturali a fost aceea că a- 
tunci cînd brigăzile științifice se pre
gătesc din timp, cu conștiinciozitate, 
ele stîrnesc un larg interes în rîndul 
colectiviștilor.

Tot în cadrul manifestărilor s-a pre
zentat și montajul literar „De vorbă cu 
eroii cărții”. In fața participanților, 
ieșind din coperțile cărților (decor a- 
decvat) : „Victoria de la Oltina” de 
Paul Anghel și „Șoseaua milionarilor” 
de Petru Vintilă, au apărut Ilie Dineu, 
președintele gospodăriei din Oltina și 
Pavel din Becicherecul Mic. Cele două 
figuri de colectiviști au prins viață pe 
scenă, definindu-se ca personaje prin
cipale ale acțiunii prin felul convingă
tor în care au vorbit despre viața și 
preocupările lor. despre realitățile de 
azi ale satului. Alternarea comentariu
lui făcut de către prezentator cu apa
rițiile succesive ale eroilor a dat ma
nifestării un caracter mai vioi, mai 
atractiv.

Clipa de destindere din dimineața 
primei zile a lucrărilor seminarului a 
constituit-o apariția brigăzii artistice 
de agita fie din Potcoava-Slatina. în 
afara frumuseții costumelor naționale, 
brigada a impresionat prin originalita
tea prezentării programului. Prin folo
sirea unor interpret!, care se aflau în 
sală, programul a căpătat vioiciune, 
realizîndu-se totodată o mai mare co
municativitate cu spectatorii. A plăcut, 
de asemenea, întrebuințarea unor ge
nuri de mare popularitate, cum ar fi 
monologul, sceneta, care au accentuat 
tonul satiric al fenomenului criticat. 
Prezentarea unei acțiuni importante, la 
ordinea zilei, cum ar fi curățirea mără
cinilor și apoi plantarea terenului cu 
pomi fructiferi s-a făcut cu multă vioi
ciune și naturalețe, fapt ce a contribuit 
în mod simțitor la eficacitatea acestei 
răspîndite forme artistice.

Partieipanții au avut prilejul să ur
mărească și un concurs „Cine cunoaște 
zootehnie, cîștigă”. Răspunsurile bune 
date de către colectiviștii din Bascov 
au arătat cu cîtă seriozitate privesc ei 
organizarea acestor interesante genuri 
de manifestări.

Un moment interesant din cadrul se
minarului a fost și prezentarea de că
tre artiștii de la Teatrul de stat din Pi
tești a scenetei „La clmp". Scopul pro
pus a fost realizat din plin. Intr-un 
mod atractiv, plăcut, artiștii din Pitești 
au interpretat o citire a ziarului în co

lectiv, o discuție despre o problemă 
economică la zi, cîteva cîntece popu
lare rominești. Din desfășurarea aces
tui interesant program, directorii de că
mine, bibliotecarii, au avut prilejul să 
se convingă cît de necesară este orga
nizarea unor manifestări scurte la lo
cul de muncă, manifestări ce pot să di
fere de la o zi la alta.

Alături de preocupările 
colectiviștilor

Pe lingă punctul de vedere propriu 
asupra manifestărilor prezentate pînă 
atunci în fața lor activiștii culturali în
scriși la cuvîirt au ținut să împărtă
șească cîte ceva și din propia lor ex
periență.

Un lucru bun s-a realizat in comuna 
Stoicănești. Aici, pentru a lărgi sfera 
de cuprindere, munca culturală se des
fășoară și pe brigăzi. Colectiviștii mun
cesc împreună și tot împreună caută 
să-și lărgească orizontul cunoștințelor, 
tot împreună vor să petreacă clipele 
de destindere. Acum obiectivele între
cerii dintre brigăzi includ pe lingă sar
cini economice și pe cele legate de ac
tivitatea culturală. Dragostea pentru 
formația artistică din care fac parte este 
pentru colectiviștii din Stoicănești un 
lucru cît se poate de firesc. Creșterea 
conștiinței socialiste față de muncă are 
reflecții adinei și în preocupările lor 
artistice. Lupta pentru calitate se des
fășoară cu aceeași intensitate în am
bele sectoare de activitate.

Colectiviștii au început să fie de la 
o zi la alta tot mai pretențioși, tot 
mai exigenți cu ei înșiși. Este o ten
dință firească pentru mai mult, mai 
bine, mai util, mai frumos. îmbinarea 
armonioasă a acestora într-un tot uni
tar se poate și trebuie realizată. Co
lectiviștii — spunea Stan Gheorghe, 
secretarul comitetului raional de partid 
Găești — nu se mulțumesc numai cu 
obținerea unor bune rezultate econo
mice. Ei fac totul pentru ca satul, co
muna lor să le ofere posibilități tot 
mai mari pentru satisfacerea cerințelor 
lor culturale mereu crescînde. Și cum 
întreaga activitate culturală gravitează 
în jurul celor două instituții — căminul 
și biblioteca — exigența lor pentru 
munca acestora apare cît se poate de 
firească.

Mereu în actualitate
Seminarul cu activiștii culturali din 

regiunea Argeș a constituit un rodnic 
schimb de experiență. S-au enunțat 
păreri, iar anumite manifestări și-au 
cîștigat dreptul de generalizare. Una 
din învățămintele de bază trase depar- 
ticipanții la seminar a fost de exemplu 
că întreaga activitate cultural-educa- 
tivă trebuie subordonată sarcinilor eco
nomice. Indiferent de forma pe care o 
îmbracă, este necesar ca ea să fie o 
reflectare fidelă a preocupărilor colec

tiviștilor. Dar pentru aceasta e necesar 
ca activiștii culturali să cunoască în
deaproape acțiunile întreprinse de gos
podăria colectivă. AltfeL se poate in- 
tîmpla ca în comuna Orlești-Drăgășant 
unde directorul căminului cultural se 
preocupa de organizarea unei confe
rințe despre prefabricate, ia timp ce 
colectiviștii lucrau la desfundatul viei

încă o concluzie importantă a fost că 
în organizarea acțiunilor culturale e 
bine să se țină seama de perioada spe
cifică de muncă. Acum, în timpul cam
paniei agricole, de exemplu, o manifes
tare mult îndrăgită de colectiviști, cu 
mare forță mobilizatoare, este sărbăto
rirea fruntașilor. De mare popularitate 
în regiunea Argeș se bucură ștafetele 
culturale (care cuprind căminul și bi
blioteca). Generalizarea acestora ar 
duce la răspîndirea experienței înain
tate, ar constitui o bună popularizare a 
metodelor înaintate de muncă. încă 
din anul trecut, a început să se orga
nizeze în regiune „Ziua tractoristului". 
Ea contribuie la strîngerea legăturilor 
dintre mecanizatori și colectiviști, con
stituie un stimulent pentru munca ne
obosită a tractoriștilor.

Fără îndoială că forme ale muncii 
culturale sînt multe. Important este ca 
din această multitudine să fie alese 
cele care la vremea respectivă contri
buie în mod operativ la sprijinirea re
zolvării unor sarcini de producție. 
Operativitatea, după cum se știe, este 
specifică brigăzii artistice de agitație. 
De aceea, folosirea ei în scurtele pro
grame prezentate la cîmp se impune 
cu necesitate.

Pentru legarea activității cultural- 
educative de sarcinile economice, între 
activiștii culturali, gospodăria colec
tivă și organele locale trebuie să existe 
o legătură cît mai strînsă. O măsură 
utilă ar fi aceea a antrenării în muncă 
a unui cît mai larg activ cultural ob
ștesc și îndeosebi a intelectualității 
satelor.

Pe zi ce trece activitatea culturală 
la sate este tot mai bogată în conținut. 
Ea devine mai creatoare, mai comba
tivă. Cu fiecare zi oamenii cresc, se 
transformă, au pretenții mai mari și 
viața culturală a comunei trebuie să 
reflecte aceasta. Și aceasta nu se va 
putea realiza decît atunci cînd munca 
eulturală va avea o strînsă legătură 
cu viața, va fi o reflectare fidelă a eî.

*

Activiștii culturali s-au întors acasă 
eu carnetele pline de însemnări și cu 
dorința fermă de a-și aduce și ei con
tribuția la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. In lunile care urmează ei vor 
avea posibilitatea să pună în aplicare 
învățămintele dobîndite Ia seminar. Iar 
la toamnă, atunci cînd colectiviștii 
vor culege de pe ogoare roadele mun
cii lor neobosite, ei vor avea prilejul 
să-și facă bilanțul realizărilor. Și el va 
fi cu atît mai valoros cu cît munca 
lor s-a integrat în mod armonios în 
viața satului, în preocupările de zi cu 
zi ale colectiviștilor.

ION MIHIȚ



inginerul agronom Mircea Neagu, președintele G.A.C. Becicherecul Mic, la o lecție de îndrumare practică 
ținută în cadrul casei-laborator a gospodăriei

POIia DIN gmp
Un registru ca oricare altul, cu 

scoarța tari și file acoperite de 
un scris mărunt și îngrijit. Auto

rul scrisului este tovarășul Marin Co
bre, directorul școlii din Șelimbăr, ra
ionul Sibiu. Conținutul : recomandări 
cu privire la modul cum se organizează 
un cîmp experimental și demonstrativ, 
metode agrotehnice, fișe de observații 
— adevărate buletine de identitate ale 
culturilor ce se experimentează. Bene
ficiarii direcți ai acestei neobosite acti
vități pentru introducerea noului în 
scopul sporirii producției agricole sînt 
colectiviștii. De altminteri ei, în unani
mitate, au aprobat repartizarea pentru 
cîmpul experimental și lotul demonstra
tiv a nu mai puțin de 16 hectare teren, 
dovadă concludentă a importanței pe 
care i-o acordă. Au aprobat fără re
zerve pentru că, așa cum se arată în 
primele file ale registrului : „...Lotul 
demonstrativ este mijlocul cel mai 
eficace și convingător pentru demon
strarea influenței pe care o are aplica
rea complexului de măsuri agrotehnice 
și a recomandărilor științei. Colectiviștii 
cunosc de-acum o serie de avantaje ce 
se pot obține prin folosirea soiurilor 
valoroase recomandate pentru cultură 
în condițiile de climă și sol locale. Și 
mai .știu că în planul de cultură al cîm- 
pului experimental ți lotului demon
strativ figurează experimentarea îndeo
sebi a plantelor care formează culturile 
de bază ale gospodăriei.

