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ALBINAĂl VlI-lea Concursal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -formațiilor artistice de amatori
17 772 artiști amatori, veniți în Capitală de pe înfloritoarele 

meleaguri ale patriei noastre, își tnmănunchiază, în aceste zile, pe 
scena Teatrului C.C.S., talentul, optimismul, strădania și pasiunea 
tn emoționanta întrecere artistică a finalei celui de al VlI-lea 
Concurs. Asistînd la această adevărată paradă a comorilor nease
muit de frumoase ale creației populare romînești, ai în față imagi
nea dezvoltării impetuase a mișcării artistice de amatori din țara 
noastră care poartă pecetea bucuriei anilor noi, a grijii partidului 
pentru răspîndirea largă a artei și culturii. Sîntem îndreptățiți să 
ne mândrim că fiecare al 19-lea cetățean al patriei noastre este 
artist amator, activînd in una din cele 40 000 de formații corale și 
de dansuri, brigăzi artistice de agitație și de estradă, de fluierași 
și buciumași, orchestre, fanfare și puternice ansambluri folclorice. 
Este, fără îndoială, o grăitoare dovadă că mișcarea artistică de 
amatori, care cuprinde aproape un milion de iscusiți interpreți, 
cîntăreți și dansatori, a căpătat cu adevărat un caracter de masă 
care a dat o și mai mare strălucire frumuseților artei noastre 
populare.

Urmărind programul fiecărui ansamblu, fiecărei formații, nu 
se poate să nu te emoționeze cântecele populare dezlănțuite frene
tic, jocurile cu ritm rapid sau cu mișcări de balet, să nu te incinte coloritul neîntrecut al pitoreștilor costume lucrate cu migală 
și energia năvalnică a artiștilor revărsată-n cascade. Totul îți in
cintă privirea, auzul, te farmecă. De multe ori, rotindu-mi privirea 
în sală, am surprins neastîmpărul spectatorilor tentați să se ri
dice de fiecare dată în picioare și să aplaude cu frenezie. Și au 
fost nu puține cazurile cînd, îndemnați parcă de bagheta unui diri
jor, cei prezenți în sală s-au ridicat deodată cu toții în picioare, a- 
plaudînd și aruncînd flori pe scena scăldată-n lumină și bucurie. 
Așa s-a întîmplat cînd cei 120 de membri ai ansamblului de cîn- 
tece și dansuri din comuna Lueriu au prezentat montajul coregra
fic : Nuntă la Lueriu. Străluciți cîntăreți și dansatori, colectiviștii 
din Lueriu, raionul Reghin, au adus pe scena finalei frumusețea 
tradițiilor și obiceiurilor locale, invitîndu-i pe spectatori să pof
tească și să se înveselească „La o nuntă mare / Cum n-a fost sub 
soare". Și, molipsiți de veselia de pe scenă, și furați de firescul in
terpretării, spectatorii au trăit în clipele acelea senzația că parti
cipă cu adevărat la o nuntă mare, la o nuntă colectivistă unde bu
curia și belșugul zilelor de azi dau strălucire frumoaselor tradiții și obiceiuri.

Tot așa s-a întîmplat și cînd au părăsit scena dansatorii din 
Răzmirești-Frumoasa, regiunea București, sau din Săcalul de Pă
dure, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, sau virtuoșii inter
preți din ansamblul Casei raionale de cultură din Ineu, regiunea 
Crișana. Gingășia, grația, armonia, pasiunea și torentul viu de bucurie și energie au fost răsplătite cu îndelungi aplauze de admira
ție și încântare.

Ascultam textul brigăzii colectiviștilor din Șimand, regiunea 
Crișana, intitulat Vîrsta țării, vîrsta mea și prin fața ochilor mi se 
perindau imagini semnificative din viața nouă a comunei și a oa
menilor care, călăuziți de cuvîntul partidului, își făuresc un trai 
îmbelșugat. Am auzit rostite într-un singur glas de către cei 16 in
terpreți ai brigăzii versurile : „Din al tău cuvînt partid / Mîndre 
flori au răsărit". Și-ntr-adevăr, din cuvîntul partidului în cei 20 
de ani de la eliberarea patriei, au răsărit mîndre flori nu numai în 
Șimand, ci pretutindeni, pe meleagurile noastre socialiste. Nu ex
istă tărâm de activitate în care să nu fi crescut asemenea flori vi
guroase și frumoase — minunate realizări dobândite de poporul 
nostru muncitor sub conducerea înțeleaptă a partidului. Milionarii 
din Sîntana și Țibucani, din Stoicănești și Dăbuleni, muncitorii 
din Reșița și Hunedoara, lucrătorii cu brațul și cu mintea de pe în
treg cuprinsul patriei noastre înalță imn de recunoștință partidu
lui, dăruindu-i cele mai frumoase flori culese din inimile lor, din 
minunata grădină a țării noastre. Cei 17 772 artiști amatori — soli ai artei noastre populare — prin cîntec, joc și voie bună aduc și ei 
pe scena finalei celui de al VlI-lea concurs imagini din viața înflo
ritoare a patriei noastre socialiste, înalță imn de slavă țării și par
tidului nostru drag.

OVIDIU MARALOIU

II O parte a ansamblului folcloric al Casei raionale de cultură din Ineu, regiunea Crișana, pe scena concursului.
Au 
cuvîntul:

TEODOR BATR1NUȚ, interpret al bri
găzii artistice de agitație din Șimand, 
regiunea Crișana:Brigada noastră artistică este destul de tînărâ, a pornit pe-al patrulea an. La concursul trecut am cîștigat premiul III pe țară. Pentru concursul al VlI-lea, care este închinat marii aniversări a eliberării patriei noastre, am pregătit programul Vîrsta țării, vîrsta mea. Pot să spun că, pentru concursul la care participăm acum, ne-am pregătit nu numai noi cei 16 membri ai brigăzii, ci aproape toată comuna. Cum ? In primul rînd mulți colectiviști ne-au ajutat să strîngem cele mai semnificative fapte din viața gospodăriei și a comunei. în al doilea rînd, la mai toate repetițiile au asistat numeroși săteni care ne-au dat sugestii cum să interpretăm mai bine rolurile. Cînd am plecat spre București toți ne-au spus : vedeți să nu ne faceți de rușine la finală. Și-n tot timpul cît am fost pe scenă ne-am gîndit la vorbele lor.

GHEORGHE IONESCU, fluieraș din 
satul Hârtoape, regiunea Iași :Mă număr printre cei mai bătrîni fluierași de la noi din sat. In ’55, Vasile Dronea, Nicolae Gheorghică și cu mine ne-am gîndit să aibă și satul nostru o formație de fluierași. Zis și făcut. Intr-o seară, cînd

la cămin se dădea un program, am apărut și noi pe scenă, vreo 10 fluierași, bătrîni unul și unul. Cu vremea ni s-au alăturat deopotrivă vîrstnici și tineri de-am ajuns să avem acum în formație aproape 100 de fluierași din trei generații. I-am adus și pe cei doi feciori ai mei, Ion și Constantin, că și lor li-e drag fluierul, cum li-i drag de altfel tuturor hîrtopenilor.
GHEORGHE HAMPĂU, instructorul for

mației de dansuri populare din comuna 
Berzunți, regiunea Bacău:Ce-ați văzut acum sînt dansuri de prin pitoreștile locuri muntoase unde este așezată comuna Berzunți. Pînă mai acu zece ani, cînd a luat ființă echipa, une jocuri erau cunoscute doar de cîțiva bătrîni purtători ai bogatelor tradiții local Acești bătrîni au fost pionierii echipei primii instructori ai tinerilor dansato Astăzi bătrînele și mereu tinerele dansur populare din Berzunți pot fi văzute nu numai pe scena căminului ci și la horele satului. Și, de ce să n-o spunem, ne mîndrim că am avut prilejul, pentru prima dată la un asemenea concurs, să le prezentăm și spectatorilor bucureșteni.

