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O nouă dovadă a grijii față de școală

H. W1J * îxî 1 1■ JB»ui
w Ab Își t a

Multe pagini pline de amară 
ironie au scris Caragiale, 
Creangă $i alți scriitori din 

țara noastră despre șo'ala 
de altădată. In timpul petrecut 
pe băncile școlii, e'evul căpăta 
o spoială de cultură ți nu cunoș
tințe temeinice care să-i ser
vească în viață.

Regimul democrat-popular, a- 
vind nevoie de oameni capabili 
să construiască cu pricepere so
cialismul, prin reforma învăță
mintului din 1948, a pus bazele 
unei școli de tip nou, care creș
te un tineret pregătit multilate
ral, priceput în aplicarea cunoș
tințelor însușite în țcoa'ă.

De curind, C.C. al P.M.R. și 
Consiliul de Miniștri au luat o 
hotărire cu privire la îmbunătă
țirea învățămintului de cultură 
generală din R.P.R., în lumina
Directivelor Congresului al II- 
lea al P.M.R.

Fixindu-se durata și organi
zarea învățămintului, s-a soco
tit necesar să se prelungească 
timpul de școlarizare la lt ani. 
In felul acesta, fără supraîncăr

Se va dezvolta ți baza materia
lă a învățămintului prin înzes
trarea muzeelor, laboratoarelor, 
crearea de ateliere și terenuri 
experimentale.

Conducindu-se după principii
le leniniste în problema naționa
lă. hotărirea prevede că învăță- 
mîntul pentru naționalitățile 
con ocuitoare se va face în 
școii, secții sau clase cu limba 
de predare maternă.

Se v?r organiza internate și 
cantine școlare, acolo unde sînt 
condiții, iar un nuntăr de e'.evi 
vor primi burse.

Hotărirea prevede o serie de 
măsuri pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii învățăto
rilor, și profesorilor, care au un 
rol important in propășirea 
școlii noastre.

Aplicarea acestei hotărîri va 
aduce un aport prețios la opera 
de desăvirșire a revoluției cul
turale în R P.R.

carea elevilor, se va da o mai 
mare atenție problemelor de 
conținut ale învățămintului. Po- 
litehnizarea învățămintului, adi
că legarea școlii de producția 
industrială și agricolă, ridica
rea nivelului cultural și științi- 
fic-teoretic al elevilor, va duce 
la lărgirea orizontului acestora.
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Multă vreme s a 
mai scurs de-a- 
tunci... Eram un 

băiețandru în vîrstă 
de 14 ani și-mi a- 
mintesc că odată, în 
timpul vacanței de 
vară, am luat-o raz
na hoinărind fără 
țel pe meleagurile 
mele natale. Tot umbiind așa încolo și 
încoace am simțit că ruă doboară oste
neala și m-am așezat la umbra unui 
ulm falnic cu gîndul să mă odihnesc 
și să gust cîte ceva din merindele pe 
care le aveam în sac.

Și cum stăteam acolo la umbra ulmu
lui, am auzit dintr-o dată niște voci 
care veneau de undeva dinspre cîmp. 
M-am ridicat și am pornit într acolo. 
Un țăran și o țărancă stăteau odihnin- 
du-se pe cîmpul cosit, iar de jur-îm- 
prejur stăteau înșirați snopii de grîu ca 
o mărturie a muncii lor. Bărbatul și 
femeia mîncau. îmi amintesc cum ini
ma mea de copil s-a strîns atunci, cînd 
am văzut masa lor atît de săracă ! Mă
măligă și ceapă. Atît 1 Alături de ei, 
într-o albioară, scîncea un prunc...

Ar fi fost o imagine pașnică, idilică 
chiar, dacă țaranul și țăranca nar fi

’NTELDn CULTP ME

Anul trecut, colectiviștii din Ziduri, raionul 
Rîmnicu Sărat, n-au semănat decît vreo două 
hectare de porumb hibrid pentru încercare. In 
toamnă au cules de pe ce'.e două hectare, 7340 
kg de boabe. Iată de ce în acest an colectiviștii

au mărit această suprafață la 30 hectare. In foto
grafie : Colectivista Dumitra Stanciu execută 
una din lucrările importante pentru hibridarea 
porumbului : ruperea moțului de la soiu’.-manu.

NOliRECOLTE
avut fețele atît de supte, trupurile atît 
de stoarse, iar sugarul n-ar fi fost și 
el atît de palid și de pipernicit...

ALFRED MARCUL SPERBER

M-am uitat Ia snopii din jur, la mă
măliga din fața lor și în naivitatea 
mea i-am întrebat de ce nu mănîncâ 
pline, că doar grîu e berechet 1

Atunci țăranul m-a privit cu tristețe 
în ochi și mi-a răspuns cu o voce înă
bușită :

— Da, grîu e berechet. Recoltă nouă! 

Dar prima pline a 
recoltei celei noi o t 
vor mînca alții. Noi... * 
mămăligă !...

Multă vreme s-a ; 
mai scurs de-atuței... 
Cînd te gîndești că 
au trecut mai bine 
de 40 de ani 1 Și to
tuși, în toiul verii, 

cînd acum în țara noastră țăranii mun
citori duc noua recoltă în hambare, 
gîndul meu zboară departe, cu ani în 
urmă, și atunci revăd ulmul sub care 
am stat, chipul țăranului și al țărăncii, , 
aud scîncetul sugarului...

Sînt sigur că sutele de mii de țărani 
de pe întinsul patriei noastre își aduc 
și ei aminte de întâmplări din trecut 
așa cum îți aduci aminte de un vis u- ț 
rît. .

Azi, țăranului nostru „îi este casa 
casă și masa masă*. Cînd din cuptor se 
scoate prima piine a noii recolte, țăra- ; 
nii noștri muncitori stau

„Toți cu mesele întinse 
91 cu fețele aprinse’.

mlncind bucuroși plinea pe care le-a 
dăruiește pămîntul muncit de ei!



CEL DE AL IV LEA CONCURS AL ECHIPELOR ARTISTICE DE AMATORI

(kJa
Vești culturale 

de la corespondenții 
voluntari

Clujul fremăta de mulțimea țăra
nilor muncitori, veniți să parti
cipe la faza regională a con

cursului. Pe străzi bogăția multicoloră 
a straielor îți incinta privirea. Pe a- 
cești oameni puteai să-i cunoști însă 
în calitatea lor de artiști abia mai tfr- 
ziu, în sălile de spectacole.

Dansuri din băfrîni
De obicei cînd artiștii satului pleacă 

!« concurs nevestele își petrec bărbații 
care fac parte din echipă sau invers. 
La plecarea echipei de dansuri din 
Sebiș nu s-a întîmplat însă acest lu
cru. Motivul este foarte simplu. Cele 
opt perechi cite sînt în echipa de dan
suri — sînt și tot atîtea familii.

Ei au interpretat printre altele fa 
Cluj, dansul cu temă „Cositul”.

Este important de arătat că acest 
dans creat de Alexandru Melean, pro
fesor la școala din comună, folosește 
elemente din folclorul local. In timpul 
dansului se aude următoarea strigă- 
tură;

„Hai cu toți în graba mare 
Ca să-ntindem hora mare 
Hora mare-a mărului 
Că-i jocul bunicului".

Această strigătură nu-i o vorbă a- 
runcată în vînt. Intr-adevăr, tinerii au 
dansat „jocul bunicului”. Multe seri la 
căminul cultural bătrînul Alexandru 
Fătu Melean om trecut de 70 de ani, 
le-a arătat cum se juca pe vremea ti
nereții lui .,Tîmoveanca“. „Bozneceas- 
ca“, „De-a lungul” și „Invîrtita". Din 
toate aceste dansuri s-a alcătuit o 
suită pe care echipa a prezentat-o cu 
mult succes la concurs.

Două generații
Lui moș Ion Souka din Hida, 82 de 

ierni i-au nins pletele, dar se simte 
flăcău cînd e pe scenă. De cîțiva ani 
nu e concurs la care să nu participe. 
El cîntă din „clanetă“ adică din clari
net. Cînd și cum a învățat nu-și mai 
aduce bine aminte. Avea numai 10 ani 
cînd s-ia băgat cioban la boier. Cam pe 
atunci au început să zbucnească din 
pieptul lui doine pline de alean. Nu se 
plodea î>n acea vreme si nici mai tîr- 
ziu, de-a lungul celor 6 decenii cit a 
argățif la' moșier, că va ajunge să 
cînte din „clanetă" nu a jale, ci a 
bucurie. Azi, moș Ion Souka e „cioban 
șef", cum îi place să spună, la gospo
dăria agricolă de stat.

Dorel Pașcu este Un alt artist pe 
care l-am cunoscut cu prilejul con
cursului de la Cluj. E numai de-o 
șchioapă. Are 8 ani.

S-a nimerit sa fiu mei tîrziu în sală 
cînd omulețul acesta a cîntat cu o voce 
minunată pent-ru vîrsta lui un cântec 
de dragoste închinată sătucului său.

Plecînd de la concurs, m-am gîndit 
îndelung la cei doi artiști ai satului. 
Ion Souka avea 10 ani cînd a intrat 
la- stăpîn. Dorel Pașcu are numai 8 
ani și va urma în curînd o școală spe
cială de artă pentru a-și cultiva vocea.

Aceasta este o puternică dovadă a 
noilor rînduieli; ea reflectă puternic 
esența concursului.

A. CROITORII

PASIUNE DE ARTIST AMATOR

La Ploești, a venit zilele trecute o 
fată de la țară. Aducea cu ea o 
jalbă pe care a pus-o pe masa 
secției culturale. Artiștii amatori din 

sătucul Mărcești-Rarău se arătau ne
mulțumiți de felul cum au fost clasi
ficați la concurs. „Rugăm să fim ad
miși ia faza regională. Ne-am îmbu
nătățit programul și interpretarea. 
Dacă drumul și masa cer cheltuială 
prea mare, luăm toate acestea asupra 
noastră. Numai să nu lipsim de 
la concurs". Fata a venit și s-a 
dus, simplu și firesc. La sec
ția culturală cițiva oameni au că
zut pe gînduri. Cu 12 ani in
urmă, (nu mai departe), ciți ca fata 
asta n-or fi venit cu plîngere la dre
gătorii împotriva nedreptăților moșie
rești ? Și ciți nu erau înșelați atunci 
fiindcă semnau actele cu degetul ? Iar 
acum, se zbat pentru un loc mai bun 
pe scara marelui eveniment cultural 
care a cuprins satele.

★
l-am văzut de aproape, din culise, 

cu nădușala șiroind de sub birsane, 
(așa e portul), pe dansatorii din Bră- 
nești, jucind sub soarele arzător. La 
ieșire mi s-a părut că sînt istoviți, dar 
a fost o simplă părere, fiindcă oa
menii aceștia, care cheltuiseră atita 
energie, au spus prezentatoarei să nu

fețele aprinse de văpaia lui Cireșar, 
jucind și iar jucind.

★
Brigada din Bezdead, care a urmat, 

își hotărise și un sutler pe de mar
gini. Suflerul dus însă de melodia 
cintată de-ai lui pe scenă și-a uitat 
de.meserie și cînta tare, de acolo din 
culise, sprijinindu-și nevăzut și ne
aplaudat de nimeni, echipa.

★
Cimpoierul Petrea Ruse, om de 75 

de ani, a devenit un obișnuit al tutu
ror concursurilor, iar păretele, acasă, 
îi e plin de diplome. Asta nu fiindcă-i 
căutător de diplome. Diplomele-s doar 
o răsplată actuală a unor merite pe 
care artistul acesta bătrin le are de 60 
de ani. Pentru el totul este dragostea 
pentru artă. Și-a făcut singur cimpo
iul, singur și-a ticluit podoabele de 
metal lucitor de pe b’zoi, suflaci și 
carabă. Cînd cintă, umflă cimpoiul cu 
propria-i suflare și-apoi, cu ochii duși 
la timpul cind invăța doina, o pre
schimbă într-o nemaipomenit de fru

Gazeta de stradă din satul Piscul 
Rusului, raionul Negrești, își 

merită pe drept cuvînt numele de 
„oglinda satului". Ea pbblică în a- 
ceastă perioadă articole ca- „Impor
tanța prașilelor" scris de Mera Gh. 
Vasile, președintele întovărășirii agri
cole; „Succesele noastre" semnat de 
doi dintre cei mai buni membri ai cer
cului agrotehnic, și fruntași ai recol
telor bogate; Ilie Ailincăi și Constan-^B 
tin Zovu; „Toată grija întreținerii cul-^R 
turilor", semnat de învățătoarea Ele
na Trifan, și altele.