Cum se realizează practic la Șelimbăr 
această experimentare ? Mai întîi se 
cuvine să arătam că, prin unificare cu 
gospodăriile colective din satele Veș- 
tem, Mohu și Bungard, suprafața de 
teren a gospodăriei s-a mărit la 3 372 
hectare, adică de peste cinci ori. Cultu
rile de bază sînt : grîul, porumbul, car
tofii și legumicultura. Sînt înscrise în 
ordinea amintită în planul de produc
ție al gospodăriei și le întîlnim pe lotul 
demonstrativ pe soiuri și variante de 
cultură. Pe sola de gria soiul local 
„Otvoș 241’’ servește drept martor ală
turi de soiurile • „Scorospelca", „Ponca". 
„Bezostaia’’ și „Harrak”. Fiecare soi 
ocupă cîte ttn hectar de teren și în 
dreptul fiecăruia sînt înscrise date cu 
privire la pregătirea solului, sămînța și 
semănatul, rezistența la ger, vegetația, 
bolite și dăunătorii, mgrășămîntrd fo
losit și cantitatea, ce lucrări de între
ținere s-au executat și producția reali
zată la fiecare. Zeci de soiuri și tot 
atîtea fișe de observații. Lucrările de 
întreținere sînt diferențiate la aceiași 
soi, în scopul demonstrării efectului 
unei metode, sau a unui complex de 
lucrări agrotehnice. O adevărată școală 
ce se întinde pe o suprafață de 16 hec
tare teren cu nimic mai superior decît 

cel care ocupă cea mai mare parte din 
suprafața arabilă a gospodăriei. Aici, 
de ani de zile se înfruntă noul cu ve
chiul. De aici au promovat în cultura 
mare cele mai productive soiuri de 
plante încercate.

Porumbul local a fost considerat 
de neînlocuit. De unde și împo
trivirea multora la introducerea 

în cultură a unor soiuri noi. Se invocau 
așezarea gospodăriei în calea curenților 
ce vin continuu pe defileul Oltului și 
alte „condiții speciale’’.

începutul muncii pentru înlocuirea 
soiului local cu altele, mai productive, 
s-a făcut prin explicațiile date în cadrul

Pe lotul demonstrativ 
al G. A. C. Șelimbăr

casei-laborator, apoi pe cîmpul experi
mental. Alături de porumbul local s-au 
încercat soiurile recomandate : H.D. 
102, H.D. 203 și altele. Aceleași reguli 
agrotehnice au fost aplicate apoi de 
către aceiași oameni. Succesul soiurilor 
noi în experimentare se întrezărea încă 
din primele săptămîni după răsărire. 
Mai tîrziu, colectiviștii au avut prilejul 
să vadă cîte 2—3 știuleți la fiecare fir. 
Producția obținută a fost mai mult 
decît dublă față de soiul local martor. 
Ca atare soiurile H.D. 102 și 203 au 
fost introduse în cultură. Rezultatul : 
anul trecut, primul soi a dat 7 523 kg, 
iar al doilea 6 846 kg știuleți la hectar. 
Astăzi soiurile noi de porumb nu mai 
au potrivnici. Chiar și cei care se în- 
doiau pînă mai ieri de reușită, astăzi 
fac următorul calcul : dacă pe întreaga 
suprafață (590 hectare) s-ar cultiva nu
mai soiuri productive, iar sporul ar fi 
de numai 1 000 kg la hectar asta în
seamnă un spor de 59 vagoane «te 
știuleți...

Cultura cartofului ocupă în acest 
an 320 hectare. Din acestea 50 
vor fi cultivate cu cartofi de 

vară. Potrivit producției medii prevă
zute la hectar, gospodăria colectivă din 
Șelimbăr va produce în total peste 
4 500 000 kg de cartofi. Acestea sînt 
prevederile. Depășirea acestei cifre este 
considerată de pe acum ca fapt împli
nit. Aflăm asta mai întîi din rezultatele 
obținute în anii trecttți pe lotul demon

strativ. în condițiile locale soiul 
„Mercur" (soi nou atunci) a dat o pro
ducție de 36000 kg la hectar, cu 10279 
kg mai mult decît soiul local, care a 
servit ca martor. în urma acestui re
zultat soiul „Mercur" a fost dat în 
producție.

Extinderea suprafeței destinate cul
turii cartofului a pus în mod firesc și 
problema încercării altor soiuri de mare 
productivitate. De data aceasta pe lotul 
demonstrativ va servi ca martor soiul 
„Mercur” alături de soiurile „Ackerse- 
gen’’, „Varan”, „Zeisik” și altele. Aten
ția este îndreptată acum spre soiul 
„Varan" (coajă galbenă, rotund-oval, 
miezul galben, făinos), care a dat pro
ducția cea mai mare față de martor.

Cei din Șelimbăr aveau obiceiul să 
semene numai cartofi mari. De cei mij
locii sau mici nici nu vroiau să audă. 
„Sameni cartof mare, tot mare culegi” 
spuneau oamenii, înțelegînd prin asta și 
producție mare. Concepția era greșită 
și prin urmare se cerea combătută. A 
semăna pe întreaga suprafață numai 
cartof mare înseamnă cantități uriașe 
de sămînță, care nu întotdeauna se 
puteau asigura pe plan local. Pe de altă 
parte trebuia demonstrată eficiența la 
semănat a cartofului mijlociu Din 
nou cîmpul experimental a devenit agi
tatorul numărul unu. Alături de lotul 
martor (semănat cu cartofi mari) s-au 
semănat cartofi mijlocii, iar pe altă por
țiune cartofi mici. Colectiviștii au fost 
părtași la aceleași lucrări începînd cu 
pregătirea solului, semănat, întreținere. 
Ce a dovedit experiența ? Pe lotul mar
tor (cartof mare) s-au obținut 18 850 
kg la hectar, în timp ce „mijlociii’’ au 
dat 21 000 kg pe aceeași suprafață.

Astăzi și cei care au considerat că 
lucrările pe cîmpul experimental 
și lotul demonstrativ se fac doar 

pentru argumentații teoretice, fără să 
se poată trage foioase materiale, și-au 
schimbat părerea. Vin acum adeseori să 
vadă ce noutăți mai sînt în curs de ex
perimentare Se opresc, de exemplu, în 
fața solei de secară. Citesc pe etichete : 
„Secară soiul Petals” cu 150 kg să
mînță la hectar, suprafața 2 hectare. 
Alături, același soi, dar cu 170 kg să
mînță la hectar. Suprafața; tot 2 hec
tare. O parte va fi polenizată artificial, 
una nu.

De unde vine mirarea vizitatorilor ? 
Secara a fost scoasă din cultură încă 
din cel de-al doilea an de la înființa
rea gospodăriei. Motivul : „nu merge 
la Șelimbăr’’. Ce spune lotul demonstra
tiv ? Exact ce susținea tovarășul Marin 
Dobre : dacă folosești recomandările 
științei agricole secara „merge" și încă 
foarte bine. Deocamdată secara ajunge 
pînă la pieptul omului. Spicele făgă
duiesc o recoltă bogată. Alături se află 
un panou pe care scrie „Colectiviști l 
Vizitați cu încredere lotul demonstra
tiv...” Invitația, acum este de prisos 
Peste cîmp, pînă la lotul experimental 
s-a făcut o potecă. E una din mărtu
riile deselor vizite pe care colectiviștii 
le fac cînd vin direct de la mur.<.ă. Vin 
de fiecare dată cu întrebarea : „Cît au 
mai crescut plantele de pe lotul nostru 
demonstrativ ?“

CL. MUNTEANU
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O NOUĂ FORMĂ 
DE ASIGURARE 
FACULTATIVĂ

Pentru a veni în sprijinul gospodării
lor colective, s-a introdus recent o nouă 
formă de asigurare deosebit de avanta
joasă și anume asigurarea facultativă de 
abonament a animalelor. Caracteristica 
acestei asigurări constă în aceea că în 
aaza unui contract — cadru, sînt asigu
rate în permanență toate animalele din- 
tr-o specie sau din mai multe specii (după 
alegere) existente în g.a.c.

Această modalitate de asigurare a ani
malelor se deosebește de asigurările fa
cultative obișnuite de pînă acum. La 
asigurările de abonamente nu trebuie 
încheiate asigurări suplimentare; la 
acestea, în cazurile de daune, despăgu
birile se plătesc integral neaplicîndu-se 
proporția de număr.

Un alt avantaj mare al acestei asigu
rări constă în aceea că primele de asi
gurare (costul asigurării) se plătesc tri
mestrial și se calculează pentru fiecare 
trimestru pe baza numărului de animale 
(din speciile asigurate) ce a existat în 
unitatea asigurată la sfîrșitul trimestru
lui anterior celui pentru care se calcu
lează primele. Astfel, toate animalele 
din speciile asigurate cu care se mă
rește șeptelul, precum și animalele ajun
se la vîrsta de asigurare sînt asigurate 
gratuit pînă Ia începutul trimestrului ur
mător celui în care au intrat in gospodă
rie, adică chiar și pînă la 90 zile. în baza 
asigurării de abonament, animalele sînt 
asigurate automat la sumele maxime ad
mise Ia asigurările facultative. Ca ur
mare, această formă de asigurare este 
mai acoperitoare și din punct de vedere 
al valorii animalelor, despăgubirile în 
cazurile de daune nefiind limitate La 80 
la sută din valoarea animalelor avute la 
data încheierii asigurării.