FLUIERAȘII
DIN

ȚIBUCANI 1

IANCIJ BlZGA, dirijoral fanfarei din Cosmești, raionul Huși MARIA IGNAT, din echipa de dansuria căminului cultural Căpîlna de Jos, raionul Tirnăveni KISS GHEORGHE, cel mai tînăr dansator din Giurtelec, raionul Șitnleu

O discuție cu colectivistul Dumitru C. Munteanu din Țibucani, înainte de a intra în scenă, s-a dovedit a fi plină de tîlc. Era emoționat.— Sîntem pentru prima dată pe scena finalei... îmi cam bate inima...— Și pe bună dreptate : formația dumneavoastră de fluierași e înființată abia de un an.Omul din fața mea prinde a ride pe sub mustață :— Dar să știți, unii dintre noi — cei mai bătrîni — „repetăm" de mai bine de 50 de ani. Fluierul este pentru noi un fel de unealtă de muncă. Ni-i de mare ajutor la oi...Pe scena Teatrului C.C.S. din Capitală, fluierele colectiviștilor din Țibucani s-au dovedit a fi și unelte ale frumosului. Im- brăcați în minunatele lor bundițe tivite cu blăniță brumărie, cei 35 fluierași au făcut să răsune sala de minunatele melodii populare locale.La ieșirea din scenă, i-am așteptat pe cei din Țibucani în culise :— Ei, cum a fost, moș Dumitru ?— Numai la primul tact ne-a fost mai greu... Și apoi la sfîrșit.— La sfîrșit ?— Da, noi nu eram învățați ea atîtea aplauze !_.
IULIU RAȚIU
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POPAS______________
ÎN POIANA MICULUINu prea departe de Gura Humorului, în munte, satul Poiana Micului se întinde de-a lungul unui drum de peste nouă kilometri. Cine ar putea spune cît a trecut de cînd ciobanul Micu a mas în poiana ce astăzi îi poartă numele, zidindu-și coliba și hotămicindu-și locul ? Anii s-au înecat în negură...Și dacă nimeni n-ar putea determina în timp de cînd datează satul, un dureros renume fixează vîrsta caselor pe care călătorul le întîlneș- te azi în calea lui. Oradour romî- nesc — grinzile bătrînului cătun au
PRICEPERE

$1 PASIUNE
Ne-am revăzut în vremea cînd se fă

ceau lucrările de întreținere în vii. A* 
flasem, și asta mă bucura nespus, că 
Gheorghe Giurgea a rămas același har
nic și priceput șef de brigadă, fruntaș 
între fruntașii Gospodăriei de Stat Flo- 
rești, Rezultatele obținute de brigada 
I condusă de Giurgea au fost bune și 
foarte bune, recoltele de struguri fiind 
din ce în ce mai mari.

Să luăm cîteva exemple. în 1958, 
prin lucrările solului făcute la vreme, 
prin buna întreținere a viilor în cursul 
perioadei de vegetație, brigada lui 
Giurgea a realizat peste 10 000 kg stru
guri la hectar. în 1959, a obținut o pro
ducție medie de 13 700 kg, iar pe une
le parcele 22 000 kg. Pentru a-i convin
ge pe muncitorii din brigada sa asupra 
superiorității metodelor agrotehnice 
Giurgea a organizat pe terenul brigăzii 
un lot demonstrativ, de pe care s-au 
obținut aproape în fiecare an cîte 
20 000—21 000 kg struguri la ha. Echi
pele, formate din cîte 20-25 de oameni 
și-au însușit, prin stăruința brigadieru
lui și cu prețiosul sprijin al inginerului 

Miluțân Vasile, tehnica viticolă ne- 
*'• Oamenii din brigada lui Giur- 

■ «pwialnat în lucrările de sus- 
tăieri, între care un rol 

B au Intrările în verde (pli- 
vitJuL cartul, ermitul, desfrunzitul în 
f^ăaa de coacere, stropitul și altele).
* An» pornit împreună prin vie. Am 

prilejul să văd îndemînarea și pri- 
4 eeperea cu care lucrătorii executau fie- 

’ care operație. Priveam și admiram acești 
•meni care sub conducerea lui Giur
gea an obținut in toamnă 10 500 kg 

luminat cerul într-o noapte din primăvara anului 1944 și oamenii și-au măsurat dragostea de casă în pumni de cenușă. I-au dat foc hitleriștii în retragere, și numai o casă cu zidurile înnegrite a mai rămas în picioare.Sînt douăzeci de ani de atunci. Sînt douăzeci de ani de cind Poiana Micului a dispărut subit. Femei mal multe și mai puțini bărbați scăpaseră în pădure. în anii următori, prin grija și cu ajutorul partidului și statului, prin hărnicia oamenilor, satul a prins a renaște către o nouă viață. Astăzi, amintirea acelei nopți

struguri la hectar, cu toate că 40 la 
sută din suprafață a fost calamitată. 
Am aflat asta nu de la Giurgea, ci de 
la alții. Cînd l-am întrebat a răspuns 
scurt:

— îi vedeți ? Ei sînt făuritorii recol
telor. Noi, brigadierii, doar îi ajutăm. 
Ne bucurăm și ne mîndrim de succese
le dobîndite, meritul cel mare e însă 
a lor...

Sînt cuvinte cărora orice comentariu 
le-ar fi umbrit frumusețea.

AL. RAICU 

de mai ’44 dăinuie doar în memoria celor cîțiva supraviețuitori și-n și- potul pîrîului din vale.Urmele dezastrului au dispărut de mult. Noua tinerețe a Poienii Micului se oglindește în casele noi, spațioase, ale oamenilor, în ritmul și bogăția traiului lor. Un dispensar, două școli (pare semnificativ faptul că școala nouă — cu un etaj — este cea mai înaltă clădire din sat), aparat de proiecție, bibliotecă...La căminul cultural am întîlnit o fată înaltă, zveltă, cu păr bogat și negru împletit în cosițe. Era bibliotecara satului — Luminița Roman. Mai tînără decît tînărul sat, Luminița a terminat nu demult școala medie la Suceava. De fel din preajma Fălticenilor, Luminița n-a plecat acasă. Â vrut să cunoască alți oameni, alte locuri. Și poate poezia lui sau poate un gînd determinat au făcut-o să-și aleagă singură locul de muncă : Poiana Micului.Luminița a știut să cîștige dragostea oamenilor pentru slovele cărților și să sporească zi de zi numărul cititorilor. S-au organizat cercuri de citit — deocamdată șapte — și cărțile au pornit pe circuite noi. Proză și poezie, opere ale marilor clasici și volume mai noi, ca Moro- meții, Setea și Străinul, învățătorii, însemnările unui partizan, versurile lui M. Beniuc, Eugen Jebeleanu (și, poc' j, în special Lidice) ș.a.m.d. și-au găsit un loc în casele oamenilor și-n inimile lor.Prin intermediul cercurilor de citit, prin împrumuturi, cărțile din biblioteca satului se întîlnesc curent cu cele din bibliotecile personale ale celor din Poiana Micului, contribuind la ridicarea nivelului politic și cultural al sătenilor.De curînd, a avut loc aici, pentru a impulsiona și mai mult răspîndi- rea cărților, un concurs cu tema : Literatura noastră după 23 August 1944, organizat în colaborare cu Biblioteca regională Suceava și cu organizația U.T.M. din sat.Cine trece azi prin Poiana Micului nu poate să nu remarce faptul că zîmbetul de pe fețele oamenilor, casele lor noi, biblioteca și căminul cultural, cele două școli întrupează noile dimensiuni ale acestui sat, răsărit, asemeni pasării Phonix, din propria-i cenușă. în douăzeci de ani, la Poiana Micului viața a șters cu totul urma înfiorătoarei crime, punîndu-și pecetea deplinei ei bi- ruinți, deodată cu însemnele noii noastre orînduiri.
CONSTANTIN GROSU

PROFILURI

Rînduri 
despre 
un om 
obișnuit

Finișul e o comuna din inima 
munților Apuseni. Un briu de culmi 
semețe înconjoară această așezare. 
In vale curg sprințarele ape ale 
Crișului Negru.

Aici l-am cunoscut pe llie Vesa, 
un tinăr entuziast, neobișnuit de vo
lubil atunci cind povestește despre 
alții.

Am aflat că llie abia împlinise 
zece ani cind a intrat slugă la bogă
tanul Dumitru Pălcuț. Asta pentru 
că el s-a născut cel dinții in familia 
cu zece copii a lui Ion Vesa. Așa a 
ajuns să îngrijească oile, însoțit de 
sudalmele și loviturile stăpînului. 
Dar a venit o zi cind ne-am descă
tușat de umilință, spune llie Vesa ; 
„A fost o zi luminoasă, din vara lui 
'44. Am învățat carte și meseria de 
frinar. Lucram la calea ferată fores
tieră. Asta-i tot ce vă pot spune 
despre mine !“

Treptele vieții lui llie Vesa nu se 
opresc aici. Fostul argat muncește 
cu pasiune. în orice acțiune a fost 
printre inițiatori. Acum e om matur. 
Consătenii îl apreciază. Cum să nu 
apreciezi inițiativa, hărnicia și mai 
ales modestia ?

Intr-o zi din primăvara anului 
1957 este ales deputat în sfatul 
popular comunal. După citeva zile, 
la sesiunea noului organ, a fost a- 
les președintele comitetului execu
tiv. Muncă nouă, preocupări mul
tiple.

In anul 1958 in satul Șuncuiuș se 
dă în folosință o școală nouă cu 4 
săli de clasă. Clădirea a fost ridi
cată prin muncă patriotică, in nu
mai 32 de zile. La ridicarea ei au 
pus umăr Ungă umăr 650 de colec
tiviști. La 62 000 lei se ridică suma 
economisită la construirea școlii. 
După un an a fost rindul satului Fi
niș să ridice o școală nouă. Ceea ce 
s-a și făcut. Și încă cu opt săli de 
clasă. Aici economiile se cifrează la 
aproape 90 000 let. De fapt aceasta 
este cea de a patra școală ce-și des
chide porțile în satul în care in ri
nul eliberării exista doar o singuri 
sală de clasă.