IOAN TRIFAN
★

„Bună-i munca pe tarla 
Ușoară ca opinca 
Cînd mi-o-nvîrt pe liinca 
La horă duminica 1“

Din strigăturile trimise ae
AL. BALANESCLi 

satul Lăschia, regiunea 
Baia Mare

★

Adesea, pe șoselele țării poate ii 
zărită cite o mașină pe care stă 
scris: Caravana cinematografi

că. Mai mult ca oricind, caravanele au 
bătut drumurile între 17 decembrie 
1955 și 31 martie 1953, perioadă în care 
s a desfășurat Festivalul filmului pen
tru sate. In 7.233 de comune, peste 
2.200.000 de spectatori au vizionat 253 
de filme artistice și 281 de filme docu 
mentare și de scurt metraj, prezentate 
de caravane și cinematografe sătești 

Cu prilejul festivalului, menit să spri- 
jine transformarea socialistă a agricul
turii prin popularizarea metodelor d- 
vansate de muncă din gospodăriile 
colective, precum și a agriculturii so 
vîetice, au rulat documentare ca: 
„Grîu nbu", „Mașini pentru agricultu
ră", „îngrijirea culturilor de cereale" 
etc. In numeroase localități festivalul 
nu s-a mărginii numai la rularea fil
melor, ci s-au ținut șl conferinței s au 
organizat standuri de cărți și expoziții. 
Expozițiile au prezentat produsele ob
ținute de gospodăriile colective din lo

moasa melodie. Atunci pare că nu mai 
aude și nu vede nimic, ci stă cu sim
țurile ațintite spre inima cimpoiului 
în care spumegă cîntecul haiducesc.

Am cunoscut la o fază regională 
astfel de oameni și am înțeles încă o 
dată pentru ce jocul și cîntecul popu-

bage altă echipă că ei mai au de dan- Iar sînt fără de moarte, 
sat. Și i-am văzut apoi din nou cu v. TOSO

Cimpoiul, unul din cele mai vechi instrumente de suflat, se bucură de mare 
cinstire în comuna Bătrîni, regiunea Ploești.

In fotografie: Ion Petecilă (dreapta), de o jumătate de veac cîntăreț din cimpoi. 
Gheorghe Arion (stingă), nepotul.său, este hotărît să preia de la bătrin această 
frumoasă moștenire.

Din muncă a izvorît un dans nou

Douăsprezece perechi de dansatori s-au 
avîntat într-un dans nou. E un 
dans deosebit de toate cele eare 

s-au jucat pînâ acum pe scena căminu
lui cultural din Chizătău. Instructorul e- 
chipei, Petre Pilu, urmărește cu atenție 
mișcările ritmice ale perechilor, oprindu- 
le la fiecare greșeală.

calitățile respective și au popularizat 
pe fruntașii recoltelor bogate. După vi
zionare, inginerii agronomi și tehni
cienii-agricoli, făcind legătura cu une- 
le aspecte din film, au discutat cu ță
ranii despre -metodele de 'muncă folo
site 4n comunarespectivă.

După terminarea festivalului, cara
vanele și cinematografele sătești au 
sprijinit campania agricolă din primă
vara acestui ani Astfel, * la cinemato 
grafele din raioanele Stalin, Rupea și 
Făgăraș, au rulat filme documentare și 
s-au ținut conferințe cu tema : „Să în
deplinim la timp muncile agricole*.

In timpul festivalului nu toate filmele 
au găsit insă întrebuințarea cea mai 
bună. Cui i-a folosit de pildă faptul că 
filme despre cultura bumbacului au ru
lat în localități de munte ? In comuna 
Dombreni, raionul Piatra Neamț, Direc
ția Difuzării Filmelor a trimis documen
tarul „Selecționarea sfeclei de zahăr", 
plantă care nu se cultivă în localita
tea. respectivă. O serie de lipsuri în 
desfășurarea festivalului sau ivit din 
vina unor sfaturi populare care nu 
s-au îngrijit de asigurarea condițiilor 
materiale, pentru vizionarea filmelor. 
Din lipsurile manifestate trebuie trase 
învățăminte pentru activitatea viitoare 
cu filmul la sate.

C ANDREI

— Măi băieți, însămînțarea în cuiburi 
așezate în pătrat e ceva nou și roadele 
ei îi bucură pe oameni. Asta trebuie să 
se vadă în dans. Atenție rogu-vă. Repe
tăm.

In pași domoli, de horă bănățeană, 
dansatorii se desfășoară pe două rînduri, 
apoi ritmic și grațios își unduiesc bra
țele și trupurile.

Intr-un colț al sălii s-a strins un grup 
de curioși și, cuprinși de frumusețea jo
cului, încearcă să-i imite pe dansatori.

— Bată-i norocul, că minunați îs. Par
că chiar ș-ar întrece Ia lucru, nană.

Pașii celor de pe scenă se domolesc 
treptat, apoi. ,se opresc brusc și instruc
torul se avintă de astă dată singur.

— Acum dansul redă îndârjirea între
cerii între flăcăi și fete — explică ins
tructorul

Această parte înfățișează o întîmplare 
de pe cîmp. in care, o parte din flăcăi,- 
vorbăreți, nepăsători se reazimă în coada 
sapelor și fumează, parcă.. Sprinteneala 
jocului Jetelor arată, dimpotrivă. . vred
nicia, Jocul .bătrînului care apare-Ia ur
mă pe scenă ca să-i învețe pe cei ti
neri, ca și hora finală în care se prind 
brigadierul și agronomul alcătuiesc o în
lănțuire de imagini care-1 transpun pe . 
spectator în însăși freamătul muneii co
lective de la cîmp

Acest dans nou a fost inspirat din 
munca colectiviștilor cultivatori, de car-, 
tofi din .satul Chizătău, regiunea Timi
șoara. E lesne de înțeles de ce șeara tîr
ziu, dansatori ca Toma Ion, Sava Pom
pei și alții mai zăbovesc încă la cămin, 
repetînd într-un colț al scenei mișcările 
dansului, minunîndu-se singuri de frumu
sețea lui.

FLORIAN SA1OC

Brigada artistică de agitație din 
comuna Burdusaci, regiunea Ba
cău, contribuie prin programul ei 

la îndreptarea lipsurilor existente în 
raion. Printre altele ea a criticat sec
ția raională de gospodărie comunală 
care a lăsat în părăsire drumurile spre 
nordul raionului.

„Nu că R.A.T.A.-Î vinovată
Ci șoseaua e stricată
Are gropi din metru-n metru 
Și-o mie pe kilometru..."

A

EUGEN MIHALACHE
★

aravana cinematografică nr. 1- X
Timișoara și-a propus să dea în
tr-un răstimp scurt, două specta

cole in două comune învecinate. Abia 
sosită in prima comună din drum — 
Ianova — caravana a și plecat pe mo
tiv că spectatorii au întîrziat. Și era 
și firesc să fie așa. La ora 18, oa
menii nici nu se întorseseră de la 
cîmp. Propunem caravanei ca pe vii
tor să-și planifice spectacolele la o- 
rele în care ele pot fi vizionate de 
săteni

FLOREA IRfMIA
★

iblioteca raională din Sîngeorgiul 
de Pădure organizează de două 
ori pe săptămînă ghicitori lite

rare. Participanții care ghicesc cele 
mai multe titluri de cărți și pe autorii 
respectivi sînt premiați.

VASILE BOGDAN

eseu noi
Marx-Engels : Revoluția de la 1848 — 

Culegere de articole din „Noua ga
zetă renană" (Colecția „Biblioteca 
marxîst-leninistă") — Editura de 
stat pentru literatură politică 
264 pagini —- 4,25 lei.

* * * Amintiri despre 
Cu 11 ilustrații de 
Laureat al Premiului 
tura de stat pentru 
litică 
308 pagini — 12 lei.

G. A. Gurev : Despre 
dumnezeu (de vorbă 
și necredincioși) E.S.P.L.P.
96 păgini — 1,40 lei.

* * * Cartea președintelui 
dărie agricolă colectivă 
Academiei R.P.R,
682 pagini — 23 lei — 
lei. ,

Al. Donici: Fabule (Colecția „Biblio
teca pentru toți") — Editura de 
stat pentru literatură și artă 
200 pagini — 2,55 lei.

V. Maiakovski: Iubesc (Antologia 
populară Maiakovski Nr. 3) —
Editura Cartea Rusă
32 pagini — 0,35 lei.

M. Sadoveanu: Opere — volumul V 
(Apa morților. Un instigator, Bor- 
deenii, Neamul Șoimăreștilor) — 
Editura de 
și artă
728 pagini —

F. Munteanu:
Editura tineretului
276 pagini — 5,15 lei

Karl Marx — 
N. N. Sukov, 
Stalin — Edi- 
literatură po-

credința în 
cu credincioși

de gospo-
— Editura

legat 26,40

stat pentru literatură

19 Iei.
A venit un om...

J



Gh. Trestian 
locțiitor al ministrului Colectărilor

MARE ÎNCURCĂTURA!

— Și de ce n-a venit batoza ?
— Păi dacă nu-i gata aria !

(Desen de H. B.ERU

O ÎNALTĂ ÎNDATORIRE 
A ȚĂRĂNIMII MUNCITOARE!

» • J w

— De ce nu e gata aria ?
— N-a venit batoza.

PE MARGINEA SCRISORII

In atenția tovarășului președinte 
al sfatului popular raional Brăila

In toate regiunile agricole ale tării a început marea cam
panie a secerișului si treierișufui odioaselor.

Datorită hărniciei lor si aiutftcului frățesc dat de clasa 
muncitoare atît prin S.M.T.-uri cit si prin băncile agricole, 
prin cooperativele sătești, prin corpul de agronomi, etc., plu
garii din majoritatea satelor vor duce în acest an in hambare 
un rod îmbelșugat.

După cum se știe, o dată cu treieratul începe șt perioada de 
• deplinire a uneia din cele mai înalte îndatoriri față de stat 

țărănimii muncitoare — predarea cotelor de păioase.
Această îndatorire patriotică nu se îndeplinește însă ori

cum. In puntul rînd plugarii să tină seama de faptul că sta
tului trebuie să-t fie predate cereale de bună calitate. Căci așa 
cum ei, și noi toți dealtel, pretindem mărfuri industriale de 
calitate superioară, tot așa si populația de la orașe pretinde 
produse agricole de bună calitate. In acest scop, e bine să fie 
oprite pentru cotă cereale provenite din prima gură a bato
zei, care se vor curăța de pleavă și alte impurități încă de 
acolo, de pe arie. Măsurile acestea sînt și în interesul produ
cătorului și iată de ce: după cum se știe, bazele de recepțio- 
nare preiau cerealele în funcție de calitate. Cînd dai griu bun, 
dai kilogram pentru kilogram de cotă prevăzută în obligația 
de predare și încă la un preț mai bun; cînd predai griu slab, 
cu multe gozuri, atunci ești obligat șă mai dai în plus cîteva 
kilograme, pentru a acoperi diferența de calitate. Deci, cu cîț 
cerealele sînt mai curate, cu atît diferența de calitate este mai 
mică sau dispare cu totul. Este bine ca diferența de calitate 
să fie predată pe loc, deoarece în felul acesta producătorul poate 
să-și achite integral cotele încă pe arie, fiind scutit de a mai 
face un drum la baza de receptionare.

