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Final din spectacolu 
lor cimpii“, prezent 
țiile artistice de 
regiunea București 

operă și balet di

-Și

m fost la programul prezentat de for
mațiile artistice de amatori fruntașe 
la faza regională din regiunea Bucu
rești, spectacol care a avut Ioc sîm- 
băta trecută pe scena Teatrului de 
operă și balet din Capitală. De la în

ceputul începutului a pus stăpînire pe mine un 
sentiment al întinderilor și al nemărginirii, al ne- 
sfirșitului. Și asta, poate, pentru că spectacolul a 
început cu suite de jocuri din Bărăgan, interpretate 
la tarafurile reunite ale caselor de cultură din Slo
bozia și Drăgănești și a căminelor culturale din 
Clejani—Videle și I. C. Frimu-Lehliu.

Sentimentul acesta „al șesurilor iară margine, 
prin care aerul, răsfirat în unde diafane sub arșița 
soarelui de vară, oglindește ierburile și bălăriile 
din depărtare și le preface, dinaintea vederii fer
mecate, în cetăfi cu mii de minorele, în palate cu
mii de incintări* îl avem strecurat în minte încă 
din tinerețe de către Odobescu.

Pentru Odobescu, care colindase „pustiile Bără- 
ganului“ era o desfătare deplină, nețărmurită, de 
a sta în căruța care „abia înaintează pe căi fără 
de urme".

„Dinainte-i e spațiul nemărginit... In depărtare, 
pe linia netedă a orizontului, se profilează, ca mo- 
șoroaie de cîrtițe uriașe, movile a căror urzeală e 
taina trecutului și podoaba pustietății".

Odobescu vedea numai frumusețea Bărăganului 
și. probabil, ignora voit mizeriile lui.

Un alt clasic al literaturii noastre, mai mult de- 
cît Odobescu, incomparabil mai mult decît dînsul 
amestecat în mișcarea progresistă a anilor — mă 
gî- dese la Alecsandri — avea să ne dea o imagine 
mai veridică a Bărăganului și mai puțin idilică de
cît așa cum ne apare la autorul Falsului tratat de 
vînătoare.

„Pe cea cîmpie lungă a cărei tristă zare 
Sub cer, în fund, departe misterios, dispare 
Nici casă, nici pădure, nici rîu răcoritor 
Nimic nu-nveselește pe bietul călător...

Acolo piere umbra în zilele de vară
Și toamna-i fără roade...”

Poate însă că nu voi greși dacă voi aduce o măr
turie făcută cu mai bine de trei sferturi de veac 

eu am crescut pe cîmpul Bărăganului”

AL ODOBESCU

mai în urmă decît data apariției „Bărăganului" lui 
Alecsandri și aparținînd unei prea frumoase en
glezoaice, care a călătorit prin Bărăganul nostru de 
la Călărași la București.

„De la Călărași, alergi pe malul Dunării, unde 
se văd turme de tot felul, păscînd cel mai frumos 
trifoi, amestecat cu flori ; nu există un drum anu
me, ci doar un cîmp frumos fără pietre... și care 
face călătoria foarte plăcută...”

Milady Craven, care făcuse această călătorie, 
vede dincolo de această frumusețe că pe pămîntul 
acesta al Bărăganului tot ce este superior din na
tură. însuflețit sau nu, este supus unor biruri crunte.

„Țara aceasta minunată... este din nenorocire su
pusă unei puteri despotice, care smulge totul, fără 
nici o milă, locuitorilor săi. Lăcomia domnitorilor 
îl jefuiește și de ce bruma a mai scăpat nevoilor 
Constantinopolului ; ea seacă avuția pînă-n izvoa
rele ei, forțînd pe nenorociții Valahi să fugă în 
munți, unde cel puțin pentru o bucată de vreme 
sînt feriți de cruzimile unei stăpîniri tiranice..."

Și-n timp ce oamenii Bărăganului aduceau laudă 
timpurilor de azi. gîndurile mele se-ntorceau către 
acel trecut care a făcut obida și necazurile stră
moșilor acelora ce pășesc astăzi mîndri pe scena 
Teatrului de operă și balet.

Nici însemnările lui Lady Craven, nici versurile 
lui Alecsandri, nu pot cuprinde toată jalea adunată 
în sufletul oamenilor ce au trăit pe aceste melea
guri. Dar poeții au cîteodată darul de a ghici, de 
a vedea dincolo de ziua de azi un crîmpei de cer 
senin, o nădejde a zilelor de mîine.
Și Alecsandri își sfîrșia poezia cu versurile:

„Ah dulce, glorioasă și mult strălucitoare
Va fi ziua de viață, cînd, pe sub mîndru soare, 
Trecînd în repegiune, un zmeu cu-aripi de foc, 
Goni-va trista moarte ce zace-n acest loc f'

Si Tita Ștefan, fata cu cozi de la Fierbinți, și Ion 
Duca din Roșiori, și grupurile vocal-folclorice din 
Fierbinți și Giurgiu, și flăcăii și fetele din echipele 
de dansuri de la Țigăneștii Alexandriei sau de 
la Giurgiu ca și „Balada Bărăganului", a lui Gheor- 
ghe Bazavan, interpretată cu căldură de corul că
minului cultural din Fierbinți, demonstrau fără po
sibilitate de tăgadă că viața, viața nouă, plină de 
bucuria zilei de azi și de mîine a cuprins oameni și 
pămînturL

„Pămînturile s-au făcut ca marea 
Cînd o lovește soarele și cîntă. 
Pămînturile s-au făcut ca marea 
Imense le adună depărtarea 
Iar epoca e-n pîinea lor răsfrîntă”.

Partea a doua a programului a cuprins minuna
tele dansuri ale bătrînilor din Răzmirești în care 
Ion Manea și Ion Gheorghișor, bunic și nepot, s-au 
întrecut în autenticitate și măiestrie.

Corurile masive ale sindicatului C.F.R. Fetești și 
Casei de cultură din Giurgiu ne-au adus un 
fragment din „Mireasa vîndută" de Smetana și 
adierile parfumate ale cîntecului „Dunăre, Dună
re” de Vasile Timiș, pentru ca reunite, sub baghe
ta luî Victor Karpis, să ne facă să ascultăm „Pa
trie biruitoare" de Mircea Neagu

Dansurile celor din Buzescu, pe care-i mai vă
zusem în micuța sală a căminului lor cultural, ca 
și altă dată la Televiziune, s-au întrecut cu minu
nății dansatori din echipa de călușari a căminului 
cultural din Frumoasa (Zimnicea).

Fără nici un fel de îndoială călușarii din Fru
moasă sînt cei mai buni, cei mai originali din cîți 
am văzut în regiunea București. Dansul lor are 
virtuozități comparabile cu ale celor de la Pădureți, 
mișcările căpătînd în unele momente ale dansului 
— la pașii de pietoni, la sărituri și tarapanale — 
ceva din măiestria acrobaților.

Finalul a adus pe scenă un mare cor de cîteva 
sute de persoane, acompaniat de orchestra semi- 
simfonică din Giurgiu și dirijat de prof. D. D. Bo
tez. Cea mai mare parte a artiștilor participanți la 
această serbare, și-a făcut și ea apariția pe scenă 
în minunate costume naționale, aruneînd flori 
ale recunoștinței către spectatorii care au 
asistat Ia această serbare pe care am putea-o numi 
o Laudă a Bărăganului.

CONSTANTIN PRISNEA
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O bună activitate culturală trebuie să cu
prindă manifestări variate, pe teme diferite, care 
să intereseze mase largi de oameni ai muncii. 
După acest principiu se călăuzește consiliul de 
conducere al căminului cultural din comuna 
Ivești.

încă de la alcătuirea planului s-a avut grijă 
ca locul principal să-l ocupe acțiunile axate pe 
problemele cele mai importante ale gospodăriei 
colective. Astfel, s-au ținut informări pe teme 
agrozootehnice chiar la locul de producție, la 
grădina de legume și la fermă, iar în cadrul că
minului cultural, manifestări cuprinzînd un pro
gram bogat, pregătit cu atenție, din timp.

Sărbătorirea fruntașilor din sectorul viticol, 
prin caracterul festiv pe care l-a avut, a consti
tuit un eveniment în viața colectiviștilor. Pen
tru expunerea despre fruntași și rezultatele ob
ținute de aceștia, a fost desemnat omul cel mai 
potrivit: brigadierul viticol Dumitru Perjeru. 
Prin programul artistic s-au prezentat spectato
rilor aspecte din munca celor sărbătoriți. In
structorul de dansuri Traian Suliman a creat și 
pus în scenă dansul cu subiect „Podgoria" prin 

care sînt înfățișate toate lucrările care se fac 
în vie.

Pentru abordarea problemelor muncii din gos
podăria colectivă, căminul cultural a folosit ca
drele cele mai competente. Exemplul cu briga
dierul viticol nu este unic. Din colectivul de 
conferențiari face parte și Vasile Mocanu, pre
ședintele gospodăriei. De curînd, el a vorbit des
pre experiența unor gospodării agricole colec
tive fruntașe, subliniind învățămintele pe care 
le pot trage iveștenii.

Activiștii culturali din Ivești s-au preocupat și 
de lărgirea sferei de cunoștințe a colectiviștilor. 
Ei au organizat adesea scurte informări și jur
nale vorbite despre principalele evenimente po
litice, economice și culturale. De asemenea, marii 
scriitori sînt prezentați în cadrul unor medali
oane literare.

S-a încetățenit aici bunul obicei de a se face 
prezentarea filmelor înainte de rularea lor. Ac
țiunile pentru popularizarea filmelor, pentru de
plina înțelegere a mesajului transmis de acestea, 
pot fi cu mult îmbogățite. S-ar putea face dis
cuții instructive cu spectatorii în jurul unor fil
me și, dat fiind numărul mare de cinefili exis
tent la Ivești, conducerea căminului cultural se 
poate gîndi chiar la organizarea unui cerc al 
„Prietenilor filmului' în cadrul căruia să se 
țină conferințe despre cinematografia romîneas- 
că și de peste hotare.

Directorul căminului. Dan Nicolae, s-a preo
cupat permanent ca activitatea culturală să nu 
fie unilaterală, ci să transmită oamenilor o în
treagă gamă de cunoștințe. Pe această linie pot 
fi amintite și manifestările dedicate femeilor, în 
cadrul cărora se dau fie sfaturi gospodărești, fie 
în legătură cu îngrijirea și educarea copiilor.

mai bune din

căminul cultu- 
pe acest tărîm

Bogăția conținutului și varietatea tematică a 
activității culturale explică faptul că, la toate 
manifestările, sala căminului este plină. De alt
fel, aici nu se mai pune nici problema mobili
zării artiștilor amatori la repetiții. Unii dintre ei, 
cum sînt Floarea Anghel și Sandu Bobocea, deși 
vin din satul Blăjerii de Sus, cale de 3 kilometri, 
nu lipsesc niciodată de la repetițiile echipei de 
dansuri devenită acum, cu prilejul celui de-al 
VII-lea concurs, una dintre cele 
regiunea Galați.

