
„E timpul de recoltat t...11 au vestit agronomii. 
Și combinerii au pornit de îndată mașinile ^mi
nune" în largul mănoaselor lanuri de orz...

In fotografie: Tinerii Nazif Ionuz și Donică

Haralambie fruntași al gospodăriei agricole de 
stat din comuna Ostrov, raionul Băneasa, regiu
nea Constanta, seceră fi treieră în același timp, 

cu combinele, ultimele hectare de orz. Ei au reu

șit ca numai în două zile să adune boabele de 
pe o suprafață de 72 hectare — făcînd astfel a 
economie de sute de brafe de muncă.

(Foto: P. DUMITRESCU)

Toatd primăvara țarina-a ctatat 
Toatd vata asta a cîntat, întruna. 
Insă mai ca cvamă-acum, la secerat 
Cînd ml se coboarân lan de aur luna
Preschlmbată-n nouâ secerâ — solie, 
Cîntă-ntreaga noastră veselă cimple.

Șl-a venit azi-vară, pe cimpia noastră. 
Ajutor la biata secetă străveche, 
O combaină ca o pasăre măiastră, 
O minune mare, fără de pereche. 
Pasăre măiastră, nimeni nu te-ntrece 
Artpa-ți ctt mii de secere culege.

Adunarăm aur din cimpli mănoase, 
Ciocirlia suie sprlntenă-n tării 
Și a pline nouă satul amiroase.
A colaci ți-a vinuri. Dacă-n sat ne vil.
Ia un loc la masă că e masa plină

recolta patriei Închină.

Haide, sus bărdaca pintecoasă care 
Se golește Iute și se umple iute. 
Scîrțîie pe stradă Încărcate care. 
Cu de toate cele, pentru toți, umplute. 
Sus, pe bolta mare, soarele stă 

paznic.
Secerișul nostru-1 muncă, dar 

șl praznic.

al. AHciirrorj

UN EVENIMENT DE SEAMĂ 
IN VIAȚA TINERETULUI NOSTRU

Ț n dimineața zilei de sîmbătă, 30 iu-
I nie, s-au încheiat lucrările celui de 

al doilea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitor.

Raportul de activitate al C.C. al U.TM. 
| prezentat la acest Congres a arătat cori- 
? tribuția adusă de tineretul patriei noastre 
[alături de întreg poporul muncitor la con

struirea economiei naționale, la dezvol
tarea necontenită a industriei si agricul
turii si totodată succesele obținute în lup
ta pentru însușirea științei si culturii îna
intate, pentru educarea comunistă a tine
retului. La toate acțiunile politice initiate 
și organizate de partidul nostru în anii 
care au trecut de la eliberarea tării, ti
neretul a participat din plin, făc'nd în 
toate împrejurările dovada patriotismului 
său înflăcărat.

IAgnita-Botorca, Salva-Vișeu, Bumbești- 
Livezeni, Ozana-Cracău, Cerna-Jiu, iată 

nume care au devenit simboluri de ero
ism și glorie a tineretului nostru. Din 
rîndurile tineretului țării s-au ridicat mii 
de fruntași în industrie, agricultură, cer
cetători științifici de valoare. Tineretul 
nostru e cunoscut și prețuit pînă departe 
peste graniți. El are legături sincere și de 
nedesfăcut de prietenie cu tineretul iubi
tor de pace și progres din toate țările lu
mii. Restabilirea relațiilor prietenești cu 
R.P.F. Iugoslavia a adus după sine și 
restabilirea legăturilor de prietenie dintre 
tineretul din țara noastră și bravul tine
ret iugoslav.

Acum, spre șantierele socialismului 
| răspîndite pe întreg cuprinsul patriei se

îndreaptă neîncetat mii de tineri. Ei în
chină muncii de aici energia lor clocoti
toare și urmează în același timp o școală 
a bărbăției și călirii.

Congresul a subliniat în mod deosebit 
sarcinile tineretului de la sate. Obiective
le principale ale celui de al doilea cinci
nal în agricultură trebuie să fie obiecti
vele de luptă ale fiecărui tînăr conștient 
de la sate. Asigurarea precumpănirii sec
torului socialist în agricultură la sfîrșitul 
cincinalului, obținerea unei producții a- 
nuale de cel puțin 15.000.000 tone dte ce
reale, sînt sarcini a căror îndeplinire cu 
succes necesită neapărat participarea ti
neretului de la sate.

In cuvîntarea rostită la cel de al doilea 
Congres al U.T.M., tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dei arată că organizațiile de U.T.M. 
trebuie să facă din fiecare utemist de la 
sate „un propagandist înflăcărat care să 
demonstreze tinerilor în chip viu, pe baza 
faptelor convingătoare ce le oferă propria 
lor experiență, superioritatea agriculturii 
socialiste".

Vremurile în care pe tinerii noștri îi 
înfricoșa viitorul s-au dus pentru tot
deauna. Partidul și guvernul au creat azi 
tineretului nostru condiții de muncă, în
vățătură și viață cum n-a avut nicicînd.

Iată de ce la Congres a răsunat pu
ternic, prin glasul sutelor de delegați, an
gajamentul tinerilor muncitori, țărani 
muncitori și intelectuali din întreaga țară, 
de a lupta cu toată forța și avîntul tine
reții lor, pentru înflorirea necontenită a 
patriei dragi.



Pe valea trandafirilor
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Am în fată o hartă. Pe ea dm- 
pia Bărăganului nu e mai 
mare ca palma unui copil; 

un oraș cît urma lăsată de apăsa
rea unui vîrf de creion; milenarul 
drum fără pulbere al Dunării, doar 
uu firicel de arnici albastru; de la 
București la Sofia e ceva mai puțin 
de o șcnioapâ. Dreptunghiul de tur
tle în care sînt înghesuite conven
țional cîmpii și lanțuri de munți, 
rîuri și țărmuri de mare, nu poate 
înfățișa, desigur, oricît ar fi de a- 
mănuntit alcătuit, decât un tablou 
static, din care lipsește freamătul 
vieții. Dar dacă ai călătorit aevea 
prin locurile cuprinse pe hartă, cît 
de puternic îți reînvie în suflet 
drumurile pe care le-ai străbătut, 
faptele la care ai fost martor și mai 
cu seamă oamenii pe care cunoscin- 
du-i i-ai îndrăgit.

Cînd am pornit cu trenul spre 
Dunăre, începea să ruginească mus
tața orzului; la fel se pîrguia orzul 
și pe celălalt mal, de la miazăzi, al 
bătrânului fluviu. Și în Bărăganul 
romînesc și pe cîmpia bulgară oa
menii se pregăteau de seceriș, cule
geau cireșele și căpșunele sîngerii; 
melodii înrudite, de dor și dragoste, 
de slăvire a muncii, a vieții și li
bertății, răsunau pe amîndouă ma
lurile. Am înțeles mai bine ca ori- 
cînd tîlcul cuvintelor : „Dunărea nu 
desparte, ci unește cele două po
poare". Dovadă, noul pod, minunat 
monument de beton și oțel clădit în 
acești ani, sub semnul nepieritoa
rei pretenii, al cărei nume simbolic 
îl poartă. , • ,

Privind harta acestor pămînturi 
îmi vine în minte o frîntură a isto
riei lor. Cu vreo două mii și’ ceva 
de ani în urmă. în marea de grine. » 
s-a împotmolit armata împărăției 
celor o mie si una de nooti. care ve
nise. din porunca vestitei lor tăoe- 
teniî Darius, să pedepsească triburi
le sciților și să le cucerească țara. 
Călăreții perși nu aveau hărți, nici 
busole. Pe vremea aceea oamenii se 
călăuzeau după crugul soarelui și al 
stelelor, după mușchiul copacilor și 
mersul apelor; chiar mințile cele 
mai iluminate ale timpului socoteau 
pămîntul ca o tobă sprijinită pe 
umerii de criță ai unui uriaș ursuz 
și plin de toane care se numea 
Atlas... Așadar cavaleria persană 
înainta cu greu prin holdele de aur 
făcîndu-și cu sulițele poteci printre 
spicele înalte. Ici-colo dădea peste 
așezări de chiinpici pustiite ; fântânile 
astupate sau otrăvite; cirezile mî- 
nate în miazănoaipte spre munți : 
hambarele goale. Hrănește-te dacă 
ai cu ce. bate-te idiacă ai cu cine !

Și totuși sciții erau mereu în 
preajma lor. Cînd și cînd după cîte 
un dîmb veneau țiuind săgețile de
se ca norul, iar la rădăcina griului 
se prelingeau șuvițe de sînge per
sian. Vilăiguită. înnebunită de soai- 
mă. armia rătăcitoare a făcut oa- 
le-ntoarsă, fără glorie, înfundîndiu- 
se adesea prin zmîrcuri si presărând 
pământul cu oseminte. Iar triburile 
scitice, îinltorcîndu-se la vetre, 
lepădat armele si au purces 
ceri șui grâului. Erau doar la 
casă...

Este oare aceasta o lecție a trecu
tului ? Fără îndoială că da. De-
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au 
la se- 
ele a-

altfel istoria n-a fost de te zgârci
tă în a da lettii celor aorinsi de 
pafta cotropirii.

Călătorind pe pămîntul Bulgari
ei noi, am avut prilejul de a cu
noaște nenumărate mărturii păstra
te prin 
nu este

veacuri, ale adevărului că 
pe lume nici o putere în

TINERI PATRIOȚI
Sculptură de VALENTIN VILEV 
stare să înăbușe setea de libertate 
a poporului și năzuința sa spre pro
gres. Iată, de pildă, cum glăsuiește 
istoria — încă vie în amintirea 
noastră — a deceniului trecut.

...Puhoaiele brune ale lui Hitler 
porniseră iureșul sălbatic în țările 
Europei și se pregăteau să dezlăn
țuie focul pe 'pămîntul sovietic. Regi

Note de drum 
din R. P Bulgaria (I) 
de Al. N. Trestienî

și guverne trădătoare se aplecau cu 
slugărnicie în fata cotropitorilor, 
grăbindu-se să le pună la îndemînă 
cît mai multă oarne de tun pentru 
războiul criminal. Așa a făcut și 
Boris, regele Bulgariei, împreună 
cu cabinetul său de funcționari, ne
socotind voința poporului care ce
ruse răspicat încheierea unui tratat 
de alianță cu Uniunea Sovietică. La 
1 martie 1941, Bulgaria a aderat la 
„Pactul tripartit";. în aceeași zi ta
ra a fost ocupată de trupele hitle- 
riste.