De asemenea, trebuie să avem mare grijă ca sacii în care 
x punem recolta nouă să fie curați și fierți, pentru a nu infecta 

■^Tcereatele. Totodată sacii — în care trimitem cerealele la baza 
de receptionare — trebuie să poarte numele producătorului, pre- 

și numărul obligației de predare, aceasta pentru a ușura 
^Aca oamenilor de la bază. La rîndul lor, colectivele de muncă 
riF bazelor de receptionare sînt obligate să p.reia produsele 
cu multă atenție, operativitate și răspundere, astfel ca gospo
darul care a predat cota să poată primi în ziua următoare, de 
la comitetul executiv al sfatului popular comunal, atît obli
gația de nredare descărcată, cît și contravaloarea produselor, 

“t Predînd încă la arie toate datoriile de păioase cuvenite 
statului contribuim la buna aprovizionare a populației de la 
orașe cu produse alimentare, a industriei cu materii prime, la 
întărirea alianței frățești a oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

Cinste satelor care vor avea cei mai multi purtători ai tit
lu! „FRUNTAȘ LA PREDAREA COTELOR4*!
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8 Cum i au pus cite un toiag
g
8 Ridicat la subsuori,
88 Printre brazdele cu flori g
8 Parcă șade un moșneag.
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Cum putem folosi mai bine miriștile?

In ultima vreme, an de an, țăranii muncitori 
au prins un nou și bun obicei: să semene plan
te furajere în miriște. In felul acesta, s-au con
vins că pot să culeagă încă o recoltă de pe 
același ogor, în același an, fără să facă mare 
cheltuială. Din această recoltă pot să crească 
citeva vite in plus pe lingă casă, pe care apoi 
vînzîndu-le să obțină un spor însemnat de ve
nituri.

Pentru a putea obține însă un nutreț bogat 
trebuie mai iutii să se respecte următoarele 
reguli:

îndată după recoltarea plantei premergă
toare (orz, griu, secară, borceag, mazăre sau 
altă plantă ce se culege vara timpuriu), miriș
tea se ară la o adîncime de 12—18 cm. — 
după felul pămîntului și starea de umiditate a 
Iui. Aratul se tace cu plugul cu cormană, după 
care se grăpează și se seamănă imediat cu ma
șina. Distanțele dintre rîndurî la porumb pentru 
masă verde trebuie să fie de 25—30 cm., la 
dughie și mei de 12—15 cm., la sorg și 
iarbă de Sudan de 15—20 cm., iar la floarea 
soarelui și porumb pentru siloz de 40—60 cm. 
Cantitatea de sămînță ce se folosește ia hectar 
va fi cu 25—30 la sută mai mare față de cea 
recomandată la semănatul de primăvară, iar 
adîncimea de însămințare va fi cu I—2 cm. 
mai mare ca in mod obișnuit. Plantele furajere 
semănate în miriște se vor recolta atunci cînd 
la porumb, sorg, iarbă de Sudan vor apare 
paniculele, iar meiuf și dughia vor înflori.

Atît experințele Stațiunii noastre, cît și re
zultatele obținute de țăranii muncitori care au 
aplicat îndrumările noastre în privința semă
natului plantelor furajere in miriște au dovedit 
că șe pot obține recolte bogate de furaj, ca de 
pildă: 16.000 kg de porumb furajer, la hectar, 
11.000 kg de iarbă de Sudan la hectar, etc.

In acest an, cînd pămîntul este destul de 
umed, sfătuim pe toți gospodarii să semene 
cît maî multe plante furajere în miriște, cu 
deosebire porumb, lăsînd neînsămînțate doar 
miriștile care urmează a fi tnsămînțate în 
toamnă cu cereale.

Ing. IANCU TUCRA 
colaborator științific la Stațiunea 

Experimentală I.CA.R. Valul lui Traian, 
regiunea Constanța

Oamenii de știință răspund cititorilor
De ce trebuie 

suplimentară
făcută polenizarea 
la

că 
te 

felul

Ați intilnit, desi
gur, adeseori știuieți 
„știrbi" sau chiar fără 
nici o boabă, sau pă
lării de floarea soare
lui cu semințe seci. Și 
de bună seamă mulți 
știți care-i pricina. 
Faptul insă că puțini 
gospodari au aplicat 
pînă acum metoda po
lenizării suplimentare

nu au ințeles îndeajuns 
reamintim pe această 
cum se aplică po- 

artificială. Aceasta 
cit unii cititori ai

•
 Sînt unele plante ca porumbul, 
iui, lucerna și altele, la care pc

ne face să credem 
rostul ei și deci 
cale foloasele și 
lenizarea suplimentară 
cu atît mai mult cu
„Albinei** au adresat redacției rugămintea de a 
Jejla explicații mai amănunțite.
" ‘ ftoarea-soa-
__:lui, lucerna și altele, ia care polenizarea na
turală (trecerea pofentrftti de pe florile bărbă
tești pe cele femeiești) se face mai greu. Acest 
fapt duce la apariția de știuieți „știrbi** sau 
de semințe seci. Aplicînd însă polenizarea ar
tificială, înlesnim trecerea polenului, iar re
coltele sporesc mult. Experiențele noastre au 
arătat că sporul de recoltă la porumb și floa- 
rea-soarelui poate fi chiar de 300—500 kg. 
hectar.

La porumb polenizarea suplimentară se 
cînd mătasea apare la circa 50 la sută 
plante. Mai întii trebuie să se adune polenul de 
la mai multe plante de porumb (cele mai dez
voltate). scuturlnd moțul plantei în niște cutii 
sau găleți. Polenul astfel adunat și amestecat 
se va presăra pe mătasea porumbului. Pe su
prafețe mari polenizarea e bine să se tacă 
scuturînd moțul de la o plantă pe mătasea plan
tei vec*ne, sau trecînd o frînghie purtată de 
capete de către doi oameni, pe deasupra lanului 
de porumb. Această lucrare trebuie făcută insă 
numai dimineața, pînă pe la orele 10. La flca- 
rea-soarelui polenizarea se face cind aproape 
toate plantele au înflorit. Ea se face atingind 
și rotind încet fețele a cite două pălării de 

irea-soarelui. Unde sînt posibilități po:e- 
:area e bine să se facă trecindu-se pe fiecare 

pălărie de floarea-soarelui o bucată de blană.
Polenizarea suplimentară atît la porumb cît 

și la floarea-soarelui trebuie să se repete de 
2—3 ori, pînă dă mătasea la toate plantele de 
porumb și înfloresc bine toate pălăriile de floa
rea-soarelui.

fng. CONSTANTA NICOLAE 
cercetător științific la Stațiunea 
Experimentală I.C A R Valul lui 

Traian., regiunea Constanța

muncă intensă pentru

Poate ați aflat că în Țepeș 
Vodă, sat în care toți ță
ranii muncitori sînt mem

bri ai întovărășirii agricole, se 
duce 
înființarea unei gospodării a- 
gricole colective. Pînă în pre
zent comitetul de inițiativă, în 
frunte ca tovarășul Dumitru Li
pan a și reușit să strîngă 10 ce
reri. Printre primii care au îna
intat cererile se numără Cos- 
tică Radu, Tănase Stoian, Lina 
Săvulescu și alții. De asemenea, 
și unii țărani muncitori ca Ion 
Ghilase, Vasile Enache, Costea 
Voicilă și încă vreo 5—6 sînt 
pe cale de a aduce cererile...

In munca sa însă, comitetul 
de inițaitivă se lovește de pie
dici ce-i depășesc puterile. Iată 
bunăoară că toată munca sa de 
convingere dusă cu oameni de 
nădejde din sat. cum sînt Ion 
Mărgineanu și Nicolae Măcri- 
neanu se lovește de un zid. 
De ce? veți întreba desigur. 
Răspunsul l-au dat chiar cei îm
pricinați : „Noi ne-am urni mai 
ușor — spune de pildă Nicolae 
Măcrineanu — dacă cele ce se 
întîmplă în colectiva din comu
na noastră, Urleasca, nu ne-ar 
pune pe gînduri...”

Și într-adevăr, tovarășe pre- 
’ ședințe, țăranii muncitori din 
satul Țepeș Vodă au dreptate. 
Ei văd cum gospodăria colecti
vă din Urleasca. de la un timp 
încoace bate pasul pe loc-

Dumneavoastră personal vă 
place oare cum merg treburile 
Ia gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Urleasca ? Răspun
sul vi-1 bănuim: „păi cum să 
nu, că doar acolo avem o co
lectivă bunișoară...“

Intr-o anumită măsură aveți 
dreptate : în primii ani de exis
tență, gospodăria colectivă „Do- 
brogeanu Gherea” a crescut sim
țitor. Pînă în anul 1953, de pil
dă, în gospodărie au mai intrat 
încă 145 de familii, perimetrul 
de teren agrieol a 
peste 1.000 hectare, 
ei obștesc a crescut 
perechi de vite de muncă, fermă 
de vaci, stîna de oi etc.

Am spus însă că în primii 
ani... căci după aceea a început- 
stagnarea și chiar darea înapoi. 
Azi, după șase ani, gospodăria 
colectivă are un fond de bază de 
numai 450.000 lei, adică aproape 
cit datoria de la bancă (368.000 
lei).

De ce s-a ajuns la o aseme
nea situație? Bine-ar fi să pu
neți întrebarea aceasta oameni
lor din gospodărie. Intrebați-i de 
exemplu pe Ion Blendea, 
Gheorghe Dumitrescu și pe 
co!ectiv*și>’.

Oamenii vă vor reproșa 
lăsiti <ă se descurce cum 
cu cele peste 1000 
te1 en ; 
voastră și 

crescut la 
iar avutul 
cu zeci de

pe 
alti

cS-i 
aot 

cele peste 1000 hectare 
că nu-i ajutați, dtinineă- 

ceilalți tovarăși de

la raion, să aplice întru totul 
statutul-model.

Și cît rău aduce această lipsă 
de ajutori... Din cele 300 de 
brațe cite sînt în gospodărie, 
nici 200 nu participă la muncă. 
Cei 4 brigadieri de cîmp — Ion 
Săptărescu, Traian Mucea, A- 
lexandru Surdeanu și Radu Cal
can — nu controlează calitatea 
lucrărilor și uneori trec în car
netele de muncă ale colectiviș
tilor zile-muncă de-a valma, și 
celor ce-au muncit și celor ce 
n-au muncit. Bumbacul semănat 
pe 22 hectare în primăvara a- 
ceasta n-a răsărit, iar locul a 
fost lăsat pîrloagă. Producția 
de lapte, lină și carne la ferma 
de ariimale sub-plan...

Dar vă lăsăm să vă convin
geți singuri, la fața locului, de 
toate acestea și de celelalte lip
suri. _

Prin rîndurile de față n-am 
vrea decît să vă amintim dato
ria și răspunderea ce-o aveți de 
a purta de grijă tuturor gospo
dăriilor colective și întovărșiri- 
lor agricole din raion. Ba mai 
mult, să căuta*i să insuflați 
aceeași atituaine de grija 
și răspundere și celorlalți 
oameni ai sfatului popular 
raional și cu osebire celor din 
secția agricolă. Poate că înțele- 
gîndu-vă însfîrșît această dato
rie de seamă bătătura gos
podăriei colective din Ur
leasca va fi călcată nu din an 
în an de dumneavoastră și de 
ceilalți colaboratori ai dumnea
voastră, ci des, cît mai des, 
pînă cînd colectiviștii de aid, 
oameni cu tragere de inimă, 
dar fără mare pricepere în ale 
gospodăririi unei mari avuții, 
vor învăța, vor reuși să facă 
din gospodăria lor o bună pildă 
și pentru vecinii lor din Țepeș 
Vodă.