...Neobosit, președintele sfatului 
comunal ajutat de către deputați ca
ută noi căi de 'înfrumusețare a vie
ții consătenilor săi. In 1962 se ridică 
încă o școală in satul Ioaniș. Dar ce 
bucurie mai mare poți face oameni
lor decît inlocuindu-le opaițul cu 
becul electric ? In numai doi ani — 
intre 1962—1964 — s-au introdus 
fire pe o lungime de 14 kilometri 
pentru electrificarea satelor Șuncu
iuș, Finiș și Ioaniș. In toate casele 
colectiviștilor este acum lumină e- 
lectrică. Și poate și in această acți
une llie Vesa a avut o mică contri
buție...

Din capătul unei ulițe vezi pină 
departe în hotarul comunei sau in 
pădure. De-a lungul ulițelor îndrep
tate s-au plantat numai în ultimii 
ani aproape 2 000 de nuci, tei și 
duzi. In fiecare sat te poți odihni a- 
cum în parcuri, pe bănci conforta
bile. In fiecare din cele patru sate 
sînt cooperative și cămine culturale. 
Și tot nu am încheiat linia realizări
lor. Fiecare dintre ele luate pe rînd, 
ori toate laolaltă, poartă o mică 
părticică din entuziasmul unui ti
năr modest și harnic : comunistul 
llie Vesa. Un om obișnuit al vremu
rilor noastre.

Ieri slugă la bogătanii satului, 
astăzi președintele sfatului popular 
comunal. Ieri aproape neștiutor de 
carte, astăzi se pregătește pentru 
examenul de admitere la Facultatea 
de istorie, la secția fără frecvență.

MIRCEA MUNTEANU
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CEAHLĂ UL FLĂCĂRILE REȘIȚE
Stătea tăcut Ceahlăul, 
hirsut și singuratic. 
Năpraznic de frumos 
și mîndru ca puterea, 
privea în depărtare 
și nu zărea pe nimeni... 
Privea mereu departe 
hirsut și singuratic...

...Azi, stă măreț Ceahlăul, — 
dar nu mai este singur ;
și-a adunat privirea 
din depărtări pustii, 
se uită, ca și Narcis, 
la umbra lui gigantă, 
ce se-oglindește-n lacul 
Centralei din Bicaz, 
căci, omul, o oglindă 
i-a dat, pe-a sa măsură.

P. MANOLIU

E ora cînd noaptea Reșiței capătă reflexe rumen-albăștrii. Flăcările cuptoarelor electrice, ale laminoarelor, ale furnalelor o îmbujorează și, în același timp, o stropesc cu azur, dînd stropilor de ploaie străluciri ciudate, ca și cînd din ele s-ar naște curcubeiele.De două sute de ani ard mereu. La Reșița se face oțel de două sute de ani. Dar niciodată oțelul n-a fost atît de viu și de puternic ca în ultimii douăzeci de ani. Niciodată, în componența lui n-a intrat atîta dragoste și atîta măiestrie, atîta îndrăzneală și atîta luciditate. Niciodată, flăcările Reșiței n-au fost atît de înalte.O sută optzeci și ceva de ani, izvoarele lor au fost puține și sărace. In numai douăzeci de ani, Reșița a devenit o mare „Cetate de foc-‘. A doua „Cetate de foc" a țării. Cuptoare Martin electrice, furnale moderne, laminoare de mare capacitate. Flăcările s-au înmulțit, șuvoiul de oțel a ieșit din matca lui statornicită în 180 de ani și s-a transformat în fluviu. Din laminatele date peste plan în primele două trimestre ale anului în curs se poate construi o cale ferată de la Reșița la București și de aici la Cîmpulung-Moldova. Adică o cale ferată de peste 1 100 km.In anul 1964, cuptoarele Reșiței dau în două luni și ceva o producție de oțel mai mare decît toată producția anului 1948. Așadar, e ora flăcărilor înalte, ora cînd producția de oțel a „Cetății de foc“ a atins cifre nevisate ; e ora cînd oamenii ei au ajuns maeștri ai șarjelor rapide, maeștri ai unor noi mărci de oțel de cea mai înaltă calitate, stăpînind acești coloși ai flăcărilor cu armele spiritului.
★ *Flăcările cuptoarelor se zbat în spațiul marilor temperaturi. Macaralele trec pe deasupra semhalizînd. In locul de turnare a oțelului în forme, viscol de scîntei.La cuptorul 5, încordare. Bătălia pentru calitate se dă paralel cu bătălia pentru timp. Șarjele trebuie scurtate cu 30 de minute, cu și mai mult de atît. Asta înseamnă tone de oțel în plus. Media de elaborare a unei șarje pe oțelărie este de 8 ore și 13 minute. Dar oțelarii de ia cuptorul 5, de la cuptorul 3 și de la alte cuptoare au realizat șarje de 7 ore și jumătate. Maistrul Dănilă Pîrvu a tras concluzia, după acest succes, că șarjele pot fi reduse la 7 ore. Iată-1 sus, pe platforma cuptoarelor, eu ochelarii de cobalt, studiind ca un alchimist vînzoleala flăcărilor și culorile lor. „Așadar, scurtarea șarjelor la 7 ore și jumătate ne-a adus 5 000 tone oțel peste plan. La 7 ore și 15 minute am realizat încă un plus de 1 000 de tone... Acum trebuie să ajungem la 7 ore... Cu orice preț, la 7 ore ! Ceea ce ar putea însemna încă 3 000—3 500 tone în plus“... calculează el.Dănilă Pîrvu știe că nu e singurul care fase asemenea calcule. Nicidecum. Și prim-topitorii Vasile Mocea, Adam Jemănaru, Iosif Boghy, Vasile Achim, Constantin Moraru, toți le fac. Vasile Achim, de la cuptorul 3 a preconizat încărcarea cuptoarelor cu fier vechi și alte materiale cu două 'macarale simultan, în timp ce alte cuptoare deșarjează sau topesc. Iată alte minute prețioase cucerite. între Vasile Mocea, prim-topitor cu experiență și Iosif Boghy, mai tînăr — recunoscuți maeștri ai reparațiilor rapide și de bună calitate a cuptoarelor — se dă o luptă strînsă pentru întîietate în cucerirea timpului. Și Mocea și Iosif calculează timpul și tonele peste plan, din momentul în care încep să împrăștie dolomitul cu mașina pe suprafața vetrei. Dar, de o vreme, calculele lor au început să dea rezultate și mai însemnate.Reșița este în întrecere, o întrecere neîntreruptă, de a- proape 6 ani cu cealaltă „Cetate de foc“ a țării : Hunedoara. De aproape 6 ani cele două cetăți își împărtășesc reciproc experiențele și rezultatele. Eroul Muncii Socialiste Ștefan Tripșa și maistrul Aurel Stanciu de la Hunedoara au rezolvat împreună o foarte importantă problemă tehnică : sudarea vetrelor cu strat gros superficial ars.