Planurile trădătorilor păreau să 
meargă strună. Iată însă că în bez
na teroarei a țâșnit, ca o spadă de 
lumină, cuvîntul partidului comu
nist, chemînd poporul la luptă îm
potriva jugului hitlerist. Și aseme
nea șuvoaielor din munți — pe 
care azi harnicul popor vecin cu noi 
le captează cu atîta pricepere, în- 
dreptîndu-le spre turbinele hidro
centralelor și făcîndu-le că dea lu
mină — a crescut pe pămîntul Bul
gariei marele șuvoi al mișcării de 
partizani. Muncitori și țărani, învă
țători și scriitori și-au părăsit vre
melnic îndeletnicirile pașnice și au 
pornit pe cărările munților unde-i 
mîna dorul de libertate și iubirea de 
patrie. In orașe și sate, în păduri, 
s-au înfiripat zeci și zeci de deta
șamente organizate; din ele s-au 
format apoi brigăzi și divizii; a luat

armată 
potrivit 
Central

astfel naștere o adevărată 
de eliberare națională care, 
cu directivele Comitetului 
acționa în 12 zone operative bine 
delimitate. Ici lua foc un depozit de 
muniții, dincolo un depozit de ben
zină; săreau în aer poduri și garni
turi întregi de trenuri care trans
portau spre front armament și tru
pe fasciste; producția industrială, 
datorită aid iun i lor de sabotai ale 
patriotilor a scăzut la jumătate.

Turbat de furie, guvernul de slu
goi fasciști a luat măsuri de re
presiune. împotriva, detașamentelor 
de partizani a fost trimisă armata. 
Bătălii crîncene s-au încins în 
munți. Sute și mii de partizani au 
căzut acolo, pentru libertate. In lo
cul celor căzuti, din rîndurile po
porului veneau mereu roi si noi 
cadre de luptători; cei urmăriți si 
hărțuiți găseau pretutindeni hrană 
și adăpost; armata însăși nu mai 
prezenta încredere pentru fasciști, 
deoarece soldații nu erau altceva 
decît fii si frați de partizani.

Guvernul a pus atunci în joc ar
gintii trădării. Pentru fiecare cap 
de partizan ucis s-a instituit un 
premiu de 50.000 de leva. Trădători LQ.fi. Afl_9.5_e.e..Q..Q..W2!

din marile uzine construite de poporul bulgar în anii puterii democrat -populare

s-au găsit, firește. Victime au căzut 
destule. Mișcarea n-a putut fi însă 
înfrîntă. Trebuind să mobilizeze în
treaga armată împotriva partizani
lor, guvernul n-a putut trimite nici 
un soldat bulgar pe frontul antiso- 
v tot ic. In felul acesta La ajutat e- 
roicul popor bulgar în anii de mare 
cumpănă pe „Dediu Ivan“ — cum 
îi spune cu adîncă dragoste în cîn- 
tecele și poveștile sale marelui po
por sovietic. Așa și-a dobîndit liber
tatea mult visată.

Privesc harta șî reconstitui în 
minte călătoriile făcute cu cîteva 
săptămîni în urmă în ospitaliera 
Bulgarie. Revăd orașele și satele 
priceput gospodărite lanurile iri
gate, culturile mîndre pe tarlalele 
cooperatiste, livezile tinere și cîm- 
purile de căpșuni, luciul minunate
lor» lacuri formate în pragul bara
jelor, frumoasele stațiuni de odihnă 
de pe litoralul mării și de pe creste
le munților. Toate exprimă ou atîta 
forța trăinicia vastei construcții 
pe care o înfăptuiește poporul frate 
bulgar... Am regăsit la oamenii pe 
care i-am cunoscut și de care m-am 
legat, același optimism ce caracteri
zează și poporul nostru, aceeași 
plăcere de viață, același fel cuteză
tor de a privi viitorul. Aș vrea să 
rețin însă pentru încheierea acestor 
prime însemnări încă ceva care m-a 
impresionat cu deosebire. Nu întâm
plător am început cu evocarea unor 
fapte ale trecutului. Cred că puține 
sînt pe lume acele popoare în sufle
tul cărora trecutul de luptă să tră
iască atît de intens și de viu, ca în 
sufletul poporului bulgar. El este 
consemnat pretutindeni prin monu
mente și pietre comemorative, mu
zee și case memoriale, a căror cu
noaștere este cu grijă îndrumată de 
ghizi temeinic pregătiți. Risipite 
prin toate orașele și satele, aceste 
pagini de istorie sînt cercetate cu 
dragoste de bătrîni ca și de copii, 
ele constituind un miite puternic 
de educație^ patriotică.

Comemorării celor căzuți pentru 
libertatea patriei i-a fost destinată 
ziua de 4 iunie, ziua cînd a închis 
ochii marele fiu =»1 
Hristo Botev. I 
te satele și 
menii de tor 
hainele cele 
de gardă în 
roilor și să 
mai frumoai

bulgar, 
această zi, în toa- 

ișele Bulgariei, oa- 
■îrstele îmbrăcați în 
i bune vin să facă 
i monumentelor e- 
ică flori. Dar cea 
flnarv* adAvăraii’l 

trandafir de aur. Sălășluiește în su
fletele lor. Și în neclintirea ceasului 
de gardă ei deapănă firul zbuciu
matei istorii. Pentru că trecutul nu 
trebuie uitat. El ne ajută să între
vedem și mai bine măreția cuceriri
lor de azi și frumusețea fără sea
măn a zilei de mîine. El ne învață 
că tot ceea ce am dobîndit cu pre
țul jertfelor trebuie păstrat cu sfin
țenie.

mai 
fata
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Dimineață

cu soarele pe drum. 
Vesel la brigadă, 
b, de ce nu e acum 
Tata să mă vadă l

COLECTIVIST
Ne certăm, de ce să mint 1 
Asta e rușine?
Ne certăm și noi, muncind. 
Ca să iasă bine.

Bat tăcerile in geam: 
„Bună dimineafa 1** 
^Ld,a,.T,L'±|kp'i',9““M<iîinanoo!tra

Alerga pe lingă șleauri 
Spre oraș, vezi bine. 
A plecat
Și-acum,

mal adineauri 
uite, vine 1

Mama pune binișor 
Laptele pe masă. 
Cîntec viu din difuzor 
Năvălește-n casă.

Ne-a costat un sac de bani. 
Am avut de unde.
Nl-i necaz că de doi ani 
Nu mai corespunde.

0
0
0

Pe cimp

ii

Merg pe drum agale. 
Satul doarme dus. 
Becurile-n cale 
Mă privesc de sus.

O să facem cum, necum. 
(Am vorbit vreo oră I), 
Da’ precis in toamnă-acum 
Ii luăm o soră.

Cintâ ntr-una fetele. 
Lasă-le să cinte 1 
Se pricep boghetele 
Cîmpul să-l frăminte,

Cind să plece în pămînt. 
Mult a mai oftat.
Azi, din neamul tatei, sînt 
Primul om bogat.

Cite unul mai așa
Nu dă-n brînci cu graba~. 
~ ințepi cu-o vorbă rea 

se schimbă

Noapte

treaba.

(Din ciclul cu același nume).

Stele-n noaptea deasă 
Iși topesc văpaia. 
„.La chiabur pe casă 
CIntă cucuvaia.

LA CEA DE A PATRA PRAȘILĂ

Mașinile sporesc rodnicia pămintului, ușu
rează munca omului, grăbesc executarea lu
crărilor agricole ce sînt de făcut acum. Cu 
ajutorul cultivatorului K.U.T. tras de tractorul 
K.D.P., la g.a.s. Fundulea, raionul Brănești,

s-au prășit mecanic pină zilele trecute, pen 
tru a patra oară, peste 400 hectare de po 
rumb. Troctoristul Gh. Matei, ajutat de Cons 
tantin Matei, prășește cite 12 hectare 
pe zi.

Vom înființa 
noi ramuri 

de producție 
Citind scrisorile colectiviș

tilor din Plăiești și Cod- 
lea publicate in „Al- 

bina“, ne-am putut mai lesne 
da seama de o lipsă importan
tă în privința dezvoltării avu
tului obștesc al gospodăriei 
noastre. Pînă în prezent, noi 
avem puține ramuri de pro
ducție. Ne-am mulțumit, de 
pildă, cu cultura mare (dintre 
care grîu pe o suprafață de 279 
hectare și porumb pe 370 hec
tare, iar pe restqj suprafeței de 
peste 490 hectare diferite alte 
plante de cîmp).

Analizînd încă o dată situa
ția dezvoltării avutului obștesc 
al gospodăriei noastre colecti
ve, consiliul de conducere a 
hotărît să supună adunării ge
nerale propunerea de a trece la 
înființarea unor noi ramuri de 
producție, propunere ce a fost 
întru totul aprobată.

Astfel, în toamnă, vom plan
ta o livadă pe o suprafață de 
5 hectare cu caiși, piersici șj 
cireși și o vie pe o suprafață 
de 8 hectare, iar în primăvară 
vom înființa și o grădină de 
legume și zarzavaturi.

Inființînd noi ramuri de pro
ducție, aducătoare de venituri 
mari, dezvoltîndu-le pe cele pe 
care le avem deja, ca de pildă 
sectorul zootehnic și cel cerea
lier, nădăjduim să ajungem să 
realizăm și noi venituri din ce 
în ce mai mari.

ION ENACHE 
membru în consiliul de 

conducere al ga.c. .Viața 
Nouă". Valea Ctnepii, 

raionul Brăila

Prietenii lui Costică Spînu

Ise spune Spînu pentru că 
din moși-itrămoși. unui 
uncheș de-al său nu-i 

creștea barbă, nici mustăți. 
Dar el are o mustață dea
să, răsucită. E bun la su
flet și tare inimos la trea
bă. Lumea îl știe de bun 
gospodar șl-1 respectă. 
Cînd îl întrebi de rosturile 
lui gospodărești el răs
punde numaidecit, bucu
ros :

— Apoi In anul care-a 
trecut am obținut la hec
tar 2.200 kg. de griu, cite 
3.100 kg. de porumb boa
be...

.„Intr-o toamnă, mai a- 
cum vreo doi ani, pe vre
mea secerișului, Costică 
Spinu se plimba abătut 
prin lanul cu porumb. Cită 
deosebire între porumbul 
de pe ogorul Iui șl cel pe

PE MARGINEA SCRISORII

©„ ME
De ce depinde 

creșterea valorii 
zilei-muncă ?

Printre întrebările ridi
cate în cadrul discuției 
duse la această rubrică, 

se numără și cea de mai sus. 
In ce privește răspunsul, ne 
asociem întrutotul celui dat de 
colectiviștii din Codiea : crește
rea sau scăderea 
valorii zilei-muncă 
este hotărîtă în ul
tima instanță de 
nivelul productivi
tății muncii, al rod
niciei muncii în gospodăria co
lectivă respectivă.

Ce înțelegem prin cuvintele 
productivitatea muncii ?

In primul rînd trebuie reți
nut că producția și productivi
tatea muncii sînt două cuvinte 
cu înțeles diferit. Prin produc
tivitatea muncii înțelegem can
titatea de muncă folosită pen
tru obținerea unui produs. Așa, 
de pildă, pentru obținerea unei 
producții medii de 2.000 kg. de 
porumb la hectar pot fi chel

CONSULTAȚIE

tuite 35 zile-om sau 10 zile- 
om după cit este de rodnică
munca gospodarului respectiv. 
Rodnicia nu este determinată

care-1 văzuse înainte cu 
vreo două zile pe lotul 
Stațiunii de la Mărculeștț 
unde oamenii lucrează 
științific pămintul, altfel 
decît a apucat el din bă- 
trini. Tare s-ar mai ii dus 
pe acolo, să-i intrebe cite 
ceva, dar de, omului îi era 
teamă să nu fie repezit. 
Dar intr-o zi iși luă totuși

(i

I’ I'
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p 
p

p 
p

tnima-n dinți și se duse la 
Stațiune să ceară sfat. L-a 
primit un inginer pe care a 
aflat apoi că-i cheamă 
Gheorghe Tușa. Au stat de 
vorbă citeva ceasuri. Ingi
nerul i-a explicat de ce po
rumbul Stațiunii crește 
înalt și frumos și de ce po
rumbul de pe lotul său 
este mic, rar și beteag—

Din ziua aceea, Costică 
Spinu a prins obiceiul de 
a se duce deseori pe la 
Stațiune șl de a-1 întreba 
de una și de alta pe noii 
săi prieteni.