Dragostea colectiviștilor pentru 
ral trebuie să le dea activiștilor 
un imbold în vederea îmbunătățirii continue a 
vieții culturale. Lor li se cere mai multă fan
tezie în prezentarea diferitelor subiecte. De 
pildă, în ultimele trei luni nu s-a ținut la acest 
cămin nici o seară de calcul sau vreun concurs 
„Cine știe, cîștigă" — forme eficace de activitate, 
îndrăgite de masa colectiviștilor. Ar fi bine
venită o seară de calcul care să arate avanta
jele creșterii porcilor, dat fiind că acest sector 
numără în prezent numai 296 capete, iar planul 
prevede ca pînă la sfîrșitul anului să ajungă 
la 450.

De asemenea, este cazul să se renunțe la îm
prospătarea vechiului program al brigăzii artis
tice de agitație și să se creeze un text nou, axat 
pe cele mai importante și actuale probleme din 
viața comunei.

Activiștii culturali din Ivești au capacitatea 
necesară pentru a realiza aceste îmbunătățiri, 
dînd astfel un spor de eficacitate și vioiciune ac
tivității ce se desfășoară în cadrul căminului.

A. CRO1TORU

i 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3

■A sosit ultimul rpimăr al foii volante 1 Muncitoarele de Ia secfia a IlI-a vi- 
licolă a G.A.S. Murfatlar, regiunea Do brogea, urmăresc ultimele realizări ale 
gospodăriei în lectura maestrului viticol Nicolae Alexandrescu

(U-n.de țLO-ate. ți găsit
&*iiL din Itsei?

Iată o Întrebare la care se pot da 
mai multe răspunsuri:

I. Cine vrea să afle amănunte des
pre activitatea acestei iormalii cora
le poate consulta colecțiile de ziare... 
vechi de acum ci ți va ani. Va avea 
destul de citit despre cîntăre/ii din 
Leșu care au dus pînă In cele mai 
Îndepărtate meleaguri faima cânte
cului năsăudean.

II. La căminul cultural din comună 
numele corului poate ii întîlnit pe 
diplomele pe care activiștii culturali 
au avut grijă să le așeze la loc de 
cinste. Că doar nu e puțin lucru să 
cucerești titlul de Laureat la două 
concursuri republicane. Și Ia al IV- 
lea, și la al V-lea concurs.

III. Cine vrea să-i asculte pe 
coriști să urmărească transmisiunile 
posturilor noastre de radio. Din cînd 
în cind — e drept, tot mai rar — se 
transmit cîntecele corului din Leșu, 
In cadrul unor emisiuni înregistrate... 
cu cîțiva ani în urmă.

După cum se vede, cu putină răb
dare din partea celor ce caută, nu
mele corului din Leșu poate ii întîl
nit în mai multe locuri. Singurul loc 
unde, însă, corul nu va putea fi, în 
nici un caz, întîlnit este... scena că
minului cultural. Și aceasta de o 
bună bucată de vreme.

Directorul căminului are o vorbă: 
„Am cîștigat de două ori titlul de 
laureat! Ne ajunge. Lasă să mai 
cîștige și alții".

„Mărinimoși“ și „modești" din fire, 
coriștii din Leșu nu au găsit altă so
luție decît aceea de a-și întrerupe 
activitatea. Și iată că în prima eta
pă a celui de-al VII-lea concurs, co
rul, de două ori laureat, a strălucit 
de astă-dată printr-o... totală absen
tă. în felul acesta, spun unii activiști 
culturali din comună, nu mai e nici 
e „primejdie" ca iormafia lor corală 
aă Cîștige din nou un concurs. Alții, 

insă, sînt de altă părere. Ei lasă să 
se tnfeleagă că lipsa de activitate din 
ultima vreme se datorește faptului 
că profesorul și compozitorul Teodor 
Jarda, i-a dat, de la un timp, uitării 
pe coriștii din Leșu. O asemenea ex
plicație nu poate însă mulțumi pe 
nimeni. Și în nici un caz nu poate 
motiva dizolvarea unui cor atît de 
puternic ca acela din Leșu.

Locuitorii din comună se mîndreau 
pe vremuri cu corul lor. Astăzi el 
există doar în amintire. Situația a- 
ceasta, Insă, nu mai poate și nu 
mai trebuie să dăinuiască. Măcar 
acum, cind a început cea de a doua 
etapă a concursului, coriștii din Le
șu trebuie să se facă din nou auzifl.

ION ȘTEFAN 
Ogorul nu mai umblă-nsingurat. 
E-o vatră a luminii-ntregul sat. 
Spre țărmul împlinirii zi de zi 
Și cartea a-mplîntat piloni aci.

Neonul către pagini a țîșnit, 
Dar altul, mai puternic, înzecit, 
Teșnirea-și risipește-n anii noi,

&

CARTEA

știut de multă vreme : în comu
na Ceanul Mare există un cor 
care nu o dată, a reprezentat cu 
cinste raionul Turda la fazele 

regionale ale concursurilor.
„Dar de ce să nu avem și o echipă de 

dansuri ?“
întrebarea aceasta a pus-o în toamna 

trecută tînărul profesor Octavian Potra, 
care tocmai venise în comună.

La început, oamenii au dat din umeri. 
„La noi nu prea joacă tinerii!" — au în
cercat să spună unii. Și ca dovadă l-au 
poftit într-o duminică la hora satului. 
Flăcăi și fete, o droaie. Toți se înghe
suiau la... privit. De jucat, jucau cîteva 
fete și doar doi flăcăi. Doar doi, dar 
bine mai jucau. Tînărul profesor și-a no
tat numele lor : Anane Hădăran și Ion 
Tritean.

„Ei vor fi primii membri ai echipei de 
dansuri" — a gîndit Florian Potra.

S-a sfătuit și cu președintele gospodă
riei, și cu brigadierii. Aceștia, la rîndul 
lor, au vorbit și cu alți tineri. La prima 
repetiție s-au prezentat 12 dansatori : 6 
băieți și 6 fete. Primul pas fusese făcut. 
Dar greul abia acum începea. Colecti
viștii din Ceanul Mare sînt oameni am
bițioși, nu se mulțumesc cu orice. Așa 
cum se străduiesc să obțină de pe tarla
lele gospodăriei roade tot mai bogate, ei 
pretind ca și activitatea artistică din co
muna lor să fie de tot mai bună calitate. 
Aveau un cor puternic. Și echipa de dan
suri trebuia să fie la fel. Dar pentru 
aceasta era nevoie de muncă perseve
rentă, de nesfîrșite și susținute repetiții. 
Iar tinerii dansatori nu s-au dat în lături. 
La faza intercomunală a celui de-al 
VII-lea concurs, formația de dansuri s-a 
clasat pe primul loc. Era primul lor suc
ces. Un succes care obliga la noi reali
zări. Intre timp numărul dansatorilor spo
rise. De la 12 la 28. Instructorul nu era, 
însă, pe de-a-ntregul mulțumit :

— E foarte bine. Dar se poate și mai 
bine 1

La faza intercomunală unele cămine 

prezentaseră formații alcătuite din cîte 
trei generații de dansatori.

— De ce n-am face și noi la fel ? — 
a întrebat instructorul.

— Chiar așa ! De ce n-am face și noi ? 
— au fost de părere și președintele gos
podăriei, și directorul școlii, și directo
rul căminului.

La una din repetiții au venit să joace, 
alături de tineri, și 40 de pionieri, mem
brii echipei de dansuri a școlii. Tot 
atunci, Anane Hădărăn a venit la cămin 
împreună cu taică-su.

— Numai să-l vedeți pe tata cum 
joacă ! — i-a spus el instructorului.

în seara aceea Toader Hădăran a ară
tat ce știe- Și știa multe.

— Vrei să intri și dumneata în echipă, 
alături de fecior ? — l-a întrebat profe
sorul.

— Vreau să intru alături de toți fe
ciorii ! — a ținut să precizeze Toader.

Și s-a ținut de cuvînt. Astăzi, el joacă 
în echipa de dansuri, alături de nevastă 
și de cei patru feciori. Ba și-a adus și 
frații, și nepoții. 29 de membri din fami
lia lui Toader Hădăran fac astăzi parte 
și din marea familie a dansatorilor din 
Ceanu. Și ca el mai sînt și alții care 
joacă alături de neveste, de copii, de 
nepoți. Și Ion Dudu Munteanu, și Ale
xandru Cuc, și Ilie Pop. Dacă-i aduni, 
sînt cu toții laolaltă 142 de colectiviști. 
Atîția dansatori din Ceanul Mare s-au 
prezentat la faza regională a concursului. 
Formația lor se putea mîndri cu nu mai 
puțin de 16 deplasări la diferite cămine 
din raion.

— Să vadă și alții cum dansează co
lectiviștii din Ceanul Mare !

Și într-adevăr, oamenii aveau ce ve
dea. Suita de dansuri locale, din care nu 
lipsesc domoalele jocuri „De-a lungul" 
și „Rîndul", dar nici tumultoasele băr- 
buncuri sau îndrăcitul căluș de cîmpie, 
a plăcut mult și colectiviștilor din Luna, 
și celor din. Gligorești, și celor din Tu- 
reni și din Moldovenești. De curînd, a 
plăcut deopotrivă și membrilor juriului 
fazei regionale, care i-au aplaudat îm
preună cu spectatorii.

La sfîrșitul suitei, dansatorii abia își 
puteau stăpîni emoția.

— Oare cum a fost ?
Răspunsul aveau să-l primească, peste 

trei zile, acasă la ei. Un telefon de la 
Cluj :

— Formația de dansuri din Ceanul 
Mare s-a clasat pe locul I la faza inter
regională.

★
— Și acum ce facem ? — vor să știe 

dansatorii.
— Auzi întrebare I — se miră instruc

torul. Continuăm repetițiile. Pregătim 
noi suite, ba chiar punem în scenă și un 
dans cu subiect...

Colectiviștii din Ceanul Mare și din 
alte comune din raionul Turda sînt ne
răbdători să vadă noi spectacole. Iar 
dansatorii nu vor să-i lase să aștepte...

Jocul, cîntecul și bucuria fac casă bună 
în comuna cu 142 de dansatori.

TRAIAN LALESCU

n.de
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EXEMPLUL CELOR DIN BUC EȘTI

Lucrările de selectare a 
seminței de grîu sînt pe 
terminate. Ion Peteu, pre
ședintele gospodăriei colec
tive, se interesează de cali

tatea seminței selectate.

Colectiviștii au terminat de 
curînd un nou grajd cu o 
capacitate de 100 capete 
vite. Acum se execută ulti
mele lucrări de finisare a 

noului grajd.

Se recoltează de zor stru
gurii de masă.

Pentru asigurarea bazei 
furajere s-a rezervat canti
tatea de 370 tone porumb. 
In fotografie : aspect de la 
depozitarea porumbului re
coltat în pătulele din in

cinta gospodăriei.