încheierea asigurării și modalitatea de 
stabilire a primelor trimestriale este 
foarte simplă. Astfel, în declarația ce se 
întocmește la începutul asigurării, iar 
apoi trimestrial, unitatea asigurată nu 
trebuie să facă altceva decît să copieze 
unele date privind numărul animalelor 
(din speciile asigurate) din darea de sea
mă statistică.

Asigurarea facultativă a animalelor 
are o deosebită importanță pentru .gos
podăriile colective. Ea completează asi
gurarea prin efectul legii, dînd posibili
tatea unităților asigurate să obțină în 
cazurile de daune, despăgubiri mai 
mari peste cele cuvenite din asigurarea 
prin efectul legii.

Prin introducerea asigurării de abona
ment a animalelor aparținînd gospodării
lor colective s-au lărgit considerabil 
avantajele asigurărilor facultative, ele 
constituind un sprijin tot mai puternic 
pentru țărănimea noastră colectivistă.

FENYVEȘI ȘTEFAN 
director la Administrația Asigurărilor 

de Stat
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DUMINICĂ 
C U L TUB A L- 
S P O B T I V Ă

La începutul săptămânii trecute, iu 
centrul comunei Furculești, raionul A- 
lexandria, au apărut o serie de afișe 
mari care anunțau pentru duminică, 
26 mai, un bogat program de întreceri 
cultural-sportive. Asemenea întreceri 
au devenit tradiționale pentru tinerii 
colectiviști de aici, care își petrec ade
sea timpul liber la căminul cultural, 
pe terenul de sport, în pasionante con
cursuri cultural-sportive de masă. De 
data aceasta era vorba de o manifes
tare deosebită era programată o du
minică cultural-sportivă festivă în cin
stea colectiviștilor fruntași.

...Duminică dimineață. Tot satul a 
fost prezent la terenul de sport. Mai 
întîi au avut loc concursurile de călă
rie, sport care se bucură aici de o 
mare popularitate. Datorită numărului 
mare de concurenți. întrecerile s-au 
desfășurat tu două serii. în prima se
rie cei mai buni s-au dovedit colecti
viștii N. Pîrvan, A. Popa, V. Vlad. iar 
în cea de a doua A. David. F. Popescu 
și V. Marin. Aceștia au participat apoi 
la finala pentru desemnarea campionu
lui pe comună După o dispută pasio
nantă victoria a revenit tânărului co
lectivist Aurel David.

în continuare au avut loc meciuri a- 
tractive de volei și handbal. întreceri 
de atletism, precum și jocuri distracti
ve, fuga în sac și tracțiunea cu frîn- 
ghia.

în același timp pe estrada amenaja
tă in apropierea terenului de sport s-a 
desfășurat un frumos program artistic,

...A fost o duminică deosebii de plă
cută,, pe care colectiviștii din Furcu
lești n-o vor uita curînd.

M. LERESCU



VALEA TURMELC
Multă vreme auzind și citind 

despre oile de la Valea lui Mihai, 
aceste oi celebre care dau fie
care cîte 9,412 kg de lînă fină pe 
an, mi-am imaginat această Vale 
a lui Mihai ca pe o Vale a 
turmelor. Gospodăria de stat 
fiind plasată în nordul țării, în 
regiunea Crișana, mi-am zis că 
desigur această Vale a turmelor 
se află între munți împăduriți, 
cu piscuri golașe și cu platouri 
înmiresmate, pe care crește 
iarbă grasă și flori. Nu-mi pu
team de asemenea închipui că 
îngrijitorii acestor oi nu sînt 
ciobani din tată-n fiu, moșteni
torii unei tradiții vechi în ale 
oieritului, care să justifice re
cordurile lor și printr-o expe
riență îndelungată.

’*
Gospodăria de stat Valea lui 

Mihai se află, de fapt, în plină 
cîmpie. Șoseaua care pornește 
de la Oradea spre Cărei te duce 
pe un șes ca masa, întins cît 
vezi cu ochii, pînă dincolo de 
zări. Un șes pe care nici o 
palmă de pămînt n-a rămas 
nelucrată, un șes tăiat în parcele 
de sute de hectare pe care se 
răsfață în bătaia vîntului lanuri 
de grîu și porumb.

O deziluzie ? Lipsesc, e adevă
rat, pădurile de brazi din imagi
nație, dar grîiele sînt pînă la 
brîu, iar porumbul, deși întîrziat, 
e viguros, tenace, grăbit să 
ajungă din urmă timpul. 11 va și 
ajunge, fiindcă tractoriștii sînt 
toată ziua în tarlale prășindu-1 
mecanic și grăbindu-i creșterea, 
iar fetele și băieții din gospodă
riile colective vecine cu șoseaua 
nu slăbesc o clipă sapa din 
mîini. Pe aici s-au obținut anul 
trecut producții bune de po
rumb. Cine știe cît preț are po
rumbul și cine știe cît poate da 
pămîntul, nu se mulțumește cu 
puțin. în ceea ce-i privește, co
lectiviștii de pe aici au planuri 
mari, vor probabil sS’depășească 
angajamentele ca și producțiile 
de anul trecut.

între timp stau de vorbă 
cu oamenii din mașină. Sînt 
bucuroși, fericiți că anul se 
arată bun :

— Mai bine să prășești „prin
tre ferestre*', — după o vorbă

împământenită aici — decît să te 
îneci în colb și să dai cu sapa 
în piatră.

într-adevăr, prașila a început 
să se facă „printre ferestre". 
Cerul se întunecă regulat după 
prînz, iar scuturăturile de ploaie 
alungă oamenii de pe ogoare 
pentru cîteva ore. Dar ploaia 
trece, se ivește seninul, vîntul 
pustei zvîntă pămîntul iar pră- 
șitorii revin în parcele, cu sa
pele și cu cîntecele lor.

— E departe Valea lui Mihai ?
— Nici lîngă Cărei, nici lîngă 

Oradea. Dar cînd pornesc ăia 
d-acolo cu oile lor, se miră toată 
lumea dintre Oradea și Cărei.

Autobuzul mă lasă într-un tîr- 
gușor cu străzi drepte, cu case 
frumoase, cu multe antene de 
radio pe acoperișurile de țiglă.

— Valea lui Mihai!
Deci încă o surpriză.

★
în 1962, Gospodăria de stat 

Valea lui Mihai a livrat statului 
aproape două vagoane de lînă 
fină. Este o cantitate care poate 
stîrni uimirea oricărui cioban, 
îi și văd pe bătrînii baci soco
tind pe răbuș cîte oi ar putea 
fi în stare să împlinească o ase
menea cantitate, cîte turme de 
mioare și berbeci ar trebui păs
torite, pentru ca de pe ele să 
tunzi clăi le astea de lînă.

La gospodărie n-am întîrziat. 
Directorul acestei unități agri
cole model, tovarășul Emeric 
Szabo, Erou al Muncii Socialiste, 
este foarte mîndru de turma 
gospodăriei. Drept care a găsit 
mai potrivit să vedem animalele 
decît să ne risipim în vorbe.

— Mergeți să vedeți turma — 
ne-a îndemnat și el, dîndu-ni-1 de 
ghid pe inginerul șef al gospo
dăriei, tovarășul Vasile Chirvai.

Am plecat. Dar mare mi-a fost 
mirarea cînd numai după cîțiva 
kilometri de drum ne-am oprit 
lîngă un ciopor de oi care nu 
număra mai mult de 200 de 
capete. Dăm binețe ciobanului și 
stăm de vorbă cu el. E un tînăr, 
n-are nimic din înfățișarea ba
ciului de odinioară. Dar și aici 
mă așteaptă surprize :

— Sînt oi mature ?
— Nu, sînt miei pe care abia 

i-am înțărcat.

Mai privesc încă o 
plarele superbe, de c 
oilor mature, așa cu 
din multe părți. Bei 
cît berbecii, iar lina 
lufează și-i împodobi 
rește talia și le spot 
mîndria.

— îi întăream la 
grame — ne spune 
adică atunci cînd c: 
tatea unei oi obișnui

— Dar hrana lor
— adaugă inginerul, 
noi sînt supuși unui 
cial de furajare, care 
creșterea rapidă a g 
porale încă înainte 
tate. De fapt secrete 
producției de lînă în 
Viitoarea turmă dep 
cum îngrijești miel 
perioada de dinainte

— Cum poți în 
înainte de a fi apăn 
eu nedumerit.

— îngrijind bine
— îmi răspunde i 
Dar ca să înțelegeți 
mergeți să vedem 
mame.

Pornim către o 
gospodăriei, unde s 
de circa 220 de oi ir 
grija lui Alexandru 
dintre cei mai buni 
oi ai gospodăriei 
Szoke nu e un 'vorl 
să-ți arate în cuvir 
gite experiența pe 
nește, dar știe în 
plice cu sfințenie c< 
cursul de zootehnă 
știe că fără aceas 
oile lui n-ar putea 
cît dau.

Privesc turma, 
adulte, mai dezvo 
decît „mieii” pe ca 
adineaori, se bucut 
specială a îngrijito 
voltarea fiecăreia 1 
în parte.

— Tocmai de ace 
țim oile în loturi 
spune inginerul ■ 
nici una dintre el< 
de sub atenția în; 
Și mai apoi: — 
iarnă le pregătim 
de pe acum. Pe 1 
însămînțările artif 
noi mai timpuriu, 
fătările în ianuari

POVESTIRE

VOR CRESTE
POMII MARI

Copiii, pomi plantară, o pădure 
Ce nu se vede încă nici se-ascultă. 
Copiii ageri și cu brațe pure 
Plantară pomi în luturile sure 
Și-n preajma lor lumina crește multă.

De-aceea soarele va fi mai darnic 
Și lutul mai fecund la rădăcină, 
Și vîntul nu va bate prea amarnic 
Și ploaia se va avînta paharnic 
Să crească pomii falnici în lumină.