In primăvara trecută, 
Costică Spînu n-a mai se
mănat porumbul sub braz
dă, cu plugul, ci cu ma
șina. Cind a fost la îngri
jit, nu a mai dat 2 sape ca 
de obicei, ci l-a prășit cu 
prășitoarea mecanică de 4 
ori.

— Asta-i toată „taina" 
celor cîteva mii de kilo
grame de boabe la hectar, 
pe care le-am avut anul 
trecut; cheia dezlegării a- 
cestei „taine" mi au dat-o 
prietenii mei de la Stațiu
ne... iși incheie vorba 
Costică Spinu, răsucin- 
du-și mustața cu mîndrie.
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DOINA ILIESCU

Insă numai de vrednicie ci și de 
factori ca: mecanizarea muncii, 
organizarea bună a muncii și 
folosirea metodelor științifice 
de cultivare a plantelor și creș
terea animalelor

După cum se știe, valoarea 
zilei-muncă nu este aceeași în 
toate gospodăriile colective de
oarece nici nivelul productivi
tății si deci nici rentabilitatea 
și nici veniturile acestora, nu 
sînt aceleași.

Este limpede că nu poate fi 
vorba de venituri mari în acea
gospodărie colectivă unde pro
ductivitatea muncii este scăzu
tă, unde căile de sporire a ei 
nu sînt folosite pe măsura po
sibilităților. Intr-o mare gospo
dărie se poate aiunge de pildă 
la mecanizarea tuturor lucrări
lor importante de cîmp. Or, la 

ce duce aceasta ? 
In primul rînd la 
reducerea cheltuie
lilor de muncă și 
la executarea unor 
lucrări de calitate. 

In al doilea rînd la eliberarea 
unui mare număr de brațe de 
muncă. Avînd un disponibil de 
brațe de muncă, gospodăria 
poate înființa noi ramuri de 
producție ca ferme de vaci, cres
cătorii de porci, păsări și oi. 
poate cultiva plante tehnice și 
medicinale, poate descoperi și 
folosi diferite resurse locale etc., 
ceea ce ar duce, pe deoparte ia 
folosirea completă și în mod 
rentabil a întregului fond de
forță de muncă pe întreaga du
rată a anului, iar pe de altă
parte, ar aduce mari venituri.

La sfat 
despre foloasele 
muncii în comun

Printre cei ce au pus u- 
mărul la înființarea întovă
rășirii din Bașca, raionul 
Roman, am aflat-o pe învă
țătoarea Aurelia Rugină, pre
ședinta comisiei de femei din 
sat. îndrumate de ea, alte fe
mei destoinice, bune gos
podine și fruntașe în acți
uni obștești ca Ioana Padu
raru, Măndița Prichici, Or- 
tansa Rusu, Zamfira Budu- 
roi, au muncit cu tragere de 
inimă pentru înjghebarea 
întovărășirii. Ele s-au dus 
prin sat ia gospodinele har
nice și le-au vorbit convin
gător despre foloasele mun
cii în comun.

Pe înserate, Aurelia Ru
gină venea cu diferite cărți 
la cercurile de citit. Așa 
a citit împreună cu partici
pantă, pagini întregi din 
„Pămînt desțelenit", iar a- 
colo unde găsea momentul 
nimerit, făcea comparație cu 
gospodăria colectivă din co
muna învecinată lor. Lec
tura acestei cărți s-a înche
iat cu o vizită în gospodă
ria colectivă alăturată.

Gazeta de perete a fost 
folosită cu pricepere. învă
țătoarea a scris aci un ar
ticol cald, care a mers la 
inima sătenilor. De aseme
nea, ea a antrenat și pe 
alte femei ca Zamfira Bu- 
duroi, Ioana Păduraru, să-și 
spună și ele cuvîntul la ga
zetă.

Și la cele două adunări 
din sat, In care s-a vorbit 
despre foloasele 
comun, femeile 
euvintul. Munca 
durat săptămîni
roadele s-au văzut. La pre
ședintele întovărășirii, Va- 
sile Samson, începură să 
sosească cereri de înscriere.

...Munca dîrză a oameni
lor înaintați din Bașca și 
ajutorul inimos al femeilor 
a făcut ca în primăvara a- 
ceasta cei mai buni gospo
dari de aci să-și unească 
pămînturile laolaltă, înte
meind întovărășirea „8 
Martie".
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WALT WHITMAN

Un loc de frunte printre 
marii luptători și cîntă- 
reți ai lumii pentru li

bertate și independentă, pro
gres și democrație, îl ocupă 
celebrul poet american din 
secolul trecut, Walt Whitman. 
In mod firesc, datorită idea
lurilor pentru care milita. 
Whitman s-a apropiat cu ad
mirație și dragoste de opera 
socială și de ideile progre
siste ale primului președinte 
al S.U.A., Abraham Lincoln, 
conducătorul luptei pentru 
făurirea independenței patri
ei sale.

Whitman își definește arta 
poetică și sensul luptei sale, 
arătind că scrie în .puternica 
limbă a rezistenței... făcută 
să exprime creșterea, credin
ța, libertatea, dreptatea, ega
litatea, curajul, amploarea, 
chibzuință, hotărîrea și prie
tenia tuturor popoarelor".

Au trecut peste șase dece

nii de cînd autorul «Firelor de 
iarbă* s-a săvîrșit din viață. 
Dar glasul viguros al mare
lui Whitman, înfrîngînd timpul 
și spațiul, străbate ca un me
saj pînă în zilele noastre, în 
versuri ca acestea, deosebit 
de puternice și nemuritoare 
ca el însuși :

.Sînt cu vel.
Oameni ai secolelor

viitoarei"

La

La

La

La

La

i n duri
MA GlNDESC Ia opinia publică. 

La cuvîntul grav și răspicat pe care și-I va spune 
mai curind sau mai tirziu, (va ii tăios, 
hotăritor șl final 1)

președintele Statelor Unite îngălbenind de 
spaimă și întrebindu se : .Ce va spune 
poporul pînă la urmă ?'

Judecătorii necinstiți, la congressmen-ii, 
guvernatorii și primarii vînduțl — la toți 
cel ce se vor afla ca șl dinșii, într-o 
bună zi, dezarmați și dați in vileag, 

popii plingăreți și guralivi (in curind, foarte 
curind, părăsiți), 

amurgul, pe an ce trece, ai evlaviei nesăbuite 
față de scriptologie, amvoane, tipicuri, 

răsăritul mereu mai inalt, mai puternic și mai 
larg al orînduirii bărbaților și femeilor, 
întemeiată pe stima și demnitatea 
umană;

gîndesc la adevărata Lume Nouă a democrațiilor 
grandioase ale maselor.

La politica, la armata și flotele lor. 
La- strălucirea soarelui lor — cu o lumină proprie, 

neasemuit mai mare, —
Mă gindesc la întinderea lor peste lume fiindcă din 

ele se va întrupa totul, 
la renașterea lumii prin ele.

Cînd umbrele serii învă
luie ulițele comunei 
Peretu. iar oamenii se 

întorc cu carele de la cîmp. 
în clădirea căminului cultural 
înteep să licărească lumini si 
glasuri răzbat afară. Trecăto
rii trag cu‘urechea din mers 
ii se întreabă :

— Auzi? Ce-or mai fi pre
gătind ?

Programele brigăzii artis
tice de 
cultural 
Roșiori, 
deauna 
acestea 
gricolă. 
deosebit de activă. Colectivu
lui de creație nimic nu-i 
stană. Nici năravul referen
tului Trînă care întîrzia Ia 
serviciu, nici rîvna cu care-si 
întrețin culturile țăranii mun
citori Barbu Ulmeanu. Ion 
Porumbeanu si Nae Mot. 
nici învechita deprindere a 
Iui Iordan Pirlogea de a ră
rită porumbul.

— Eu lucrez asa cum știu 
de la tata, si-a spus Iordan 
Pîrtogea. Ce să mă iau dună 
agronom 1 Și s-a apucat li
niștit de treabă pe lanul său 
din mijlocul cîmipului. nea- 
vînd alt martor decât cerul-

Brigada si-a făcut însă 
torta si nu mică i-a 
rarea lui Pîrtogea tind 
pomenit satirizat în 
țiului:

agitatie a căminului 
din Peretu. raionul 
sînt așteptate îintot- 

cu interes^ In zilele 
de plină campanie a- 
brigada se dovedește

fost

fata

da
rn i- 
s-a 
sa-

Auzit a’!, auzit
De Pirlogea cel vestit 
Care s-a-ncăpățînat 
Și-a ieșit la rărițat ?Mă

Șl cum nu s-a îndreptat
H luăm.» la rărițat 1

Poate știți că și-astă vară 
S-a făcut el de ocară, 
Cînd, Ia vreme de cules. 
Cu nimic nu s-a ales.

...Și Ion N. Almăjan 
Bun amic ai lui Iordan 
Care nu mai prididește. 
Ziua de cit lenevește, 
Almăjan cel juruit 
Să nu iasă Ia prășit...

Sueubeata prezentare a 
lor doi țărani muncitori care 
nesocotest însemnătatea oră- 
șitului, a fost întregită cu 
mătorul avertisment:
Alelei, bade Iordan 
Și tu nene Almăjan, 
Mult o să vă mai căiți 
Lanul dacă nu-1 grijiți.
Aur noi om treiera. 
Voi, coceni pentru vițea. 
Satul, munți de grîne-n saci 
Voi, costrei, și pir și maci 1

Succesele programelor bri
găzii de agitație din Peretu 
se datoresc în bună măsură 
simțului de răspundere si 
priceperii tovarășilor care al
cătuiesc colettivul de creație. 
Din acesta fac parte directo
rul căminului cultural, doi 
membri ai cornului didactfc 
si doi țărani muncitori, care 
cunosc îndeaproape tot ce se 
întîmplă în comună-

In aceste zile, cokfctivul

ce-

ur-

de creație lucrează la înnoi
rea programului. Din pricina 
timpului ploios, secerișul n-a 
început încă prin părțile Pe- 
retului. Tovarășii Aurel Di- 
toiu. Florea Jumugă. Alexan
dru Ștanciu si ceilalți mem
bri ai colectivului de creație ‘ 
se pregătesc însă din timp 
pentru marea campanie a re- ’ 
coltării. Ei s-au îngiriiit ca 
brigada artistică să organi
zeze puncte de agitație pe 
câmp si la arii unde vor fi 
prezentate scurte programe. . 
In clipele de răgaz, țăranii 
muncitori de la arii vor pu
tea să asteulte concerte pe 
discuri de patefon sau emi
siuni radiofonice.