Semnele toamnei au început să 
se arate. Fiecare zi trebuie acum 
folosită din plin pentru grăbirea 
ritmului construcțiilor în gospo
dăriile agricole colective. Prin 
valorificarea pe scară largă a re
surselor interne și prin organiza
rea temeinică a muncii în echi
pele de construcții, adăposturile 
pentru animale vor putea și tre
buie să fie date în folosință îna
inte de venirea timpului ploios 
și rece. De aceasta depinde în 
bună măsură desfășurarea nor
mală a procesului de producție în 
sectorul zootehnic.

Pe bunii gospodari, toamna îi 
găsește pregătiți s-o întîmpine. 
Așa este cazul celor din comuna 
Sucești, raionul Galați.

★
Inginerul Serghei Melniciuc, 

președintele gospodăriei colective 
și-a dat seama că gospodăria are 
toate condițiile să-și dezvolte 
sectorul zootehnic mai grabnic 
de cum se prevăzuse. Pentru a- 
ceasta însă trebuiau luate o serie 
de măsuri absolut necesare. In 
primul rînd este vorba de con
strucții. Pînă în acest an gospo
dăria dispunea doar de două 
grajduri și o magazie de cereale.

în cadrul unei adunări gene
rale, care a avut loc la începutul 
anuîui el le-a arătat colectiviști
lor necesitatea unor noi construc
ții pe măsura dezvoltării șepte- 
lului explicând în același timp că 
ritmul de construire trebuie să 
meargă în pas cu acțiunea de 
sporire a șeptelului și chiar să o 
preceadă. S-a trecut atunci în 
plan construirea a două grajduri, 
a unei puiernițe, a unui complex 
cu flux continuu pentru porci 
și a unui saivan.

Toate bune dar cine le face ? 
în gospodărie exista doar un sin
gur zidar — Nicu Silion. Mai 
curînd s-ar putea face primăvară 
cu o singură floare, decît atîtea 
construcții cu un singur zidar.

■— Tovarășe președinte, nici eu 
nu m-am născut cu mistria în 
mină și iaca am învățat. Dați-mi 
oameni și vom face treabă.

— Ești inimos Nicule dar nu-i 
lucru ușor. Pînă îi înveți ne apu
că toamna cu construcțiile neter- 
minate.

— Asta nu se va întîmpla.
Și Nicu Silion s-a ținut de cu- 

vînt. I s-au repartizat 30 de colec
tiviști și a format cu ei o echipă 
de zidari. Pe nouă dintre aceș-

Să grăbim realizarea 
construcțiilor

tia, niște tineri mai dezghețați, ca 
Aurel Coman, Vasile Popa, Ilie 
Șerbu și Anghel Zaharia, i-a de
prins să așeze mortarul și cără
mizile. Firește că n-a fost ușor, 
dar după cum se vede treaba nici 
imposibil n-a fost.

Acum, în prag de toamnă, 
roadele muncii echipei de con
structori pot fi privite, admirate 
și lăudate. Puiemiță a fost dată 
în folosință încă de la 10 aprilie. 
Și cele două grajduri au fost ter
minate. Saivanul și complexul cu 
o capacitate de 1300 de porci 
vor fi gata pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie.

Zorul acesta în terminarea con
strucțiilor este explicabil prin a- 
propierea zilelor ploioase de 
toamnă. Colectiviștii din Bucești 
au simțit pe propria lor piele ce 
înseamnă ploile pentru o con
strucție neterminată. Din cauza 
unei simple ploi s-a refăcut lu
crarea la ciupercărie.

★
Printr-un calcul aproximativ 

s-a socotit că pentru construcțiile 
prevăzute ar fi necesare vreo 
200 000 de cărămizi. Cumpărarea

lor ar fi necesitat cheltuieli bă
nești destul de mari. S-a găsit 
însă și o altă soluție, incompara
bil mai economicoasă și anume, 
să se facă în gospodărie cărămizi. 
Știți cît a revenit astfel costul 
unei cărămizi ? Numai 14 bani.

Deși prețul lor era mic, nici o 
cărămidă n-a fost irosită în za
dar. Ba dimpotrivă, acolo unde 
s-a putut, s-au făcut economii. 
Oamenii cu simț gospodăresc gă
sesc întotdeauna mijloacele nece
sare pentru a obține economii. 
Astfel, la grajduri, între stâlpii de 
cărămidă s-au pus chirpici, iar 
completările pe centură au fost 
făcute din cărămida care s-a 
spart în timpul construcției.

în felul acesta s-au realizat în
semnate economii. Este de ajuns 
să arătăm că din cărămizile eco
nomisite se vor construi o ma
gazie de cereale, o puiemiță cu 
incubator și o locuință pentru in
giner. Puiemiță cu incubator se 
va termina chiar anul acesta, de- 
pășindu-se deci planul de con
strucții fixat inițial.

*

Ritmul intens în care se con
struiește, dovedește dorința co
lectiviștilor din Bucești de a face 
din sectorul zootehnic unul din 
sectoarele de bază ale gospodă
riei. Deocamdată, numărul bovi
nelor trece cu puțin peste 200, 
iar al porcinelor la fel. Comple
xul cu flux continuu are însă o 
capacitate de 1 300 de portă, ca
pacitate care cu timpul va fi pe 
deplin folosită.

Realizările colectiviștilor din 
Bucești în privința construcțiilor 
zootehnice pot să servească drept 
exemplu pentru multe gospodării 
colective și mai ales pentru cele 
care au rămas în urmă cu înde
plinirea planului de construcții.

C. ANDREI

TIMPUL NU
Cu puțin timp în urmă, la recoltare, colecti

viștii din Ocna Sibiului, regiunea Brașov, cântăreau 
boabele de aur în palmă, făcînd calculul în pro
cente și, ca buni gospodari, au tras concluziile. 
Soiurile de grîu : Bezostaia și Skorospelca au dat, 
în condițiile de climă și sol locale cu 740 kg și 
respectiv cu 450 kg mai mult decît prevăzuseră 
la alcătuirea planului de producție. S-au trecut 
în revistă cu acest prilej măsurile luate în cursul 
anului trecut, lucrările efectuate începînd cu pre
gătirea terenului, alegerea semințelor și s-a vorbit 
mai cu seamă de eficiența regulilor agrotehnice 
aplicate în timpul vegetației. îndată după recol
tare colectiviștii au trecut la pregătiri pentru 
noua recoltă.

Cam în aceeași vreme, membrii gospodăriei co
lective „Mureșul" din Nădlac, comună din cîmpi» 
Banatului, constatau nu fără amărăciune, că pro
ducția lor de grîu este mai mică cu peste 750 
de kilograme față de așteptări. Colectiviștii de la 
„Mureșul" și-au dat seama atunci de consecin
țele nerespectării regulilor agrotehnice și în pri-

AȘTEAPTA
mul rînd a faptului că în toamna trecută au în
sămânțat griul într-un teren nepregătit.

Cele două exemple sânt destul de grăitoare. 
Comparând rezultatele obținute de colectiviștii 
din Ocna Sibiului și ale celor din Nădlac — să 
zicem numai la 200 de hectare — constatăm că 
primii au câștigat peste 12 vagoane de grâu, în 
timp ce ultimii au pierdut cam 15 vagoane. Ră- 
mîne ca cei din Nădlac să tragă învățămintela 
necesare și să ia măsurile corespunzătoare.

Ținînd seama de îndrumările primite la timp 
din partea inginerilor și tehnicienilor, de învăță
mintele acumulate la cursuri. în conferințe, ma
joritatea covârșitoare a gospodăriilor colective au 
luat măsurile necesare pentru ca semănatul de 
toamnă să se desfășoare în cele mai bune condi- 
țiuni. Un bun exemplu în acest sens îl dau co
lectiviștii din Luna de Jos, raionul Gherla. în 
acelaș raion însă și anume la Dîrja, pregătirile 
pentru însămînțările de toamnă lasă de dorit. Și 
în treacăt fie spus conducerea gospodăriei co
lective n-are motive să se laude nici cu recolta 
de grîu obținută în acest an, tot ca urmare a 
lipsei de prevedere din anul trecut.

Epoca optimă și tehnica semănatului sînt de 
mult cunoscute și în raionul Gherla, ca de altfel 
în întreaga țară. Se știe spre exemplu, că în zona 
de stepă și silvo-stepă semănatul griului se va 
începe în prima decadă a lunii septembrie, iar în 
zonele mai nordice mai devreme și anume în a 
treia decadă a lunii acesteia, ținîndu-se seama 
bineînțeles de condițiile concrete ale gospodăriei. 
Cu alte cuvinte peste câteva zile colectiviștii din 
raionul Gherla ar trebui să înceapă semănatul. 
Aceasta înseamnă să aibă de pe acum terenul 
pregătit, semințele asigurate, curățate și tratate. 
Or la Dîrja, ca și alte comune din raion, situația 
nu este de loc satisfăcătoare.

în această perioadă, ținînd seama de volumul 
mare de lucrări și de urgența cu care vor trebui 
executate, îndrumarea tehnică și controlul pre
cum și activitatea cultural-educativă, capătă o în
semnătate deosebită. Fapte demne de popularizat, 
metode bune de muncă sînt destule, după cum 
există în fiecare sat și forme multiple de muncă 
culturală pentru a le populariza.

Sarcini de mare însemnătate stau în fața oame
nilor muncii de la sate : grăbirea strânsului recol
tei, pregătirea terenului pentru semănatul grâului, 
folosirea semințelor de calitate, curățate și tra
tate, respectarea întocmai a indicațiilor privind 
tehnica semănatului potrivit condițiilor de climă 
și sol locale, într-un cuvînt, executarea tuturor 
lucrărilor agricole la un nivel agrotehnic care să 
asigure în anul care vine o recoltă sporită de grâu.
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La Aspern, lingă Viena, se întîlnesc aviatori din nume
roase țări, veniți să se înfrunte la un concurs internațional 
de aviație, cel dinții de acest fel din lume. Industria avia
tică începuse să ia avînt iar fabricanții de avioane, imitînd 
pilda fabricanților de automobile, pîndeau comenzi din par
tea statelor care, tot mai mult, începeau să înțeleagă utili
tatea aviației. Cei mai buni piloți fuseseră angajați să pre
zinte prototipurile.

Printre concurenți se afla și un romîn : Aurel Vlaicu. Nu-1 
trimisese nimeni, nu reprezenta o industrie. în țara lui o ase
menea industrie nu exista și nici nu se putea înființa. Gu
vernanții liberali, ca și cei conservatori, erau mai bucuroși 
să cumpere avioane din import, deși Aurel Vlaicu înfățișase 
planoare care au făcut față tuturor probelor și ar fi justi
ficat încrederea în autor și în planurile lui pentru construi
rea unui model de avion romînesc.

Specialiștii de la Aspern se arătară impresionați de ca
litățile apăratului lui Vlaicu, expus, ca și celelalte, pentru 
a fi cercetat înainte de zbor. „De la prima vedere — notează 
un corespondent străin — surprinde și atrage monoplanul in
ginerului Vlaicu. Sînt multe și frumoase aici. Unele noi, 
altele așa cum au rămas după zboruri de record, toate mari, 
puternice, late în aripi și complicate, solid ferecate, mai ales 
grele. Cum contrastează ele cu siluieta gingașă a monopla- 
nului lui Vlaicu, zvelt, elegant".