Vor fi păduri cu vișini și cu mere 
Vor fi culori frumoase și balsamuri, 
Și gusturi hrănitoare, ca de miere 
Și vor luci a tihnă și-a plăcere 
Prin ramuri, vesele olane roșii.

Vor crește pomii mari ca-ntr-o poveste, 
Vor crește și copiii totodată, 
Iar fructele-n Brumar vor da de veste 
Că-au fost copii prin locurile-aceste 
Cu aurora-n roșia cravată.

Poeții văd încă de-acum fiorul 
Livezilor, în vînturi rotitoare, 
în mari amiezi fierbinți precum cuptorul 
în ploi cu flaute și roditoare, 
Poeții văd livezii viitorul.
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Am văzut-o odată, demult, înti-o primăvară rece, 
noroasă. Au trecut ani de atunci...

Ședea chircită pe o buturugă cu o găină în poală. 
O mîngîia în neștire și plîngea potolit cu privirile 
ațintite în nisipul cafeniu al curții... M-âm apropiat 
de ea, m-am așezat pe buturugă alături, și, cu o în
drăzneală pe care mi-o dădea meseria, am întrebat-o 
blind :

— De ce plîngi ?
A ridicat spre mine, doar o clipă, ochii și am văzut 

atunci frumusețea lor deosebită. Păreau două fărîme 
de cer plutind în apele de cleștar ale lacrimilor.

— Cum să nu plîng ? — și-mi arătă cu un gest al 
eapului găina din poală.

N-am priceput nimic. Nedumerirea mi se citea pe 
față Deoarece ea mi-a ghicit-o imediat, îmi vorbi 
mai departe :

— E bolnavă. Acu’ o să se prăpădească și ea.
— Aha, e bolnavă... Și de aceea plîngi ?
— De aceea — și tăcu.
Tăceam și eu neștiind de unde să încep, cu ce să 

încep ca să pot înțelege pe deplin durerea care co
pleșea fata de lîngă mine și-o făcea să plîngă din 
pricina unei biete găini, O văzui deodată ridicîn- 
du-și din nou ochii spre mine și mă bucurai. îmi 
spuse pe nerăsuflate :
, — Am avut 15 de toate... S-au prăpădit zece. Au 
rămas cinci. Curînd vor fi doar patru. — Și o podidi 
iar plînsul, de astă dată cu sughițuri scurte, dure
roase. Cînd se mai potoli, urmă : — Nu știu, nu mă 
pricepi ? Sînt atît de proastă, să-mi moară găinile 
așa, una după alta ? Ce-am să mă fac în fața oame
nilor ? Cum mă vor judeca ? Doar sînt găinile lor, 
averea lor. Și sînt găini de rasă, nu-s de-alea pri
zărite...

Abia atunci am înțeles-o și am privit-o mai cu 
luare aminte. Să tot fi avut vreo douăzeci de ani, poa
te douăzeci și doi... Era voinică, dar voinicia ei nu-i 
scădea din acel farmec pe care-1 au țărăncile noas
tre, sănătoase și vrednice, atît de aprige uneori și 
atît de blînde și duioase.

îmi amintii, privind-o, chipul președintelui colec

tivei cînd l-am întrebat într-o doa: 
cătorie de păsări ?" Chipul j se în 
luciră lumini de mîndrie, glasu 
„Avem I E încă-n fașă, dar avei 
văd?" Atunci chipul președintelu 
și din ochi îi dispărură luminile n 
prinsese un soi de sfială, ori poa 
mere. „Puteți s-o vedeți, zise și 
cu Mălina, „șefa găinilor’ ... Are 
dar de... așa-s toate începuturile : 
petrecîndu-mă afară, adăugă : „Pr 
multe nu-mi spusese, iar eu por

Mălina încetase plînsul. Pe chi 
doar o deznădejde nemăsurată, ca 
sălurile, împietrindu-i-le.

— Vedeți dumneavoastră — 
fără să mă privească. — Mi s-a 
găini, 15 găini cumpărate de gos 
la o crescătorie a statului. Mi-au 
încredere, înțelegeți. Cu tare m 
eu— vedeți și dumneavoastră : < 
un ceas, ori două — patru ! — îș 
care moțăia beteagă în poală, c 
și se uită apoi din nou Ia mine, 
gura mea o vorbă de încurajare 
mă întrebase cine sînt, de unde 
drept, ce caut acolo lîngă poiata g 
— pare-se, — alături de dînsa, im 
și mai ales neliniștea, îngrijorări 
să-i vorbesc, dar mai întîi îi luai 
na din poală și, întorcînd-o pe 
cetai cu băgare de seamă. Fii 
m-am lămurit repede : găina av 
toare destul de cunoscută, care i 
linei și celelalte patru găini, d< 
suri în pripă.

Mălina mă privea, sfioasă, p 
vorbele.

— Ai și un cocoș, ori s-a du:
— Cocoșul e încă sănătos... I 
— Atunci e bine. Hai să mei 
— Unde ? — se sperie fata.
— Le președinte.



furajarea loturilor de oi mame 
constituie o problemă deosebită. 
; Szoke baci are notat într-un 
carnet, ca și toți îngrijitorii 
de altfel, tot regimul alimentar al 
oilor pe care le are în grijă, zi 
cu zi și dram cu dram. Dar 
carnetul lui se află nu atît în 
buzunar cît în minte, fiindcă 
ciobanului acestuia, ca și tuturor 
ciobanilor de la Valea lui Mihai, 
îngrijirea științifică i-a intrat 
deja în deprinderea zilnică.

Am pornit mai apoi spre o 
turmă de batali. Am mers la 
secția a doua a gospodăriei, 
unde, lîngă o îngrășătorie de 
porci și lîngă o crescătorie de 
păsări se află și un saivan pen
tru batali. Deși căldura nu era 
prea mare, bătălii fuseseră aduși 
la odihnă în umbra saivanului. 
Se aflau aici 120 de capete, exem
plare unul și unul, niște namile 
de carne și lînă, cu coarnele 
răsucite în melc, semănînd cu 
niște zulufi. Fiecare dă cîte 10 
sau 11 kg de lînă. Privind-o cu 
ochii textilistului, să-i zicem, 
turma de batali sugerează valu
rile de stofă, mirosind încă a scai 
și lanolină.

loan Csarno, îngrijitorul aces
tor batali care fac mîndria gos
podăriei, își întemeiază price
perea deopotrivă pe experiență 
și pe știință. Sfaturile ingine
rului zootehnic sînt completate 
cu cunoștințele luate din carte, 
fiindcă îngrijitorul Csarno este 
și un harnic cititor și elev al 
cursului de zootehnie.

— Și celelalte loturi ale noas
tre, — ne spune îngrijitorul — 
sî'rri-la fel de bine îngrijite ca și 
lotul meu. Aceasta este de fapt 
uzina noastră de lînă.

★
Uzină de lînă ! Expresia mi-a 

plăcut. Ea e folosită de toți 
ciobanii de la Valea lui Mihai, 
muncitori ai acestei uzine.

Aceeași expresie a folosit-o cu 
mîndrie și directorul gospodăriei 
de stat, tovarășul Szabo,

— Facem din experiența noas
tră — mi-a spus el — un 
bun al tuturor. Rețeta noas
tră de furajare a mieilor este 

j acum aplicată și în alte gospo- 
f dării de stat cu bune rezultate.

Se apropie timpul cînd fiecare 
gospodărie va deveni o uzină de
lîna...

Valea 
Mihai, a 
uzină.

Turmelor, Valea lui 
și devenit o asemenea

PAUL ANGHEL
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Vă spun cum tata a albit.
De patru ori pe an.
In copilărie,
Ieșeam cu el departe de sat
Purtînd amîndoi o frfcighie lungă de cînepă. 
Dădeam ocol amețitor unui ogor galben. 
Care nu știa să rodească și să crească.
Era brăzdat de toate pîraiele
Urcînd și căzînd la o-ncrucișare de zări.

Seara cînd obosea de luptat cu zăpezile, 
Și căldura vuia prin sevele văii a
Tata, acoperit pe față cu năvodul de riduri 
îmi spunea : fiule, uite, pîraiele
Ne-au mai furat din ogor patru palme 1

Nu vă puteți închipui, cum în fiecare an
Tata albea de tristețe
Că apele-i fură pămîntul I

Cînd începeau anotimpurile.
Se trezeau apele
Ca niște șerpi veninoși Ia încrucișare de zări 
Ințepînd lutul galben și inima tatii.

Dar în primăvara aceea.
In neputința lor, zăpezile alunecînd la adîncuri, 
Au surpat definitiv lutul galben.
Rezimat în unelte, Ia încrucișare de zări
Tata fuma bătrîn
Și era mai alb ca zăpezile...

rdL

:res-
;hi ii 
esel :

s-o
ușor

1 cu-
1 te- . 
rrbiți 
.cum,

rnuse
tră-

odată 
niște 
ă, de 
multă

Iar 
peste .

eștire 
d din 
ci nu 
ă în- 
imtea 
rerea 
dator

> găi-
> cer-

j Mă- 
i mă-

u-mi

Mălina mă privi descumpănită, speriată, apoi se 
ridică și porni tăcută, cu capul în pămînt, alături de 
mine, murmurînd mai mult pentru sine:

— Mi-e rușine... Grozav mi-e de rușine... și mi-e 
teamă... Ce vor spune ? Aseară erau trei găini moar
te.. Azi dimineață le-am găsit pe celelalte șapte. 
Președintele nu știe decît de cele trei...Ce-o să zică ? 
Ce-o să zică oamenii ? Mi-e tare teamă și rușine. 
Doar e averea lor... Și-apoi, ce încredere să mai 
aibă în mine ?