Bibliotecarul căminului 
cultural pregătește biblioteci 
volante pentru fiecare arie. 
Organizația de bază U.T.M.. 
căminul cultural si punctul 
agritol vor institui un con
curs pentru cel mal bun ba- 
tozar si vor amenaia o expo
ziție agricolă cu produse 
comparative- Despre toate a- 
cestea. ca si despre aria tine
retului din comună, vorbește 
cu căldură noul program al 
brigăzii artistfce de aeitatie:
Pe cîmpie, Ia Perelu 
Pregăti-va tineretu’ 
Arie cum alta nu I 
Aria tineretului.
Și vom împleti cunună 
Din avînt și voie bună. 
Cu metoda lui Brediuc 
Snopii vor veni buluc. 
Pentru brațe harnice 
Pregăti-vom cîntece 
Și-un frumos cuplet ca dar 
Pentru primul batozar».

N. CULC EA

1
Tot în ateea zi. cînd 

căminului cultural era 
plină, a mai înghițit în

sala 
arhi- 
sec...

INTIMPLARI BISTBIȚENE2 INTÎMPLĂBI BISTBIȚENE

pămintenii fug la munți... 
— Puneți-vă zalele 1 
Boibilor zăbalele 1 
Otrăviți săgețile, 
încărca)! sinețele, — 
măi voinici, măi crunților, 
vulturenii munților 1"

Dar Pietrosul, cu istoriile lui, rămîne în depărta* 
re și-n umbră. Dragomanii1) prind cîrmele. S-a- 
propie locuri și coturi pline de primejdii. Cu cit 
crește puterea zilei, valurile Bistriței prind culoa
rea aurului vechi și a păstrăvilor. Mai prind cu
loarea stinsă a pădurilor ruginite. De milioane de 
ori au ruginit codrii deasupra acestor unde gu
reșe. După cum spun pămintenii, frunzele au pu
trezit de mult. Insă rugina lor aurie a rămas râs- 
frîntă pentru de-apururea în Bistrița.

In vreme ce plutele saltă mai departe, dălcău- 
șii2) umplu ceaunele cu apa de aur și de culoarea 
păstrăvilor. Intre crăcani s-aprind focuri mărunțe
le. In curind, mămăliga va ferfoti. Mai apoi, dăl- 
căușii o vor tăpși ușurel, cu grijă, pentru popasul 
de la Vadul lui Holobîcă.

n

Pe Bistrița, prin sălbăticiile Pietrosului, a hai- 
ducit de mult Pintea Viteazul. II pomenesc 
cîntecele. Era tînăr. Avea hangere temute. 

După ce izbea cu ceata, se trăgea în tăceri. Se 
încingeau petreceri. Bătrînii ziceau din ceteri. Ho
ra în cojoace se învîrtea noaptea împrejurul focu
rilor. Spune cîntecul :

„Bivolul în Jar se coace; 
Pintea a pornit să joace, 
cu vitejii în cojoace... 
Trece rîul, bate vîntul, — 
duduie sub ei pămîntul..."

Mai apoi, un viteaz de-al lui îl întreabă :
— Pinteo, unde i țara ta ?
— Tot in sus, pe Bistrița...
— Undentîi șaua ți-ai pus ?
— Sus, la Maramureș, sus...

Deodată, Pintea tresare. Se saltă într-un cot Vi
tejii de la focuri tresar și ei...

—vîntuși mină zbuciumul.»
— De ce sună buciumul ?
— Sună, Pinteo, sună Iară, 

c-cru intrat Tătarii-n țară...
Zărești, Pinteo, peste ulmi 
focurile de pe culmi?

Au intrat dușmani! crunți...

Aici, la vadul lui Holobîcă, s-a întîmplat 
de mult o năpraznă strașnică. Stăpîn peste 
munți și peste plutărit, era Aii — aliosma- 

nul. Om de frunte între plutași, era unul Holobîcă. 
Avea o mîndră, — Lina — și Ali-aliosman o poftea. 
Ofta din baierile inimii. Ochii acestei ghiaure îl 
urmăreau oriunde se ducea. II urmăreau ca două 
steluțe umede. Așa a răbdat Aii și s-a părpălit în 
foc, luni și ani. Apoi, dragostea i s-a prefăcut în 
ură. Holobîcă trebuia ucis numaidecît. După ce-1 
va ucide, Lina își va lua gîndul de la eL Va fi 
mai ușor de înduplecat I

Astfel, într-o seară, Holobîcă venea de la sche
le, prin codru. Venea fluierînd de dorul mîndrei. 
N-avea la el nici pistol, nici hanger. Turcul sta și-l 
pîndea. II aștepta să-i ajungă în ținta pistolului. 
Dar Holobîcă l-a văzut. A făcut cale-ntoarsă, în 
fugă, pe-o cărare, tot la deal...

Turcul strigă mînios : 
„Fugi, ghiaurule fricos 
Ghiaurule ticălos ?"

Și pistolul lui a prins a bufni. Dar plutașul nu 
fugea că se temea. Vroia să-l tragă în capcană 
pe aliosman. Astfel, a ținut-o tot într-o fugă, 
pînă ce turcul și-a sfîrșit plumbii. Atunci, Holobîcă

’) Căpetenii peste plutași.
2) Ucenici în ale plutăritului.

s-a întors scurt, i s-a repezit în grumaz. Dar 
mânui avea sub brîu douăsprezece hangere. T 
bîcă era cu mîna goală... Așa s-au luptat, 
faptul asfințitului pînă către miezul nopții. De 
amîndoi au curs douăsprezece rînduri de su 
Holobîcă, spart în cîteva locuri cu hangerul, j 
dea tot mai mult sînge. Setea îi sleise inima. 1 
dată, a dat chiot spre vale către casa mîndre

„...mîndră, odorașul meu, 
adă-mi apă ca să beu, 
că mă lupt aici din greu I 
De ți-i greu cu o cofiță, 
adă-mi apă în guriță, 
ori pe-un fir de romaniță I"

Insă Lina nu i-a cunoscut glasul AM de 
parte. A crezut că se strigă în niște poenițe 
guratice, cocoșii și găinușele de munte. Apoi 
crezut că strigă huhurezul. Și mai apoi că o 
geamătul ciutelor și cerbilor.

In vremea asta, Holobîcă abia mai mișca, 
aproape răpus sub genunchiul aliosmani 
Hangerele acestuia se rupseseră toate. Lupte 
el cu mîna goală. Și l-a rugat Holobîcă :

„Te rog, pe credința ta, —t
hai intri la Bistrița, 
haidem să ne mpăciuim, 
setea pîn-ne-o potolim..."

Sleit și el de sete, Ali-aliosman a primit. Ar 
doi au coborît muntele, pin-la vad. S-au gr 
care să se plece întîi să bea ? „Jură-te, a s 
turcul către Holobîcă... Jură-te, că dacă mă.] 
eu întîi, n-ai să mă ucizi pe la șapte 1* „fA- 
n-am să te ucid hoțește', i-a răspuns pluta 
„Nici eu nu te voi ucide mișelește 1" i-a răsp 
Ali-aliosman. Astfel spunînd, Ali-aliosman s-a 
șezat în genunchi. S a plecat mult asupra ape: 
băut pe nerăsuflate. Apoi și-a răcorit fața 
fruntea. După aceea iată-1 ridieîndu se voinic, 
puteri noi. „Pleacă-te și bea 1" a spus dke H: 
bîcă. Fără voia lui, feciorul s-a întor^Btîi s 
codrii de sus, unde era casa mîndrei. Răsă 
Crai-Nou, ca o secere de aur pe pînza verzuii 
văzduhului. Bistrița suna pe pietrele vadului, 
adîncimi se răsfrîngea spuza luceferilor. Nur 
vuietul pădurilor și sunetul vadului s-auzeau, 
acel ceas de noapte... Umbra turcului se întins 
peste rîu, ca o punte neagră. Sta tăcut, îl pini 
pe Holobîcă, pe sub turban, cu niște ochi rubti 
Apoi, cum feciorul s-a plecat să bea, el s c re
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BASM SĂ FIE?
de EUGEN FRUNZĂ

Stau doi tind la sfat, fudul.» 
(Gîndule, ațin-te)
Peste ei mai mare nu-I 
Nici un președinte.

Fanioane albe-atîrn'
Din nădragi de-o șchioapă ; 
Dau doi țînci cu nasul cirn 
Viata s-o priceapă.

— Așa soare n-a mai lost 
De cînd știu, pe-aproape... 
hflfepi- să știi că-n lanul nost* 
SW^Rie se-nccpe...

- Mâi Ionică, las-o-ncet: 
Iu incape-nir-insul...
- Loc in lan e berechet 
'entru cinci ca dinsul.»

lucălați și guralivi,
5 chil — sărbătoare — 
Gospodari în colectiv, 
tari, nevoie mare j 

iiosturi mari deretică 
?i, cum treaba-i multă, 
rrec la agrotehnică 
'Gîndule, ascultă}.
— Văzuși Ghiță, badea Stan 
Ire steagul roșu...
— Ce vrei ? A lucrat cu plan, 
in cu boi, ca moșu'.„
— Da* tractorul ii văzuși ?
— Ba chiar cinci deodată 1 
iice*jata că acuși
lolda-i secerată...

★
te zid|^indule naier ? 
arcă^țzi nainte : 
tau l^Wfat un brigadier 
i un președinte.
lameni mari și însemnați^. 
Pană, poate scri-veî), 
înoți noștri vor fi tați, 
puntea colectivei.
lapte spice pe un fir 
[rește-vor — pădure — 
Bei nevoi să ceară bir. 
Bei chiaburi să fure-.
I să vezi atuncea sfat: 
Inel cu ochi tăciune 
lor grăi, aici, in sat, 
e... televiziune—
I poveste ? Ei, ș-apci ? 
L e minunată ?
pr povestea e la noi 
lață-adevărată.

ind am ajuns pe culmea col
nicului Horia- ceața se risi
pise. Privii cîtva timD ta

bloul care se desfășura în fața o- 
chilor mei, și fără voie rămăsei pe 
gtaduri. Nu-mi venea să cred. 
— Aici a fost ghiolul Zagănu- 

lui ? — întrebai eu, plin de mira
re pe prietenul care mă însoțea.

— După cum vezi! Dar să ne 
grăbim! Apostolescu poate pleca 
undeva și nu-1 mai prinzi pînă-n 
seară.

Cu Apostolescu, la care mer
geam, și cu prietenul ce mă înso
țea, făcusem împreună războiul 
din 1916—18...

11 găsii pe fostul meu tovarăș 
de luptă și suferință în spatele 
serei. Se sfătuia cu Surumașcu, 
secretarul stației horticole. Alături 
de ei, un grup de lucrători pregă
tea gunoiul pentru îngrășăminte. 
Nu mică fu mirarea lui Apostoles
cu cînd mă recunoscu. îmi prinse 
amîndouă mîinile între ale lui, și 
se uită lung în ochii mei, clătinînd 
din cap. Ochii îi străluceau de 
bucurie. El îmi vorbi despre viața 
lui: cutreierase Austria, Franța, 
pînă-n Maroc.