Rezultatele concursurilor întăresc primele impresii. Două 
premii II și un premiu I consacră pe zburătorul romîn, des
pre care se află cu uimire că este nu numai pilotul aparatu
lui, ci propriul lui inventator și totodată constructorul lui. 
Istoria de pînă atunci a aviației, ca și cea care s-a depănat 
de atunci și pînă azi, nu cunoaște un caz similar.

Ca și aparatul, zborurile lui Vlaicu uimesc, entuziasmează. 
Un alt corespondent străin comunică ziarului său : „Minunate 
și curajoase au fost zborurile romînului Vlaicu pe un mono- 
plan original construit de el însuși... mașina se întorcea cu 
capul în jos, iar altă dată parcă se învîrtea în jurul axei sale... 
De cîte ori aparatul lui Vlaicu se învîrtea întocmai ca o 
roată, dîndu-se peste cap, i se făceau romînului ovații fur
tunoase".

Urmările succesului de Ia Aspern nu întîrzie să se arate. 
Un trimis al firmei engleze Marconi, care asistase ca obser
vator la concurs, îl caută pe Vlaicu la București și-i propune 
să plece la Londra ca să construiască în serie tipul de avion 
cu care cîștigase atîtea probe. Calitățile giratorii unice, pre
cum și faptul că scaunul pilotului fiind așezat sub aripi, ofe
rea o vizibilitate perfectă, determină pe industriașii englezi 
să considere că aparatul lui Vlaicu este cel mai potrivit pen
tru instalarea la bord a aparatelor de telegrafie fără fir. Dar, 
în ciuda condițiilor excepționale ce i se oferă, Vlaicu refuză 
să se expatrieze, — așa cum mai de mult, cînd experiențele 
Iui erau abia la început, refuzase propuneri similare ale gu
vernului de la Pesta și ale unui industriaș francez. Cu multă 
stăruință, delegatul firmei engleze izbutește totuși să-i 
zmulgă o concesie : unele piese ale noului model „Vlaicu III" 
se vor construi la Londra, dar asamblarea se va face la Bucu
rești, cu muncitori romîni. Nu construiseră tot ei Vlaicu I și 
Vlaicu II ’

Cine era omul acesta care dintr-o adîncă simțire patrio
tică înlătura cu un gest prilejul de a fi bogat și care între 
gloria oferită de străinătate și umilințele la care îl supuneau 
guvernanții propriei sale țări, prefera pîinea patriei ?

*
Se născuse dintr-o familie de plugari săraci, la 6 noiembrie 

1882, lîngă Orăștie, în comuna care azi îi poartă numele și 
care pe atunci se chema Binținți. încă de copil își pusese în 
gînd să zboare. Tatălui său, care a încercat să-l determine 
să renunțe la himera lui, i-a răspuns : „Se poate tată... de ce 
să nu se poată ? Ce este în stare o pasăre, omul să nu fie 
în stare ?“ Gîndul la mașina de zbor nu l-a părăsit niciodată. 
„Eu numai pentru ea trăiesc" îi scrisese fratelui său Ion. A 
purtat gîndul acesta pe băncile liceelor de la Orăștie și Sibiu 
și în sălile de cursuri ale politehnicilor de la Budapesta și 
Miinchen. Cu el a trecut munții și a venit la București.

Intelectuali progresiști făceau zid în jurul lui, părinții z,ă- 
logeau ultimele resturi de pămînt ca să-1 ajute și ei cu bani, 
poporul îl sărbătorea, zborurile lui deasupra capitalei și altor 
numeroase orașe din țară erau salutate cu ovații, oamenii de 
rînd îl opreau pe stradă să-i strîngă mîna, pînă și copiii îl 
cunoșteau și îl iubeau. „Uite un Vlaicu" își strigau ori de 
cîte ori vreun avion se arăta în zare.

Ani de zile a fost figura cea mai populară, dar mai pu
ternici s-au dovedit samsarii importurilor de avioane. Nici 
chiar după Aspern, nu s-a creat în jurul lui o industrie, nici 
atunci nu a fost pus în situația de a da întreaga măsură a 
forței sale de creație.

Nu este greu să ne închipuim furtunile care îi zbuciumau 
conștiința în fața acestei mari nedreptăți. Construise un 
avion ale cărei calități erau unanim recunoscute ; învățase 
singur să decoleze, să zboare, să aterizeze ; i se propuneau 
situații excepționale — dar la el acasă era nesocotit; se chel
tuiau bani grei pentru a se aduce din import avioane mai 
scumpe și mai puțin bune ca ale lui, dar nu se găseau fon
durile necesare ca să construiască el tipuri noi și din ce în 
ce mai puternice ale mașinii de concepție originală și cu ca
lități unice.

Astăzi putem înțelege resorturile care îl vor fi determinat 
să întreprindă actul temerar ce avea să-i aducă mult prea 
timpuriu moartea. Venit din Ardeal, Vlaicu nutrea dorința 
de a fi cel dintîi care să treacă munții în zbor. își spunea că 
nimănui nu i se cuvenea să săvîrșească înaintea lui această 
călătorie aeriană. Să decoleze la București și să aterizeze pe 
cîmpia pîinii, în satul lui ! Acolo unde, copil, își făcuse un 
zmeu de care — prefigurare a pasagerului de mai tîrziu — 
legase o piatră ca s-o vadă ridieîndu-se în înălțimi; acolo 
unde experimentase primul un model de planor și unde flă
căii satului, ca să-1 ajute, își înhămaseră caii pe laturile apa
ratului și goneau călare ca să-i dea forță de propulsie.

Aștepta nerăbdător piesele de la Londra, ca să monteze 
noul său model de avion, în a cărui construcție oțelul avea 
să înlocuiască lemnul și al cărui motor avea să fie mult mai 
puternic Cu „Vlaicu III" va purta peste munți solia dreptății 
istorice ce avea să se împlinească într-o zi.

Dar tocmai cînd încălzea la sufletul lui acest vis, află că 
alți aviatori romîni se pregăteau să i-o ia înainte și n-a mai 
ținut seama de sfaturile prietenilor care vroiau să-1 oprească 
să înfrunte culmile amenințătoare ale Carpaților cu un apa
rat uzat, cu un motor obosit.

S-a prăbușit la Bănești, lîngă Cîmpina, în după-amiaza 
zilei de 13 septembrie 1913, cîteva minute după ce se ridicase 
de la pămînt. Cei care îl nedreptățiseră au încercat atunci 
să-i minimalizeze opera, să reducă valoarea omului, să-1 ca
lomnieze. Dar timpul a făcut dreptate. El a impus opera 
lui Vlaicu și l-a consacrat ca pe un pionier al aviației mon
diale. Și dacă regimul burghezo-moșieresc l-a nesocotit, pu
terea populară l-a distins post-mortem cu titlul de membru 
al Academiei R. P. R. Adunate cu grijă și păstrate cu evla
vie, schițele de plan și alte documente care mărturisesc geniul 
și strădania lui, pot fi văzute la Muzeul Militar. Un meda
lion cu chipul lui și o inscripție arată locul unde s-a stins. 
Casa în care s-a născut a devenit casă memorială. Vizitatori 
nenumărați se abat pe acolo, se reculeg în încăperea în care 
a trăit, privesc îndelung șura în care își făcuse atelier, mîn- 
gîie cu priviri înduioșate mantaua de mușama neagră pe 
care o purta în timpul zborului. Cînd trec deasupra Bințin- 
ților, aviatorii se rotesc deasupra acestei case, într-un zbor 
de onoare, salutînd astfel pe eroul care a zidit propria lui 
viață. E temelia unei opere pe care a desfășurat-o luptînd 
cu împotriviri puternice — dar nu mai puternice decît ge
niul și nestrămutata lui voință.

SERGIU MILORIAN
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despre
„CEI DIN LUNCA"

— Din ce loc sîntețî, oameni 
buni ?

— Din luncă sîntem. — Spunînd 
așa chipurile li se transfigurează, 
iar glasurile lor capătă o anume 
mlădiere. Parcă-ar cînta. Mîndri 
mai sînt colectiviștii romîni și ma
ghiari din Sîntana, din Chinari, 
Curteni și Remetea, cînd vorbesc de 
leagănul acesta al lor dezmierdat de 
Mureș.

Acum un an au hotărît în patru 
adunări generale, ținute cam în a- 
ceeași vreme, unificarea celor patru 
gospodării colective din Sîntana și 
satele aparținătoare. A fost o ho- 
tărîre înțeleaptă sugerată de comu
niști. Acum cele patru mici gospo
dării devenite mari brigăzi, dese
nează pe un vast teren un patru
later pe care rîul îl înconjură cu 
blîndele lui meandre. Pînă azi fer
tilitatea solului în Sîntana a prezen
tat, în cuprinsul aceleiași arii gra
fice, variații simțitoare. Producțiile 
în cîmp la cele patru gospodării 
deși în condiții asemănătoare de cli
mă, au diferit mult. La Sîntana un 
hectar de grîu dă în mod frecvent 
cîteva sute de kilograme mai mult 
decît la Remetea. înseamnă că tra
tamentul acordat pămîntului se deo
sebea de la o gospodărie la alta. La 
Sîntana colectiviștii stăpîneau mai 
bine tehnica. Cei din Remetea-s 
mai... „tinerei". Acum ce e bun în- 
tr-un loc va fi peste tot Colectiviștii 
au socotit cam ce ar însemna o ase
menea producție pe întreaga supra
față cultivată cu cereale. Numai dife
rența ar satisface nevoile de grîne 
ale unui sat întreg. Ca volum ea ar 
fi de două ori mai mare decît pro
ducția obișnuită din cîmp a Remetei.

Unificarea a prilejuit o mai bună 
selecționare a valorilor umane și 
materiale. Nagy Incze, președintele 
gospodăriei unificate, ales de colec
tiviștii din cele patru sate, e bun 
organizator, energic, popular și pe 
deasupra agronom tehnician. Discu
țiile lui cu inginerul despre proble
mele cîmpului se poartă — s-ar spu
ne — ca între colegi. Pentru decala
jul teoretic dintre cei doi, am aduce 
ca o compensație experiența preșe
dintelui de om al cîmpului. I-am cu
noscut în docar dînd ocol moșiei, 
iar cînd ne-am despărțit după două 
zile, tot în docar erau învăluiți în 
întinderile cîmpului. Cine a dat nu
mele de campanie timpului acestuia 
cînd se string bucatele, s-a gîndit 
firește la oameni ca Incze, ca ingi
nerul și brigadierii, care stau tot 
timpul cu ochii în patru, ascultînd 

pare-se pînă și cum cresc plantele. 
Cîmpul are momentele sale strate
gice ; cînd e grîul în pîrgă, cînd a 
ajuns porumbul la... „lapte-ceară" ; 
cînd se ivesc dăunătorii. Ele se pe
trec tacit, ca tot ce înseamnă taină 
a pămîntului. Le surprind cu exac
titate (aici nu-s îngăduite nici gre
șeli. nici aproximații) oamenii a- 
ceștia înarmați cu cunoștințe agro
tehnice, de la președinte, despre 
care am spus că-i tehnician, pînă la 
colectiviști care sînt, cei mai mulți, 
trecuți prin învățămîntul agrozoo
tehnic de masă.