Numaidecît spre Reșița a plecat o scrisoare : „Sîntem să vă împărtășim experiența noastră. Trimiteți delegațAu plecat la Hunedoara un inginer și doi maiștri. Ar diat temeinic experiența hunedorenilor și s-au întors, ă și Iosif au aplicat-o cei dintîi. Rezultatul : timpul de cutare a reparațiilor a fost redus la jumătate. Flăcările î reaprinse mai repede, dau alte sute de tone de oțel plan.
★La cuptorul nr. 3 se fabrică o nouă marcă de oțel. In i lui e concentrată o muncă de zile și nopți, o muncă înd și o încordare la fel. Acum, cu fiecare șarjă, munca ac ia forme concrete. Formulele se transformă în ineandesc calculele în gesturi. Fiecare limbă de flacără concreti un simbol chimic. Fiecare gest are o încărcătură de ralAdam Jemănaru reglează regimul termic după faze care se află procesul de elaborare a oțelului. Chipurile larilor dogorite de flăcări au ceva din profilul unor < Cute adinei li se adincesc pe frunți. Ghicești sub ele co trarea, zvîcnetul judecății. Oțelul se fabrică acum ci țiunea. înseși flăcările înalte au rațiune. Le-o împru omul pe toată durata existenței de aici înainte. După 1 ani de ardere indiferentă, flăcările „Cetății de foc“ a pătat rațiune. Din ce în ce mai multă rațiune. Și conșt O conștiință din ce în ce mai complexă și mai adîncă.După 180 de ani, flăcările acestea au început să se ap din inimi. —4^...La cuptorul 3 se fabrică o nouă marcă de oțel. Și ■ acesta, născut din incandescența inimilor capătă forța ș musețea oamenilor care îl elaborează. Și idealurile lor d săvîrșire. Oamenii s-au călit o dată cu el, au învățat, îi și se desăvîrșesc cu fiecare șarjă și cu fiecare oră a flăc; înalte.Adam Jemănaru își cheamă echipa :— Radule, Nasal, Pașolea ! Fiți gata. Nr. 3 reușește data aceasta !Va reuși și în schimbul Nici nu s-ar putea să nu lui Vasile Achim. Va reuși mi reușească !
★E ora flăcărilor înalte.In hală începe din nou vuietul macaralelor rulante ș colul milioanelor de scîntei țîșnind din vinele pe care îi să curgă fluviul oțelului. Cîteva clipe nu vezi decît i descența și zborul greoi al palelor de oțel fluid, prin ghiarele monștrilor de fier.Fluviul de oțel fierbinte curge neîntrerupt, flăcările toarelor dogoresc, milioanele de scîntei scapără viscolim hala uriașă. înmărmurești în fața acestei teribile dezlă de forțe și elemente. Și, deodată, în preajma cuptoarele sună un glas puternic :— A opta mie !E un strigăt care domină cîteva clipe zgomotul infen halei. Un strigăt care face ca în întreaga hală să izbucn urale și fluturări de șepci. Și oamenii se desprind de. lingotiere și vagonete, sar din cabinele macaralei sîndu-se ca un flux pe platforma cuptoarelor.— A opta mie, în șarje de 7 ore !O victorie a Reșiței întregi. în numai cîteva întreagă află vestea și arborează steaguri, par niște steaguri care flutură în văzduh pe peste orașul de blocuri albe și semețe din LuCineva înscrie, cu cretă, pe panoul de onoare tașilor sub strigătul materializat grafic :— A opta mie, în cinstea celei de a 20-a aniPe platforma cuptoarelor, peste puțin, macara cărcare se vor apropia, rînd pe rînd, de gurile de fde fier vechi și de minereu.E ora flăcărilor înalte închinate marii sărbători...

DRAGOȘ VIC
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Deva de azi



George CALIMESCIJfa

Scriitori r o anini contemporani

a cei 65 de ani, cîți a împlinit de curind, academicianul George Călinescu este autorul unei opere ce se situează intr-o zonă în care timpul, oricit o va sculpta și modela pe parcurs, n-o va putea infringe. Poezia lui, hrănită dintr-o originală gindire derate nu o dată care le proiectează tensă spiritualitate, și midabil elan vital, in mizeze toate abstracțiunile și faptele de cultură în- tr-o plasmă din care țișnesc pure și proaspete de parcă atunci s-ar fi născut intii, se înscrie printre cele mai complexe și rafinate produse ale genului. fiind totodată de o tulburătoare accesibilitate, proprie doar capodoperelor. Dacă volumul de Poezii apărut înainte de război lăsa să se întrevadă în G. Călinescu un autentic poet, cel apărut anul trecut, Lauda lucrurilor, a relevat un mare poet, răs- frîngînd universul într-o viziune nouă, contemporană, în forme și tehnici artistice pe cit de diverse pe atît de solidare in țesătura lor intimă. Cind un asemenea poet, cu o creație care, ea singură, i-a netezit definitiv calea în eternitate, este dublat și de un romancier de talia celui ce a scris Cartea nunții, Enigma Otiliei, Bietul Ioanide, și Scrinul negru (opere mareînd nu numai momente de seamă în evoluția autorului, ci și în cea a romanului romînesc din ultimele patru decenii), nu mai încape nici o îndoială că ne aflăm în fața unei personalități de o covîrșitoare complexitate.Ceea ce a surprins pe unii martori ai evoluției Wale, anume capacitatea scriitorului și omului de știință de a aborda oricare dintre domeniile umanismului și de a înălța în fiecare monumente definitive, se dovedește astăzi a fi una dintre trăsăturile distinctive ale marii lui personalități. Se înțelege, cu cărțile în față e mai lesne să vezi liniile ce le unește sub semnul aceluiași destin, decît să asiști la elaborarea lor in timp. Mai ales cei cu superstiția criticii didactice și a incompatibilității dintre poet, moralist și critic, dintre romancier și estetician, dintre publicist și dramaturg, au avut destule motive să fie surprinși în fața unor opere pe care schemele obișnuite nu le pot cuprinde. Debutind în publicistică și manifestîndu-se mai întîi ca poet, G. Călinescu se relevă deodată ca un mare biograf, publicind în 1932 acea Viață a lui Mihai Eminescu, despre care Ibrăileanu avea să spună înfiorat: că

a faptelor consi- „antipoetice*, pe context de in- mereu intr-un for-banale, intr-un menținută stare să topească și să dina-

LORE

de timpului,

în sfîrșit există, adică marele poet și-a găsit autorul care să-i ridice „cel mai important monument". Consacrat ca atare, G. Călinescu răstoarnă peste un an comoditățile și apare cu un îneîntător roman de dragoste Cartea nunții, continuînd totodată o prestigioasă activitate de critic literar, ale cărei rezultate au fost, din păcate, numai parțial tipărite în volume pînă acum. Urmează Poezii în 1937, Enigma Otiliei și Viața lui Ion Creangă în 1938 (un roman și o biografie de cea mai înaltă ținută), Principii de estetică în 1939, pentru ca în 1941 să apară celălalt monument consacrare majoră de la origini și preună cu poemul tulburată, editat ea o operă bestialitățilea spiritului creatorfața violenței și detracării spirituale. Se succed, Impresii asupra literaturii spaniole, Trei nuvele, Kiev

Istoria literaturii romîne, intîia a valorilor literare romînești pînă-n prezent, și dramatic ~ în 1943, rezistență,oal poporului
îm-ne-la

care,Șun sau calea trebuie văzută de împotrivire afirmare viguroasă nostru în

— Moscova — Leningrad, Am fost în China nouă, ultimele două modele ale jurnalului de călătorie, monografiile Nicolae Filimon și Grigore Alecsan- drescu, romanele Bietul Ioanide (1953) și Scrinul negru (1960), o serie de piese și scenete cu și fără păpuși, iar de curind piesa în 5 acte Ludovic al XIX-lea, mareînd prezența de netăgăduit, de altfel, nici pînă acum, a autorului și pe acest teren.In paralel, o efervescentă activitate publicistică, G. Călinescu fondînd și conducind reviste și ziare (Jurnalul literar. Tribuna poporului, Națiunea, Lumea), colaborind intens la altele (Adevărul literar și artistic, Vremea, Ecoul, Rominia liberă, încă de cînd era ilegală. Contemporanul, Viața Romîneas- că, Steaua etc.) și propunînd astfel un stil, o ținută intelectuală și o modalitate publicistică dintre cele mai moderne. Și tot de pe atunci, adică de aproape de la începuturi, datează activitatea desfășurată de profesorul G. Călinescu, la a cărui școală s-au format generații întregi de elevi, unii deveniți astăzi oameni cu mari răspunderi în statul și cultura noastră,Deputat, director al unui institut academic (Institutul de istorie literară și folclor), în cadrul căruia îndrumă un colectiv de specialiști și crește cadre tinere, conducind, de asemenea, o publicație de specialitate (Studii și cercetări de istorie literară și folclor), redactor-șef al tratatului în 5 volume de Istorie a literaturii romîne, scriitorul și omul de știință G. Călinescu desfășoară, sub ochii uimiți ai celor din jur, o activitate prodigioasă.Rezultate ale unei munci titanice, ale unei sete de cunoaștere și creație neobișnuite, în care cercetarea cea mai minuțioasă și, in sine, sufocantă, se îmbină cu marea poezie și cu o viziune filozofică temeinică și generoasă, izvorită din sondarea fundamentelor lumii, operele acestea ridică relieful culturii romînești in universalitate, cu tot ce are ea nepereche. Propunerea pentru acordarea Premiului de Stat pe 1964 nu face decît să consacre încă o dată această operă genială.Cum după fiecare din etapele acestei creații, aparent istovit, autorul renăștea tinăr și plin de noi elanuri ca o misterioasă pasăre Phonix, la fel opera lui va renaște în fiecare generație ce vine, strălucind veșnic. Aripile spiritului său creator au bătut în apele infinitului și au trecut prin soare fără să se ardă.
GEORGE MUNTEAN

A S C A

Floreasca se numără printre primele cartiere bucu- 
reștene construite în anii puterii populare și, prin armonia ei arhitectonică, este astăzi unul din cele mai fermecătoare. Transformarea acestui cartier a 
fost de asemenea proporții, atît de rapidă și atît de jt^săvirșită, incit a surprins și surprinde încă chiar w pe bucureșteanul obișnuit, de douăzeci de ani 
încoace, cu prefacerile cele mai uimitoare.