— Mi-a plăcut să umblu, priete
ne, să-nvă{ 1 — vorbea Apostolescu. 
Dacă ai ști pe la cîți horticultori 
am lucrat 1 Și cîte am tras pînă 
s-ajung aici, șeful secției de horti
cultura I

Pornirăm pe aieele largi, de-a 
lungul brazdelor si straturilor îm
podobite cu fel de fel de flori, de 
toate culorile și neamurile, roșii, 
albastre, galbene. Aoos'olescu se 
apleca să mi le arate. îmi spunea 
numirile lor, mîngîindu-le ca pe 
niște ființe scumpe.

— Acestea-s garoaîe de Nisa, pe 
care eu le-am aclimatizat aici. Din
coace, vestitele dalii. Iată și fru
moasele noastre crăițe!... Și acum, 
hai să mergem să vedem legumi
noasele.

După cîtva timp Apostolescu 
se opri din nou. îmi făcu semn să 
mă uit spre niște straturi din fata 
noastră. Pe ele un grup de lucră
toare săpau la roșii.

— Sînt lipovencele noastre — 
îmi spune prietenul. Muncitoare 
lete. Și vesele! încep lucrul cîn- 
tînd și cîntînd sfîrșesc seara, pînă 
cînd pleacă. Așa-i Surumașcule ?

Surumașcu, care stătea lîngă 
mine, clătină din cap în semn de

T Încuviințare.

— Dar să-ți vorbesc despre Do- 
brogea și cum am ajuns aici — 
interveni Apostolescu. — Cînd am 
aflat că guvernul nostru voiește 
să asaneze balta asta care, cum 
știi, era o nenorocire pentru Tul- 
cea din pricina țînțarilor. s-a a- 
prius sufletul în mine. N-am mai 
putut sta locului. Pe atunci lu
cram ca horticultor Ia Leordeni. 
M-am prezentat la șefii mei 
le-am zis hotărît 
plec. Aici are 
cine mă înlocui. 
Am format ca
dre noi. In Do- 
brogea însă, 
unde zac atitea
bogății neexploatate voi fi mai de 
folos“. Ei m-au înțeles, Și astfel am 
venit aici. Primul lucru pe care l-am 
început aici a fost înălțarea digului. 
0 centură de pămînt, înaltă de doi 
metri. Am și pietruit-o prin unele 
locuri, ca să stăvilim năvala ape
lor Dunării. N-a fost ușor 1 Prin 
ploaie, clisă, prin stufărie, ciupiți 
de {întări, îndurînd frigul, sute și 
mii de lucrători au participat la 
această acțiune. Guvernul a pus

Și
: .,Eu vreau să

Instalație mecanică de pompare a apei din Dunăre, pentru irigarea 
grădinilor de zarzavat

Reporfaj- de 
N. DUNĂREANU

fonduri la dispoziție. Am avut însă 
și multe brațe voluntare. Rezulta
tul : am dat agriculturii 3.600 
de hectare! Și ce pămînt!

— In doi ani vom termina și cu 
restul ochiurilor de apă. Atunci. 
Eocot eu, vom cîștiga încă 1000 
de hectare — adăugă Surumașcu.

— Și ce cultivați pe toată în
tinderea aceasta ? — întreb eu.

— Grîu, porumb, iarbă de Su
dan. Aproape toate păioase'e. Dar 
în cea mai mare parte legume și 
zarzavaturi, — îmi răspunde A- 

postolescu. Ui
te, de exemplu, 
roșiile. In cursul 
anului trecut 
am răsădit ro
șii pe o întin

dere de 360 hectare. Am scos peste 
patru milioane de kilograme. Apoi, 
unde mai pui sutele de camioane de 
varză 1 Merge bine și muștarul, și 
mazărea, iar in seră, primăvara, 
scoatem castraveți și roșii de april. 
In prezent experimentăm o varză 
de Odesa, care ajunge pînă la 4-5 
kilograme bucata.

— Și ce faceți cu toată recolta 
legumelor ?

— O trimitem fabricii de con

serve. O parte dăm și Aprozar-uIuT 
pen.ru populația din Tulcea.

— Dar ce ziceți de cu tura 
lunelor ? -— mă întreabă Strru- 
mașcu.

— Alune ?
— Da, am avut o recoltă de pe- 

10 hectare.
Față de mira~ea ‘ mea, Apos*o1e3— 

cu vorbi, pe un ton de încredere:
— Să mi te mire dacă începînd 

din primăvara viitoare, veți mînca 
la București castraveți și roșii din 
serele nos.re. Avem și posibilități.. 
Apa o tragem din Dunăre cu mo
torul. Pentru transport, aici la doi 
pași, avem avionul.

— Ați putea să-mi spuneți cîte 
brațe de muncă întrebuințați in 
toiul muncii? — întreb eu. i

— Uneori pînă la 2.000 de lucrâ«- 
tori pe zi. Hei, dragul meu, după 
cum vezi. Tulcea nu mai e orașul 
izolat de altă dată, cu portul 
somnoros vara, unde ancora 4» 
2—3 zile cîte un remorcher soios,, 
ca acela al lui Milan, de la Sfîntui 
Gheorghe, — spune Apostolescu^. 
Acum, săptămînal. zeci de vapoare 
vin și pleacă. Tulcea a devenit uni 
centru al belșugului. Are multe' 
fabrici și un șantier naval. Săr
bătoarea. restaurantele sînt pline 
de oameni veseli...

Duduitul unui motor începu fcă 
tulbure, deodată, pacea din văz
duh. Un avion se ivi la o mică- 
depărtare deasupra capetelor noas
tre...

Pornim spre clădirea direcțieL 
Pe șoseaua din față ne întîmpină 
un băiețel ca de vreo 15 ani.

— Șareta e gata — ne anunț» 
el

Pe cînd ne luam ziua bună, c*’’ 
să ne urcăm în trăsurică, Aposto
lescu mă făcu atent:

— Auzi-!e 1
Ațintii urechea. De departe ră

sunară niște melodii dulci, pline- 
de armonie și vigoare.

— Sînt lipovencele — îmi spuse 
prietenul. Au isprăvit lucrul și a« 
cum se duc la masă.

Mergem pe șoseaua netedă, în 
trapul cailor, pe cînd, în urmă.' 
multă vreme, mai răsună melodia 
veselă a tinerelor fete.
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zit asupra lui, l-a izbit în cap cu un bolovan. 
După aceea i-a ținut capul apăsat în apă, pînă 
ce și-a pierdut viața...

Astfel a murit, aici la vad, Holobîcă, plutașul 
de demult. Ce s-a petrecut cu Lina, cîntecele nu 
mai spun. Dar azi, cînd trec pe-aici cu plutele, 
plutașii parcă-i zăresc ochii ca două steluțe ume
de... și parcă-1 zăresc pe înaintașul lor, Holobîcă, 
ucis mișelește într-o noapte de demult.

m

Bistrița sună din vaduri și-l răspund tăurile 
singure. înainte, se deslușesc munții Scări- 
ceaua și DealuTUrsului. Intre ei se află 

Toancele năpraznice. Apa se repede, munții vor 
s-o prindă și s-o sugrume. Stînci puternice îi stau 
împotrivă. Adîncimi o sorb în străfundul lor. In 
locul acela, stăpînește o umbră neîntreruptă. Apa 
în luptă cu munții și cu stîncile/ se răscoleștes 
joacă în vîrtejuri. Se sfarmă în miliarde de stropi. 
Și-i acolo un vuiet neîntrerupt 1

Mulți plutași și-au lăsat zilele la Toance. Dac-ar 
vorbi munții, ar putea spune despre o mulțime de 
năprazne. Despre dragomani și dălcăuși pieriți 
«lo în vechimi. In mijlocul Toancelor se află o 

tră puternică. Un piept de cremene. Atrage piu- 
ca muntele magnetic din poveste. Vîrtejul la 

atrage, șuvoiul din urmă le repede. Cîrmele se 
rup. Bîrnele se învălmășesc într-un jneamăt neîn
chipuit. Piatra asta poartă numele unui plutaș 
vechi. II chema Toader. Aici a pierit el, într o în- 
tîmplare de dragoste. Iată-I, oacheș, șl lat în spe
te. Rîdea cînd cîrmuia plutele prin primejdii. Era 
om de petrecere. Ii plăcea vinul și cîntecul. Și-i 
plăceau ochii femeilor. Avea locuri de poposit la 

vreme de seară, în lungul rîului, de la Doma la 
Piatra. Știa bordeie tihnite, unde era așteptat în 
încăperi mirosind a mere și busuioc. Cînd se arăta 
pe la hore, nimeni nu frămîrita ca el. Bătuta. Ii plă
cea să-mbete muzicanții. Nu o dată și-a turnat în 
pălăriile lor cîștigul dintr-o lună, pentru un cîntec 
bine zis, de _la inimă. Trăia, în vremea aceea, pe 
la Arama/o plutășiță frumoasă tare. O păzea 
bărbatul, căci se temea. O păzea avan ca pe o 
creangă de aur. O lua cu el pe plută în lungul 
Bistriței. Și iată că într-o zi pune Toader ochii pe 
dînsa. Cum a văzut-o, a rămas trăznit locului. 
Fără ea, băutura avea gust de borș. Cîntecul 
avea sunet de străchini sparte. Și-a pus în gînd 
s-o fure. Oriunde poposea acel om cu femeia lui, 
Toader li se arăta în față, ca din pămînt. Se uita 
la ea lung, cu niște ochi îmbolnăviți de dor. Azi 
așa, mîine așa, pînă s-a aprins și inima femeii. 
Atunci, nimic n-a mai putut-o opri sub paza băr
batului. L-a părăsit într-o seară și a fugit cu Toa
der. Insă bărbatul ei nu s-a lăsat răpus. L-a ur
mărit pe Țftader prin toate locurile. Intr o zi, l-a 
prins aici la Toance. Toader tocmai se pregătea 
să ocolească piatra năpraznică. Atunci, peste 
pluta lui s-a repezit o plută din urmă, într un 
geamăt și într-o vălmășeală a butucilor. Toader a 
fost apucat între butuci și repezit cu capul de 
piatra aceea. Spun plutașii că de atunci Toan
cele răsună și mai tare. Parcă vuiesc în adîncimi 
milioane de codri. Plutașii de azi, cînd se luptă 
cu șuvoiul, își amintesc de Toader și 1 pomenesc.

IV

Dar stînca lui Osman ? Dacă și-ar putea des
chide inima, ar istorisi despre sîngele unui 
vechi dragoman aliosman. Avea acel alios- 

man sînge de foc răsăritean. L-a îndemnat acel 
sînge să răpească o femeie de la Dorna. Cînd s a 
Intîmplat asta, bărbatul ei, pădurar temut, tocmai 
se afla în munte cu țapina. Deodată, a auzit din 
vale un bucium. Vuia și ăulea repede, a primej
die. Omul a lăsat țapina. S-a întrebat :

„De ce mi-a dat semn, 
Buciumul de lemn ? 
Pentru ce mă cheamă, 
bucium de aramă ?
Ce primejdii bat 
codruntunecat ?“

Maică-sa, o babă de nouăzeci de ani, aproape 
oarbă, i-a răspuns din gura vetrei unde torcea :

„Fătul meu frumos. 

fugi și fugi vîrtos, — 
Turcul de Osman, 
e un hoțoman, 
turcul blestemat 
mtndra ți-a furat ! 
Fugi și fugi vîrtos, 
fătul meu frumos, 
din vale n văiugă, 
taie munții n fugă, 
înainte-i ieși, 
la cei codri deși, 
la cei munți pietroși, 
negri, fioroși, 
unde fierb nebune 
Toancele-n genune...