Așadar, pînă mai ieri au trepidat 
tocătoarele de nutreț, șirurile de că
ruțe au cărat porumbul siloz alimen- 
tînd ritmic gura mașinilor. Și în tot 
acest timp a plutit în văzduh izul de 
verde crud al strujenilor hăcuiți de 
tocătoare. Acum tabloul s-a schim
bat. Se culege porumbul pentru boa
be. Cîmpul e din nou pestriț și ve
sel, așa cum îl știm din vîrfurile de 
campanie. Vîntulețul de toamnă agi
tă tecile mari și o dată cu susurul 
lor necurmat, răzbate peste tot un 
cîntec : „Cucuruz cu foaia-n sus / 
Țucu-i ochii cui l-o pus / Că a pus 
sămînță bună / Precum cartea ne 
îndrumă". Cîntecul s-a născut aici 
în Sîntana. Cea care a dat ideii vers 
și ghiers este Emilia Lazăr din bri
gada a patra (lucrătoare în cîmp și 
în rest creatoare de folclor). La drept 
vorbind porumbul trebuia să fie cîn- 
tat. Culturile tradiționale în luncă 
sînt grîul, sfecla, cartoful. Ele și-au 
cîștigat drepturi de vechime, iar oa
menii prestigiul de vechi cultiva
tori. Pentru producția de sfeclă au 
luat premiul pe regiune. O nouă cul
tură, cea a porumbului pentru boa
be pe care au refuzat-o atîtea ge
nerații de localnici, a fost promovată 
recent în obiceiurile locului. E drept 
că au pus un soi timpuriu primit de 
la Fundulea ; e drept că au studiat 
la „cerc" agrotehnica noului soi. 
Altminteri n-ar fi fost posibil, fiind
că aici natura restrînge ciclul vege
tativ al porumbului. Și toată treaba 
asta o spune atît de simplu și fru
mos cîntecul Emiliei Lazăr. Acum 
porumbul are și el campionii lui. 
Rozalia Pereș, o codană încă, șefă 
de echipă peste 30 de oameni ma
turi, a strîns anul trecut cu echipa, 
fără o experiență prealabilă, 5 tone 
de porumb boabe la hectar.

...„Cucuruz cu foala-n sus
Țucu-i ochii cui l-o pus"... 

răsună cîntecul peste lanuri foșni
toare.

★
Am ascultat la Chinari o poveste 

duioasă care ne-a spus multe des

pre sufletul luncanului. Eroii ei sînt 
Ion Puni și nevasta lui Silvia. Mai 
e un personaj, Andrei Pastor, care 
a lăsat dîre adînci în viața celor 
doi. Mi-au arătat o fotografie. 
In ea, un „fecior” de toată fru
musețea. E fiul lor adoptiv. Puni și 
nevasta sînt romîni. Băiatul e ma
ghiar. L-au găsit cu ani în urmă, 
copil de pripas trăind din mila gos
podarilor. In prima noapte petrecu
tă în noua casă a fost o întreagă 
tărășenie. L-au îmbiat în așternutul 
curat dar el s-a refugiat într-un colț 
privind speriat pe cei din jur. A 
adormit agitat și în această primă 
noapte lelea Silvia l-a vegheat tot 
timpul. Cînd i-a scuturat nădragii a 
picat din ei un cuțit. Puni l-a în
tors îngîndurat pe toate părțile. Știa 
că timp de doi ani fusese ținut de 
un chiabur ca o vită de povară, în 
stare de semi-sălbăticie. Le-a tre
buit trudă să-1 dezbare de obiceiuri 
proaste, să-1 învețe să se spele, să 
mănînce, să-1 apere de boli. Era ca 
un copăcel care crescuse strîmb. Și 
acum uite ce brad de flăcău !

Cazul Puni e cunoscut în patru 
sate. Romînii și maghiarii îl relatea
ză cu aceeași căldură în glas. învă
țătorul Ion Cazan, cronicarul satuj 
lui, i-a dedicat o schiță intitulată 
„Nu sînt copii orfani".

Noi am pomenit aici pe cei doî, 
pentru omenia lor dar și pentru sur
prinzătoarea pricepere și răbdare pe
dagogică de care au dat dovadă.

★

Ne lăsăm duși de președinte pe 
ulița mare. De-o parte și de alta 
case în construcție, oameni cățărați 
pe zidurile roșii întinzînd sforile cu 
plumb, neveste amestecînd morta
rul.

— E la noi în Sîntana un fel de 
febră a construcțiilor — remarcă 
președintele, — și arată cu codiriș- 
ca. — Asta e a lui Cordoș fierarul. 
Colo e a lui Gheorghe Domahidi, 
apoi a văduvei Irina Fereș, a lui 
Alexandru Albert. Bățul din mîna 
președintelui împunge aerul în toa
te direcțiile. Ritmul înnoirii este 50 
de case pe an. La ridicatul caselor 

DRUM
Toate mi-au plăeut: 
asprele poteci, 
muntele tăcut 
sub azururi reci 
— cit se oglindea 
mut în firea mea.

Sus ajuns, mi-am zis, 
zdrenfe am să cad 
vouă, flori din vis, 
să vă fiu răsad.
Dar n-a fost așa, 
Nu. N-a fost așa.

Ce visam ? în larg 
de-orizonturi noi 
ternul drum să-1 sparg 
și să-1 spăl cu ploi 
ploi de flori — mălin 
inimii alin...

Ci mă așteptau
toți ce-mi sînt de-un stat; 
și cu toți cîntau — 
marșuri de luptat ; 
lieduri de-mpliniri, 
ode-ntregii firi.

Toamnele cădeau 
cil un bufnet greu : 
anii mei urcau 
— le cînta Orfeu. 
Spiniște și stînci 
...dar urcam pe brînci.

Ci aici îmi știu 
fruntea lîngă stea, 
sîngele mai viu, 
vie dragostea.
Pot să dau din 'nalt 
cerului asalt.

GEORGE DEMETRU PAN

fac clacă, urmînd aceeași lege a coo
perării, prezentă pretutindeni în via
ța și munca lor. Dacă vă duceți sea
ra ia cămin, o să-i vedeți pe aceiași, 
dansînd tot împreună, Abrudeanca 
și Ceardașul. Surpriza cea mare o 
dezvăluie ulița abia acum. Dintr-o 
casă se aud sunete de pian. Ultimul 
obiect intrat în casele colectiviștilor 
e pianul. Pianul în lunca Mureșului 
este, istoricește vorbind, în perioada 
lui de revenire. El a împodobit co
nacul moșierului și a dispărut o dată 
cu acesta. Acum după cum se vede, 
reapare răspunzînd celei mai recen
te cerințe de cultură a colectiviști
lor. In Chinari sînt trei piane. (Deo
camdată). Unul e la dulgherul Ște
fan Domahidi pe care l-am văzut bă- 
tînd, ziua, stîlpii la magazia de 50 
de vagoane. Cu aceleași mîini apasă, 
la ora șase seara, ora lui de mu
zică, pe claviatura pianului. Cînd 
sînt repetiții la orchestră, își ia pi
culina și zorește spre cămin. E no- 
tist, are repertoriu personal, așa că 
nu se joacă „de-a muzica".

La Graur Martin descoperim o 
pianină de toată frumusețea. Graur 
e dirijor al orchestrei amintite. Dar 
elementul muzical al casei e copi
lul Iosif.

— Fă-ne o probă — îi zice tatăl.
Băiatul se cațără pe scaunul tur

nant și cu ochii pe partitură atacă un 
menuet, apoi un rondo și un alle
gretto. Este clipa pe care și-a ales-o 
Graur tatăl ca să spună că el S-a 
născut tot în locul acesta, într-o co
libă învelită cu paie și că visul lui 
de copil a fost să aibă o muzicuță de 
gură. Se vede că în semn de răzbu
nare pe un astfel de trecut a mai 
cumpărat două violoncele, o vioară 
și un flaut, făcînd să-i semene casa 
cu fossa unei orchestre.

...Am uitat cu totul de copilul de 
la pian. O singură ființă l-a urmă
rit cu mare atenție, un canar cu nu
mele de Petre, care-1 acompaniază 
de fiecare dată, fluierînd melodii nu
mai de el știute, din tara lui de 
baștină.

VIRGIL TOSO
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Mărturisesc cu bucurie că noul teanc de scrisori 
la care-mi este dat să fac poșta redacției conține 
multe versuri frumoase, o bună parte din ele fiind 
intr-un stadiu aproape de publicat. Faptul că expe
ditorii plicurilor își mărturisesc apartenența la cite 
un cenaclu sau cerc literar relevă fără îndoială, 
cheia acestor succese. Dealtfel, buna îndrumare a 
cenaclurilor și cercurilor literare se constată lesne 
si în aria tematică înaintată și variată a poeziilor. 
Unitatea dintre conținut și formă se tălmăcește, în 
acest sens, foarte limpede. Un fond de idei înalte 
va da naștere unei poezii frumoase, unei poezii via
bile, pe cîtă vreme micile idei vor duce la poezii 
minore (presupunînd, bineînțeles, că avem de a face 
cu un poet talentat).

Și acum, cîteva probleme de principiu.
Ținînd seama că publicația noastră se referă în 

mod special la cititorii din mediul sătesc, e de dorit 
ca poeziile care ne sînt trimise să aibă, în mod 
precumpănitor, o tematică inspirată din viața nouă 
a satelor.

De aici reiese un alt deziderat al nostru asupra 
căruia, dealtfel, am insistat și într-o altă poștă a 
redacției : pentru ca poeziile pe care le publicăm 
să-și atingă cît mai deplin scopul, e bine ca ele să 
îmbrace o haină simplă, ușor accesibilă numeroșilor 
noștri cititori. Simplă și nu simplistă. Am făcut 
această remarcă întrucît în poeziile unor tovarăși 
ca Vasile Pop (Hunedoara), Dumitru Grigoraș (Iași) 
ne întîlnim cu versul alb, vers pe care nu-1 soco
tim de loc lipsit de interes, dar care, pentru citi
torii noștri de la sate, nu este eficace. Tot aici am 
amintit abundența unor neologisme ca wolfram, lin
țoliu, abuziv, carlingă etc. la tov. Titi Gheorghiu 
(Vaslui) sau fluorescente, gravat, amprenta, torid la 
tov. Vasile Pop (Hunedoara) cum și alte neologisme 
folosite de către alți tovarăși, adeseori din simpla 
dorință de-a epata. De-aici ia naștere o poezie in- 
telectualistă, păstrînd o distanță parnasiană față de 
cititor, poezie pe care n-o admitem nici în sinea 
noastră dar mai ales ținînd seama de specificul re
vistei.

Și încă un sfat pe care l-am da debutanților în 
poezie. Este insuficient, întru totul insuficient, să fo
losim cîteva simboluri abstracte, adeseori vagi, sim
boluri de altfel de demult depășite în poezia noastră 
contemporană. Nu. Pentru a cînta înălțimile strălu-

TOAMNA
PE ARGEȘ

Noi, rodul verii l-am întins pe masă

Ca să se simtă toamna, din nou la ea acasă 

Potecile pădurii s-au pardosit cu-alune 
Pe ele pașii toamnei mai limpezi să răsune.