Odinioară, Floreasca era în periferia Capitalei un 
cartier mizerabil, a cărui unică glorie o făcea 
„Groapa" — Groapa Floreasca. Era o groapă, în înțelesul cel mai exact al cuvintului: o uriașă adîn- 
citură, sub nivelul străzii, pe fundul căreia, în 
case insalubre trăiau îndevălmășite citeva mii de oa
meni lipsiți de asisteță medicală și de confort elemen
tar. Nu era singura groapă : mai erau două ! Numai că 
acestea aveau funcția unor rampe de gunoaie. Sără
cia, glodul și gunoiul, astea erau toată zestrea cartie
rului. S-ar fi zis că „centrul" celor bogați nu crease 
periferia decît pentru a avea unde-și arunca gunoiul 
și sărăcia.

Nimic din toate astea nu se mai poate vedea! 
Inteligența și munca au ținut loc aici de orice vrăji
torie. In anii puterii populare, în locurile acestea s-a 
înălțat un întreg cartier de blocuri: 3 300 de apar
tamente. Un adevărat oraș, cu circa 12 000 de 
suflete ! Blocuri cu trei etaje, magazine mari, un 
cinematograf modern, o școală cu 16 clase și alta 
cu 24, o creșă și un cămin cu cite 100 de locuri, 
nimic nu lipsește cartierului ca să aibă înfățișarea 
unui oraș modern și demnitatea unui lăcaș omenesc. 
Fosta rampă de gunoaie a devenit un imens spațiu 
verde. Acolo unde te întîmpina odinioară doar mirosul 
gunoiului dospit — singurul crainic al cartierului 
miZgrabil — azi te întîmpină, cu toate aromele florilor 

tale, un parc calculat geometric. Și pentru a face parcă 
fi mai sensibilă această schimbare la față, oamenii și-au îngăduit o idee de poet și și-au botezat străzile cu numele marilor muzicieni: Bach, Chopin, 
Ceaikovski, Glinka... Ai zice să te afli aici pe culoarele unui conservator și pe fiecare stradă te aștepți să auzi 
risunind un vals chopinian, sau un concert de orgă.

Edificiile care domină însă cartierul, sînt de partea 
cealaltă a bulevardului Floreasca, perpendicular pe strada aviator Beller. Chiar pe marginea fostei gropi 
Floreasca, se înalță, ca niște turnuri, șase blocuri cu 
13 nivele. La fiecare etaj sînt patru apartamente, în 
fiecare bloc sînt 50 și în total sînt 300 de apartamente 
cu cite 3 și 4 camere. Construite printr-un sistem de 
cofraje glisante — metodă folosită pentru prima 
oară în București — toate aceste șase blocuri înalte 
au fost terminate intr-un timp record de aproxi
mativ 5 luni de zile. Dacă fiecare apartament este 
foarte bine orientat, căci întotdeauna primește 
lumină pe două din laturile sale, blocurile înseși, în 
totalitatea lor, sînt admirabil amplasate, căci la 
poalele lor, pe fundul vechii gropi, au în față un 
parc de circa 8 ha, iar mai departe se bucură de 
perspectiva minunată a lacului Floreasca. Fața înfio
rată a apei, care nu oglindea pînă mai deunăzi decît 
cerul și arborii de pe mal, oglindește acum cele șase 
mari turnuri. Pentru prima oară în istoria lacului, 
o clădire de asemenea dimensiuni își cercetează chipul în apele lui. Și există o condiționare atît de 
strînsă între lac și blocuri, atît de mult cîștigă lacul 
cu perspectiva blocurilor și atît cîștigă blocurile cu 
perspectiva lacului, îneît stai uneori și te întrebi naiv dacă nu cumva ar fi fost chibzuite împreună și create în aceeași zi, anume ca să-și împrumute fru
musețile și să sporească laolaltă frumusețea 
Bucureștiului.

Ca un element de legătură cu ansamblul de clă
diri, se înalță în continuare un bloc paralelipipedic 
— un bloc-lamă — cu o fațadă din care betonul 
pare a fi fost eliminat în favoarea sticlei. Înalt, 
colorat într-un albastru dulce și îmbrăcat în sticlă, 
blocul acesta marchează cartierul cu o notă modernă, 
distinctă. Laolaltă cu cele șase blocuri-turn, vizibile din numeroase puncte al Capitalei — de la aeroport, 
de pe Șoseaua Nordului, de la Casa Scînteii, din 
Bulevardul Dorobanți — întregul ansamblu, cu o 
individualitate atît de precisă, colaborează la arhi
tectura orașului, .la silueta lui caracteristică.

Parcul, cu rădăcinile înfipte pe locul fostei Gropi, 
e traversat acum de o șosea ce leagă Calea Floreasca 
de strada aviator Beller și completează drumurile de 
acces din jurul lacului. Lucru foarte important dacă 
se ține seama că atît vara, pe plajele lacului, cît și 
iarna, pe patinoarul din apropiere, cartierul primește 
musafiri din toate colțurile Bucureștiului. Intr-adevăr, 
s-a construit un mare patinoar, dotat cu toate insta
lațiile necesare și, o dată cu el, o fabrică de gheață; 
aceleași instalații care iarna fabrică gheața necesară 
patinoarului, vara produce pentru uzul orașului, 120 
de tone de gheață zilnic.

Pe scurt, geografia cartierului s-a schimbat. Marele 
merit al constructorilor este priceperea cu care au 
îmbinat condițiile locului cu elementele arhitecturii 
moderne și aici — în această fericită combinație — 
trebuie căutat secretul farmecului deosebit pe care-l 
găsim Fioreascăi. Cine călătorește azi prin București, 
din numeroase puncte ale Capitalei — de la aeroport, 
prin noile sale cartiere, va constata, cu mulțumire 
acest lucru cu adevărat uimitor, că periferiile tind să 
dispară și că centrul năzuiește să se extindă pretu
tindeni.

ALEXANDRU SEVER



6 ALBINA

In fiecare an, la 15 august, milioanele de cititori ai 
gazeieior și revistelor, ascultători ai emisiunilor la radio și 
spectatori ai emisiunilor de televiziune, poporul întreg 
sărbătorește Ziua presei comuniste.

Slujitor devotat al intereselor vitale ale poporului, presa 
noastră, sub conducerea partidului, se afirmă ca un factor 
activ in măreața operă de construire a socialismului, pen
tru înflorirea patriei noastre și creșterea bunăstării celor 
ce muncesc.

Presa noastră se mîndrește că este scrisă cu participarea 
zecilor de mii de corespondenți voluntari, muncitori, țărani 
colectiviști, oameni de cultură și artă de pe întreg cuprinsul 
țării. In materialele scrise de ei, corespondenții scot in 
evidență succesele obținute de poporul nostru condus și 
îndrumat de partid, conștiința tot mai înaltă a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, atitudinea nouă față de muncă 
și avutul obștesc, elanul și abnegația cu care luptă pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le stau în față.

Ziua presei comuniste constituie pentru oamenii mun
cii din țara noastră un nou prilej de afirmare a devota
mentului, a dragostei nețărmurite față de partidul nostru, 
hotărirea fermă de a sluji cu toate forțele măreața cauză 
a socialismului și a păcii in lume.

Sfflll

GÎNDURI

Titlul acesta ni l-au sugerat corespondenții noștri.In scrisorile ce ni le-au trimis, în ultimul timp, la redacție, și-au exprimat gîndurile, sentimentele de bucurie și mulțumire pentru viața nouă ce-o trăiesc. Unii le-au redat chiar în versuri ca, de exemplu, Gavril 
Simionca din comuna Iad, raionul Bistrița, regiunea Cluj.
„Din lava fierbinte a anilor mei 
Voi gînduri frumoase să faceți un stei 
Puternic să sprijin cu umeri de piatră 
întinsa și caldă a patriei vatră".Frumoasă năzuință la vîrsta lui de... 20 de ani !„Am 20 de ani și sînt tare mulțumit — ne scrie el. — Ziua muncesc, alături de părinții mei, pe ogoarele colectivei, iar seara îmi petrec timpul liber la căminul cultural. Nu am grija zilei de mîine, așa cum o aveau părinții, cînd erau la vîrsta mea“.Despre viața grea a țăranilor înainte de 23 August 1944 ne-a scris corespondentul Tache Vasilache din comuna Cîndești, raionul Buhuși, regiunea Bacău. „Noi, cei vîrstnici, nu putem uita mizeria ce-am îndurat-o în timpul regimului burghezo-moșie- resc. Pe atunci locuiam în case mici, dărăpănate și acoperite cu paie și coceni. în cele șase sate ale comunei aveam două școli în niște case țărănești și trei învățători. Majoritatea populației era analfabetă.Nu aveam doctor, casă de nașteri