O ascultam tăcut, înțelegînd că mai ales dintre 
toate, încrederea oamenilor dezmințită de dînsa, o 
făcea să sufere cel mai mult Cînd am ajuns în 
dreptul poiatei, „crescătoria ei", m-am oprit. Se opri 
și Mălina. Mă uitai înăuntru și am rămas uimit de 
curățenia și ordinea care domneau acolo... Mișcat de 
sîrguința fetei, nu mă putui stăpîni să nu-i spun ceea 
ce încă de Ia început, de cînd mă așezasem pe butu
rugă, lîngă ea, îmi stătuse pe buze:

— Ai să ajungi o foarte bună crescătoare de găini, 
Mălino.

Fata mă privi brusc și din ochii ei albaștri țîșni 
o bucurie fără margini, li tremură o clipă bărbia de

emoție, iar glasul îi răsună întretăiat, dar plin de ti
nerețe :

— De ce credeți ?
— Pentru că pui inimă...

★
în zilele care au urmat am doftoricit amîndoi găi

nile care mai rămăseseră, le-am mutat în alt loc, 
iar poiata am dezinfectat-o. Așa cum mi-am închi
puit-o, Mălina a fost numai ochi și urechi. învăța 
„pe viu” cu o neobișnuită sîrguință.

La plecare i-am dat un vraf de broșuri pe care 
fata le-a strîns cu bucurie la piept.

★
Am revăzut-o de curînd, în’r-o dimineață plină de 

soare și de cer albastru...
Era un cîmp larg, cu orizonturile îndepărtate, în

văluite în acea boare argintie care face părelnică li
nia dintre cer și pămînt. Pe cîmp — mii de orătănii 
albe și roșii, ca o mare albă și roșie, vie, mișcătoare, 
tulburător de vie și de gălăgioasă... Mălina trecea 
printre miile de găini aidoma zînelor din poveste.

Ne-am întîlnit față în față și ne-am privit o clipă

J

muți, neștiind parcă ce să ne spunem. Mă uitam la 
ea și mărturisesc că mi-a fost greu s-o recunosc pe 
Mălina de atunci, din primăvara aceea noroasă, în 
Mălina de acum, cu înfățișare mîndră, impunătoare, 
cu o privire avîntată și chipul luminos — acum îm
plinit și matur, cu trăsături care trădau omul te
meinic așezat pe picioarele sale.

Am rupt tăcerea :
— Ei, și-au păstrat oamenii încrederea în dum

neata ?
Mălina rase :
— Păi, uitați-vă și dumneavoastră în jur.
— Cîte ți-au mai rămas din cele 15 ?
— Patru mii. 2.500 Leghorn, 1.500 Rhode-lsland...
Pronunța cuvintele străine care denumeau cele 

două rase de găini cu o ușurință firească, iar bu
curia ei abia stăpînită făcea să-i tremure ușor vocea.

Am mers un timp alături, tăcuți. O priveam pe fu
riș, străduindu-mă să descopăr în mersul ei de acum 
ceva din mersul ei de atunci, cînd pășeam alături 
spre sediul președintelui, cu găina bolnavă în brațe, 
închisei ochii și revăzui imaginea Mălinei — cea de 
atunci — rămasă în minte ani și ani : ședea umilă, 
spăsită, cu găina în brațe în biroul conducerii co
lectivei și privea stăruitor dușumelele. Abia îi tre
cuse plînsul care, iarăși, acolo, în birou, în fata ce
lor trei consilieri și a președintelui îi zguduise piep
tul. Președintele și consilierii o ascultau tăcuți, ui- 
tîndu-se cînd la ea, cînd la mine. Și Mălina vor
bea : „Sînt tare proastă și nepricepută. Vă rog să 
mă pedepsiți pentru nenorocirea asta... Eu sînt vi
novată... Găinile care au mai rămas, dați-le în grija 
alteia...". Președintele și consilierii s-au uitat la mine, 
eu am zîmbit și am clătinat din cap — semn că nu-s 
de părerea Mălinei. Ei au înțeles și s-au uitat apoi 
unul la altul, și-au clătinat capetele, au clipii din 
ochi, iar la urmă, președintele s-a adresat Mălinei: 
„Nu le dăm altuia. Doar tu ești crescătoarea noastră 
de găini... O să te ajutăm cumva, e și tovarășul me
dic aici... Haide, nu mai plînge”. „Aveți încredere 
în mine ?" și Mălina își ridică pe neașteptate capul 
și chipul i se însenină și ochii îi străluciră atît de lu
minoși, încît, parcă luminară pină și încăperea strim
tă și întunecoasă în care ne aflam. „Deplină încre
dere, Mălino 1“ răsună glasul președintelui.

Cînd mi-am deschis ochii și am privit-o acum, în 
mijlocul acestei mări vii, mișcătoare — albă și roșie 
— am regăsit în ochii Mălinei aceeași lumină de 
atunci, care parcă lumina acum cîmpul și zările, 
mai puternică decît aceea a puternicului Soare.

Am meditat apoi îndelung asupra încrederii ce 
li se dă oamenilor și am scris cele de mai sus pentru 
ei și pentru Mălina.

OCTAV MĂGUREANU



— îndeletnicirea noastră nu cere numai price
pere si hărnicie, mai cere și altceva. Tocmai 
despre acest „altceva“ vreau să vă povestesc o 
întâmplare petrecută cu cîțiva ani în urmă...

Omul care vorbise tăcu o clipă. Săltă puțin cu 
umerii cojocul care i se lăsase pe spate și trase 
cu poftă dintr-o țigară răsucită. Slobozi apoi fu
mul încet și-l urinări cum se risipea în mica în
căpere.

De trei zile ploua fără contenire la poalele 
Mezeșului. Cădea des și mărunt parcă era cer
nită printr-o sită de mătase. După ce tîrîseră 
cireada la adăpost, îngrijitorii s-au retras și ei în 
coliba lor acoperită cu crengi de brad. Așteptau 
să se îndrepte vremea, să iasă din nou cu vitele 
la pășunat. Stăteau în colibă fără nici o treabă și 
priveau ore în șir izlazul cu iarba verde și grasă 
mustind de apă. Se plictiseau, se luau la harță 
din cine știe ce fleacuri și Vasile Timoftei, șeful 
taberei de vară, avea mult de furcă cu ei.

A treia zi, după ce terminaseră cu hrănirea 
vitelor, Timoftei își strînse îngrijitorii.

— Să stăm de vorbă cu folos — zise el — să 
vedem cine știe mai multă zootehnie.

îngrijitorii se așezaseră în jurul Iui și Timoftei 
începu să-t examineze. Le punea întrebări ca la 
școală. Cine răspundea mai bine era pe loc pre
miat : putea să-și răsucească o țigară din tutu
nul lui, iar el era foarte bucuros ori de cîte ori 
întindea cuiva tabachera sa mare și înflorată 
dăruită de președintele gospodăriei. în timpul 
discuțiilor i-a venit și ideea să le povestească 
întâmplarea.

După ce se făcu liniște, Timoftei cumpăni un 
timp cum să înceapă. Respira adine, se vedea că 
era încălzit, căci pe fața iui mică și rotundă
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apăruseră vinișoare subțiri și dese ca pe o hartă 
cu multe detalii. își roti încă o dată privirea în 
jur și după ce se convinse că tinerii sînt atenți 
începu să vorbească :

— Era în primăvara lui '59. Să fi fost în martie 
iau la începutul lui aprilie. îmi amintesc că 
mulgă lorii erau în întrecere. Eram pe atunci șef 
de fermă și răspundeam ce cele două grajduri 
de vaci. Trecuseră cîteva săptămîni de cînd în
cepuse întrecerea și Lisandru Cercel ocupase lo
cul întîi. Nu-i putea urni nimeni dim vîrful grafi
cului. Ce-i drept îngrijea vacile ca la carte, bă
tălia se dădea doar pentru fiecare strop de lapte. 
Voiau cu toții să obțină producții cît mai mari. 
Erau toți îngrijitori unul și unul, harnici și pri- 
cepuți, cu mare dragoste pentru gospodărie. Și 
cum vă spuneam, Cercel a stat în frunte zile în 
șir. Dar într-o zi situația s-a schimbat. Calculînd 
cu brigadierul Bologa producția, am văzut de în
dată că Toderaș îl lăsase în urmă. Brigadierul a 
rămas surprins. Eu nu. Știam încă de pe atunci 
care dintre cei doi Îngrijitori e mai priceput la 
vad

întrerupînd firul povestirii, Timoftei scoase 
din buzunar un carnețel vechi, cu scoarțe soioa
se și-l frunzări pe îndelete, apoi îndoi colțul unei 
pagini, și-l strecură înapoi în buzunarul vestei.

— Da, mă băieți — reluă el. — Schimbarea 
locului era musai să se întâmple. Cercel, ce-i 
drept, îngrijea și hrănea vacile cum v-am spus, 
oa la carte, dar Toderaș avea față de el ceva în 
plus, fără de care nu poți fi cu adevărat un bun 
îngrijitor. Avea o mai mare dragoste de animale, 
o mai temeinică cunoaștere a lor. Căci trebuie 
să știți și voi, nu numai rațiile bine stabilite și 
curățenia sînt necesare animalelor. Ele au ne
voie și de o vorbă bună, liniștită și cîteodată 
chiar de mîngîiere. Toate astea, țineți bine 
minte băieți, își spun cuvîntul și la șiștar. Va- 
ca-i vacă, dar simte și ea. După cum te apropii 
de ea, după cum îi vorbești sau îi pui mina pe 
uger s-o mulgi, simte îndată dacă o îndrăgești 
sau nu.