Nerăbdători flăcăii s-o vadă în pridvor 
Sărută ochii toamnei din ochii fetelor 

Sămînța s-o cunune, pe-ntinsele miriști. 
Cu brazdele mănoase, brigăzi de tractoriști, 
Alaiul primăverii de pluguri a purces 
Cu zorii-n calea toamnei pe 
Să-nceap-o nouă toamnă. Se 
Purtînd în ochi belșugul și-n 
Taraful colectivei pe Argeș s-a

Ca pe la noi să-i zică un cînt de bun venit

nesfîrșitul șes 

pregătește țara; 
inimi primăvara 
pornit

MANEA FLORIN

MUNȚII MEI
cremene 
lor.

Munții mei de granit și de 

îmbracă cărările cu inima 
Ca două surori gemene 
Paralele îi sînt apele și șoselele-n zbor.

Munții mei picătură cu picătură adună
Pentru noi oamenii, apele —

Oglinzi în care vibrația luminii răsună 
Ca pădurile cînd vîntul Ie atinge clapele.

Munții mei au inima ca a ta, ca a mea. 
Pulsul lor îl auzi în fiece temelie de casă, 
In toate clădirile ce se prelungesc cu o stea 
Munții mei de-aceea-și poartă sus fruntea 

frumoasă.

DUMITRU GRIGORAȘ
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citoare pe care a ajuns patria noastră, nu e de ajuns 
să folosim la nesfîrșit, imagini ca zori noi, zori de 
purpur, zări luminoase, soare etc. Deseori elemente 
masive, agregate care tălmăcesc monumentalitatea 
construcțiilor socialiste sînt comparate numai cu o 
floare. Vasile Pop ne asigură că:

Viitorul crește din furnale 
desfășuiîndu-și proaspete petale.

La fel, într-o poezie dealtfel reușită, tovarășa 
Stela Costan ne rostește :

Un trandafir e Hunedoara, 
Petalele-i de-ofel aprinse etc...

Și mai sînt și alte lumi florale care idilizează 
giganții construcției socialiste. Dar comparația la 
care vrem să ne oprim este soarele. E atîta soare 
în poezii încît îți vine, să crezi că poeții au renun
țat să-și mai cînte pămîntul. Spicuim cîteva citate.

De steagul roșu-mi reazim soarele și viafa (V. 
Pop); Privirea lui a strîns atîta soare (IA. Cristea).; 
Numai soare și noroc / izvor în orice loc (R. Chira). 
Soarele pe chipuri strălucește (G. Breazu) ; Va stră
luci alăturea de soare (I. Durac) ; Suindu-și visele 
spre soare (S. Costan).

E bine apoi să muncim mai mult pe manuscris. 
Graba, superficialitatea pe care tînărul începător le 
socotește de neobservat, redactorul cu ochiul format. 
Ie observă de la prima lectură. Nu putem încre
dința tiparului cu atîta ușurință, versuri nefinisate. 
Termenii improprii bat la ochi. Iată cîteva exemple.

Tov. Mircea Cristea în poezia Otelarul (poezie 
cu ultimele două strofe foarte frumoase) ne 
spune că oțelarul avea „fruntea patinată de sudori". 
Cred că e de prisos să mai comentăm imaginea. La 
tov. Vasile Pop întîlnim o „stea roșie de stîncă" (pro
babil din marmură roșie), după cum la tov. St. M. 
Ardan, combinele sînt niște „furnici argintii" — într-o 
poezje, altminteri frumoasă. In poezia „Se-apropie 
ziua de Ion Durac, comunismul bate la poarta isto
riei cu limbă de clopot. Cităm :

Comuna

La poarta istoriei bate
Cu limbă de clopot I (și încă cu semnul exclamării)’.

Intr-o poezie a tov. Dumitru Grigoraș (de altfel 
poet aproape format, de-un real talent), minerul in
tră în mină cu : luciri de stea, fișa de cer senin, 
aripe de vmt, flori și o pasăre măiastră. Oare ace
stea sînt elementele vieții noi cu care pătrunde un 
miner in mină ?

Ar fi ceva de spus, tot în privința pripei și des
pre rime. Nimeni nu se declară în dezacord cu aso
nantele dacă bineînțeles ele nu abundă. Dar de la 
asonanță Ia nonrimă, e o cale lungă. Iată : tov. Mir- 
c?a. Cristea rimează pădurii cu amintirii, urii cu ță- 
nnii, iar tovarășa Stela Costan rimează cîmpuri cu 
adîncuri, învolburat cu desfac etc. Poezia fiind o artă 
a măiestriei, va trebui întotdeauna să fim atenți la 
limbă, să folosim o limbă aleasă, „ca un fagure de 
miere"

Pe scurt, cîteva sfaturi fiecărui tovarăș, în parte î

Tov. CORNEL PĂTRAȘCU (Voetin). — Salutăm 
tînărul dumneavoastră cerc literar în cadrul căruia 
activează țăranii colectiviști. Vom publica în curînd 
poezia „Sărbătoare" a tovarășului colectivist Nico- 
lae Letu. Mai trimiteți-ne material și vă vom răs
punde detailat, în plic.

Tov. VASILE POP (Hunedoara). — Despre poe
zia în vers alb v-am spus mai sus. Prima poezie 
despre Partid plutește in apele generalităților (Sub ra
mura-! de purpur se naște dimineața etc.). Cea de-a 
doua are versuri realmente frumoase :

Dîndu-mi îndrăsneala zborului prin spafil
Cind deschid cu fapta drum spre constelații.

Sau:
Ești zidarul tînăr din înalt de schele 
Ce-ntefește focul tinereții mele.

Dar, din păcate, strofele 3—4 scad din intensitatea 
poeziei și ajung pînă la a neglija ritmul. Revedeți 
poezia și trimiteți-ne-o refăcută. A patra poezie na 
este izbutită.

Tov. ST. M. ARDAN (Ciul) — Reținem Combinele. 
Poezia Vara, în schimb este idilică, cu flori, soars 
simfonia vieții, brațe suave etc., etc., etc.

Tov. G. BREAZU (Găești). — Poezia Ale noastre 
este mai aproape de un text de muzică. Adresați-vă 
unui compozitor.

Tov. MIHAI SEITAN (Găiseni-Titu) — Cele două 
poezii Belșug și Bunicul nu nl se par încă concluden
te pentru posibilitățile dumneavoastră. Cert este că 
aveți dexteritatea versificării dar temele sînt tratata 
nițel cam ușor. Mai trimitețL

SPIRU CHINTILĂ — VISURI — (ac va forte).

Tov. MANEA FLORIN (Brașov). — Reproducem 
în numărul de față „Toamna pe Argeș".

Tov. ION DURAC (Tîrgoviște). — Cu toate că au 
imagini și strofe frumoase poeziile dumneavoastră 
sînt inegale. Finalul poeziei „Toamna" place, dar 
cele două strofe de început sînt parazitare, întrucît 
nu spun nimic nou. în poezia „îndemn" dați sfaturi 
poeților, ceea ce. nu cred că, e cazul deocamdată. 
„Se-apropie ziua" e retorică, plus finalul de care a- 
minteam mai sus. „Cunoștințe la mare" e un repor
taj ziaristic ritmat, cu excepția ultimei strofe în care 
emoția este autentică. Scrieți mai simplu! Nu vă 
complicați inutil I

Tov. DUMITRU GRIGORAȘ (Iași). — Dumneavoa
stră știți să scriți poezie. V-o spun de la inimă la 
inimă. Poeziile „De toamnă" și „Munții mei" pe care 
o publicăm în acest număr — sînt în întregime izbu
tite. Nu însă și poezia „Minerului". Stilul dumnea
voastră fiind cam inaccesibil cititorilor „Albinei", vă 
sfătuiesc să vă adresați „Luceafărului". Cred că o să 
aveți sorți de izbîndă.

Tov. IO AN STANCIU (Luduș). — Versurile dum
neavoastră, în spirit folcloric, au sprinteneală, firesc, 
umor, prospețime. Ele aduc însă a program de briga
dă și cred că ar fi foarte nimerit să scrieți programe 
pentru brigăzile artistice din raionul dumneavoastră. 
Așa cum se prezintă ele, nu intră în interesul redac
ției noastre. Trimiteți-ne altceva.

Tov. VASILE DUMA (Zalău). — Admirăm stră
duința dumneavoastră în a scrie versuri inspirate din 
viața nouă a satelor noastre. Deocamdată însă ver
surile cuprind stîngăcii. Mai încercați, mai munciți 
pe manuscris. Adresați-vă unui cerc literar. Acolo 
veți avea multe de învățat.

Tov. RADU CHlRCA (Vîrloape-Roșiori). — Ace
leași sfaturi. Adresați-vă unul cerc literar.

Tov. STELA COSTAN (Cluj). — Unele greșeli din 
poeziile dumeavoastră au fost amintite mai sus. 
Scrieți mai simplu. „Sensul oțelului" nu e lipsită de 
calități.

Tov. MIRCEA CRISTEA (Craiova). — Poezia „A- 
lături' ni se pare prea cețoasă. Nu înțelegem exact 
ce voiți să spuneți. Poezia „Oțelarul" merită refăcu
tă. Prima strofă este artificioasă. La strofa doua su
pără versul „Privirea lui a strîns atîta soare" prin- 
tr-o imagine ultrafolosită. Mai trimiteți.

Tov. P. T1RNAVE (Tg. Mureș) — Poezia „Buni
cul" nu este încă realizată artistic. în plus este lu
crată pe vechea antiteză generală de alb-negru, fără 
a aduce elemente noi. Mai trimiteți-ne și alte poezii.

Tov. TITI GHEORGHIU (Vaslui) — Scrieți cu 
umor, dar cu un umor prea intelectualizat. Excesul 
de neologisme și, în genere, unghiul din care abor
dați materialul liric ne împiedică să vă publicăm.

Cu acestea, încheiem poșta redacției, urînd cola
boratorilor noștri, din toată inima, spor la muncă.

AL. ANDRIȚOIU
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La New York s-a deschis cea de-a 18-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Din nou, problema cea mai 
arzătoare care va sta în centrul discuțiilor va fi de
zarmarea. Popoarele din lumea întreagă nutresc speranța 
ca s®si"nea va realiza noi pași pe calea destinderii în
cordării, apropiind și mai mult lumea de realizarea 
dezideratului epocii noastre : dezarmarea generală și 
totală.

Printre cele 80 de puncte înscrise pe ordinea de zi 
multe, sînt legate de lichidarea definitivă a sistemului 
colonial. Se știe că de nenumărate ori, între cele două 
sesiuni, a fost nevoie de convocarea Consiliului de Se
curitate, deoarece în diferite teritorii cum ar fi — Re
publica. Sud Africană, în coloniile portugheze sau în 
Rhodezia de sud colonialiștii au creat situații încordate. 
Acum, de la cea de-a 18-a sesiune se așteaptă luarea 
unor hotănri ferme pentru lichidarea definitivă a sis
temului colonial.