Pădurarul a luat-o la fugă, tot pe Bistrița în jos. 
Dar îl despărțea de pluta lui Osman cale de ju
mătate de zi. Cînd și-a dat seama că n o va pu
tea ajunge, a ascultat cuvîntul bătrînei. A tăiat 
munții de-a dreptul, să i iasă la Toance, înainte. 
Pe la asfințitul soarelui a ajuns deasupra genu
nii, pe muntele Scâriceaua. A coborît în fugă, 
din stîncă în stîncă, parcă se scobora pe-o scă- 
ricea. Cînd a ajuns jos, tocmai cotea și pluta lui 
Osman...

A fost o luptă cumplită între ei. Pluta s a zdro
bit de stîncă. Osman aliosman și-a primit plata în 
adîncimile unde se răsfrîng umbrele.

Și azi se pomenește de smarladul din turbanul 
lui. Mulți plutași îl zăresc în amurg sclipind. N-ar 
putea spune însă, cu mina pe inimă, dacă zăresc 
o piatră scumpă ori răsfiîngerea Stelei Ciobanu
lui, cea dintîi stea a serii.

pen.ru


MAEȘTRII Al TEATRULUI SOVIETIC 
OASPEȚI Al ȚARII NOASTRE

doua
DIN ROLURILE MELE

de
A. K. TARASOVA 
artistă a poporului 

din U.R.S.S.

articol scris 
special pentru 

revista „Albina**
vină*. 

turnate 
lui Os

In viața mea de 
artistă, cinematogra
ful ocupă un loc de 
seamă.

Rolurile care mi 
s-au întipărit in mod 
deosebit în minte 
sînt : rolul Caterinei 
din «Furtuna* și cel 
al Krucininei din «Vi- 
novați fără 
ambele filme 
după piesele 
trovski.

Imaginea Caterinei este una din ima
ginile extrem de importante in dramatur
gia noastră clasică. Atît de drag îmi e 
tipul acesta de femeie 1 Cită profunzime, 
cită pasiune, cită frumusețe sufletească 
se ascunde în această simplă țărancă 
rusă 1

Despre imaginea Caterinei s-au scris 
multe studii și articole. Rolul ei este so
cotit la noi drept unul din cele mai grele 
roluri feminine. Tocmai de aceea m-am 
apropiat de el cu multă grijă și atenție, 
ținîud seamă de faptul că in film e une
ori mult mai greu să redai diferite stări 
sufletești.

Regizorul Petrov a depus multă străda 
nie și am lucrat împreună in bună înțe
legere. Rolul m-a cucerit și poate tocmai 
de aceea am reușit s-o fac pe Caterina 
să trăiască pe ecran 1 Am căutat să re
dau toată profunzimea sufletului eroinei, 
toată curățenia ei sufletească. Petrov a 
reușit să redea de minune totul ce o în
conjoară pe Caterina, întreaga atmosferă, 
acea „impărăție întunecată* și cu atît 
mai luminoasă apărea „raza de soare” 
care pătrunde in această „împărăție în
tunecată". Caterina este tipul femeii care 
nu poate iubi decit o singură dată in 
viață și dacă o desparți de omul iubit, 
pentru ea nu rămine decit moartea 1 A- 
ceastă complexitate și puritate a sufle
tului feminin m-am străduit s o redau 
spectatorului.

In rolul Krucininei din „Vinovați fără 
vină* am vrut să redau mai cu seamă 
sentimentul dragostei de mamă. îmi a- 
mintesc că am primit o sumedenie de 
scrisori. M-a bucurat nespus faptul că 
veneau din partea acelor oameni pe care 
viața i-a pus intr-o situație asemănătoare 
cu cea a lui Neznamov. Filmul le-a insu
flat speranța că poate o dată și o dată 
Iși vor găsi și ei mama 1 Scrisorile aces
tea mă mișcau pină la lacrimi. Era clar 
că Krucinina mea i-a convins și i-a im
presionat pe spectatori. Și aceasta, pen
tru noi actorii este cea mai mare răspla
tă 1

2 iulie 1954 — București.

B. A. SMIRNOV 
artist emerit al R.S.F.S.R.

„Teatrul de artă este cea mai frumoasă 
pagină a acelei cărți, care va fi scrisă 
cîndva despre teatrul contemporan*. Cuvin
tele acestea care aparțin marelui scriitor 
rus A. P. Cehov, ilustrează de minune uriașa 
însemnătate și valoare a Teatrului Acade
mic de Artă din Moscova (M.H.A.T.) care de 
cîteva zile a sosit în țara noastră.

înființat la începutul secolului XX, bazat 
pe principii realiste. Teatrul de artă a avut 
asemenea îndrumători ca Stanislavski, 
V. I. Nemirovici-Dancenco, pe scena lui au 
jucat actori celebri în întreaga lume ca V. I. 
Kacealov, L. M. Leonidov, O. L. Knipper- 
Cehova și mulți alții.

Cunoscutul artist V. I. Kacealov spunea că 
Teatrul de artă nu angajează, ci colecțio
nează actorii. Tocmai aceasta explică 
de ce pe scena acestui teatru joacă cele mai 
mari forțe actoricești din Uniunea Sovietică. 
Astăzi publicul din țara noastră aplaudă 
înalta măiestrie a unor actori ca Alla Tara
sova, minunată interpretă a „Anei Karenina* 
și a Caterinei din „Furtuna* lui Ostrovski, 
Mihail Kedrov, Victor Stanițîn, Vasilii Orlov, 
M. P. Bolduman, V. O. Toporcov, K. N. Elan 
skaia și alți neîntrecuți maeștri ai scenei 
sovietice.

Sosirea 
demic de 
dovadă a 
tre marea 
tră.

în țara noastră a Teatrului Aca- 
Artă din Moscova este încă o 

puternicelor legături culturale din
țară a socialismului și țara noas-

Salutul artiștilor Teatrului ' 
Academic de Artă din Moscova 

adresat cititorilor „Albinei"

Ca interpret al rolului lui Lenin în „Oro
logiul Kremlinului", aș vrea să spun 

cititorilor revistei „Albina" că sînt fericit 
și mîndru că am avut ocazia să fiu primul care 
pe scena teatrului din Romînia l-a întruchipat 
pe Lenin. Sînt foarte bucuros că spectatorul 
romîn a primit cu atîta căldură spectacolele 
noastre. Am simțit o puternică emoție jucind 
în fața unui spectator atît de exigent. Specta
colele acestea le voi ține minte toată viața și 
voi păstra cu recunoștință în inima mea înalta 
apreciere pe care dvs. ați dat-o muncii noastre.

B. SMIRNOV

Salut din toată inima pe cititorii revistei 
„Albina*.

V. TOPORCOV

căldură pe 
Cauza pentru

Salut cu
„Albina", 
această revistă merită o

cititorii revistei 
care activează 

caldă aprobare.

B. LIVANOV

Trimit salutul meu fierbinte cititorilor re
vistei „Albina* — truditorii ogoarelor — și 
le doresc succes în munca lor nobilă 1

VICTOR STANIȚÎN

Din toată inima îi salut pe truditorii ogoa
relor și le doresc din suilet succes în munca 
lor măreață, o muncă de mare cinste.

VASILI ORLOV

(Desene de
N. RADULESCU)

V. O. TOPORCOV 
artist al poporului din U.R.S.S.

V. I. STAN IȚI N 
artist al poporului din U.R.S.S.

B. N. LIVANOV 
artist al poporului din U.R.S.S.tA^t- î UAVvU/) ''''

M. P. BOLDUMAN 
artist al popc.rului din R.S.F.S.R.

I. M. RAEVSKI 
artist al poporului din R.S.S.B.
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• II-a — Editura tineretului
• 72 pagini 1,20 lei
• E. Barbu: Tripleta de aur (Colecția
• „Luceafărul") — Editura de stat
• pentru literatură și artă
• 172 pagini — 2 lei
• D. Drumaru: Subiect de nuvelă (nu-
• vele) — Editura de stat pentru li- 
j teratură și artă
• 160 pagini — 1,60 lei.
• I. Grecea: Răzbunarea — Editura de
: stat pentru literatură si artă
• 248 pagin' — 3,90 lei
• St. Horia : Strașnic mai e să iubești!... 
? (schițe satirice) — (Colecția „Lu- 
' ceafărul") — Editura de stat pen- 
? tru literatură și artă
? 128 gagini — 1.50 lei
? H. Rohan: Un caracter slab — Edi

tura de stat pentru literatură și 
î artă
i 184 pagini — 2,30 lei
î I. D. Sîrbu: Concert — Editura Tine

retului
: 96 pagini — 1 leu

V. A. ORLOV 
artist al poporului din U.R.S.S.

Codul Familieiapărutaprilie 1956 a
2 care reglementează formele căsătoriei, 
j drepturile și obligațiile soților, des- 
< facerea căsătoriei, înfierea, obliga- 
? țiile de întreținere etc.

Printre altele, codul arată că nu-
> mai acea căsătorie este recunoscută 
j de lege care este încheiată la sfatul 
' popular (starea civilă). Bărbatul se 
? poate căsători la 18 ani, iar femeia 
) la 16 ani și în unele cazuri cu apro-
> barea sfatului popular regional la 15 
j ani. Soții au drepturi egale și în 
'căsătorie, hotărăsc de comun acord. 
? Toată averea dobîndită în timpul că- 
} sătoriei, de oricare din soți, aparține 
i amîndorora, în părți egale. Averea a- 
j dusă în gospodărie de fiecare soț, 
' la încheierea căsătoriei, averea dobîn- 
? dită prin moștenire, lucrurile persona- 
) le sau pentru exercitarea unei meserii 
i (ca hainele, rufăria. unelte meșteșu- 
S gărești etc.) rămîn proprietatea ce- 
' lui care le-a adus
? ■ Desfacerea căsătoriei se face la
) Tribunalul popular regional pentru 
y motive întemeiate. In cazul cînd unul 
* din soți nu poate munci, celălalt soț 
f are datoria să-l întrețină și după di- 
? vorț, pînă ce acesta se recăsătoreș e.

Tribunalul hotărăște căruia din părinți 
i se încredințează copiii. Dacă sînt 

j mai mari de 10 ani, copiii sînt che- 
c mâți și ei în fața Tribunalului să a- 
? leagă părintele la care voit să rămînă. 