Cînsl eram șeful lui Toderaș, aproape că nu 
era nevoie să-l controlezi. Ajungea să mă uit la 
ei și să aflu dintr-o privire care e situația Ia lo-
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tul Iui. Dacă vreuna din vacile Iui nu avea 
poftă de mîncare sau se îmbolnăvea, era în 
stare să umble zile întregi posomorit și îndure
rat... Dar să revin la miezul povestirii. După ce 
Toderaș l-a ajuns și l-a depășit pe Lisandru 
Cercel, s-a întâmplat într-o dimineață un mic 
bucluc. In dimineața cu pricina, la ora începerii 
programului de grajd, îi văd intrînd pe ușă pe 
Cercel și Toderaș. S-au așezat amîndoi la muls 
Și.... ce s-a întâmplat ? In șiștarut lui Cercel cur
gea laptele ca dintr-un izvor, în schimb vaca iui 
Toderaș nu dădea aproape nimic. îngrijitorii îl 
luau peste picior.: „Ce-i Toderaș, ai rămas în 
pană de motor ?“ M-atn dus și eu la el, dar n-am 
putut să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Vaca pe 
care o mulgea era un exemplar fain și blind, 
clasa întîi. O primise Toderaș de vreo două 
luni, în plină iarnă și pînă atunci fusese foarte 
mulțumit de producția pe care o dădea. Stăteam 
acolo și vedeam cum se străduia omul, dar de
geaba. Examinarăm mai mulți vaca, dar nu-i 
găseam nimic. Sănătoasă tun. Și totuși, vaca 
parcă nu era în apele ei. își întorcea mereu 
capul către mulgător, se uita la el și sufla în- 
tr-una pe nări, nervoasă. Toderaș mai să- plingă, 
Scrîșnea din dinți, dar nu zicea nimic. S-a căznit 
un timp, degeaba. Deodată a sărit în sus și a fu
git din grajd. Am alergat după el, dar nu l-am 
mal ajuns. Se urcase pe bicicletă și gonea spre 
casă. După vreo jumătate de oră a apărut în 
grajd îmbrăcat cu o pufoaică și cu căciulă pe cap. 
Dimineața venise într-o haină ușoară de 
doc și cu pălărie de paie. „De ce te-ai îmbrăcat 
de iarnă, doar n-o fi îngheț ?“ — mă mirai ei*. 
„Nu-i îngheț, bade Vasile, dimpotrivă mi-e tare 
cald, dar ce puteam să fac. Toată iarna am în
grijit-o pe Dumana în pufoaică și căciulă și 
acum uite că nu m-a recunoscut. Mi-am dat 
seama după cum se uita la pălăria mea de 
paie..."

După aceea, Toderaș s-a așezat la muls. Du- 
mana se liniștise într-adevăr și mulsul mergea 
strună. Asta-i povestea pe care am vrut să v-o 
spun.

R. IARAI

PE UN COVOR 
OLTENESC
Ce mîitri de aur țes aste covoare 
Cu-atîtea unduiri scăldaie-n soare ?
Ce mîini suave, pline de frămîntnri 
Au zugrăvit în flori atâtea oînturi ?

Ce mîini de meșteri au aprins viață 
în pajiștea de maci și de verdeață 
Și atiior prospețimi de primăvară 
Miresmele în jur le prefirară ?

Sînt tnîinile ce-nafță cătne soare 
Izvorul cald al artei populare.

ARISTICĂ BAGHINA
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Constantin Știrbu: Dum
neata ai certe posibilități. Va 
trebui să studiezi temeinic, 
însă, pentru a-ți lărgi regis
trul lingvistic. Sînt improprie
tăți de exprimare care creează 
confuzii, ca de exemplu: 
„Beția inerțiilor mi-aduce / 
Un infinit ce se strecoară-n 
trup / Cînd unghia încearcă 
să apuce ' O așchie din cerul 
care-1 rup". Ce înseamnă, în 
fond, „beția inerțiilor" ? Poate 
că dumneata ai avut ceva în 
vedere, dar expresia este în 
ceh mai bun caz neclar ă, dacă 
nu cumva chiar goală de con
ținut. Ultimele două versuri 
sînt plastice, demne de reți
nut. Oricum, încearcă și o te
matică mai apropiată de spe
cificul revistei.

Nicolae Rogobete: Cam 
simpliste, probabil din do>- 
rința de a fi simple. A spune 
astăzi „de rouă dimineții sînt 
zările spălate" nu mai în
seamnă a face poezie. Sînt 
exprimări la îndemîna oricui. 
La fel cu „în sufletele noas
tre e veșnic primăvară" etc. 
Poezia „populară" culeasă de 
dumneata sună destul de 
ciudat. După cum se știe, 
botanica, în calitatea ei de 
știință, a pornit de la cunoș
tințele populare. Da. Dar po
porul n-a spus niciodată: 
„Soarele pe boltă crește / 
Iarba muguru-și ivește". Se 
spune „colțul ierbii", nu... 
mugurul ierbii. Ai văzut dum
neata vreun mugur de iarbă ? 
Atenție, deci, atunci eînd pre
lucrăm, și mai ales atunci 
cînd inventăm versuri „popu
lare".

Ion Mîrzac: Intențiile sînt 
bune, dar deocamdată versu
rile sînt imitații stângace, 
după diverse poezii citite sau 
auzite în copilărie. Ele nu res
pectă nici măcar unele adevă
ruri elementare; „Cîmpu-i 
plin de flori, Albe roșii, sute 
de culori, / Albinele mii 
Ciugulesc zglobii Boabe de 
nectar". In natură nu sînt 
chiar sute de culori. Poate 
nuanțe. Albinele nu ciugulesc, 
ca păsările. Dar să admitem 
aceste abateri, numindu-le 
licențe. (Deși nu este reco

mandabil să debutezi cu ele.) 
Dar nu se poate spune în nici 
un caz „miros romat" în loc 
de „aromat". Fii atent cu fie
care cuvînt. Versul „trec rin— 
duri, rînduri muncitorii", care 
deschide unul dintre sonetele 
dumitale, aparține unei cu
noscute poezii semnate de M. 
Beniuc.

Ion Mustață: Ne-au plăcut 
unele versuri din „Flux" : 
„Depărtările și pămînturile, / 
mările și vînturile. f sînt 
ramurile mele cu muguri, 
dimineți și amurguri". (Deși 
depărtările pot fi chiar ele pă- 
mînturi...). Sînt însă și negli
jențe prea evidente: „Sus, pe 
cel mai înalt catarg, / valurile 
lingă mine se sparg..." Chiar 
atât de înalte să fie valurile ? 
Nu e prea convingător. In 
celelalte poezii se simte mult 
entuziasm, dar există și multe 
locuri comune.

George Chirilă: Sînt scrise 
în grabă. Dovadă : „îți scaperi 
doar surîsul în risipă". Adică ? 
Eroina face risipă de surîs ? 
Sună cam neplăcut. Dumnea
ta poți să depășești ușor a- 
cest nivel.

George Blăjeanu: „Balada 
tânărului Argeș" nu ne-a tre
zit sentimentele scontate de 
dumneata. Pe lingă faptul că 
este o îmbinare hibridă între 
balada Mioriței și cea a 
meșterului Manole, face apel 
la naivități care produc un 
zîmbet : „Mioriță, treci la 
strungă, r Lapte ai, la toți 
s-ajungă ! * Ugerelul tău cînd 
crește ' Colectiva se mîn- 
drește!" Intenția de imagine 
denaturează adevărul.

C. Drăgănescu : Sînt unele 
versuri cursive, ca în „Nepo
tul colectivei" : „El e fiu-ntin- 
selor ogoare, ' s-a născut din 
cîntece și soare,.' lui nu-i plac 
scatii-n colivie, ' cl zbuiînd 
voioși peste cî-mpie". Poezia, 
însă, nu are o finalitate. De 
cele mai multe ori, nu este 
de ajuns o singură imagine, 
pentru a crea o poezie. Ideea 
trebuie dusă (fie și prin 
sugerare) pînă fa capăt.

Olimpiu Vladimirov: Trac
toarele comparate cu herghe
liile nu mai fac nici o impre

sie poetică. Nu te lăsa furat 
de cuvinte așa-zis „frumoase". 
De exemplu: „In depărtări 
am risipit chemări / Și mîini- 
Ie schițează-n larg stelar, l 
Zvîcnirea peste siderale zării 
Boltită către discul, viu, 
solar". Dacă privești în „larg 
stelar", „peste siderale zări", 
nu te mai oprești la soarele 
nostru, care se află, cosmic 
vorbind, la doi pași. Mai echi-j- 
librată ni s-a părut poezia 
„Cîntec despre pămînt".

Mariana Costescu : Mai 
realizată ni s-a părut „Cîntec 
pentru sărbătoarea recoltei".

Florentin Cațan : S-ar părea 
că fiecare poezie este scrisă 
de altcineva. „Fiul pămîntu- 
lui" — concentrată, luminoa
să, terminîndu-se cu un zîm
bet. „Floare veșnică" — plină 
de expresii greoaie, confuzii, 
neglijențe. Ce înseamnă „pa
late desfac spre cer palate de 
argint" ? Palatele desfac alte 
palate ? Și apoi „de argint" ! 
Și ce înseamnă: „Copiii rid 
de tunuri și pistoale z Strîn- 
gînd gingaș lumină de petale / 
Sînt gata toți mînia să o sfar
me". Mînia cui ? A lor, a co
piilor ? Atunci, de ce sînt doar 
„gata" și n-o „sfarmă" de-a 
binelea ? Pentru că rid ? Prea 
multe întrebări, pentru trei 
versuri !

Al. Băiănescu: Gîndurile 
sînt frumoase, dar versurile 
sună foarte învechit.

Ion Damian : Cam compli
cate, ca expresie: „Și-a dus 
fluturînd ca pe-un alt răsă
rit / Prierul teluric prin flă
cări și spuze / de aur matur". 
Poezia nu trebuie să fie un 
rebus. „Liniște fecundă" este 
în orice caz mai acceptabilă.

Petre Musta : E mult prea 
puțin, față de activitatea 
dumitale de pînă acum. Sînt 
doar locuri comune, rimate 
cu aproximație.

Ion Goga: Observațiile au 
un aer prețios, dar nu comu
nică mai nimic. Prea multe 
vorbe, vorbe, vorbe... Și, toc
mai pentru că sînt multe, 
uneori lipsesc tocmai cele 
absolut necesare.