E. CHELBAȘU

Au semănat porumb | 
furajer în miriște

Multe miriști de pe me-» 
reaua comunei Finta,?? 
raionul Ploești. au» 

fost de acum arate și semă->> 
nate cu nutrețuri. Așa, de?? 
pildă, țăranii muncitori» 
Gheorghe Oprea, Costel Teo-» 
dorescu și Ion Stoica Șerban. ?? 
îndată după ce au secerat» 
lanul au și băgat plugul în >> 
miriște pentru a semăna po- <? 
rumb furajer. Au semănat de» 
asemenea porumb furajer pe >> 
întreaga miriște, de pe care?? 
au strîns mai zilele trecute» 
orzul, și țăranii muncitori ?? 
Mircea Cosfache, Ion Vin-» 
tilă precum și alții. »

ION VIȘAN » 
corespondent voluntar X
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VASILE ALECSANDRI

casei, și de la Dinca lăutarul
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Fără-o s 
Lacrămi 
Și sub jt 
Șase

Eu vă™

Se împlinesc 
135 de ani 
de la naște- 

tea lui Vasile A- 
lecsandri, „acel 
tege-al poeziei, 
veșnic tinăr și fe
rice', — cum l-a 

r numit Eminescu 
intr-una din poe
ziile sale. Vasile 
Alecsandri s-a 
născut la Bacâu 
în. anul 1821. Co-

I pilSria și-a petre
cut-o la Iași și la 
conacul moșiei 
din Mircești, unde 
poetul de mai tîr
ziu a auzit de la 
Gahița, jupîneasa
mele basme, legende și cîntece populate. Pătruns ‘. de 
dragoste și admirație pentru aceste creații neasemuit 
de frumoase, Vasile Alecsandri străbate satele, stă pe la 
hore, urcă munții pe la stine, culegindu le cu grijă. Astfel, el 
dăruiește literaturii noastre acea colecție, de „Poezii popora
le” pe care el însuși le numește — și pe drept cuvînt — „o 
avere națională”, cuprinzînd în ele floarea cîntecelor bă- 
trînești, ca : „Miorița”, „Mihu Copilu”, „Toma Alimoș” etc.

Influiența binefăcătoare a poeziei populare asupra crea
ției lui Vasile Alecsandri se vădește cu prisosință în volu
mul de „Doine” publicat în 1853, în „Legendele” sau în 
„Pastelurile" sale, în care a zugrăvit cu deosebită măiestrie 
tablouri minunate ale naturii. El a jucat un rol de frunte în 
dezvoltarea literaturii noastre, care după 1880 va cunoaște 
un mare avînt prin creațiile lui Eminescu, Creangă, Cara- 
giale. Vasile Alecsandri a creat în literatura noastră pas
telul, oda patriotică, poema eroică, legenda. A întemeiat 
repertoriul național al teatrului, îmbogățindu-1 necontenit, 
de la canțonete comice, monologuri și vodeviluri, pînă la 
piese și comedii sociale ca : „Iorgu de la Sadagura”, „Chi- 
rița în provincie”, „Lipitorile satului”, „Boieri și ciocoi”, și a 
adus o contribuție hotărîtoare la formarea limbii literare.

Prin întreaga-i activitate de poet, autor dramatic, proza- 
Itor, și publicist, Vasile Alecsandri a participat la toate eve

nimentele din vremea sa. A luptat pentru pregătirea revolu- 
ției de la 1848, pentru dezrobirea țiganilor, pentru Unirea 
Principatelor; a cintat cu un cald avînt patriotic lupta 
poporului, făuritorul independenței naționale în războiul 
din 1877 ; a criticat vehement reprimarea sîngeroasă a răs
coalelor țărănești din 18-88.

Bogata și variata creație artistică a lui Alecsandri, a 
exercitat o mare influiență asupra contemporanilor și urata- 

j șilor săi.

Astă primăvară vremea friguroasă a 
stăruit mai mult ca deobicei asupra 
satelor din preajma Țăndăreilor și oa
menii s-au pomenit că trebuie, tîrziu, 
prin luna mai, să-și întoarcă semănă
turile de toamnă. Bătrînii au dat sfat 
și sfoară printre oameni să pună în lo
cul griului, porumb, chiar dacă n-ar fi 
ajuns să se mai coacă. Barem pentru 
vite, ca furaj, dacă strujenii nu mai a- 
pucau să lege rod.

In Platonești, o a- 
șezațe de vreo 300 
de familii, vifornițe
le și viiturile de pri
măvară părăduiseră 
culturile de păioase
pe sute de hectare. Țăranii cerca
seră în zadar să lupte cu gerul și 
lapovițele. Griul încolțit, s-a chiricit, 
și-a măcinat puterile într-o zbatere ne
putincioasă și-a pierit. In toată comu
na, au scăpat doar șase hectare se
mănate cu grîu. Erau pămînturile de 
pe lingă case, ferite și ocrotite mai 
bine de tăișul gerului.

In cîmp, afară, pe o singură tarla 
întinsă cît vezi cu ochii, nimeni nu se 
grăbea însă la arătură. Colectiviștii 
din Platonești își vedeau liniștiți de 
trebuii, la pregătit parcelele de orez, 
la răsaduri pentru grădina de legume, 
la semănat porumb. Și griul colectivei 
creștea 1

Se sălta, e drept, cam firav din pă- 
mînt, rărit pe ici pe colo unde-1 birui-

în aer mult după ce soarele scăzuse 
din tării. Președintele gospodăriei co
lective din Platonești, Cornel Ciobanu, 
fostul argat al chiaburului Pană, îmi 
arăta cu îndreptățită mîndrie, averea 
colectivei.

Brișcă nouă, întocmită în atelierele 
gospodăriei, trasă de un armăsar ne
gru de toată frumusețea, ne-a lăsat în- 
tr-un tîrziu la marginea lanului de 
grîu. Trei secerători-legători așezate 

în șir tăiau un brîu 
lat prin holda au
rie. La fiecare erau 
înhămați cîte patru 
cai. care își încordau 
cu nădejde pieptu

rile în hamuri.
Frumoasă recoltă !
Țăranii cu gospodărie individuală șe

deau pe laturile ogorului, minunîndu- 
se. Singurul grîu din comună!

In înserarea aceea, mi-a fost dat să 
trăiesc o întîmplare care m-a mișcat. 
Președintele, văzîndu-mă amestecat 
printre oameni, s-a urcat în brișcă și 
a plecat spre sat. După o vreme s-a 
întors. Dar nu mai era singur. Alături, 
îmbrăcat în straie noi și curate, un bă- 
trîn nins de ani, s-a dat anevoie jos 
din brișcă.

— Să mă ierți că am plecat așa — 
mi-a spus încurcat președintele. Dar, 
mă rugase moș Costică să-l aduc și 
pe el la cîmp... Este cel mai bătrîn co
lectivist...
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SECERIȘUL
| . de VASILE ALECSANDRI

Cioeîrlia ciripie, filfiind din aripioare.
Pe o scară de lumină se coboară de sub soare. 
Aerul e n neclintire, el devine arzător;
Prepelița cîntă-n griie, greierul cîntă-n mohor.

In cel lan cu spicuri nalte au intrat secerătorii. 
Pe cînd era încă umed de răsuflul aurorii.
Toți, privindu i de departe, par că-noată-n galbin rîu. 
Fetele fără ștergare și flăcăii fără bria.

Secerea, crai nou de moarte, mereu taie, spicul cade. 
Prepelița își ia puii și se duce; lanul scade. 
Iar în urmă holda mindră, răsturnată prin bucăți 
Se ridică-n snopi de aur, se clădește n jumătăți.

Mai departe, lucrind iute, un flăcău și o fată mare 
De tot snopul își dau gingaș o furișă sărutare, 
Cînd o pasăre măiastră, peste Ian trecind ușor. 
Zice: „Dulce-a mai fi plinea de la snopurile lor 1“

se înghețul, dar creștea, grîu nou, pli
ne, singura pline într-un sat întreg. Și 
dacă pînă în anul acesta în Plato-

Bătrînul mi-a strîns grăbit mina și 
s-a întors îndată, pășind rar pe miriș
te, pînă acolo unde încă spicele nu

nești se mai găseau șovăitori, griul a- 
cela viteaz care ieșise biruitor în lupta
cu vremuiala fîrzie de iarnă, a biruit

fuseseră secerate. S-a aplecat, a apu
cat în mină un mănunchi, l-a rupt pe

0
0
0

0
0
0

Cintec a 
Cînd plii
Cind er< 
Șase fiFJ 
Pentru st

și sufletele cele mai neîncrezătoare. 
Gospodăria colectivă își arăta încă o 
dată puterea 1

Zilele trecute, treburile m-au purtat 
și prin partea aceasta a țării. Era o zi 
fierbinte de iulie și zăpușeala stăruia

urmă, într-un gest pios, și și-a trecut
ușor spicele pe barbă... Avea ochii în
roșiți.

Intre timp se apropiase și cea din
ții secerătoare. Lîngă conducătorul de 
atelaj. Ion Stoica, o fetiță de vreo 13— 
14 ani, ieșită se vede pentru prima

Chirilov Loghin arată la înfă
țișare cam ca celebrul actor 
de cinema sovietic Boris An

dreev. Cred că pescarii din Deltă 
Lau purtat pentru voioșenia și pri
ceperea sa tot respectul ce i se cu
venea. atîta timp cit a tras partale
le si a înfruntat furtunile alături 
de ei. De curînd. Chirilov și-a ară
tat făptura sa de matroz respecta
bil Pe șantierul tineretului de la 
Năvodari. Sosirea Sa pe șantier, 
deși nu a fost festivă, a produs o 
oarecare vîlvă. Băiat vesel și haz
liu. Chirilov i-a molipsit cu umorul 
său pe toți brigadierii.

Pentru acesta și pentru faptul că 
atunci cînd prindea lopata aceasta 
„plîngea“ în mîinile lui — folosesc 
o metaforă care îi aparține eroului 
— băieții l-au îndrăgit foarte mult, 
astfel că Chirilov deveni în curînd 
organizatorul celor mai reușite năz 
bîtii.

Veselia, entuziasmul de pe șan
tier ÎJ făcură să-și șteargă repede 
din suflet dorul care-l cuprindea 
uneori. întunecîndu-i privirile, du
pă întinsul apelor și stufărișurilor 
Deltei. în care trăiește atîta belșug 
de peste si păsăret. De altfel. în
tr-o zi. Chirilov a avut o bucurie 
mare pe șantier: s-a scris despre 
dl în ziar. In articol se spunea

O DESCOPERIRE 
PE UN ȘANTIER 
cum că Chirilov este un băiat har
nic. care muncește cu drag pe șan
tier. se vorbea despre venirea lui 
aici, și altele. Băieții au luat ziarul 
și au fugit înir-un suflet la el.

— Chirilov ai văzut ?
— Ce să văd ?
— Nu vezi, mă deșteptule. te 

laudă ziarul și tu habar n-ai ? 
Uite, citește și tu aici!

Si băieții îi arătară cu degetul 
articolul în care era vorba despre 
dînsul. Chirilov ezită la început să 
ia ziarul apoi, trezindu-se cu el ta 
brațe, începu să-l învîrtească pe 
toate părțile, încurcat de parcă l-ar 
fi fript la degete.

— Hai mă, citește, ce te tot fo- 
iești atîta ?

Chirilov se uită la ei disperat, 
aflîndu-se parcă la mare primejdie 
și mai întrebă o dată, ca să' iasă 
din încurcătură si să cîștige timp:

— Care articol, mă ? Ce-mi um- 
blați mie cu prostii ? Luați ziarul 
de-aici si lăsați-mă în pace!

Băieții îl sileau într-una. parcă 
din adins. să citească articolul.

Chirilov se ferea. încerca să sca
pe din mijlocul lor, începuse să se 
bîlbîie încurcat. Obrajii începuse
ră să-i pălească și parcă ochii i se 
umeziseră. Apoi a rămas dintr-oda- 
tă încremenit, cu privirea ațintită 
în tărînă-

$i atunci băieții cu înțeles cu 
tristețe si durere pricina pentru 
care fostul pescar Chirilov Loghta 
nu vrea să citească ziarul: era 
analfabet. Au rămas cu toții. înmăr
muriți, ca în fața unei mari neno
rociri, iar Chirilov ședea ta mijlo
cul lor cu capul plecat, de parcă 
făptuise cine știe ce fără de lege. 
Atunci unul a întrerupt tăcerea 
care-i stînjenea pe toți:

— Lasă, măi Chirilov, nu fi su
părat. că tie nu-ți stă bine cu tris
tețea. O să înveți și tu carte pe 
șantier, n-avea grijă.