TRĂIM
O VIATA

ÎMBELȘUGATAîncerc un sentiment de bucurie în suflet alături de soție și cele două fetițe ale noastre, Margareta și Iu- liana, de cite ori este vorba despre viața noastră nouă, despre realizările înfăptuite la îndemnul partidului și statului nostru în anii de după eliberare. Sînt colectivist din anul 1956. In fiecare an mi-am cumpărat cite ceva astfel că în prezent am casă nouă de toată frumusețea, mobilă modernă, aparat de radio, motocicletă I.J. de 350 centimetri cubi. Urmează ca zilele acestea să cumpăr pentru soție o mașină de spălat, iar pînă la sfirșitul anului, televizor.In cursul anului trecut, am efectuat împreună cu soția 700 zile-mun- că primind, în total, 10 500 lei și peste 3 300 kg. grîu și porumb, 40 kg zahăr și alte produse. La fel de îmbelșugată este viața celorlalți colectiviști harnici de Ia noi. Dintre aceștia îi amintesc pe Silaghi Ana, Eftin Radivoi, Iosin Liubița, Horoșni Iosif Și mulți alții. In ultimii ani, colectiviștii noștri și-au construit 251 case noi, alți 221 au făcut reparații capitale la case. In comuna noastră 48 de colectiviști și-au cumpărat motociclete, 15 și-au cumpărat motorete, 48 televizoare, 543 aparate de radio, 30 aragazuri, 290 mașini de spălat, 249 mașini de cusut etc. Aceasta, în primul rînd datorită creșterii avutului obștesc al gospodăriei colective, 

și multe altele. După 23 August 1944, mai ales după întemeierea gospodăriei agricole colective, a început să se schimbe viața noastră!In prezent, ne iniormează corespondentul, în comună se află șase școli, din care trei construite recent, unde predau 23 de cadre didactice. S-a construit cămin cultural, bibliotecă, dispensar, casă de nașteri. Numai în ultimii ani colectiviștii au ridicat peste 300 de case noi, mari, acoperite cu tablă galvanizată sau țiglă.In casele noastre, continuă corespondentul, locul sărăciei l-a luat belșugul. Acum, la vîrsta mea de 67 de ani, simt că-mi trăiesc adevărata tinerețe".Și în comuna Făcăeni din regiunea București s-au produs mari schimbări în anii Eliberării. Despre acestea ne informează corespondentul Constantin 
Frîncu.„Făcăenii, comună pierdută în cîm- pia Bărăganului, era vestită în trecut pentru sărăcia ce domnea în casele pălmașilor. Febra tifoidă făcea ravagii. Molima se datora apei. Izvoarele aflîndu-se la mare adîncime, eram ne- voiți să consumăm apă din balta Borcei. Statul democrat-popular ne-a venit în ajutor. In comună s-au forat 5 puțuri care prin conducte alimentează comuna cu apă potabilă. S-au instalat cișmele pe străzi și în curți.Acesta este doar un aspect al înnoirilor ce s-au produs în comuna Făcăeni".La acestea Constantin Frîncu adaugă instalarea luminii electrice* prezența difuzoarelor, aparatelor de radio, televizoarelor.Asemenea vești ne sosesc din diferite colțuri ale țării. Mersul înainte spre o viață mai bună a devenit fenomenul caracteristic zilelor noastre.

laal cărui fond de bază a ajuns 8 625 517 lei.Voi răspunde statului nostru de viață create, continuare să-mi aduc din plin contribuția la îndeplinirea sarcinilor privind efectuarea lucrărilor agricole, consolidarea colectivei noastre
ȘTEFAN ROZA colectivist, G.A.C. „Flacăra Variaș, raionul Sinnicolaul regiunea Banat

grijii partidului și pentru condițiile noi cu hotărirea ca și in
dragi.roșie* Mare,

Fața nouă a satului contemporan. Stradă din comuna Basarabi-Dobrogea.

GATA
PENTRU NOUL

AN ȘCOLARIn vederea deschiderii noului an școlar, cele trei localuri de școală din comuna Leu au fost amenajate cu mult înainte de termenul stabilit. Aceasta a fost posibil și datorită sprijinului dat de membrii colectiviști.Prin grija secției de învățămint a raionului Craiova, școala de opt ani a fost dotată cu 80 de bănci noi in mod gratuit. In această vară școlii a crescut cu încă două clasă.Se poate spune că în acest create toate condițiile optime ca cei peste 650 de elevi să urmeze cursurile in cele mai bune condiții.
TOMA I. DUMITRESCU

spațiul săli dean sînt

BUTOIEȘTIUL
IN ACEȘTI ANI...In apropierea rîului Motru, ce-și dă mîna cu cîmpia și dealul, se află așezată comuna Butoiești din raionul Filiași.Sub trecutele regimuri, locuitorii acestei comune, în mare parte țărani zori și pînă-n patru moșieri schimbul unei unei vieți chi- cuprindea mai cei ce trebuiau tainele cărții; bolile —, tuberculoza făceau ravagii, erau hărăzite celor

săraci, munceau din seară pămîntul celor și al chiaburilor, în banițe de porumb, a nuite. Analfabetismul bine de 60 la sută din să cunoască pelagra, Toate acestea mulți, celor ce munceau !Zorii vieții noi, aduși 44, au statornicit și în nouă rînduială.Primii pași spre o viață90 de familii din satul Jugastru, în vara anului 1961, pentru ca în următorul an, în februarie, țăranii mun
de August acest sat onouă îi fac

VECHI $1 NOU
LA TUZLA

Comuna Tuzla se întinde pe o lun
gime de peste doi kilometri, fiind stră
bătută de șoseaua ce duce de la Con
stanța la Mangalia. Miile de trecă
tori, vizitatorii litoralului, admiră fru
musețile comunei, căci Tuzla de azi 
merită cu adevărat să fie admirată. 
Puțini, foarte puțini însă știu că în 
urmă cu 20 de ani in Tuzla se aflau 
422 de case, toate învelite in coceni și 
paie, că în loc de sticlă la multe fe
restre erau folosite piei de oaie, că 
pentru iluminat se mai folosea opai
țul, iar bolile secerau zeci de vieți. In 
comună erau doar două săli de clasă, 
lipsite de lumină, doi învățători, nici 
un medic, în schimb, la Tuzla exista 
un pluton de jandarmi instruit anume 
pentru a cuminți pe cei care ar fi în
cercat să ridice glasul împotriva stă- pînirii.Dacă vizitatorii ce trec prin Tuzla 
ar ști chiar și numai atîta din trecu
tul acestei comune, admirația lor ar 
fi cu atit mai mare. Pentru că în anii 
de democrație populară s-au construit 
la Tuzla nu mai puțin de 985 case cu 
o suprafață locuibilă de peste 43 de 
mii metri pătrați. E semnificativ fap
tul că în numai patru ani, după în
ființarea gospodăriei colective, s-au 
construit 254 de case noi. In Tuzla sînt 
astăzi 282 aparate de radio, 346 difu
zoare ale stației de radioamplificare, 
zeci de televizoare, lumină electrică, 
trotuare care pînă la 23 August vor 
ocupa peste 5 000 metri pătrați, un parc mare, cu sute de pomi, boschete și arbori decorativi. Am fi însă ne
drepți dacă s-ar scăpa din vedere ma
gazinele noi — alimentara, restauran
tul, magazinele de confecții, încălță
minte și textile, cele două școli cu 32 
cadre didactice și că... la Tuzla, unde 
neștiința de carte domnea în voie, sînt 
acum 380 de abonați la diferite publi
cații.

CONSTANTIN MOCANU

cele peste mai mult cinema to- prezentate

citori să formeze o mare familie — familia gospodăriei colective „Zorile socialismului".Cultura, — lumina cărții — devine un prieten nedespărțit, o flacără tot mai vie. Cele 4 școli elementare, din care una de opt ani, cu cei 13 profesori și învățători, împărtășesc din comorile culturii și științei celor peste 20^ de elevi și eleve. E aproape terminata o școală cu patru clase spațioase șr bogat luminate.Biblioteca comunală, cu 6 000 volume, devine tot prietena colectiviștilor; graful sătesc, spectacolele de către formațiile artistice ale căminului cultural (echipa de jocuri* brigada de agitație etc.) sînt urmărite cu mult interes de colectiviști.Magazinul universal recent construit în centrul comunei, cu mărfuri ca la oraș, pune la dispoziția cumpărătorilor stofe sau încălțăminte, produse industriale sau de uz casnic.Acestea sînt numai rfteva crîmpeie din viața comunei Butoiești, din viața nouă, a zilelor noastre.
CONSTANTIN GRECU



ALBINA 7

Al Vll-lea Concurs al formafiilor 
artistice de amatori 

IMPRESII
ALE
OASPEȚILOR
DE PESTE
HOTARE

Aspect de Ia Expoziția cu vinzare de produse ale artizanatului romî- nesc, organizată anul acesta la marele magazin „Daimaru" din O- saka-Japonia.