Activitatea delegației țării noastre se înscrie și în 
această sesiune pe linia eforturilor constructive de a 
găsi soluții eficace la problemele internaționale litigioase, 
linie promovată de țările socialiste, de toate forțele iu
bitoare de pace.. Prestigiul R.P. Romîne pe arena inter
națională, prestigiu dobîndit prin promovarea cu con
secvență în politica externă a principiilor coexistentei 
pașnice, conferă delegației noastre la O.N.U. un loc de 
cinste printre cele 111 delegații ale statelor membre.

Luîndu-și dorințele drept „realitate'’ oiicialitătile din 
Bagdad au anunfal distrugerea iorfelor revoluționare 
kurde. Adevărul este însă că cea mai mare parte a 
teritoriului kurd se află sub controlul iorfelor revo
luționare. Operațiunile militare continuă între regiu
nea situată Ia sud de Kinkuk și localitatea din nordul 
tării, Zakho. Despre mersul operațiunilor a relatat, 
la Paris, Jalal Al-Talabani, reprezentant al comanda
mentului tortelor revoluționare kurde, care se alia în 
drum spre New York. El intenționează să ia cuvîntul 
Ia sesiunea Adunării Generale a O.N.U. dacă aceasta 
va discuta problema kurdă.

Forțele patriotice sud-vietnameze obțin succese în
semnate. După cum anunță postul de radio „Elibera
rea , partizanii sud-vietnamezi au respins trei opera
țiuni de „curățire" ale trupelor diemiste, au scos din 
luptă un mare număr de soldați diemiști, au doborît 
cinci avioane, au capturat arme, au eliberat populația 
din 19 lagăre strategice. Paralel cu lupta de eliberare, 
populația din Vietnamul de sud își manifestă deza
cordul fată de regimul dictatorial prin numeroase 
manifestații. Cu toate represiunile polițienești demon
strațiile antidiemiste ale studenților se extind și cresc 
în intensitate.

Dintr-o închisoare din orașul Trujillo (Venezuela) 
au evadat 9 membri ai Frontului de eliberare națio
nală. Acțiunea a fost organizată de forțele armate de 
eliberare națională. Printre evadați se află fostul 
căpitan Teodoro Molia Villegos, care a condus o 
răscoală în mai 1962, Fabricio Ojeda, fost membru al 
parlamentului venezuelean, care s-a alăturat partiza
nilor din statul Falcon și alții.

NOTE
POLITICE

Asemănări 
cu tîlc

Sărit Tanarat, dictatorul Tai- 
landei, tară din sud-estul Asi
ei, a hotărit peste noapte să se 
proclame „părinte al poporu
lui" și „binefăcător al națiunii". 
Este, desigur, numai un modest 
început. De pildă, răposatul 
Trujillio, dictatorul doborît al 
Republicii Dominicane, își ridi
case peste 1 800 de statui, iar 
numele și portretele sale tro
nau pretutindeni, avînd dede
subt cele mai fanteziste ins
cripții: „primul învățător al 
țării", „tatăl năpăstuifilor". 
„marele binefăcător" ele. Opi
nia publică mondială știa însă 
că poporul dominican era de
cimat 6e mizerie și teroare, în 
timp ce familia Trujillo stor
cea din fără bogății fabuloase, 
demne de un Rokeffeller sau 
Morgan.

Asemănătoare sînt lucrurile 
și în Tailanda... Pe bun temei 
se spune că acolo sînt mai 
multe cazărmi și închisori, de
cît școli și spitale. Cei aproape 
26 milioane de locuitori ai țării 
trăiesc de peste 18 ani într-un 
regim care a proclamat starea 
de asediu drept principala me
todă de guvernare. Dictatorul 
Sărit Tanarat s-a lăudat, în fața 
unor ziariști străini, că la el în 
fără „nemultumitii nu mai au 
timp să-și repete vorbele de 
ocară contra regimului, deoa
rece polifia sosește cu viteza 
fulgerului acolo unde e cazul 
să facă ordine sau arestări", tn 
ultimii doi ani, peste 160 000 de 
tailandezi au luat drumul lagă
relor de concentrare. Cîteva 
mii de oameni ai muncii au 
fost asasinați în timpul greve
lor și manifestațiilor. Mii și mii 
de hectare de pămînt cultivabil 
a fost răpit făranilor și trans
format în terenuri de in-

O demonstrație a țăranilor și muncitorilor agricoli din Ecuador. 
Demonstranții protestează împotriva exploatării la care sînt 
supuși de trustul nord-american „United Fruit Company"

struefie ale blocului agresiv 
S.E.A.T.O. Dintre adversarii po
litici ai lui Tanarat au scăpat 
cu via/ă doar cîțiva, care se 
veștejesc însă îndărătul zăbre
lelor. La Bangkok, capitala 
tării, unde se află și sediul 
S.E.Â.T.O., pe străzi forfotesc 
mai mulți soldați, polițiști și 
jandarmi decît civili, tn școlile 
superioare bătaia face parte in
tegrantă din „programul de în- 
văjămint".

Pribegii
Tîtaărul italian Mario a cău

tat în zadar de lucru timp de 
18 luni. Disperat, a hotărit să-și 
încerce norocul în marile orașe. 
La Milano „a avut noroc" : a 
semnat un contract cu repre
zentanții unei firme franceze 
După cîteva zile a părăsit Ita
lia. Acasă a rămas mama lui. 
Fiul i-a făgăduit s-o ajute.

„Este inutil să spun — își a- 
mintește el de primele luni de 
viață în Franța — că cîștigul 
meu abia mi-ajungea să mă în. 
trețin". Cînd a expirat contrac
tul, necazurile emigrantului 
italian au început din nou. In

sfîrșit, a reușit să găsească de 
lucru în orașul Boulogne. Dar 
a treia parte din salariu trebuia 
plătită pentru locuință. Mînca- 
rea și alte cheltuieli obligato
rii topeau repede bruma de 
cîștig. Era continuu înglodat în 
datorii.

însă situația lui Mario nu 
este încă cea mai grea. Zilele 
acestea, ziarul „La Croix“ a- 
nunța că aproape toți oamenii 
muncii care au venit în Franța 
din Africa sînt analfabeți și nu 
cunosc nici o meserie. Ei locu
iesc în cocioabele de Ia perife
ria Parisului — bidonvillurile 
înjghebate din cartoane, seîn- 
duri putrezite și tablă... i

Peste 1 500 000 de imigranți, 
de 30 de naționalități, duc o 
viață nenorocită în Franța. 
Majoritatea o constituie ita
lienii, algerienii, spaniolii, por
tughezii, marocanii, alungați de 
acasă de nevoi, dar găsind pre
tutindeni aceleași condiții grele 
de muncă și de trai. „Pribegii", 
cum sînt numiți de presa occi
dentală acești oameni care își 
caută în zadar un rost stabil, se 
lovesc mereu de realitatea 
cruntă a lumii capitaliste : pe 
omul muncitor foametea îl pîn. 
dește și acasă și printre străini.

P. TATARU

PRIN ȚĂRILE LUMII

IN DESERTURILE
SAMAREI

Intr-una din diminețile petrecute 
pe pămîntul egiptean mi-am pro
pus să cunosc Sahara, cu pustiu
rile ei nesfîrșite de nisip.

Dacă locuiești la Cairo, cel mai bun lu
cru este să o pornești pe drumul ce merge 
pe lîngă piramide și de acolo să o iei prin 
deșert spre țărmul Mediteranei, la Alexan
dria.^ Arșița soarelui te obligă însă să fii 
prevăzător. E nevoie să ai un termos, care 
să țină rece băutura răcoritoare, și trebuie 
să te înarmezi cu răbdare pentru a rezista 
unui drum greu și înăbușitor.

In stînga șoselei, la ieșirea din Cairo, îți 
ies în întîmpinare piramidele ce se înșiruie 
pe o mare distanță, în deșert. Blocurile 
mari de piatră sînt înnegrite de vînturi și 
soare. Nu spun și de ploi fiindcă ploaia 
prin aceste locuri e o raritate. Construcția 
lor, executată cu secole în urmă, te face să 
te oprești și să le privești. La poalele pri
mei dintre ele se află celebrul Sfinx. Sea
ra, aici, sînt organizate mari spectacole. Un 
public numeros, din țară și străinătate, as
cultă povestea piramidelor, în timp ce re
flectoarele cu lumini multicolore le lumi
nează. Ca într-un vis, pe undele unei mu
zici vrăjite iei parte la desfășurarea unei 
povești cu faraoni, cu lupte, cu întîmplări 
din cele mai zguduitoare. Dar, să plecăm 
căci lîngă noi au venit cîțiva oameni cu 
cămilele de căpăstru. La un semn, cămilele 
îngenunchiază și noi am putea încăleca 
între cocoașele lor la prețul a cîtorva go
logani. O clipă și aparatul de fotografiat 
ne-ar putea oferi o frumoasă amintire. Să 
plecăm însă. Deșertul ne-a și luat în pri
mire.

Șoseaua asfaltată, ce se încumetă să taie 
întinderile de nisip, ne îndeamnă să por
nim. De-a lungul ei, din loc în loc, sînt 
butoiașe de tablă, golite de smoală, ce au 
servit la întreținerea drumului. Uneori vîn- 
tul le-a împins departe și le poartă ca pe 
niște ciulim ai Bărăganului.

Cu cât ne îndepărtăm de limba de ver
deață a Nilului, cu atît începem a simți 
că aerul se rărește. Nisipul începe să ne 
distreze cu culorile lui, nu totdeauna ace
leași, căci în anumite momente ale zilei, 
sub razele soarelui, albe și puternice, cris
talele de nisip aruncă sclipiri tot mai di
ferite. Ești martorul unor jocuri de culori 
în care se folosesc multe ape ale galbenu
lui și roșcatului. Ochiul nu mai întîlnește 
nimic decît movile de nisip construite azi 
de vînt și mîine dărîmate tot de el. Sub 
acest mare obroc, fața pustiului e în veș
nică frămîntare. Setea începe să te încerce,

Pe șantierul baraju
lui de la Assuan

cînd, deodată, în plin pustiu se ivește de 
la depărtare cîte o firmă uriașă. „Consu
mați delicioasa înghețată Groppi", te în
deamnă reclama. Nici că se poate un mai 
potrivit moment pentru a te face să gîn- 
dești la răcoarea înghețatei.

De la un timp, înfierbîntat de soare, 
încep să-ți iasă în cale lucruri ciudate. 
Panglica de șosea o vezi ca pe o apă curgă
toare pe deasupra căreia plutești cu ma
șină cu tot. La amiază, la orizont apar 
unele arătări, copaci, clădiri ce nu există 
în realitate. E vestita fata morgana, închi
puirea închipuirilor.