Vestea aceasta a fost adusă la 
cunoștința comandamentului de 
către cîțiva brigadieri. Comandan
tul șantierului La chemat pe Chi
rilov la el și. luîndu-l pe departe 
din vorbă în vorbă, i-a spus că în 
curînd se va deschide pe șantier o 
școală de alfabetizare printre ai 
cărui elevi, în număr de trei, va fi 
si el.

ION B.AIESU

dată la cîmp, căta mi
rată și ea la bătrîn. S-a 
alăturat sfioasă de dîn
sul și apucîndu-1 de 
braț l-a întrebat :

— De ce faci așa ?
Bătrînul a zimbit, 

poate unui gînd, sau 
poate, năpîrstocului de 
fată...

— Știu și eu... Gîn- 
deam că n-am să mai 
apuc să văd încă o 
dată grîu nou...

Colectivistul cel bă
trîn se numește Con
stantin Gr. Popa, și a 
trecut de 80 de ani...

Fetița, Stanca Dima,

cu răsăritul vieții, în a- 
ceeași mare bucurie, a 
strînsului recoltei.

este copila cea mai
mare a brigadierei Do-
brița Dima...

Aici, pe marginea sin-
gurei tarlale cu grîu
din comuna Platonești,
s-au întîlnit apusul Și

In veacul 
un oarecare 
Franței port 
clădească ir 
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> pămînt. 
tldat năframa
:i, și vini.

nt.

i mama, 
ivea trai, 
ori. poiana 
de mălai.
r mama 
în grai.

GURA LUMII
de TUDOR ARGHEZI

Măgarul, călărit de un unchiaș, 
II duce fiul de dîrlog. 
Și nici nu au intrat încă-n oraș. 
Că trei muieri, cam slobode, mă rog, 
U dau cu tifla : — .Cum ? Nu țl-e rușine 
Să-ți lași copilul descălțat pe jos 
Și să te care el pe tine ?
Și mai și tizi, bătrîne puturos ?"

Bătrjnul n-are ce să spuie 
Și ocărit cum fuse in zadar. 
Oprește-n loc, descaiecă și suie 
Humaidecit băiatul pe măgar. 
Și la dirlogul, ca să-l ție el. 
Gîndindu-se la cele intimplate, 
Unchiașul, cam slăbuț și mititel, 
O ia scilciu prin tirg cu greutate.
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p mama 
lubitor^^

p manHr 
noi.

Iuțiți, toamna, 
i goi-
L ttf ma 
feții noi.

LAE NASTA.

Dar doi moșnegi înjură pe băiat:
— Iți șade, nesimțitule, frumos 
Să stai acolo cocoțat
Și lași pe taică-tu pe jos ?
Băiatul sare iute de pe șa
Și tatăl și copilul se întreabă:
— Ce facem de ne-o merge tot așa ?
Cu o găină-n traistă, 
ta tirg nu-i mare treabă. 
Dacă știam, ai dracului să hie 
Și ochii să le iasă.
Nu mai plecam cu noaptea n cap, Ilie. 
Mai bine ne am întoarce, băiatule, acasă. 
Se chibzuiesc, mai stau, se mai irămîntă, 
Se uită înainte și-napoi.
Și, cu nădejdea tirgului inirîntă, 
încalecă măgarul amîndoi.

Dar o nevastă și un gospodar 
li întîlnesc pe drum, la o răscruce.
Și-i piîng : — Nenorocitul de măgar
S a ncovoiat șl nu 1 mai poate duce.

Mai răminea să facă o ncercare.
Să ia de-acuma dinșii măgarul la spinare.
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narea orînduirii feuda
le, la dezvoltarea și 
întărirea burgheziei.

Progresistă atunci, 
azi burghezia franceză 
a devenit reacționară. 
Ea a trădat de mult 
idealurile pentru care 
luptase în 1789. Liber
tatea ! — se striga 
în 1789. Dar ce fel de 
libertate este aceasta,; 
cînd, acum, în 1956, 
s-a interzis în Paris 
tradiționala sărbătoare 
a lui 14 Iulie? Ega
litate ! — se spunea în 
1789. Dar există mă
car vreo fărîmă de e- 
galitate între munci
torul sau țăranul fran
cez sau algerian, și
bancherul din Paris ? 
Fraternitate! — se

spunea. Dar fraternitatea nu există și nu
poate exista atîta vreme cît societatea se îm
parte în exploatați și exploatatori.

Aniversarea revoluției nu s-a sărbătorit oficial 
în Franța, anul acesta. Este un semn al fricii 
burgheziei franceze de spiritul revoluționar 
mulțimilor care au măturat în 1789 vechea 
rînduire feudală și care o vor mătura și 
aceasta, capitalistă.

I

rate în mintea poporului 
ta Bastilie.
ie 1789, cînd cei mai buni 
tară j^zecile de mii îm- 
dal, ^Btru libertate, ega- 
întîi^lărîmară și arseră 

lanseze pe ruinele ei.
I hotărîtor nu numai pen- 
jru progresul întregii ome- 
I evenimente, răsturnări și

al 
o- 
pe

SORIN PETRESCUdus în fapt la răstur-

Rouget de l'Isle compunînd Marsilieza

pUN COPȘA MICA
II pînă-n satul Axen

te Sever ai de stră-fi 
bătut doar un kilometru 
și jumătate, pe șoseaua 
asfaltată. E un sat ca ori
care altul de pe aceste 
plaiuri ardelene cu unduiri 
domoale de dealuri, cu 
lunci largi și roditoare. 
Casele, aproape toate la 
fel, sînt înghesuite una- 
ntr-alta, de-o parte și de 
cealaltă a șoselei. Curțile 
strimte nu se văd din uli
ță, ascunse de porțile 
înalte, de zid. In mijlo- “ 
cui satului se înalță o - 
străveche biserică săseas
că, cu orologiu și împrej
muită cu ziduri ca 
tate.

Cu patru ani în urmă, 
aici, în Axente 
vreo șaizeci de familii de 
țărani și-au unit pămîn- 
turile într-o întovărășire. 
Astăzi sînt în această în
tovărășire 123 de familii, 
adică trei sferturi din 
sat. La toamnă, ori la 
primăvară o să li se ală
ture și cei ce-au mai rămas pe 
dinafară. Cel puțin așa mi-au 
spus și întovărășiții și gospo
darii individuali cu care am 
stat de vorbă.

Cum a izbutit întovărășirea 
să cîștige prețuirea și încrede
rea țăranilor muncitori din sat? 
De bună seamă că înainte de 
toate prin recoltele tot mai mari 
pe care le adună întovărășiții 
an de an de pe tarlalele lor.

încă de la început, întovără
șiții nu s-au mulțumit să-și co
maseze doar păminturile și-apoi 
să se împrăștie iar, fiecare pe 
bucățica lui și să muncească tot 
cum au apucat din bătrîni, ci 
au pornit să muncească împre
ună.

Au început munca laoloată cu 
gunoitul. Era un lucru știut că 
fără gunoi păminturile lor nu 
rodesc. S-au apucat de lucru. 
Numai că din primele zile — 
președintele. Horea Axente, a 
putut să constate că nu toți oa
menii sînt la fel. Unii cărau 
zi de zi. alții nu cărau de loc ; 
unii duceau gunoi bine putrezit 
și la tarlalele hotărîte, alții du
ceau numai paie și le descărcau 
pe tarlalele cele mai apropiate 
de sat. Asta nu-i treabă, și-a 
zis președintele. E undeva o hi
bă! S-a gîndit și el, s au gîndit 

zși alții și pînă la urmă au gă
sit : împărțeala recoltei era de 
vină. Nu-i deajuns să împărți 
numai după suprafața cu care a 
venit fiecare. Dacă vrei ca oa
menii să nu lase treaba unii pe 
seama altora, trebuie să împărți 
și după munca făcută de fiecare 
în parte.

S-au adunat și-au hotărît să 
se care la cîmp numai gunoi 
bine putrezit și să se descarce __x---- : . -» se

gu- 
dus 
du- 
Ca- 
fie-

o ce-

Sever,

xi
(Desen de N. HILOH/)

se face în același timp. Aici 
muncesc cu toții împreună, or
ganizați în cete. Culturile pră- 
șitoare le împart în loturi se
parate pentru fiecare familie. In 
lunca Visei aveau cel mai bun 
pămînt din hotarul satului, o 
tarla mică, de vreo șapte hec
tare. Oamenii au cerut ca aceas
tă tarla să fie împărțită sepa
rat pentru grădini individuale. 
Așa au și făcut. Curînd după a- 
ceea, în vremea prașilei, preșe
dintele și-a dat seama că n-au 
făcut bine cînd au împărțit lun
ca în 60 de bucățele. Luați cu 
treburile, multi lăsau în părăsi
re aceste bucățele, ori le lucrau

Reportaj 
de SILVIU PODINÂ

ei propriu zis, grădina a

în grămezi cubice; să 
plătească metrul cub de 
noi cu 30 kg. de grîu. Ai 
mai mult decît erai obligat, 
pă suprafața pe care o ai ? 
peți cite 30 kg. de grîu de 
care metru cub cărat în plus. 
N-ai dus ? Ți se scade din par
tea ta și se dă celui ce-a adus. 
De-atunci, conducerea întovără
șirii n-a mai avut necazuri cu 
căratul gunoiului.

IN AFARA de căratul gu
noiului, întovărășiții din 
Axente Sever fac împre

ună semănatul păioaselor, plivi- 
tul, căratul snopilor la arie și 
treieratul, și la aceste lucrări 
întovărășiții au stabilite anumite 
reguli. La seceriș, de pildă, la
nul se împarte între familiile în- 
tovărășiților, proporțional cu
suprafața de teren adusă de
fiecare în întovărășire. Dar da
că unii nu seceră suprafața ce 
le-a fost repartizată în zilele 
hotărîte, vin și-i ajută cei 
care-au isprăvit, pentru că înto- 
vărșirea nu poate lăsa 
scuture grîul. Bineînțeles 
grîul ce i se cuvine celui 
întîrziat se reține plata 
cei ce l-au ajutat.

Căratul snopilor și treieratul

numai așa de mîntuială. Era pă
cat de pămîntul cel bun. „N-a
veam aproape nici un folos de 
pe urma lui“, s-a gîndit Axente. 
Și, sfătuindu-se apoi și cu Ion 
Chisălițâ, cu Martin Figher, cu 
Simion Dorea, cu Dionisie Ro
tar, au hotărît să propună adu
nării să facă aici o grădină de 
legume și zarzavaturi. Grădina 
aceasta s-o muncească în comun, 
să contracteze produsele, iar ve
nitul să-l împartă după zilele 
de muncă făcute de fiecare fa
milie. Cînd Horea Axente a fă
cut propunerea în adunare, unii 
s-au legat de statut: acolo nu 
scrie să se muncească în co
mun și culturile prășitoare. A- 
tunci președintele s-a sculat și-a 
zis :

— Și ce dacă nu scrie ? Vorba 
e: cîștigăm mai bine muncind 
lunca în felul hsta ? Cîștigăm! 
Dăm muncitorilor din Copșa 
Mică și Mediaș pe puțin 12 va
goane de legume și zarzavaturi? 
Dăm! Care-va-să-zică facem un 
lucru bun, mergem înainte. Sta
tutul tocmai de-aceea a fost fă
cut : să ne ajute să mergem 
înainte. Iar dacă rămîne în ur
mă, lasă să vie statutul după 
noi.

Adunarea generală a aprobat 
propunerea președintelui.

Anul trecut, grădina din lunca 
Visei, muncită în comun, a adus 
cel mai mare venit la hectar 
dintre toate tarlalele întovără
șirii. Anul acesta, pe lîngă ve

nitul 
ajutat întovărășirii să ia încă o 
hotărîre importantă: construi
rea unei magazii comune cu o 
capacitate de 20 de vagoane de 
cereale. Cum a putut ajuta o 
grădină la luarea unei aseme
nea hotărîri ? Iată cum: pentru 
construirea magaziei, conduce
rea întovărășirii a propus să îm
prumute de la Banca Agricolă 
36.000 lei. Cînd au auzit oame
nii de suma aceasta s-au speriat. 
N-ar fi încuviințat 
ruptul capului, dacă președintele 
nu le-ar fi spus că nu vor tre
bui să scoată nici un ban din 
buzunar pentru restituirea îm
prumutului, întrucît împrumutul 
va fi restituit din venitul gră
dinii, în șapte ani. Așa. 
schimbat îndată socoteala : 
menii au votat liniștiți.