1W1HU DRAGOMIR
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limp de o săptămână ia Paris a» avut Joc eveni
mente culturale însemnate: spectacolele Teatrului 
de operă și balet al R.P. Romine. Ansamblul de 
operă romîn a repurtat un succes extraordinar, lucru 
subliniat în presă de personalitățile muzicale de 
frnnte din capitala Franței. „De la Teatrul „Champs 
Elysees”, unde Opera din București a prezentat 
„Bărbierul din Sevilla" păstrez amintirea uneia din
tre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună, din 
toate reprezentațiile acestei opere la care am asistat” ; 
„Avem o revelație : cea a Operei dsn București ; 
„Ansamblul Operei din București este de o admira
bilă omogenitate, de lirism și, pentru a spuse totul, 
de talent’’. Iată numai eîteva din aprecierile presei 
franceze care a fost unanimă în recunoașterea valorii 
Operei romîne.
La Addis-Abeba 6-a Incbeiat Conferința șeii lor de 
state africane independente. Conferința a adoptat 
Carta Africii prin care, așa cum subliniază obser
vatorii de la fața focului, s-a făcut un pas înainte 
pe calea unității Africii. Dintre cele 33 articole 
ale Cartei Africii cele mai importante se referă 
la crearea unei organizații a statelor africane, 
avînd un secretariat permanent. Rezoluțiile adop
tate cer lichidarea cit mai grabnică a colonialis
mului de pe pămîntul african, respectarea princi
piului potrivit căruia Africa este o zonă denu- 
clearizată, retragerea bazelor militare străine de 
pe teritoriu] african și altele.
în capitala Canadei, Ottawa, s-a desfășurat „se
siunea de primăvară’’ a Consiliului N.A.T.O., cu 
participarea miniștrilor de externe și de război ai 
țărilor membre. Scopul acestei sesiuni, așa cum 
i-a definit agenția „France Presse” a fost „întă
rirea și reorganizarea forțelor nucleare puse la 
dispoziția Comandamentului Suprem interaliat”. 
Deși soluția adoptată la această sesiune a fost 
una de compromis, tranzitorie, menită să ducă la 
o împăcare a disensiunilor ivite între parteneri, 
{disensiuni care se referă la problema supremației 
în cadrul N.A.T.0.1), ea reprezintă o serioasă pri
mejdie pentru pace, deoarece se preconizează in
tensificarea înarmărilor și o mai largă răspîndire 
a armelor nucleare. Astfel, forțele nucleare inter
aliate ce urmează să se creeze vor fi formate din 
bombardiere britanice, trei submarine americane 
„Polaris” care staționează în Marea Mediterană 
și avioane putînd transporta arma nucleară, apar- 
ținînd Franței, Italiei, Canadei, Belgiei, Olandei, 
Greciei, Turciei și R..F.G. După cum se vede se
siunea N.A.T.O. a venit întru întîmpinarea revan
șarzilor vest-germani care de mult doresc să aibă 
acces la arma nucleară. De asemenea, se atrage 
în orbita pregătirii războiului nuclear încă o vastă 
regiune, avînd o populație de aproximativ 300 mi
lioane de oameni.
Mișcarea de masă pentru pace și dezarmare cunoaște 
în ultima vreme o creștere continuă. In Comunicatul 
eu privire la cea de a treia Intihure a Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice — întîlnire care a avut loc zilele 
acestea la București — se subliniază eă eforturile 
tinzând spre menținerea și consolidarea păcii nu pot 
fi asigurate deeît prin realizarea dezarmării gene
rale și totale.

Foarte activi, partizanii păcii din Anglia au orga
nizat în ultima vreme mai multe acțiuni eu răsunet. 
Printre acestea se remarcă demonstrația din 25 mai 
în fața bazei submarine americane „Polaris” de la 
Holly Loch care a întrunit eîteva mii de persoane, 
venite aici eu o navă închiriată și cu trenul.

Indonezia construiește și învață
încă de pe băncile școlii 

îmi închipuiam Indonezia po
topită de verdeața tropicelor, 
cu bivoli tSrîndu-se încet pe 
micile pătrate ale cîrnpurilor 
de orez pline de apă... Filmele 
și pozele din reviste arătau 
tie tot felul de aventurieri vî- 
nînd urangutani, fie turiști 
azvîrlind locuitorilor insulei 
Bali bănuți englezești, fran
țuzești ori nemțești pentru un 
dans executat in fața obiecti
velor.

Adevărata față a acestei țări 
am cunoscut-o însă abia după 
ce poporul indonezian a Ieșit 
victorios în lupta sa de elibe
rare națională.

La Djakarta te izbesc nu
maidecât cartierele noi, unde 
se înalță clădiri moderne, 
unde vezi străzi largi, umbri
te de verdeață, școli lumi
noase. în Jawa și Kalimantan 
se înalță pavilioanele unor 
uzine metalurgice. în Suma
tra s-a început construirea 
complexului de la Asaltan, al
cătuit dintr-o centrală electri
că și un mare combinat de 
aluminiu. Trestia de zahăr 
indoneziană va fi prelucrată 
în curînd la noile fabrici ce 
se construiesc aci. Fabrica de

rificarca terenurilor mlăști
noase din Kalimantan.

★
La patruzeci de kilometri de 

Bandung se află vulcanul 
Tanguban Prahu, ceea ce în
seamnă „luntrea răsturnată*1.

Autobuzul s-a opintit de 
eîteva ori și s-a oprit. Șofe
rul s-a vîi'ît sub capotă, iar 
noi am coborât. în jurul nos
tru se întindea pădurea tro

superfosfați aflată în con
strucție va da îngrășăminte ye 
Ogoarelor. S-a început valo- ^ dele.

picală, ea un zid de nelrecui. 
Puțin în urma autobuzului, 
se vedea o tăbliță prinsă pe 
un stâlp. La început n-a luat-o 
nimeni în seamă, dar Galia 
Șabalina, care pe drum și-a 
îmbogățit cunoștințele în ma
terie de limbă, a citit rar:

_  14 iulie 1962... analfabe
tismul... a fost lichidat... în 
regiunea Bandung.

Călăuza noastră vădi oare
care stânjeneală și bucurie, 
totodată. Omul se simțea 
încurcat pentru că nu ne-a 
vorbit de un lucru cu care se 
mândrește poporul lui, și era 
bucuros pentru că lucrul a- 
cesta s-a dovedit a ne interesa 

noi mai mult deeît legen-pe

Tăblița era o mărturie a 
unei mari înfăptuiri a poporu
lui indonezian. Stăpânirea de 
veacuri a colonialiștilor olan
dezi, intervenția imperialiști
lor japonezi și englezi, cei 
cincisprezece ani de război 
pentru libertate — toate a- 
cestea rămăseseră în urmă 
atunci când tânăra republică 
și-a propus drept una din pri
mele sale sarcini lichidarea 
analfabetismului!

Nu de mult încă, numai a- 
proximativ 7 la sută din popu
lația Indoneziei știa să ci
tească și să scrie. Azi ușile 
școlilor sânt deschise pentru 
aproape opt milioane de co
pii. Și cu toate că țar a mai 
trece încă prin multe greu
tăți, poporul a găsit mijloa
cele pentru a face învățămân
tul elementar gratuit.

Guvernul indonezian a dat 
publicității un manifest care 
definește linia generală de 
dezvoltare a țării. în acest 
document se vorbește de so
cialism ca perspectivă de dez
voltare a republicii. De cu
rând, . președintele Sukarno a 
declarat din nou: „Noi nu 
vrem o Indonezie capitalistă. 
Noi vrem să construim o In
donezie socialistă".

După R. SAAKOV, 
din revista „Ogoniok"

Păpuși „subversive"
u se deosebeau prin nimic de obiș- 

■ nuitele păpuși ce fac bucuria co
piilor pretutindeni în lume. Totuși, ele 
au stirnit indignarea și niînia ultra- 
reacționarilor din S.U.A. Păpușile a- 
veau o singură vină : au fost fabricate 
în R. P. Ungară. încolo, erau ca toate 
păpușile din lume...

împotriva „subversivelor" păpuși s-a 
pornit în S.U.A., cu cîtva timp în 
urmă, o adevărată campanie. S-a format 
și un „Comitet pentru coordonarea ac
țiunilor", înzestrat cu un respectabil 
fond bănesc, iar comercianții care au 
pus în vînzare păpușile ca și cumpără
torii au fost supuși la persecuții.

Bătăioșii domni care s-au ridicat în
tru apărarea „securității" S.U.A. și îm
potriva „periculoaselor" păpuși s-au gă
sit exact în postura unor dentiști ce 
extrag măselele sănătoase în locul celor 
bolnave. Dacă ar fi fost pătrunși cu 
adevărat de grija pentru securitatea 
morală a copiilor americani, ar fi tre
buit de mult să declare război produse
lor firmelor americane: literaturii „pen
tru copii" și jucăriilor care incită la cri
me. Nu aceasta este însă grija lor de 
căpetenie. Poate că nici ei nu cred prea 
serios în pericolul ce l-ar reprezenta pă
pușile din Ungaria, dar își imaginează că 
stîrnind gălăgie în mod artificial ar pu
tea să reducă la tăcere o voce de care se 
tem: vocea realității. Numai că vocea a- 
ceasta nu vrea să tacă de fel, făcîndu-și 
loc chiar și în publicațiile oficiale din 
S.U.A. De acolo am aflat că în S.U.A. 
există circa 32 de milioane de persoane 
„care trăiesc la un nivel inferior celui 
pe care America ar trebui să-1 asigure 

cetățenilor ei", că „șomajul cronic din 
regiunile urbane și rurale tinde să în
ghețe aceste milioane de oameni în 
partea de jos a scării sociale", că „mun
citorii sezonieri fac parte dintre cei mai 
obidiți oameni din țară care sint 
nevoiți să-și trimită copiii la muncă din 
vîrsta cea mai fragedă".