.■ Pot fi înfiați numai copiii minori 
i (cei care au mai puțin de 18 ani). Co- 
' piii mai mari de 18 ani pot fi în- 
< fiați dacă au fost crescuți pînă atunci 
? de persoana care vrea să-i înfieze. 
) Intre cel ce înfiază și cel înfiat trebuie 
i să fie cel puțin 18 ani diferență de 
‘ vîrstă. înfierea se face la sfatul popu- 
c Iar al comunei unde locuiește cel ce 
? înfiază.
) h Sînt obligați să se întrețină întire 
\ ei : soțul și soția, părinții și copiii, 
' cel care a înfiat și înfiatul, bunicii și 
( nepoții, străbunicii și strănepoții și 
? frații și surorile. Această obligație 
) există numai dacă unul din cei ară- 

tați nu este capabil de muncă.
/"X/ r\> «"X? ''Xz rX?
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ACTUALITATEA 
SÂPTÂMINII

Hotărîrea C. C. al P. C. U. S. 
cu privire la lichidarea cultului 

personalității 
șt a urmărilor sale

MOSCOVA — TASS transmite:
Ziarul „Pravda" din 2 iulie publică 

Hotărîrea Comitetului Central al P.C.U.S. 
cu privire la lichidarea cultului persona
lității și a urmărilor sale, adoptată la 30 
iunie ac.

In prima parte a hotărîrii sale. Comi
tetul Central costată cu satisfacție că ho- 
tărîrile istoricului Congres al XX-lea al 
P.C.U.S. sînt aprobate pe deplin și spri
jinite călduros de întregul Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice, de întregul 
popor sovietic, de partidele comuniste și 
muncitorești frățești, de oamenii muncii 
din marea comunitate.a țărilor socialiste 
și de milioane de oameni din țările capi
taliste și coloniale și răspunde la între
barea de ce își concentrează focul dușma- 

' nii comunismului și socialismului asupra 
lipsurilor arătate de Comitetul Central la 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S.

A doua parte a hotărîrii este consacra
tă examinării modului cum s-a putut în- 
tîmpla ca în condițiile orîriduirii sovietice 
socialiste să apară și să se răspândească 
cultul personalității lui Stalin cu toate 
consecințele lui negative. Apoi, în urmă
toarea parte a hotărîrii se examinează 
problema consecințelor cultului personali
tății pentru Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice și pentru societatea sovie
tică, precum și problema măsurilor pen
tru lichidarea cultului personalității.

In hotărîre se menționează că nume
roase partide comuniste frățești aprobă și 
sprijină măsurile luate de P.C.U.S. îm
potriva cultului personalității și a conse
cințelor lui. Totodată, în hotărîre se sub
liniază că la discutarea problemei cul
tului personalității nu se interpretează în
totdeauna just cauzele care i-au daț naș
tere și consecințele acestui cult pentru o- 
rînduirea socială sovietică.

In partea finală a hotărîrii se formu
lează sarcinile care stau în fața tuturor 
organizațiilor de partid în legătură cu 
hotărîrile Congresului al XX-lea al parti
dului și se arată perspectivele.largi și în- 
suflețitoare care se deschid în actualele 
condiții în fața partidelor comuniste și a 
întregii mișcări muncitorești internațio
nale.

Sărbătoarea națională 
a popoarelor Iugoslaviei

In anul 1941, Partidul Comunist Iu
goslav, în frunte cu conducătorul său, 
tovarășul losip Broz-Tito, comandan

tul suprem al armatei populare de elibe
rare și al detașamentelor de partizani, 
pregătea răscoala armată împotriva ocu- 
panților germano-fasciști. La 4 iulie 1941, 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
Iugoslav a adresat popoarelor țării o che
mare de a porni răscoala. De atunci, a- 
ceastă dată este o zi scumpă popoarelor 
Iugoslaviei, ziua luptătorilor, ziua răs
coalei poporului împotriva ocupanților 
germano-fasciști, pentru eliberarea națio
nală și socială.

I PRCWffflj

I K[oRAKMfiRE

„LA ADAPOST"

Satul iugoslav

I
(Desen de A. RIK)

NOII WHJTICE

în plin progres
Membrele delegației de feanei iugo

slave — care ne-au vizitat țara — 
au primit cu bucurie invitația de a 

adresa cîteva cuvinte cititorilor „Albinei".
— Bănuiesc — ne spuse zîmbind to

varășa Lidja Iovanovici, conducătoarea 
delegației — că vreți să vorbim îndeo
sebi despre viața satului nostru în anii 
puterii populare.

Si în Iugoslavia 
în urmă sate mai 
dezvoltate și sate 
înapoiat;. Stăpîni- 
rea moșierilor lăsa
se urme adînci în 
viața țăranilor noș
tri. Aceste stări de 
lucruri au început 
a fi lichidate încă din 
terii noastre de stat populare. Pămîntul 
moșierilor a fost dat în folosința celor 
ce-l muncesc.

In continuare vorbitoarea ne arată cî
teva aspecte ale luptei popoarelor iugo
slave pentru construirea socialismului.

— In ce privește satul, puterea de 
stat populară sprijină larg, prin organele 
sale locale, diversele forme de cooperare 
în muncă ale țărănimii. In prezent noi 
avem două forme de cooperative : coope
rativa de tip general și cooperativa ță
rănească de muncă. In cooperativa de tip 
general — care este o formă tranzitorie 
— se poate înscrie orice om din sat 
Fondurile ei sînt formate din cota-parte 
subscrisă de membri, iar beneficiile se 
împart, atît după cota-parte, cît și după' 
munca depusă de țooperatori. Cooperativa 
rezolvă diferitele “probleme ale membri
lor săi ca : procurarea utilajului agricol 
necesar, procurarea vitelor de rasă, vîn-

existau cu ani

„Pilulele fericirii

Oamenii cinstiți iși
dese fericirea 
muncă, lată insă 

s-au găsit în America și fa
bricanți de fericire. Cum 
s-ar zice acolo iți poți 
cumpăra fericirea de la pia
ță. Industria farmaceutică a- 
mericană (deci nu vreun ne- 
gustoraș oarecare), a pus în 
vînzare pilule cu denumirea 
de „serpasil", „thorazine", 
,,pacatal” și alte asemenea 
preparate care, zice-se, te fac 
să vezi viața în culori tran
dafirii.

Cîteva milioane de bolnavi, 
înghit zilnic intr-un pahar cu 
înghit oamenii cumsecade, la ____ _____ r, t______„—.„.v
găsesc firește printre consumatorii de pilule’ș[ mari industriași 
și financiari, acționari Ia bursă și nu se știe dacă nu cumva 
H ’®*er*c’ războinici. Nici un șomer american n-a încercat însă 
pînă acum acest leac Poate pentru că pilulele „minune" fac 

____ _____________ . ca lucrurile să fie^ văzute în roz, dar nu 
n astîmpăfă’foamea/

Și acum’ poate Ca vreți să 
șitul acestei’ noi ’excrocherii ?

Ei bine, doctorii au stabilit 
de astfel de pastile zdruncină 
mul omenesc și duce în cele 
cazuri la sinucidere. Ei au cerut un con
trol. serios asupra vînzării acestor dro
guri, dar fără nici un rezultat. Fabrican
ții americani de medicamente scot din 
„pilulele de fericire" 35 miliarde de do
lari anual. Și, desigur, nu vor să re
nunțe cu nici un chip la acest real izvor 
de fericire pentru ei, la care au ajuns 
fără să înghită nici o pilulă „miraculoa
să” I

în neregulă.cu mintea și nervii în neregulă, 
apă „drogurile fericirii", așa cum 
dureri de cap, piramidoanele. Se

aflați sfîr-

zarea produselor agro-alimentare ale 
membrilor cooperatori etc. Spre deose
bire de cooperativa de tip general — con
tinuă delegata — ' 
nească de muncă 
pămîntul pe care-1 
laje. Aici munca 
norme, iar plata 
muncă.

In satele de

în cooperativa țără- 
membrii se înscriu cu 
au și principalele ate- 
este organizată după 

se face după zilele-

că abuzul 
organis- 

mai dese

De vorbă cu membrele 
delegației de femei 

d n R. P. F. Iugoslavia

primii ani ai pu-

reședință (comună) 
noi avem centre 
pentru culturaliza
re, care concentrea
ză în jurul lor toa
tă intelectualitatea 
comunei, precum și 
zeci de activiste ale 
Aceste instituții de 
multilaterală activi

V. TOSO
i'

asociațiilor feminine, 
cultură desfășoară o 
tate începînd de la cursurile sanitare gos
podărești, pedagogice și pînă la ciclurile 
de conferințe și seminarii asupra diferi
telor măsuri și probleme la zi, demon
strații agricole practice, filme etc. In sa
tele comunei avem case de cultură. 
Prin echipe de activiști voluntari, centrele 
pentru culturalizare sprijină activ munca 
satelor comunei.

Am mulțumit tovarășelor și prietene
lor delegate pentru cuvintele adresate ci
titorilor revistei.

— La rîndul nostru — ne-au spus to
varășele Iugoslave — transmitem cititori 
lor „Albinei" și întregii țărănimi munci
toare din Republica Populară Romînă, 
urări de noi succese în lupta comună pen
tru socialism și dorim ca legăturile din
tre popoarele noastre să devină tot mai 
puternice

In cîteva rînduri ;;
Intr-o declarație recentă, sena-(l 

torul MacCarthy a afirmat că <• 
„împăcarea dintre Moscova și 
Belgrad reprezintă o grea în 
frîngere pentru Americ

(Ziarele)

Adevăruri poartă
Vorba care strigă : 
„Dacă doi se ceartă —• 
Al treilea cîștigă".

Transformînd oleacă
Vechea zicătoare,
Spun: „Cînd doi se-mpacă, 

...Pe MacCarthy-I doare’’

E. CHELBAȘU St. F.
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1'ALGERIAIn partea de nord- 
vest a continentului a- 
frican se află colonia 
franceză Algeria. Scăl
dată la nord de apele 
Mării Mediterane, ea 
este mărginită la apus 
de Maroc, la răsărit
de Tunisia, întinzîndu-se • Către sud 
pînă la pustiurile Saharei. Alge
ria are o suprafață de circa 575.0G0 
kilometri pătrați și este formată din 
trei părți deosebite ca vegetație și 
climă. Partea de nord, de la Maree 
Mediterană și pînă la munții Atlas, cu 
climă mediteraniană, e regiunea cea 
mai roditoare a țării. Aci se cultivă 
cereale, viță de vie, bumbac, porto
cali, măslini. In partea centrală, clima 
este temperată, iar solul acoperit de 
pășuni întinse. In sud clima este tro
picală, vegetația dispărînd pe măsură 
ce ne apropiem de pustiul Sahara.

Subsolul Algeriei este bogat în ză
căminte de aramă, fier, plumb, zinc, 
sare, fosfați, marmoră etc. Capitala 
țării este Alger. Printre orașele mai 
Importante se numără Oran și Con
stantine. Locuitorii, în număr de circa 
9 milioane, în imensa lor majoritate 
algerieni, sînt agricultori și, în mai 
mică măsură, muncitori în industrie. 
In Algeria sînt și cîteva sute de mii 
de europeni, dintre care cei mai 
francezi. Deși, după cum se 
marea majoritate a populației 
algeriană, totuși, pământul cel
mult și cel mai bun este stăpînit 
colonialiști. Astfel, 4000 de colonialiști 
dețin 850 de mii hectare de pămînt, 
pe cind mai mult de o jumătate de 
milion de familii de țărani algerieni 
stăpînesc doar un milion de hectare 
din cel mai sărac pămînt. Pe cînd unui

multi 
vede, 

este 
mai 

de

muncă costă pe zi vreo 
400 de franci, pentru a 
ne da seama ce viață 
de mizerie sînt siliți jsă 
ducă muncitorii agri
coli algerieni. Și cei 
despre care am vorbit 
sînt cei care au, de

bîttb de rău, de lucru. " "Spre 
deosebire de cei peste 800 
de mii de muncitori in
dustriali și agricoli, șomeri, 
pe care-i macină foamea, bo
lile, mizeria. Ei se hrănesc 
doar ca să nu moară, trăiesc 
în cocioabe scobite în sfînci 
sau în bordeie și cei mai 
mulți sînt analfabeți. Anual, 
peste un milion și jumătate 
de copii algerieni de vîrstă 
școlară nu pot merge la 
școală. Bugetul pentru învă- 
țămînt este de patru ori mai 
mic decît cel acordat pentru 
întreținerea poliției.