In primăvară a început 
prindă viață încă un plan la 
re nici n-ar fi putut visa țăra
nii din Axente Sever înainte 
de-a se fi hotărît să muncească 
împreună. In jurul satului sînt 
cîteva coaste de deal cu fata 
spre miazăzi, locuri minunate de 
vie... Ajutați de raion și de sfa
tul popular comunal, întovără- 
șiții au altoit 32.000 de vițe. La 
toamnă o să pregătească tere
nul, iar la primăvară vor plan
ta, tot în comun, primele 5 hec
tare de vie. La anul viitor le 
vor dubla, iar peste trei-patru 
ani dealurile nefolositoare vor 
începe să arate soarelui ciorchi
nii brumați de „Riesling" și 
..Fetească” de Tîrnave...

Frumoase planuri — 
i-am zis președintelui Ho
rea Axente. — Nu mă în
doiesc că le veți înfăptui, mai 

ales că, am adăugat zîmbind, 
folosiți tot mai mult experiența 
gospodăriei colective...

— De ce să nu o folosim ? 
mi-a răspuns președintele fără 
să i se pară nimic neobișnuit 
în asta. O folosim pentru că 
vedem din propria noastră ex
periență că fără muncă’ în co
mun și fără împărțeală după 
muncă nu poți merge înainte. 
Alții se codesc să apuce pe dru
mul nostru. Noi însă o să pășim 
mai departe pe-acest drum că'-i 
un drum bun.

I-am dat dreptate.

ei nici în

s-a 
oa-

să
ca-

■
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PREGĂTIREA VERII

să se 
că din 
care-a 
pentru

Se pregătește de vară pusta mea, 
se pregătește să-și pună rochie aleasă: 
Cu maci și spice, cu porumbiște deasă 
și-n loc de broșă, lucitoare stea.
Cind pusta mea va fi frumos gătită. 
Vor veni sătenii și părinții mei.
Să ducă-n arii, strins in snopii grei, 
rodul pentru nunta din toamnă sorocită.

P. STOICA



SPECTACOLE Șl SPECTATORI
Sala, plină pînă la ultimul 

loc. este stăpînită de a- 
cel freamăt specific dina

intea premierelor. Violoniștii, 
violoncelișiii, oboiștiii și toți 
ceilalți muzicanți din orchestră; 
răsfoiesc de zor partiturile, în- 
cercînd în surdină cele mai gre
le acorduri; cortina de catifea 
se mișcă ușor, dovadă că din
colo, pe scenă, cineva privește 
nerăbdător spre sală ; la rîndul 
lor, spectatorii, nu mai puțin 
emoționați fie că șușotesc pe 
tema spectacolului care va în
cepe, fie că citesc programele; în 
mîinile unor spectatoare mai 
agitate programele au devenit 
evantaie. Și iată că luminile din 
sală pălesc și se sting; se a- 
prind luminile rampei. Cu un 
aer solemn, dirijorul apare la 
pupitru și, după ce se înclină, 
mulțumind publicului peniru 
aplauze, se întoarce spre or
chestră și ridică bagheta. Or
chestra atacă primele note, pri
mele acorduri maiestuoase ale 
unui cintec revoluționar. Cor
tina se ridică și în fața ochilor 
noștri apare un tablou al vieții 
de altădată. Sîntem în urmă cu 
80 de ani, în plin avînt al 
poporului bulgar, pentru scutu
rarea jugului otoman. Vasil 
Levski fusese spînzurat de turci, 
dar făclia, pe care el o purtase 
nu s-a stins. Mîinile vrednice 
ale altor patrioți o ridică mereu 
mai sus. Acesta este cadrul în 
care se desfășoară acțiunea ope
retei bulgare „Cintec rebel". 
Captivați de interpretarea mă
iastră a artiștilor, spectatorii 

Echipa de dansuri a casei de cultură „Gote Delcev"

urmăresc cu sufletul la gură 
scenele pline de dramatism, su
feră împreună cu eroii și se 
bucură de bucuria lor...

Sîntem la Teatrul de operetă 
din Sofia? Nu, iubiți cititori, ne 
aflăm departe de capitala R. P. 
Bulgare,-în satu! Stîhindol din 
raionul Pavliken sau, dacă 
vreți, în satul Dve Moghili 
(două movile) din raionul 
Russe. Asistăm într-adevăr la 
un spectacol de operetă, numai 
că interpreții, începînd cu diri
jorul și sf ieșind cu cel mai tînăr 
cîntăreț, nu sînt artiști profesio
niști, ci niște simpli amatori, 
care au dobîndit educația cuitu- 
ral-artistică și și-au afirmat ta
lentul în cadrul casei de cultură 
din localitatea lor. Săptămîni 
de-a rîndul ei au pregătit spec

tacolul, iar în această seară il 
prezintă în premieră în fața ru
delor, a prietenilor și cunoscu- 
ților. Veți înțelege deci, de ce 
la rîndul lor, spectatorii sînt 
atît de emoționați și de ce 
aplaudă cu atîta însuflețire reu
șita spectacolului.

★
Mișcarea artistică de amatori 

cunoaște în R. P. Bulgaria o 
largă răspîndire. Casele de cul
tură orășenești și sătești („Ci- 
taliște") care sînt echivalente 
cu căminele noastre culturale, 
au nu mai puțin de 3-333 de for
mații teatrale, 527 de orchestre, 
1.815 trupe de dans, 70 dintre 
ele au școli muzicale (pentru 
pian, acordeon, vioară etc ) 
pentru copii de la vîrsta de pa
tru ani, 45- au formații de ope

retă, iar patru au formații de 
operă și ba'.et. Toate acestea 
sînt alcătui ie, bineînțeles, nu
mai din amatori.

Acum 100 de ani, în 1856, în 
plină robie turcească, au luat 
ființă simultan, din inițiativa 
unor învățători patrioți,* primele 
trei case de cultură, organiza
ții obștești, cu statut propriu și 
cu conduceri alese, care-și pro
puneau să lupte pentru educa
rea culturală . și patriotică a 
poporului. Ele au constituit așa 
dar o formă de organizare și 
unire a maselor populare sub 
steagul luptei revoluționare
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pentru eliberarea patriei lor, 
pentru cucerirea drepturilor și 
libertăților visate. Bucurîndu-se 
de sprijinul larg al poporului, 
casele de cultură și-au îndepli
nit cu cinste menirea pentru 
care au fost create. In sîngero- 
sul deceniu 1934—1944, cînd 
toate partidele au fost interzise 
de regimul fascist, toți patrioții 
și în primul rînd comuniștii au 
intrat in casele de cultură, care 
constituiau singura formă le
gală de activitate. Inspăimîntât 
de forța acestei organizații ob
ștești guvernul fascist a hotă- 
rît să desființeze nu mai puțin 
de 400 de case de cultură...

In* anii regimului democrat- 
popular la 300 dintre casele de 
cultură s-a făcut un sondaj in
teresant. Și iată ce a reieșit. In 
cadrul celor 300 de case de cul
tură au activat 843 de partizani, 
dintre care 374 au fost uciși în 
lupte de fasciști, 934 de acti
viști și membri au fost con
damnați politici, 446 au fost 
internați în lagăre de concen
trare, iar sute de alți „citaliști" 
au fost arestați- Era un lucru 
cu totul obișnuit ca după o con
ferință sau un bal, toată condu
cerea casei de cultură să fie 
arestată.

Cifrele de mai sus au reieșit 
așadar din sondajul făcut nu
mai asupra a 300 de casedecul- 
tură. Or, dacă ținem seama că 
la 9 septembrie 1944 (data eli
berării poporului frate bulgar

Casa de cultură „D. Voinikov" din Kolarovgrad

de sub jugul fascist) funcționau 
nu mai puțin de 2.918 case 
de cultură (azi numărul lor 
este incomparabil mai mare) 
vom înțelege bine ce uriașă 
contribuție au dat aceste focare 

patriotice create de mase, la 
lupta pentru cucerirea libertă
ții și independenței naționale.

★
Sînt nenumărate cazurile cînd 

calitatea de activist ai casei de 
cpltură s-a transmis ca o co
moară. ca și graiul și folclorul, 
din tată-n fiu. La Belogracic, 
tatăl a fost 37 de ani președinte 
al casei de cultură. Azi, preșe
dinte e fiul său. La casa de 
cultură din Teteven (de la a 
cărei înființare s-au încheiat 95 
de ani) conducător al orche
strei este moș Pavel Gaitan- 
giev. El era și președinte pînă 
anul trecut, cînd obștea i-a în
credințat această cinste fiului 
său. învățătorul Dano Mihov 
Petrov, care de 37 de ani este 
președinte a! casei de cultură 
din satul Tlacena, raionul Bela 
Slatina, a fost decorat cu ordi
nul ..Chirii și Metodiu". Ieșind 
la pensie din învățămînt, bătrî- 
nul nu s-a putut împăca de loc 
cu șederea- El conduce azi sec
torul apicol din gospodăria 

agricolă cooperativă din satul 
său. Și, firește, nu uită nicio
dată de casa de cultură.

Dar cîte alte pilde asemănă
toare nu ar putea fi înșirate...

Atn avut fericitul prilej de 1 
vizita R. P. Bulgaria chiar în 
zilele cînd poporul bulgar săr
bătorea centenarul caselor de 
cultură. Un mare concurs , între 
formațiile artistice de amatori, 
se desfășura sub semnul acestei 
sărbători. Pe scena unui teatru 
din Sofia își prezentau progra
mele echipele cele mai bune, in
trate în finală. Cîntecul șl 
dansul, prin graiul lor armo
nios, clocotind de tinerețe și 
optimism, mi-au oferit un splen. 
did tablou al înfloririi frumoa
sei țări vecine și m-au făcut 
să simt din plin bucuria vieții 
libere pe care o gustă astăzi 
poporuj bulgar. Concursul aces
ta a reunit trăsăturile specifice 
ale tuturor regiunilor țării cu 
inepuizabilele lor bogății fol
clorice, subliniind cu o mare 
forță de convingere dezvoltarea 
impetuoasă pe care a înregi
strat-o arta și cultura pe me
leagurile frumoasei țări surori 
de pe celălalt mal al Dunării. 
Minunată încununare a unui 
veac de luptă !

Cine privește 
harta Iugoslaviei 
poate vedea că 
oe o mare supra
față se 
culoarea 
oeea ce 
nu există . .. _____ ____
In adevăr. în trei din tele sase re
publici ale tării vecine si prietene 
nu vezi decît piatră si iar piatră. 
In republicile Bosnia si Hertegovț- 
na. în Macedonia. în Muntenegru. 
locurile de cultură apar doar ici- 
colo. în albia apelor care au ros 
munții. Ceea ce este mai greu e că 
multi dintre acești munți nu au nfci 
umbră de arbore care să-i acopere. 
Ei se înfățișează privirilor goi. dez- 
brăcati . arătîndu-si grebenele de 
piatră albă sau vînătă-

Aflîndu-mă de ourînd prin aceste 
locuri, m-am interesat cum trăiesc 
oamenii în aceste ..țări de piatră". 
Desigur că viata le cere să se ocu
pe tu munci grele, cum ar fi de 
pildă cu cioplitul pietrei, să lucre
ze în fabricile de gips si ciment 
care funcționează prin diferite Po
noare. Din vorbă în vorbă, am aflat 
că înainte, pe aici se întindeau pă
duri bogate, dar că ținuturile 
zînd sub stăpînire turcească, 
avut amarnic de suferit. Timp 
cîteva sute de ani, spre Asia mică 
s-au tot cărat lemne. Pădurile au 
fost în întregime culcate la pămînt. 
Și cînd nu-i zare de pădure, vine 
seceta, se retrage pînă si oămîntul 
de pe coastele de piatră ale munte
lui

Astăzi, statul iugoslav dă tot 
sprijinul pentru ca locurile să-si 
schimbe înfățișarea^ Tn. Macedonia.