După cîteva ceasuri de mers, zărim un 
punct negru ce crește mereu. însoțitorul 
egiptean ne spune că acolo e un punct de 
oprire, cu răcoritoare. Ne oprim în fața 
unei elegante vile — o adevărată oază co
mercială — mașina pentru a se adăpa cu 
benzină, iar noi să gustăm deliciile unui 

arc-suc, un lichid portocaliu-roșietic vani- 
lat, o felie uriașă de pepene, sau să bem 
mult rîvnita maia, apa cea de toate zi
lele.

în drumul nostru întâlnim și locuitorii 
deșertului, așa-numiții beduini. Așezați cu 
corturile pe nisipuri, ei duc o viață ne
maipomenit de grea. Nici nu știi cum pot 
trăi astfel oamenii, în cea mai cumplită să
răcie, în veșnică pribegie. O fată se oprește 
și ne zîmbește. Un chip frumos, smolit, 
apare dintr-un tufiș de păr negru și lucios. 
Un minut doar căci, întoreîndu-și fața de 
la noi, se îndreaptă grăbită spre corturile 
zdrențuite, spre lumea ei, neînchipuit de 
grea.

Acest pustiu înfiorător te face să crezi 
că niciodată nu va fi îmblânzit. Cu toate 
acestea, omul a început să-1 înduplece. 
Ici-colo apar niște plantații. Sahara în
cepe a fi fertilizată. Livezi cu Tim-șold, 
un fel de nuci cu lichid dulceag, se întind 
pe suprafețe tot mai mari. Soarele își var
să însă căldura asupra lor, făcînd ca frun
zele să se pleoștească ca și cum ar fi opă
rite. Livezile însă trăiesc, udate cu apele 
bogate ce zac, la adîncime, sub acest o- 
cean de nisip.

E o luptă grea, o luptă îndârjită cu na
tura pe care omul caută să o supună și 
reușește încetul cu încetul.

Plantarea unor porțiuni de deșert cheamă 
aici și oameni. Iată de ce, cu cît ne a- 
propiem de portul Alexandria, cu atît se 
face mai mult simțită prezența omului. Dar 
tot privind la minunile din jurul nostru 
n-am observat că apa în motorul mașinii 
clocotea. Am oprit, în timp ce pe lîngă 
noi, o caravană de cămile, transportând 
mărfuri, înainta încet, răbdătoare. Sus, la 
înălțimea spinărilor lor, un om într-o hla
midă albă, cînta. Era un cântec liniștit și 
fără de sfîrșit, ca nisipurile prin care 
înotam.

Ah, ce bună-i apa rece din termos și cît 
de repede am vrea să ajungem la Alexan
dria, printre oameni 1

CONSTANTIN SIRBU
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Dintre colectiviștii din comuna Făcăieni, raio
nul Fetești, 840 și-au cumpărat pînă acum bici
clete și 32 motociclete.

(Coresp. CONSTANTIN FRINCU)

— Și mata ți-ai cumpărat motor, moș Culai ?
— Păi ce, ai fi vrut să rămîn... de căruță ?—

Desen de T. PALI»

Intr-o dimineață, State 
se-ntîlnește cu Istrate.
State (cam cu chef) îi zice :
— Unde umbli, mă amice ?... 
Nu te mai arad de fel...
Te-am tot așteptat să vii 
să mai stăm de vorbă și 
să cinstim un păhărel...
— Eu, mă State, beau în casă 
cîte-un păhărel, la masă.
Tu, de cînd te-ai însurat, 
bei (cum văd) mai mult prin sat... 
...Și, din una-n alta, State 
(pus acum pe zeflemeală) 
îl întreabă pe Istrate :
— Cit primiși la împărțeală ?
— Cam un car și jumătate, 
iar în bani, vreo șapte mii.
— Măi al dracului să fii !...

G.A.C. Cobadin (Dobrogea) și-a 
depășit planul la păsări cu 6 000 capei»

Tu știi cum o învîrtești, 
cum o dai și ce tot faci, 
că de-o vreme, huzurești...
Eu luai doar vreo patru saci, 
iar în bani, ca să vezi frate, 
șase sute mari și late...
Nu încape îndoială : 
s-a greșit la socoteală...
— Ce tot trăncănești, mă State!
(îi răspunde și Istrate).
— Eu îți spun că n-ai dreptate !...
Și pomind-o în spre luncă
îi mai zise: — Vezi cum ești ? 
Tu se vede socotești 
zilele cînd chefuiești
tot un fel de zile... muncă...

MIRCEA CODRESCU

JHaqa/dii tuuo-enal
Cică primul puișor 
Născut in incubator 
Ar fi fost un ghem bălan 
Și din fire năzdrăvan, 
Că ieșind din carapace 
Și sărind încolo-ncoace 
S-a trezit, biped ștrengar, 
Pe o filă de dosar. 
Așa fin și mititel, 
Zău că nu pricep de 
Unde-o fi-nvățat șire 
Să cunoască alfabetu 
Căci se puse să-și inc 
Ochii mici ca două pune 
Și deodată, dumirit, 
Slobozi un piuit 
— Oușoarelor, aflați, 
Vom fi 15 000 de Irați 
(Ciți am fost planificați !) 
Dar in luna următoare 
Preumblîndu-se la soare 
Puiul a pornit, se zice, 
Pe „teren", să verifice 
Dacă cifra anunțată 
E deplin realizată. 
Și-uite-așa, precum vă spui,

STEM AN F?liP
Și făcură
După ca
Ghemo
lrcm

Sau să

Numără din pui în pui 
6 000 capete-n plus ! 
„Tot ai noștri-or fi, ori nu-s ? 
Șade puiu-n coadă și 
Prinde calm a socoti: 

or fi niscai străini 
ș, de prin vecini, 

-aici la noi 
i de soi 
doi !“ 
rios, 
ătăsos 

din aripioare^ 
b-ngrijitoare 

ntreabă foarte-nfipt
— Zău că nu pricep nici... fript 
Cum de n-au ieșit taman
Cîți au fost trecuți în plan ?t 
Ea atuncea l-a privit 
Și atit i-a glăsuit:
— 6 000, să nu te mire, 
Sînt... o mică depășire I 
La această veste care 
I-a părut uluitoare, 
Simte puiul, dumiritul, 
Că îi piere... piuitul.

(Din programul brigăzii artistice de agitație a 
căminului cultural din comuna Beșenova Noua, 
raionul Timișoara).

Clientul: Bună ziua. Aveți 
stofe ?

Vinzătorul (atent) : Avem, ia-
tă-le. De care doriți î

Clientul: Maro închis aveți l 
Vinzătorul: Avem. 
Clientul: Dar deschis ?
Vinzătorul (prompt) : Și. Să vă

dăm ?
Clientul : Nu. Dă-mi o pereche

de pantofi...
Vinzătorul: Imediat.
Clientul: Numărul 45 aveți 1 
Vinzătorul: Da.
Clientul: Dă-mi te rog 41...
Vinzătorul (serviabil) : Avem

și 41.
Clientul : Bine, atunci dă-mi o

pereche... de 
elastici.

Vinzătorul (plin 
ciorapi de o 
rioară.

Clientul: Se-ntind ? 
Vinzătorul: Da. 
Clientul: Se string ? 
Vinzătorul: Desigur.
Clientul: Atunci strînge-i

pune-i la loc. Nu-i iau.

ciorapi supra-

de zel) : Avem 
calitate supe-
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are o meteahnă a lui. După 
ce te-a consultat, nu te lasă 
să vorbești. Cum deschizi 
gura, îți și strigă : „Vorba 1“ 
Așa e el. qrăbit sau atent ca 
nu cumva să se strîhqă prea 
multi bolnavi în anticameră. 
Dar iată ce i 
cu tovarășul 
lică.

După ce îl
cercetă pînă la ultimul șu
rub pe 
doctorul 
mandă :

— Nici
cinci tiqărj pe zi, fără qră- 
simi în afară 
carne o dată 
fructe...

Tovarășul 
ce îndrăzni :

— Tovarășe doctor...

s-a întîmplat 
contabil Ste-

ascultă și îl

ta

tovarășul 
Urleanu

un fel de

Stelică, 
îi reco-

băutură,

Tovarășul doctor Urleanu 
de la dispensarul comunal 
se înari'pc'e de bolnavi, e 
săritor la boala cuiva dar

de untdelemn, 
pe săptămînă,

Stelică numai

— Vorba, și fii atent mai 
departe I

— Aș vrea să--
— Vorba I

— Un singur cuvînt...
— Ai să vorbești cînd te 

vei prezenta peste o lună la 
control I Pînă atunci, res
pecți cu sfințenie tot oe 
ți-am spus I

Zis și făcut. Peste o lună 
contabilul se prezentă din 
nou la doctor. După ce îi 
cercetă fișa, doctorul Ur
leanu începu să-l cerceteze 
piesă cu piesă și apoi îl în
trebă :

— Dar cu regimul pre
scris cum stai ?

— Bine, tovarășe doctor. 
N-am pus picătură de alcool 
pe limbă, carne n-am mîncat 
decît o dată pe săptămînă,

nici grăsime, în afară de 
untdelemn. Numai cu tutu
nul a fost mai greu...

Tovarășul doctor Urleanu 
se înăspri :

— Cum, ai fumat mai 
mult de cinci țigări pe zi ?

— Dimpotrivă, oricît m-am 
străduit, n-am putut fuma cu 
nici un chip mai mult de trei 
sau patru țigări... Vedeți, eu 
sînt nefumător și nu-mi pri
ește fumul de tutun...

Tovarășul doctor se învi
neți.

— Bine, omule, dacă ești 
nefumător de ce nu mi-ai 
spus din 
Nu ți-aș 
fumezi...

— Am 
spun, dar
m-ați lăsat să deschid gura...

De atunci, tovarășul doc
tor Urleanu s-a hotărît să nu 
mai fie repezit, căci, de I 
graba strică, uneori, dacă nu 
treaba, dar regimul medical 
în mod sigur I

TILICĂ
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capul locului ?... 
fi recomandat să

încercat eu să vă 
dumneavoastră nu

Vinzătorul (răbdător) : Cu ce 
să vă servesc atunci ?

Clientul: Cu o condică. 
Vinzătorul: De ce ?
Clientul: De reclamații... 
Vinzătorul: Poftim.
Clientul (răsfoind-o) : Aha, de 

ce nu e scrisă nici o recla- 
mație în ea ?

Vinzătorul: Pentru că n-avem 
reclamații.

Clientul: V-am prins I în sfîr- 
șit, un „articol' pe care nu-1 
aveți I (scoate un creion și 
scrie încruntat în condică) Ar 
fi bine să se ia măsuTîTA 
(schimbînd deodată tonul și 
bătîndu-1 amical pe umăr) ca 
această „lipsă" să se extindă 
și la alte unități I

Aurel Gavrilescu, gestionarul 
cooperativei din comuna Indepen- 
dența-Călărași, închide și deschi
de magazinul după bunul său 
plac.

— Eu sînt indenpendent! Des
chid și închid cînd vreau eu I!

EPIGRAMĂ

Colectiviștii din Seaca de 
Cîmp — Calafat au reparat 
în numai 7 ore acareturile 
avariate de o furtună vio
lentă.

Pe o furtună ca-n poveste 
Aprig a muncit comuna 
Dovedind că omul este 
Mai puternic ca furtuna
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