Scrisoarea unei fetițe

O fetiță italiană în vârstă de 11 ani a
scris o scrisoare unui ziar. Ea locu

iește în satul Capriata d’Adda, în apro
piere de Treviglio. împreună cu familia 
care numără în total cinci persoane. 
„Locuiește" e un fel de a spune. Fiindcă 
de trei ani locuința acestei familii ita
liene se compune... dintr-un coteț de 
păsări de 2,70 m pe 2,50 m și a cărui 
înălțime este de 1,90 m. „Casa nu are 
nici ușă, aici lumină — mărturisește 
fetița. — Trebuie să mă grăbesc să-mi

In orașul Bursa 
(Turcia) 400 de 
copii s-au intoxicat 
cu lapte praf de 
fabricație ameri

cană 

(Ziarele)
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fac lecțiile afară, pînă nu apune soa
rele".

Soarta fetiței care locuiește într-un 
coteț este aceea a multor mii de copii 
italieni lipsiți de bucuria copilăriei, 
trăind în cea mai neagră mizerie.

„Scandalul școlilor"
|ncă acum 20 de ani, Consiliul Co

mitetului din Wet Suffolk (Anglia) 
a declarat improprie școala din Pa- 
kenham. Școala a fost construită în 
1842 și starea de ruină în care se află 
periclitează viața elevilor... La școala 
secundară din Crown Hills, cînd plouă 
se aduc în grabă găleți pentru a împie
dica inundarea coridoarelor și a clase
lor.»

Aceste două cazuri descrise în presa 
britanică ar putea constitui, la urma 
urmei, o excepție... Din păcate, însă, ex
cepție constituie în Anglia școlile bune. 
Nu de mult a izbucnit acolo un adevă

rat scandal al școlilor. Uniunea Națio
nală a Profesorilor din Anglia a inițiat 
o anchetă care confirmă numeroasele 
sesizări ale presei. Cităm eîteva date 
din raportul prezentat în urma anche
tei. „Peste 2000 000 de copii — jumă
tate din totalul copiilor între cinci și 
unsprezece ani — învață în școli con
struite înainte de anul 1900... Aproape 
trei pătrimi din totalul celor 23 000 de 
școli primare folosesc unele construcții 
datînd dinainte de 1914".

Urîtă firmă pentru o țară care se 
mîndrește cn tradițiile ei culturale I

Adult la 10 ani
^jesigur, sint unele țări unde datorită 

c(mdițnlor climaterice, viratele omu
lui se împlinesc mai repede. Adolescen
ța, maturitatea se instalează mai de
vreme în țările cu climă caldă deeît în 
cele cu climă rece. Dar nu despre o ase
menea maturizare este vorba. In țările 
capitaliste, in genere, condițiile econo
mice grele ii obligă pe copii să intre în 
producție foarte devreme. „La vîrsta de 
10 ani, un copil este considerat adult și 
apt pentru a munci cite 8 și 10 ore pe 
zi" — scrie ziarul nord-american „The 
Worker" despre copiii muncitorilor agri
coli din Peru. Cînd vine vorba însă des
pre salarizare, copiii devin din nou co
pii. Ei primesc un salariu mult inferior 
muncitorilor adulți.

Cînd te gîndești că acești bieți copii 
din Peru, istoviți de muncă, subalimen- 
tați, sint printre cei „norocoși" I Ori
cum, ei au reușit să supraviețuiască mă
car. Fiindcă aici, la fiecare 100 de copii 
născuți, 62 mor înainte de a împlini 
vîrsta de cinci ani...
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TURIȘTII
Strălucitorul primăverii soare,
O clipă adăstînd pe ceru-nalt.
Privește cîteva autocare
Ce lunecă, foșnind ușor, pe-asfalt.

Destul de lesne biruind sfiala 
Ce-o mai citești pe chipurile lor, 
Contemplă călătorii Capitala 
Cu peisajul ei impunător.

Abia îi vezi în scaunele-nalte.
Admirativul zvon li-1 bănui doar,
Ci zău că bine le mai stă, încalțe,
La prichindeii din autocar !

Se-ntreabă poate soarele-n tărie: 
„Măi, cine oare-or fi acești „turiști" ?“. 
Să-l lămurim, îngăduit ne fie: 
Băieți și fete de colectiviști...

IGOR BLOCK

APUCĂTURI „BĂRBĂTEȘTI"

VIITORUL SAVANT
în laboratoru-i din grădină
Cercetează zeci de eprubete... 

m jZX Mici retorte... vase... o bobină...
Turnesol și planuri de rachete... 

—* •< Baze și acizi preface-n taină, 
Q Săruri cu numiri alambicate,

Fosforul i-a ars un colț de haină,
Mînecile-i sînt decolorate...

în decorul lucrului titanic 
Descifrînd ecuații ca poeme. 
Ori scintei de element galvanic, 
Ochii-i luminează peste vreme.
Și cum l-am văzut în dimineață 
Ostenit, plecat pe chimicale, 
îmi părea că soarele se-nalță 
Lingă el spre noi hidrocentrale !

ANIVERSARE
A pornit iavaș-iavaș
Piciorușul mic, gingaș!
Primii pași făcuți în casă 
De la scaun pîn’ la masă.
Gîza mică-n lung voiaj
Trece greul cu curaj
Legănîndu-se prudentă :
„Sînt de-acum independentă
Mîțu-n pat privește strîmb
Drumul noului Columb
(Teamă-i e c-a lui stăpînă
Dă-n ținutul cu smîntînă).
Ride lingă scrin păpușa.
Ursulețul ține ușa...
S-a oprit „ZIS“-ul cu cheie 
Peste dînsa să hu deie.
Plînge în tablou bunicul,
Buna și-a udat îlicul,
Iar în micul ei carnet
Mama-a scris ceva, discret —
Așternînd, ca o prefață, 
C-a-mplinit un an de viață 
Omulețul ce se-mbie 
Spre f în tini de bucurie.

RODICA T. FLOREA

In compartimentul meu, nă
vălesc întîi două geamantane 
împinse de un mustăcios, apoi 
trei băieți, împinși de o fe
meie cu un bebeluș în brațe. 
„Băiat o fi, sau fată ?“ — mă 
întreb eu, privind cu duioșie 
cum doarme în brațele ma- 
mă-si.

— Fire-ați ale naibii de gea
mantane ! — vorbește omul 
cu bagajele, trîntindu-le ne
glijent pe canapea. — Uf !

— Tăticule — vorbește unul 
din băieți, mușcînd dintr-o 
felie de unt cu pîine — spu- 
ne-i lui ăla să mă lase pe mi
ne la geam !

„Ăla" sînt eu. Mustăciosul 
îmi aruncă o privire ucigă
toare și, în mai puțin de un 
minut, mă mut cu bagaj cu tot 
lîngă ușă.

— Nu sufăr să stau cu spa
tele în direcția de mers a tre
nului ! — zice mustăciosul, a- 
runcîndu-mi o privire și mai 
ucigătoare. înțeleg unde vrea 
să bată și mă mut în locul 
lui.

Cîteva minute de tăcere. Un 
necunoscut deschide ușa ca să 
întrebe dacă n-avem un loc 
liber.

— Nu ! — răspunde unul 
dintre băieți și trîntește, din 
senin, o înjurătură. Necunos
cutul fuge, iar eu fac o mu
tră atît de speriată, încît ta
tăl socoate de datoria lui să 
mă informeze :

— Așa sînt toți bărbații în 
familia noastră. Spirt 1 Să mă 
fi văzut pe mine, cînd eram 
ca dînsul !

— Titicule — sare deodată 
cel mare — vreau miere.

Tatăl scoate un borcan și o 
bucată de pîine. Fiecare rupe 
pîinea cu mîna și moaie în 
borcan. O smucitură a vago

nului și pîine, miere, borcan, 
zboară prin tot compartimen
tul.

— Să nu vă ștergeți dege
tele de geamantan, c-al vostru 
e aghiuță ! — strigă tatăl.

— Eu m-am șters de perde- 
luță — se scuză mezinul.

— Și eu de pardesiul duiîi- 
nealui.

îmi vine amețeală. Parde
siul meu nou-nouț !

— De ce ai făcut asta, pi- 
ciule ?

— Ca să te înveți minte, 
nene, să nu te mai așezi pe 
untul meu.

Mă ridic și privesc îngrozit 
locul unde șezusem. O fostă 
felie de pîine unsă cu unt zace 
strivită sub greutatea mea. 
Simt pantalonul lipicios și ud. 
Nu știu dacă e mai bine să 
stau jos sau să rămîn în pi
cioare, mă învîrtesc ca un urs 
prin compartiment, în timp 
ce întreaga familie face haz 
în spatele meu. O nouă smu
citură a vagonului, și vin gră
madă peste ei.

— Fire-ai, nene, al...
Asta n-o mai pot înghiți. E 

rîndul meu să arunc mustă
ciosului o privire ucigătoare.. 
Dar el nici nu se sinchisește.-''

— Viitor bărbat, ce vrei ?
Tac și înghit în sec. Sin

gurul care mi-a rămas scump 
și drag e bebelușul : nu su
pără pe nimeni, pentru că nu 
știe încă să spună o vorbă.

„Băiat o fi, sau fată ?“ —
mă întreb eu în gînd, privind 
cum dezvelește de sub pleoa
pe o pereche de ochi azurii. 
Vreau să înțeleagă cît de sim
patic mi-este și-i zîmbesc. 
Noroc că nu înțelege nimic 
din toate apucăturile „bărbă
tești" ale celorlalți din familie.

VICTOR PIȚIGOI
S-» Itrara ■.....  -... mu
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amenajarea muzeelor locale.în multe sate pionierii ajută la

— Ia-o, maică, pentru muzeu ! Așa ceva nu se mai vede pe la 
noi de mult 1 (Desen de N. CLAUDIU)