In timp ce populația alge
riană se zbate în mizerie și în 
întunericul ignoranței, profitu
rile colonialiștilor cresc an de 
un, ajungînd la cifre impre
sionante. Intre anii 1947 și 
1953, de pildă, cîștigurile în
treprinderilor colonialiste au 
crescut de 14 ori, adică de la 
442 milioane la 6579 milioane 
franci.

De peste un veac, de cînd colonia
liștii au ocupat Algeria, poporul al- 
gerian duce o luptă necontenită pen
tru libertatea și independența patriei 
sale. In pofida încercărilor cercurilor 
colonialiste din Franța care vor să 
înăbușe în sînge această luptă, cauza 
poporului algerian va triumfa, 
alături de lupta sa eroică sînt 
popoarele lumii.

colonialist îi revin în medie 200 hec
tare de pămînt, o familie de țărani al
gerieni trebuie să se mulțumescă ou 
mai puțin de două hectare. Și mai greu 
o duc muncitorii agricoli care trudesc 
pe moșiile colonialiștilor. Un asemenea 
muncitor agricol, care n-are de lucru 
decît 150 de zile pe an, primește 
salariu de circa 300 franci pe zi, 
care trebuie să întrețină o familie 
meroasă. E suf'C’ent să arătăm 
numai întreținerea unui animal

un 
din 
nu
că 
de

căci 
toata



Că numai eu știu asta!

PETRE POPA

Umor din alte țări

DOUA SATE

în-
(Desen de N. CLAUDIU) t

ne- 
că-

Fac bine! 
la mine.

cămin 
ce face.

se 
a-

ești 
mea 
tău 
zut

Sînt retrogradat? 
eu ? Păi cum se

poate, 
știu pe toate ! ?Eu care le

Să mă tai, nu cred și basta 1 
Tocmai eu să n-o știu p-asta ?

Ssst!...
Ce mai faci? Mulțam! 
Ce mai nou ? Păi, pe 
Numai noutăți găsești, 
Ceie mai curente vești.
Vrei și tu ceva mai bun ? 
Ssst!._ Că numai ție-ți spun!

Cînd pe secretar la sfat
II tot văd că stă plouat.
Știu eu bine ce-l apasă,
Știu precis că.aseară-acasă.
Iar s-a certat cu nevasta 1
Ssst !... Că numai eu știu asta !

Șeful m-a-ntîlnit în cale 
Și de chestii personale 
M-a-nttebat, m-a dăscălit...
Astea-s fleacuri 1... Negreșit 
Vrea să m-avanseze. Basta I 
Ssst!... Că numai eu știu asta!

★
Cum? Să nu fiu avansat?
Pentru ce ? C-am difuzat 
Calomnii, minciuni sfruntate? 
Dar... Ce ?
Eu ? Chiar

E timpul de 
seceriș? Nu cred. 

Raionul n-a comunicat 
încă nimic despre astal

Președintele Mardare
Crezi că pleacă-n deplasare?...
E-o părere... deplasată ;
Fiindcă cea adevărată
E că-i pus pe liber — basta 1 
Ssst!... Că numai eu știu asta !

de MICALOS GERGEY 
scriitor din

ovacs se uită întrebător la 
noul lucrător, intrat ÎU 
curtea fabricii:

i — Vii pentru prima oară ? 
ț — Da

— Sandor Kovacs — spuse
el. întinzîndu-i mîna.

— Peter Szabo — răspunse
^bobocul*.
, — Vii de la tară ?
î — De la tară.

— Bine ai făcut că ai plecat 
de-acolo. Și eu am fost cîndva 
la țară. Orașu-i cu totul altce
va. In satul nostru, pînă și apa 
de băut era tulbure

— La noi e ca lacrima, că a- 
vem fîntînă arteziană — răs
punse Szabo.

— Ehei, și ce mai noroi era 
în satul nostru! Mi-aduc a- 
minte că odată m-am înglodat 
cu căruța în așa nai. că a tre- 

i buit să mă descalt si să mă 
torc pe ios acasă

— In satul nostru nu 
poa'e întîmpla așa ceva: 
,vem șosea asfaltată

incăpăținarea „bobocului* 
cepu să-l supere pe Kovacs

— Cine știe ce soi de sat o 
fi al dumitale 1 Habar n-ai ce 
înseamnă vorba asta .la tară*, 
ce va-să-zică un sat aruncat pe

:• anunț
DISPĂRUT de mult orice J 

activitate. Cine a auzit de 
existența ei, să nu se adre- 

' seze bibliotecii din comuna ' 
n Teșila, regiunea Pioești, în-n 
ri trucît este complet străină 

de această îndeletnicire. , 
i (După o corespondență tri- i 
' misă de G. BĂTU) n

In

R.P. Ungară
meleaguri îndepărtate, mirosind 
în fiece casă a gaz lampant...

— De ce să miroasă ? Că 
doar avem electrificare! — se 
miră Szabo

— Poate. în satul dumitale. 
In satul meu, se întîmpla une
ori să n-avem nici gaz. Atunci, 
să fi văzut plictiseală pe întu
neric. Știi dumneata ce în- 
seamă plictiseala ?

— Nu știu, că noi avem ca
ravană cinematografică, 
cultural..,. Cînd n-am 
mă duc acolo

— Apoi, să nu mai spui că 
de la tară, că ți-o 
în 1

. i„.ă. -3 ii j rîde lu- 
nas: pesemne, satul 

e orășel sadea. Să fi vă- 
satul meu! Mi-aduc amin

te, cînd trebuia să nască 
vastă-mea, m-am dus cu 
ruța după doctor, tocmai la o- 
raș. Cînd am venit, copilul era 
în vîrsta de o zi și jumătate

— Noi aven» maternitate. In 
satul meu.;.

— Ia mai slăbește-mă cu sa
tul dunfltale 1 — se burzului 
Kovacs. — Parcă, ce. eu vor
besc de satul dumitale? Vor
besc de satul meu. Ala sat ade
vărat! Al dumitale. o fi vreun 
orășel... Cum se numește?

Dar. cînd Szabo spuse nu
mele comunei, și regiunea, Ko- 
Vacs făcu ochii mari :

— Ce face’ Păi. ăsta-I satul 
meu Sînt zece am de cînd am 
plecat de acolo 1

— Ia te uită 1 Va-să-zică, sîn- 
tem consăteni?! — se bucură 
Szabo. — Eu am plecat de a- 
colo ieri dimineață...

In romînește de 
VICTOR PIȚIGOI

. ■
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i
Umor 
englezesc

Țînăra fată privi visl- 
I toare spre tavan și ti 

spuse însoțitorului: 
— Bărbatul pe care-1 voi 

lua trebuie să aibă toate ca- 
a litățile: să știe să poves- 
♦ tească anecdote noi, să cîn- 
♦ te, să danseze, să nu bea 
I să nu fumeze, iar la ordinul 
♦ meu să înceteze imediat.
T — Vă înșelați, dvs. n-a- 
I veți nevoie de bărbat, ci de 
♦ un aoarat de radio !

URSUL: — De cînd s-a întors ăsta de la oraș, nu se mai țin copiii scai de mine!
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Scrisorile lui ILIE POZNAȘU

Eu știu una și bună: pom
pierul fără apă e ca vî- 
nătorul fără pușcă, sau 

ca frizerul fără brici. E deajuns 
să-ți scape din gură cuvîntul: 
pompier, că fără să vrei mai 
dai drumul la alte două: foc și 
apă. Foc prin comuna Țipari, 
raionul Lugoj, nu s-a mai po
menit de mulți ani. Apă, slavă 
domnului! Găsești prin toate 
fîntînile din sat. Dar pentru 
pompieri, tot n-ajunge! Ce, e 
ușor să fii pompier ? Ehei, tre
buie apă, neică, nu jucărie 1 Și 
pompierii de-aici și-au 
apă de 
clădiri, 
„punct 
pivniței 
teri 1

Oamenii de prin Țipari, de 
cum mă văzură și țipară la 
mine : Că li se îmbolnăvesc ne
vestele și copiii, că de ce nu 
se dă apa afară !._

Ce puteam să fac ? Caut eu 
prin scorburi de copaci niște 
putregai din ăl care scînteiează 
de-ți ia ochii și mă furișez 
pe-ntunerîc țn curtea casei de 
nașteri.

Mă duc pînă la șura de paie, 
presar nițele scînteîoare de 
putregai în jur și-i strig ca- 
raulei:

— Dă alarmă la pompieri, că 
ia uite cum arde focul...

Cît ai bate din palme, curtea 
era plină de vajnicii pompieri 
cu găleți și hîrdaie, care mai 
de care năpustindu-se asupra 
hidrantului.

Văzînd eu câ „focul* de Ia 
paie începe să se înece sub apă, 
începui să mai presar scînte- 
ioare din buzunarul meu pe 
ici pe colo.

Dar cind văzui că se-ngroa* 
șă gluma, că hidrantul s-a dus 
pe apa sîmbetii și că oamenii 
asaltară și fîntînele, le aținui

calea și le spusei:
— Ajunge fraților! Focul ca 

focul, bine c-ați scos apa, că— 
Dumirindu-se ei cum stă ca* 

pompierilor 
mine și-mi

Dumirindu-se ei 
zul, căpetenia 
se-ndreaptă spre 
zise cu năduf:

strîns 
rezervă în pivnița unei 
Și i-au pus numele de 
hidrant”. Dar deasupra 
se află casa de naș-

— Păi, bine măi. nea Ilie, știi 
ce pagubă ne-ai făcut ? Mîine 
o să trebuiască să umplem iar 
pivnița. Iar muncă, iar bătaie 
de cap, iar... (te pomenești că 
ăștia-s în stare s-o facă și pe 
asta 1 mă gîndii eu...).

O femeie, ghicindu-mi parcă 
gîndurile, sări atit de arsă ca 
de focul de-adineauri, că nici un 
pompier nu-i mai putea stinge 
glăsciorul:

— Ce să mai umple pivnița ! 
Atit le trebuie... Că dacă mai 
intră vreun pompier pe-aici, o 
să intre la... apă.

Cînd auzii una ca asta, ple- 
nu de alta 
milos 
să mai văd 
mai ales...

cai fără zăbavă, 
dar... cum sînt eu 
fire, nu aveam chef 
un om înecat. și 
un pompier.

S-auzim de bine 1

dia
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