întinde
cafenie 

înseamnă că pe acolo 
ses. ci munți înalti-

că- 
au 
de

Am treout în 
Mafcedonia printre 
lanuri frumoase 
de mac. Macedo
nenii îl cultivă pe 
scară întinsă st-i 

vînd întreprinderilor farmaceutice 
din întreaga tară, care-si trimit 
aici delegații.

In republicile amintite aci am 
văzut multe culturi de tutun. Tutu
nul macedonean si bosniac este re
cunoscut ca unul dintre cele mai 
bune. La debitele de tutun din orice 
oraș al Iugoslaviei, fumătorii se in
teresează în permanentă dacă mai 
sînt sau nu țigări „Vardar" sau 
,.Drina“- Țigările acestea au o aro
mă plăcută, aproape parfumată si 
sînt tari. In Macedonia, începînd de 
lîngă Bltolia oraș așezat aproape 
de granița greacă si mergînd snre 
capitala republicii (Scoplîe). se în
tinde o adevărată ..dungă" de tutun 
care trece prin lobalitătile Tetovo si 
Prilep. Țăranii muncesc pe lanuri 
sub o arșiță cumplită. Ca să-si ape
re capul de fierbințeala soarelui el 
își pun sub fes sau pălărie o năfra
mă de pînză care li se revarsă ne 
umeri, tinîndu-le răcoare. Imprăș- 
tiați pe lan. ei cîntă fiecare în limba 
lor, fie macedoneană, fie turcă, fie 
albaneză. Tutunul ei îl cresc în cin
tec și muncă.

De cîte ori mă gindesc la munca 
țăranilor din meleagurile pietroase 
ale Iugoslaviei mă cuprinde admi
rația Pentru truda cu care se luptă 
să fure din împărăția pietrei măcar 

.aonvr «... .«u w.e,. cu,c .... Palmă de loc spre al fate bun de
an au dat cele mai mari recolte de cultura, pentru dirzema lor șt pen- 
orezf tru roadele ce le culeg.

bunăoară, s-au luat măsuri să se 
planteze păduri care cresc frumos, 
dînd alt aspect locurilor pustii și 
sălbatice.

Să nu-și închipuie însă careva 
că deși oamenii din cele trei repu
blici iugoslave nu au pămînt bun de 
cultură, ei nu fac nimic să aibă 
totuși pămînt. Din loc în loc, pe cîte 
o așezătură am văzut făcute împrej
muiri cu bolovani______________
de piatră, 
mai mari, 
mai mici. In Her- 
tegovina. pe pan
tele munților sînt 
făeute ziduri care 
urcă neîncetat 
spre crestele. In împrejmuirile 
piatră. în dosul zidurilor mici 
niște zăgazuri este cărat pămînt 
cine știe unde. Pămînt îngrășat 
bălegar de curte, hrănitor pentru 
plante. Ce-i drept, munca este peste 
măsură de obositoare. Mulțumirea 
oamenilor este însă mare: fiecare 
reușește să prodută cele necesare 
casei cu propriile lor mîini. Să nu 
fie lucru de mirare dacă voi spune 
că pe aceste locuri se obțin vinu
rile cele mai căutate din Iugoslavia. 
Sînt vinurile care se produc în păr
țile Mostarului. regiune nu depăr
tată de țărmul Mării Adriatice- Sînt 
vestitele vinuri .Jilavca" si ..Din- 
gaci". bine cunoscute si în străină
tate.

Spuneam că agricultură se face

Unele 
altele Amintiri dintr-o călătorie 

în R P. F. Iugoslavia 
de CONSTANTIN SÎRBU

de 
ca 
de 
cu

mai ales în albia rîurilor. Dacă rîu- 
rile ar fi liniștite, atunci n-ar fi nici 
o durere de cap. Dar rîurile aici 
sînt de multe oiri mînioase. repezin- 
du-se din înălțimi cu furie, rozi n-d 
toată ziua si noaptea în maluri, 
luînd pămînt de ici si ductndu-1 în 
altă parte. Țăranii din partea locu
lui, în special cei macedoneni, au 
mult de lucru cu apele nesăbuite.

Ii aiută însă cu
noștințele lor 
iscusiți
Anele sînt 
zuite. se 
malurile 
ment. se 
meroase 

studiat si făcut eu

de 
pietrari, 

zăgă- 
îrrtăre^: 
cu ci- 
fac nu- 
canali-

zări. Totul. este 
cea mai mare pricepere.

In anii aceștia, ai puterii socia
liste, fața Macedoniei se schimbă, 
și o dată cu ea a Bosniei și Herte- 
govinei, a Muntenegrului, uitat 
cîndva de lume si de soare.

In lunca Vardarului. țăranii au 
făcut multe orezării. Pe ei îi aiută 
si clima care este caldă o mare par
te a anului si Vardarul care are iz
voare darnice. De-a lungul anei 
s-au înjghebat multe Cooperative a- 
gricole în care țăranii orezari mun
cesc pentru cultivarea acestei plan; 
te gingașe si pretențioase- Merită 
să fie scoasă în evidentă munca ță
ranilor din Teto Veleș, care an de
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Pe bună dreptate secolul 
al 20-lea este numit se
colul energiei atomice. A- 

ceastă mare descoperire poate 
aduce și imense binefaceri ome
nirii. dar și nenorociri de neîn
chipuit. De aci grija deosebită a 
popoarelor de a se pune la adă 
post de grozăviile unui război 
atomic și interesul cu care ele 
urmăresc punerea energiei ato
mice în slujba progresului.

Pot privi 
seninătate 
pină acum 
rii armelor 
Datorită poziției 
conducătoare din Apus, nume
roasele discuții duse in cadrul 
Comisiei și subcomitetului 
O.N.U. pentru dezarmare, n-au 
dus pină acum la un rezultat 
bun. Ba mai mult, de unde în 
1946 toate guvernele puterilor a- 
pusene s-au declarat de acord 
cu rezoluția Adunării Generale 
O.N.U. cu privire la necesitatea 
reglementării armamentelor și 
forțelor armate și cu privire la

oare popoarele cu 
ceea ce s-a realizat 

în direcția interzice- 
atomice ? Nicidecum 

unor cercuri

T
i

T ]

NOI PROPUNERI 
SOVIETICE 

PRIVIND 
DEZARMAREA 
ȘI FOLOSIREA 

ENERGIEI 
ATOMICE

interzicerea cit mai grabnică a 
bombei atomice, acum, in 1956, 
ele și-au schimbat poziția 

Judecind politica neclintită de 
pace a Uniunii Sovietice care 
s-a pronunțat și se pronunță 
pentru interzicerea și scoaterea 
din armamentele statelor a ar
mei nucleare, pentru reducerea 
masivă a forțelor armate șî ar
mamentelor, popoarele prețuiesc 
în mod deosebit cunoscutele mă
suri practice luate de guvernul 
sovietic privind dezarmarea.

22 IULIE — 
sărbătoarea eliberării Poloniei

Poporul polonez se pregă
tește cu însuflețire pentru 
marea sa sărbătoare na

țională — 22 Iulie, ziua elibe
rării Poloniei 
fascist.

Cu 12 ani in urmă cotropito
rii hitleriști părăseau meleagu
rile Poloniei, sub loviturile Ar
matei Sovietice eliberatoare și 
ale grupurilor de partizani po
lonezi. In furia lor turbată, fas
ciștii prefăceau totul în ruine și 
scrum. An cu an, prin muncă 
încordată, harnicul popor polo
nez a schimbat fața țării sale. 
Pe locul ruinelor fumeginde 
s-au înălțat fabrici și uzine u- 
riașe, iar ogoarele pustiite au 
devenit roditoare. Dintr-o țară 
agricolă înapoiată, așa cum era 
pe vremea burgheziei. Polo
nia populară a devenit o țară 
industrial-agrară înaintată. La 
sfîrșitul anului trecut, produc
ția industriei poloneze întrecea 
cu aproape de cinci ori nivelul 
producției dinainte de război. In 
anii puterii populare au fost 
înălțate aici mari centre indus
triale moderne, ca cei siderur
gic de la Nowa-Huta, combinate 
chimice uriașe, fabrici și uzine 
numeroase. Industria poloneză 
produce astăzi vase comerciale 
și de pescuit, autocamioane și 
autoturisme, tractoare pe șenile

de sub jugul

și pe roți, locomotive electrice 
moderne și alte mașini și măr
furi care nu se produceau înain
te de război în țară. Azi, mași
nile și utilajul polonez sînt cu
noscute și apreciate departe 
peste hotare.

O dată cu industria s-au dez
voltat, sub conducerea partidu
lui, și celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, între care și 
agricultura Agricultura polo
neză a primit din partea in
dustriei un puternic ajutor teh
nic : tractoare, mașini agri
cole, îngrășăminte chimice. 
Urmînd indicațiile partidului, 
mulți țărani muncitori polonezi 
își lucrează acum în comun, cu 
mijloace înaintate, pămîntul. In 
R.P. Polonă există în prezent 
aproximativ 10.600 de coopera
tive agricole de producție. Da
torită tuturor acestor 
dobîndite în dezvoltarea 
culturii producția agricolă 
Poloniei populare a depășit 
1955 pe aceea din 1937.

Poporul polonez e mîndru 
realizările sale. Sărbătorind

succese 
agri- 

a 
în

de 
a 

12-a aniversare a eliberării pa
triei sale, întregul popor polo
nez își strînge și mai puternic 
rîndurile în jurul guvernului și 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, inițiatorul marilor înfăp
tuiri din Polonia populară.

Pe lingă aceste măsuri gu
vernul sovietic a venit recent cu 
noi inițiative deosebit de impor
tante in această direcție. In Co
misia O.N.U. pentru dezarmare, 
care iși desfășoară lucrările in 
S.U.A., Uniunea Sovietică a pro
pus încheierea unui 
privire la interzicerea armelor 
nucleare, distrugerea tuturor 
stocurilor de 
mice. 
Și a 
acest 
in întimpinarea poziției pu
terilor apusene, Uniunea Sovie
tică s-a declarat de acord cu 
nivelul forțelor armate așa cum 
îl propun ele acum. Uniunea 
Sovietică acceptă ca nivelul for
țelor armate în S.U.A., U.R.S S. 
și China, să fie stabilit la 2,5 
milioane de oameni, in Anglia 
și Franța la 750.000 de oameni 
și la cel mult 150.000—200.000 
de oameni în celelalte țări. A- 
ceastă limitare ar fi doar un 
prim pas pe calea spre dezar
mare, urmind ca un al doilea 
pas să ducă la reducerea forțe
lor armate ale S.U.A., R.P. Chi
neze și U.R.S.S. pină la 1—1,5 
milioane de oameni, iar al An
gliei și Franței pînă la 650.000 
de oameni.

Totodată Uniunea Sovietică 
vine cu propuneri în privința fo
losirii energiei atomice de către 
toate țările pentru binele ome
nirii Astfel prin Declarația 
guvernului sovietic din 12 iulie, 
Uniunea Sovietică cheamă toate 
statele la o 
temațională in domeniul folosi
rii energiei 
pașnice. In această Declarație, 
guvernul sovietic propune între 
altele convocarea unei conferin
țe a țărilor Europei în vederea 
discutării problemei creării unei 
organizații europene regionale 
pentru folosirea pașnică a ener
giei atomice. O asemenea orga
nizație poate cu adevărat să 
servească intereselor popoarelor 
spre deosebire de .,Euratom" 
(organizația celor șase state din 
apus) care nu servește decît 
intereselor unor cercuri conducă
toare războinice și este îndrep
tată împotriva păcii.