în fiecare zi, sala Teatrului Consiliului Central al Sindicatelor este umplută pînă la refuz de spectatorii dornici să urmărească cele mai valoroase formații artistice de amatori care se întrec în finala de la București. Cîteva rînduri de scaune primesc — de la începutul finalei — mereu aceiași ocupanți, ale căror aplauze și exclamații entuziaste punctează cele mai reușite numere din programele prezentate de fiecare regiune. Sînt cei peste douăzeci de oaspeți de peste hotare invitați să participe la desfășurarea ultimei etape a celui de al Vll-lea Concurs al formațiilor artistice de amatori. Specialiști din douăsprezece țări au astfel ocazia să fie martori ai gradului de înflorire la care a ajuns arta populară in țara noastră.„Mă aflu pentru prima dată în minunata dumneavoastră Capitală, așa incît aș vrea să remarc în primul rînd frumusețea Bucureștiului, unul din cele mai atrăgătoare orașe pe care le-am cunoscut — ne-a declarat domnul ZIJO KUOKALlC, profesor Ia Conservatorul din Sarajevo (R.S.F. Iugoslavia). în schimb folclorul dumneavoastră îmi este de mult cunoscut. O ultimă intîlnire cu el am avut-o nu mai departe decît anul trecut cînd, în calitate de director al Festivalului internațional de folclor de la Sarajevo, am urmărit ansamblul Pe- rinița care a cucerit atunci cele mai înalte aprecieri. Ceea ce văd acum aici îmi depășește însă așteptările. Frumusețea muzicii, a dansului și a costumelor, ca și măiestria la care au
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Acum cîtva timp, un numeros grup de țărani din depar
tamentul Artigas, situat în nordul Vruguayului, după ce a 
străbătut pe jos 700 de kilometri, a venit la Montevideo, 
capitala țării, și a înaintat autorităților un proiect de lege 
privind confiscarea moșiilor și împărțirea lor între țăranii 
fără pămînt.

In Uruguay, pămîntul e stăpînit în cea mai mare parte 
de latifundiari. După cum arată economistul Uruguayan 
Bernard 700 de familii stăpînesc mai bine de jumătate din 
bogățiile țării : 55,8 la sută din suprafața arabilă, 57,4 la sută 
din șeptelul de vite. Asta în timp ce țăranii se zbat în mize
rie, căci din cinci țărani, numai unul are pămînt...

Necesitatea unor reforme în acest domeniu este evidentă. 
Dar guvernul și parlamentul nu se grăbesc. Din 1940, cînd 
a fost alcătuit primul proiect de reformă agrară, și pînă în 
prezent s-au respins nu mai puțin de 11 proiecte de acest 
fel.

Așa stînd lucrurile, autoritățile n-au luat în seamă nici 
revendicările juste ale țăranilor din departamentul Artigas. 
Ba, mai mult, după ce țăranii au stat cîteva săptămîni în 
tabăra improvizată din fața clădirii parlamentului, fluturînd 
o pancartă cu inscripția „Vrem pămînt!“, poliția a încercat 
să-i împrăștie cu forța armelor. Țăranii uruguayeni sînt 
însă hotărîți să-și ducă lupta pentru pămînt pînă la capăt. 
Hotărîrea aceasta și-a găsit expresia în declarația dată 
după incidentele menționate. „Deși guvernul n-a găsit alt 
răspuns la revendicările noastre decît bîtele și gloanțele 
poliției, noi vom continua lupta", au spus țăranii.

I. B.

ajuns artiștii amatori, sînt cu adevărat deosebite. Iar dintre toate, cel mai mult m-au impresionat orchestrele populare și in special instrumentiștii din grupele de coarde, care sînt, poate, cei mai buni instrumentiști populari pe care î-am auzit vreodată”.Tot despre frumusețea Bucureștiului, despre clădirile, florile și lacurile sale, ne-a vorbit la început și domnul C. H TttJLHAGEN. directorul Muzeului Skansen din Stockholm (Suedia). „M-a interesat foarte mult și Muzeul Satului, mai ales că Skansen-ul, al cărui director sint, este o parte a Muzeulni Nordului din Stockholm, care are un profil oarecum asemănător. Mărturisesc însă că Muzeul Satului din București este mult superior. De la clădirile propriu-zise la mobilier, costume, țesături, toate sînt de un simț artistic excepțional, de- monstrind extraordinarele resurse artistice ale poporului dumneavoastră. Revenind la concursul propriu-zis — deși nu pot să am o părere definitivă deoarece am urmărit deocamdată un număr redus dintre formațiile ce vor evolua în această finală — m-a în- cîntat în mod deosebit frumusețea muzicii și a dansurilor. Mișcările jocurilor populare sînt foarte interesante în sine, dar mai presus de aceasta impresionează ritmul, vioiciunea lor și dăruirea cu care artiștii le interpretează. Deși nu le pot urmări decît cu dificultate — cu bunăvoința traducătorilor și cu ajutorul mimicii deosebit de expresive a interpreților — mi se par foarte interesante și brigăzile artistice. Acest gen denotă că aveți actori amatori deosebit de înzes-

tiați, care recită, cîntă și dansează cu multă naturaleță”.Un alt oaspete cu care am putut vorbi intr-una din scurtele pauze ale concursului este domnul A. L. LLOYD, folclorist englez :„Fiind la a treia vizită pe care o fac in ospitaliera dumneavoastră țară, —u constituie o surpriză pentru mine deosebita bogăție a folclorului romin, extraordinarele sale resurse. Remarcabil este faptul că, in multe domenii, se poate constata o creștere a nivelului interpretativ al artiștilor amatori. M-an interesat în mod deoșebit programele interpretate de formații ale căminelor culturale. Din cele văzute pînă în prezent, printre numerele folclorice propriu-zise, asupra cărora mi-am oprit în special atenția — dată

SPICUIRI
DIN PRESA I
STRĂINĂ I

BRAZILIEIEvenimentele petrecute în ultima vreme în Brazilia și care au culminat cu puciul militar din aprilie a.c., a- trag atenția presei din diferite țări. Ceea ce e caracteristic este că toate organele de presă recunosc că principala problemă a acestei țări și anume problema agrară rămîne nerezolvată.„In cea de-a doua jumătate a secolului 20 — scrie ziarul francez Le Monde — structura agriculturii Braziliei este evident feudală. Potrivit statisticii oficiale, populația rurală a acestei țări se ridică la 39 milioane de oameni, ceea ce reprezintă 54 la sută din totalul locuitorilor. Or aproape jumătate din pămîntul arabil aparține unui singur procent al acestei populații rurale. Exprimîndu-ne în cifre absolute, constatăm că situația devine și mai scandaloasă: jumătate din pămînt este proprietatea a 32 000 de oameni..."Studiind viața din satele Braziliei, scrie în încheiere ziarul, ajungem la concluzia că acolo există chiar unele forme de sclavie. In unele regiuni rurale ale Braziliei, bărbații care nu au pămînt constituie de fapt niște obiecte care pot fi cumpărate destul de ieftin.Ziarul .,Stockholms Tidningen", de pildă, relatează într-un reportaj cum „înfiază" moșierii fetițele muncitorilor agricoli. Țăranii săraci își dau copiii pe mîna moșierilor „ca să-i slujească toată viața", pentru a-și plăti în felul acesta datoriile sau pur și simplu pentru ca ei să nu moară de foame. Din clipa aceea copiii „înfiați" sînt puși să muncească din greu și nu mai știu nici de școală, nici de odihnă. Dacă micile sclave fug, ele sînt prinse de poliție și restituite „părinților" moșieri.Cît despre părinții copiilor „înfiați", 

fiind și ocupația mea — am remarcat printre altele formațiile din Giurtelec, Lueriu și Căpîlna. Oricine i-a urmărit pe artiștii din Căpîlna, iși poate da seama ce bogată și subtilă cultură folclorică are Rominia. Interesantă mi se pare dezvoltarea ansamblurilor de fluierași și deosebit de impresionantă virtuozitatea de care dau dovadă dansatorii, forța lor și simțul deosebit al ritmului. Activitatea folclorică din Rominia este una dintre cele mai viguroase, interesante și impresionante din țările europene. Iată de ce sint îneîntat că am prilejul să aprofundez multe din cele știute și să aflu lucruri noi și deosebite cu ocazia acestei finale sărbătorești".
VLADIMIR PANA

REALITĂȚI 
DIN SATELE

ei trăiesc în niște cocioabe mizere, strimte și murdare, primind pentru munca lor o răsplată derizorie. De cele mai multe ori nici nu li se dau bani. Țăranii capătă la prăvălia moșierului sare, cafea, păstăioase, tutun și chibrituri într-o cantitate care să le a- jungă să-și ducă cumva zilele. Dacă țăranul are nevoie de ceva în plus, el apelează la aceeași prăvălie. Și fiindcă cumpărătorii nu știu carte și nu-și pot controla contul de la prăvălie, ei îi rămîn toată viața datori moșierului. E și aceasta o formă deghizată de robie...Presa scrie mult despre nord-estul Braziliei, unde jugul moșieresc este deosebit de greu. In anii secetoși, aici mor de foame mii și mii de țărani. Iată ce scrie despre această regiune ziarul american „New York Times": „75 la sută din populația de aici e neștiutoare de carte; durata medie a vieții e de 28 de ani la bărbați și de 32 de ani la femei".Ziaristul brazilian Antonio Collado, care a cutreierat partea de nord-est a țării, relatează că a poposit în sate unde grija de căpetenie a locuitorilor era să-și asigure „o înmormîntare demnă" la sfîrșitul unei vieți de mizerie.Firește, situația aceasta grea provoacă nemulțumirea crescîndă a țăranilor, din care pricină satul brazilian e în continuă fierbere. Muncitorii agricoli și țăranii organizează marșuri ale foamei și greve, mitinguri și demonstrații, cerînd să se efectueze o reformă agrară care să le facă dreptate. Pe lîngă aceasta sînt frecvente cazurile cînd țăranii iau cu forța pă- mînturile moșierești și cînd se produc ciocniri armate între țărani și poliție, lucru pe care-1 mărturisesc știrile ce împestrițează tot mai des paginile ziarelor de pretutindeni.