Prin noile sale inițiative, U- 
niunea Sovietică a dat încă o 
dată dovadă că depune neînce
tat străduințe pentru rezolvarea 
problemei dezarmării și pentru 
folosirea energiei atomice de 
către toate statele numai în 
scopul progresului popoarelor.

acord cu

bombe ato-
încetarea producției lor 
oricăror 

fel. Venind
experiențe de 

d:n nou

largă colaborare in-

atornice in scopuri

A. VASILESCU
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INSTITUTUL UNIFICAT
DE CERCETĂRI

NUCLEARE

La Moscova a fost j 
semna' acordul cu ort-j 
vite la organizarea • 
Institutului unificat :ie j 
cercetări nucleare A- j 
cordul a ios' încheiat \ 
intre U R S S R P 
Albania, R.P Bulgaria, j 
Gorecanâ R ‘ 
P Romină R

R
im „ ____ _____
gară

Acest acord prezintă o mare însemnătate pentru 
colaborării internaționale în privința folosirii pașnice 
giei atomice

Cehoslovacă, R. P Chineză, R 
nă. R P Mongolă R. P Polonă.

P D 
R

D Ger- j 
P Ln-j 

lărgirea ] 
a enef- ]

al] 
des- j 
Se-! 
Su- j 

..........................................................................................................1 

tuație internațională adoptarea Apelului cu privire la dezarmare j 
adresat de Sovietul Suprem al U.R.SS. parlamentelor tuturor! 
țărilor lumii Apelul cheamă parlamentele și guvernele tuturor { 
țărilor să ia măsuri eficace în vederea încetării cursei înarmă- j 
rilor......................................................................................................... j

In lucrările sale sesiunea s-a ocupa! și de mesajul paria- J 
mentului japonez în problema interzicerii armei nucleare și a 1 
încetării experimentării ei. Sovietul Sunrem a luat o hotărîre în ] 

1 I I 
I J 
J

LUCRĂRILE
SOVIETULUI SUPREM

AL U.R. S.S.

Timp de cîteva zile,) 
în Pala*ul Mare 
Kremlinului, s-au 
fășurat lucrările 
siunii Sovietului 
prem al U.R.S.S

Sesiunea a luat 
discuție atît problenie 
interne cît și interna- , 

adoptat legea cu privire la )ționale. Intre altele, sesiunea a , ..... ._ ...... ..
pensiile de stat O deosebită importantă are pentru actuala si-

încetării experimentării ei. Sovietul Suprem a luat o hotărîre in 
care arată că aprobă politica și măsurile pract'ce propuse de gu- ] 
vernul sovietic care se pronunță pentru interzicerea completa a 
armei atomice și cu hidrogen, pentru încetarea imediată a ex
perimentării și folosirii acestor arme.

ycvfci//z
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Călătorul care trece cu 
vaporul prin Canalul 
de Suez și Marea Roșie, 

și care nu poate inchide ochii 
nici noaptea din pricina ză
pușelii și a vîntului dogoritor 
din pustiu, se va mira desi
gur că pe aceste meleaguri 
se află o țară căreia i se spu
ne de veacuri „Arabia feri
cită', adică Yemen.

Dacă regiunea țărmului e 
mai mult un pustiu, unde tem
peratura nu coboară sub 40 
de grade și unde clima ume
dă, fierbinte, este cea mai 
nesănătoasă din lume, în 
schimb înspre inima tării. în 
regiunea munților Djebel, 
înalți de Î.000 metri, se întin
de o adevărată mare de ver
deață. Aici pămîntul e bogat 
în rod. Pe văile munților se 
cultivă orz, porumb, grîu Tot 
aici se află și întinsele plan
tații de cafea „mocca*. — cea 
mai bună din lume. Munții 
ascund avuții neasemuite — 
aur. argint, fier, aramă, care 
au făcut de veacuri faima Ye
menului.

Yemenul este așezat in par
tea de sud-vest a Peninsulei 
Arabe și ocupă un teritoriu de

aproximativ 195.000 km. pă- 
trați, adică atît cît suprafața 
Belgiei. Olandei, Luxemburgu
lui și Danemarcei, luate la un 
loc. Populația țării se ridică 
la aproape 5 milioane de lo
cuitori. arabi și negri.

In 
război 
pătă 
dență. 
m în treburile interne ale țării 
se făcea mereu simțit. Mai 
ales în ultimii 
descoperit aici și 
gile cercurilor 
s-au întețit.

Ca și celelalte 
(Egiptul, Siria, Arabia Saudi- 
tă), Yemenul a refuzat să se

1918, după primul 
mondial. Yemenul ca- 

o oarecare indepen- 
Dar amestecul stră-

simțit.
ani, cînd s-a 

petrol, intri- 
imperialiste

țâri arabe

SA PUNEM LUCRURILE LA PUNCT!

de pe poziții de 
bunei vecinătăți;

Medina de la Vega, 
să-i lingușească pe mono-

ictorul mexican 
dorind - ■ ■ 
poliștii .americani,, a publicat în 

ziarul „Ultimas noticias" un desen care 
reprezintă America Latină îmbrățișată cu 
dragoste de' Unchiul Sam, simbolul mo
nopolurilor americane. (Vezi desenul nr. 
1). Tot din lingușire, ziarul panamez „La 
Nation" a reprodus desenul lui de la 
Vega, adăugîndu-i următoarele cuvinte :

„Alaltăieri: politica 
forță ; ieri": politica 
mîine : o poveste de dragoste".

Iată însă că vestitul desenator șl cari
caturist sovietic Boris Efimov a pus lu
crurile la punct, completînd și modificînd 
așa cum cer realitățile, desenul lui 
Medina de la Vega.

Se știe, prea bine că. monopolurile ame
ricane strangulează și jefuiesc fără mila

economia țărilor- Ameiicîi Latine, 
desenatorului mexican i-ar fi fost 
adevărul, desenul său ar fi trebuit 
arate ca acel din figura nr 2.

Iar mîine... Mîine popoarele Americii 
Latine se vor smulge din îmbrățișarea 
mincinoasă a nerușinatului „îndrăgostit", 
silind capitalismul american să respecte 
libertatea și independența vecinilor săi- 
de 'a sud (Vezi, desenul nr , 3).
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alăture pactelor militare năs
cocite de cercurile imperaliste 
din apus O asemenea politi 
că de neparticipare la blocuri 
îi nemulțumește pe colonia
liști,. îndeosebi pe, cei englezi.

Yemenul privește cu simpa
tie lupta popoarelor din cele
lalte țări arabe împotriva iu 
gului colonial. Totodată el 
dorește o colaborare pe bază 
de egalitate în drepturi și ă- 
vantaje reciproce cu toate ță
rile lumii. De curînd. Yemenul 
a încheiat un tratat, comercial 
cu Uniunea Sovietică. Pe ba
za acestui acord Uniunea So
vietică va exporta-în Yemen 
mașini agricole, utilaje feluri-, 
te, materiale de construcții, 
zahăr,- ulei, ■ făină,: orez. La 
rîndul său, Yemenul va trimi
te în U.R.S.S. cafea, tutun, 
piei crude, fructe uscate și al
tele.

Legăturile de prietenie din
tre U.R.S.S și Yemen sau ci
mentat și mai mult în urma 
vizitei făcute luna aceasta de 
prințul moștenitor al Yemenu
lui, emirul Șeii UI Islam Mu
hammed El-Badr, la Moscova 
La invitația guvernului R.P.R, 
prințul moștenitor al Yemeni), 
lut vă vJ’.’'»a'și tcT"’ noastră

D. î HiMU



Țăranii muncitori dțn comuna Cuza Vodă, regiunea Galați, în loc să primească ziarele și 
revistele la care sini abonați, primesc publicații pentru copii.

CE S-AR ÎNTÎMPLA DACĂ
Corespondenții 

de la sate
(Desen de A. CLENCIU) ne sezisează

Scurt dicționar de cuvinte și

FlOAREA-SOARELUI
de PAVLO KLIUCINA

In romînește de IGOR BLOCKDesen de E. VALTER

Dragi cititori, vă rog să arătați 
Aceste versuri celor Ingîmfați.

Di nd lipsă ieri pe îndelete. 
Scădea din marfă la cintar; 
Judecătorul, din ce-i dete 
Azi. nu-î mai scade-o zi măcar!

R. STANCIU

— Scriu activiștii noștrii cui 
turali niște „articole*1 !...

Pățania unor „specialiști" sosiți de la oraș

Fudulă. Fioarea-soarelui, odată 
Se lăuda la neamuri, incîntată:
— Să știți, pe mine toți mă pizmuiesc. 
Căci Soarelui eu pot să-i poruncesc.

pică și lui... un control, dar unul 
. ceva mai... greu! (După o cores
pondentă de N. N. MINDRA).

. - TALENT : aptitudine deosebi
tă pentru o anumită activitate. 
De exemplu, talentul literar, 
muzical etc.'învățătorii din co
muna Petrești, raionul Găești, 
în număr de. vreo 15, spun 
că nu posedă așa ceva.

( Singurul om de talent ar fi, zic 
ei. tovarășul Mircea Dincă, di
rectorul școlii, pe spinarea că
ruia au lăsat întreaga activitate 

. culturală din comună. Nu de a- 
ceeași părere,sfat însă țăranii 
muncitori. Ei sgun că cei cu pri
cina au talent, • fiindcă joacă 
prea mult... teatru. (După o co
respondentă de N. MOLDOVEA- 
NU).

Clădirea căminului cul
tural din Valea Jepii 
raionul Orăștie, începută

ușa
cinci
mea.

Ce __________
postul în primire fără să ctrtesc. 
Peste cîteva clipe se ivesc cîțiva 
mușterii. In loc să le cer bani, 
îi întreb:

— Da’ ce-i aici, frate ?
— Ce să fie I — zic oamenii. 

Nimic, ca de obicei.
— Atunci de ce trebuie să-mi 

da ti cite cinci lei ?
— Pesemne că iar i s-a fă

cut lui Fechete luliu să bea.
— Așa face — sare un altul. 

Cind vrea să petreacă, ne anun
ță că e serbare. Ne ia banii, pe 
urmă se pune pe chef. Asta-i!

— Am înțeles — le zic Ia 
chemați voi sătenii la cămin, că 

[

Gazeta de perete a că
minului cultural din. co
muna Izvorul de Jos, r*- 
ionul Costești, a fost 

transformată în gazetă de 
stradă. Aici, în loc de ar
ticole, se afișează acum, 
prețurile unor articole de 

la cooperativă. (Al. NEN-
CIULESCU)

Treceam duminica trecută 
prin .satuL Țiptelnk. din 
raionul Mureș. Se insera

se. La ușa căminului culturi, 
cîțiva oameni. Mă îndrept 
și eu intr-acolo, șă văd dacă nu 
e. cumva, vreo serbare. Cum 
m-apropii de ușă. mă trezesc 
prins de guler și azvîrlit înăun
tru. Omul care mă primise așa 
de politicos mă întreabă:

— De unde ești, mă ?
— Din București — ii răs

pund, cu sufletul la gît.
— Scoate cinci lei 1 
încep eu să caut în buzunare, 

cind el mă oprește;
— Stai așa ! Te primesc fără 

bani, însă cu o condiție: vrei să 
faci pe casierul ?

— Vreau — ingăimez. Dar 
ce-i aici ?

O să afli singur. Stai la 
și, care cum vine, ii ceri 
lei. Atît! Restul e treaba

...ABONAȚII S-AR LUA DUPĂ CELE TRIMiSE DE DIFUZAREA PRESEI

de 5 ani, e încă netermi 
nată. (ION JUDE)

neajunsuri
AMNEZIE înseamnă pierde

rea totală sau parțială a memo
riei. De această boală,- suferă 
zootehnicianul Georgeta Pîrvan. 
Cel mai mult suferă însă taurii 
comunali din Gura Crăiței,.ra- 
ipnul Focșani, cărora le țlîn^i de 
milă de slabi ce sfat, căci zoo- 
tehniciana a uitat de ei cu de- 
'săvîrșire. Asta de fapt nu mai 
e amnezie, ci... nepăsare I 
(După o corespondență trimisă 
de V. MANOLESCU). >

CIUBUC: cuVîht de origină 
turcească, bine cunoscut de Vir
gil tlordache, agent veterinar în 
comuna. Ușurei, raionul Drăgă-’ 
șani, -care face tratamente vite
lor bolnave numai atunci cind îi 
„pică" ceva. Țăranii muncitori 
din Ușurei se întreabă cînd îi

r» ■----------țy •
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