POSTA FOȘTILORStimate, coane Mișule,Mai întîi și la început, vă cuprind și vă sărut, dorind ca micile mele rîndulețe să vă găsească în cele-mai plăcute momente atît pe dvs. cît și pe scumpa dvs. soție, coana Caliopea, care îi dorim, din tot sufletul, — atît eu cît și întreaga mea familie, — să-i fie țărîna ușoară căci tare rău ne-a părut cînd ne-ați scris că a repauzat din cauza acelui cățel care a mușcat-o, neavînd alți copii să-i crească și a turbat, murind de subitul acelui flagel.Pe-aici, iubite coane Mișule, este tot cum știți și v-am mai scris, fosta dvs. moșie fiind ca vai de capul ei decînd ați părăsit-o plecînd la oraș, și v-au luat-o scumpii noștri consăteni care, însă, aber n-au s-o lucreze ca pe vremea noastră și o ară toată ziua bună ziua cu tractoarele. Nici treieratul nu se mai face la arman, ca altădată aici în Dobrogea, cînd noi îi dădeam țăranului — pentru tăvălug — cite o coloană din te miri ce clădire rămasă de la greci sau romani, ca să știe și el cum era civilizația antică. Acum, coane Mișule recoltatul griului cu combinele se termină în toată Dobrogea (țin-te bine !) în 8 zile !Dar despre astea v-am mai ținut în co- rent. Ceea ce nu știți însă, este ultima invenție care s-a făcut cu cărțile de citit. Nu le-a ajuns că Dobrogea noastră a fost împănată cu biblioteci în care, cetățenii, după munca zilei, în loc să se ducă și să se cinstească, ca omul, la circiumă, Cu un ciocan de țuică sau o măsură de vin, se duc acuma să ia cărți cu împrumut, pierzîndu-și vremea să le citească acasă. Și asta, n-ar fi nimic, stimate coane Mișulet Nu știu însă cine a născocit altă năzbîtie

și anume, alcătuirea de biblioteci personale (dar nu biblioteci personale și portative, cum aveam noi, cu 32 de cărți pentru pocher și „douăzeci și unu“ !) Adică, fiecare cetățean să aibă biblioteca lui adevărată acasă. Pentru asta, cooperativele de consum din sate încheie contracte cu cititorii, obligîndu-se să le facă rost de diferite cărți pe sprinceană ca să-și încropească bibliotecile lor. Cu alte cuvinte, vrei nu vrei, bea Grigore aiazmă, mi-am zis eu. Grigore însă a vrut și s-a pus cu burta pe băutură, astfel că de la întîi ianuarie și pînă la întîi mai (anul corent) s-au încheiat în toată regiunea peste 16 000 de asemenea contracte. Numai la Adamclisi, peste 500 de mecanizatori și colectiviști au făcut contracte și au biblioteci personale. Or, noi știm foarte bine stimate coane Mișule că, dacă omul citește, bagă la cap, deschide ochii și își dă seama de multe. Și, în primul rînd, își dă seama de ce noi și ai noștri de pe vremuri am făcut tot ce am putut ca omul de jos să nu învețe carte și dacă învață, să nu aibă ce citi.Rugîndu-vă să mă iertați, stimate coane Mișule, că v-am mai dat și această veste tristă, vă sărut mîna al dvs. supus și credincios pînă la moartea decesului meu.Să trăiți !
COSTICĂ CÂGĂUGĂPlosc-ScriptusVă rugăm, cu lacrămi în ochi, să transmiteți multe urări de regrete -terne coana Caliopea.

Pt. conf. TUDOR MUȘATESCU
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Cronică rimată

BALADA
DUNELOR DE AURDedicată colectiviștilor din comuna Bratovoiești-Craiova.

A fost cîndva o mare — Sarmatică-i spunea — 
Și valu-i ca un șarpe spre maluri se tîra. 
De-atunci s-au scurs decenii și veacuri fel și chip. 
Pe unde fuse marea rămas-a doar nisip — 
Nisipuri zburătoare plutind ca niște nori 
Ba și invirtejite in pilnii de viitori...
In vremea noastră însă, minți agere găsești 
Cum sint colectiviștii de Ia Bratovoiești 
Care-ntr-o primăvară (și fete și băieți) 
Au împănat nisipul cu-o spuză de puieți I 
Și anii, peste dune, mai veseli au trecut: 
Puieții pomi sint astăzi, voinici ei s-au făcut 
Cînd vintul hoinărește și umbre dese cresc 
Nisipul nu mai zboară, doar frunzele foșnesc... 
Și cînd se coc caișii iar duzii au cercei 
Vezi numai tinerețea zbughind-o printre ei... 
Iar un flăcău și-o fată pitiți pe undeva 
își spun : — Ce bine este că s-a-ntîmplat așa — 
Pe marea de nisipuri, acuma se răsfață 
Cu-mbietoare izuri o mare™ de verdeață.

Deci nu e nici o glumă că azi, după milenii. 
Nisipurile rele le-au imblînzit oltenii 1

ȘTEFAN TITA

CREȘTE 
NUMĂRUL 

CITITORILOR

— Tată, unde ești ?— La pagina 205™

Desen de Neagu RADULESCU după o idee de G. DRĂGANESCU

COVORUL
într-o casă, un covor 
Se tot tinguia de zor 
Spre vecina lui oglindi 
Care locuia în tindă :
— Soro dragă, e prăpăd 1 
Eu de cite ori îl văd
Pe cumătrul bătător 
Am impresia că mor. 
Bătăuș și pus pe ceartă 
Niciodată nu mă iartă. 
Că icnesc sub lovituri 
Pîrîind la-ncheieturi, 
Ciomăgit pe deșelate 
Și pe față și pe spate. 
Cum vorbea covorul, iată 
Că se-ngălbeni deodată ;
— Auleu, cumetre dragă.

Iarăși vine, și nu-i șagă. 
Iar mă scoate din odaie 
Și mă umflă in bătaie I

Am aflat de-o vreme-ncoace 
Că amicul nostru tace ■
Stind cuminte in odaie
Fără teamă de bătaie, 
Fără griji că bătătorul 
O să-l ia din nou cu zorul.
Știți de ce-i dă astăzi mîna ? 
Nu, nu și-a schimbat stupina I 
Dumneaei, pentru covor
Și-a luat... aspirator.

ION RUȘ

Familiei Victor Udrea din Pu
cioasa, prezentă la toate edițiile 
Concursului pe fără al formațiilor 
de artiști amatori.Gh. Petcu, gestionarul magazinului mixt din comuna Cîrligu Mare-Mizil. este neatent și brutal cu consumatorii, servi ndu-i adesea în silă.

— Bună ziua.— N-avem !
Desende N. CLAUDIU

Și-amintește Udrea cu plăcere Cum i-a fost debutul muzical: Cu soția-n luna lor de miere Au cintat odată la un bal
POVESTEA
UNUI
OCTET

După cîțiva ani, cîntase-n... patru:Tatăl și cu primii trei copii —Și_au uimit cu fluierul un teatru Răsunînd de hore și chindii.Au urmat ovații, ba și premii..Insă Udrea, fire de poetSpre-a cînta mai plin urcușul vremii Transformă cvartetul în... octet!Cîntă tata sîrbele voiniceCu copiii — șapte — fluierînd Și cu foo din fluier, prîslea-i zice Anișori — 5 numai (!) numărînd.Zeul Pan de ar fi să mai trăiască, Cu străvechiu-i fluier fermecat, Cu Udrenii, cred, să se-ntîlneascâ La concursuri n-ar fi cutezat.L-ar întrece Udrea-al meu, bătrînul™ L-ar întrece prîslea și pe Pan — Fiindcă e născut poet romînulȘi în plus mai e și... meloman !
MIHAIL COSMA
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