
A 7O-A ANIVERSARE A REVISTEI

Există în viata noastrâ culturală aniversări la care 
trecerea în revistă pe care o prilejuiesc înseamnă, 
de fapt, parcurgerea unei etape din istoria culturii 
românești. O astfel de aniversare de prestigiu o 
constituie împlinirea a 70 de ani de la înființarea 
revistei Albina.

Apărută într-o epocă marcată pnn lrămlntările 
țărănești care au caracterizat sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, frămîntări ce aveau să culmineze cu ma
rea răscoală de la 1907 — revista, înființată din 
inițiativa lui Spiru Haret, la 5 octombrie 1897, își 
propunea să se adreseze țărănimii înti-o limbă 
înțeleasă de aceasta, spre cultivarea mintii și a 
inimii ei. Noua publicație venea, de altfel, să 
acopere lipsa unei tipărituri cu caracter enciclope
dic, de popularizare, atît de necesară în acel mo
ment.

Prin crearea revistei se realiza atunci. In pragul 
noului veac, dezideratul unor oameni luminați, care 
doreau cu însuflețire ridicarea culturală a țărănimii 
din tara noastră. Tocmai de aceea, încă de la pri
mele numere, în paginile ei se întîlnesc semnăturile 
lui George Coșbuc, Spiridon Popescu, A. D. Xenopol, 
Titu Maiorescu, Gr. Tocilescu, Dem. Laurian, Petre 
Dulfu și alții, care arătau astfel, odată mai mult, 
sentimentele nobile pe care le nutrea intelectuali
tatea noastră înaintată pentru oropsita țărănime.

Faptul că încă din primul an, revista a avut 
10 000 de abonați dovedește oportunitatea apariției 
sale ca și setea de cultură a celor cărora le era 
adresată. Interesul evident de care s-a bucurat 
Albina în rîndul populației sătești este demons
trat și de faptul că — în ciuda unor condiții vitrege 
— revista a apărut doar cu două întreruperi, creîn- 
du-și o adevărată tradiție.

în anii noștri, de înflorire a vieții spirituale ro
mânești, sub soarele binefăcător al socialismului. 
Albina, beneficiind de îndrumarea și sprijinul parti
dului și statului, devine un puternic focar de cul
tură, cu adevărat o foaie enciclopedică pentru 
minte și inimă, fiecare cuvînt fiind un îndemn adre
sat populației sătești de a lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru ridicarea satului nostru 
românesc, a agriculturii tării. Chiar din primele zile 
de putere populară, se intîlnesc în paginile revistei 
numele unor oameni de cultură, scriitori de frunte 
ca Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Eusebiu 
Camilar, Alexandru Cazaban, Cezar Petrescu și 
mulți alții.

An de an Albina și-a lărgit aria tematică, oglin
dind — ca un iscusit cronicar — procesul de dez
voltare economică și socială a României noi, tnili- 
tînd pentru îmbogățirea universului spiritual al 
celor ce muncesc pe ogoarele patriei. Râspunzlnd 
permanent sarcinilor politice, economice și cultu
rale de mare actualitate, revista a contribuit și 
contribuie la mobilizarea țărănimii — prin repor
taje, articole, poezii, povestiri și schite, sfaturi 
practice și îndrumări pentru activitatea căminelor 
culturale — pentru un trai mai bun, mai luminos, 
mai civilizat.

In pas cu viata, cu mersul mereu înainte al tării 
pe drumul desăvîrșirii construirii socialismului. Al
bina a consemnat și oglindit în paginile ei momen
tele majore ale noii istorii a României — înfăptui
rea reformei agrare, naționalizarea mijloacelor de 
producție, primul plan de stat, cooperativizarea 
agriculturii, victoria definitivă a socialismului la 
orașe și sate. Ea tratează — pe înțelesul oameni
lor muncii de la sate — problemele economice fun
damentale ale agriculturii noastre socialiste, ale 
modernizării ei. agricultură care este chemată să 
pună în valoare Imensele sale rezerve.

Revista a considerat ca un titlu de cinste sarcina 
de a contribui la educația patriotică a cititorilor, 
în coloanele ei fiind prezente articole și reportaje 
care marchează evenimentele cruciale din istoria 
tării, paginile de glorie ale luptei poporului nostru 
pentru libertate națională și socială.

Este demnă de subliniat preocuparea Albinei 
pentru explicarea științifică a fenomenelor naturii, 
pentru popularizarea marilor cuceriri ale științei 
contemporane. Inițiativa de a publica săptămlnal 
o pagină de știință popularizată a contribuit fără 
doar și poate, la înlăturarea din conștiința oame
nilor de la sate a vederilor înapoiate, la dezvolta
rea concepției loz științifice despre lume și viată.

Tezaurul artei noastre populare și-a găsit de ase
menea un loc de seamă în paginile revistei prin 
publicarea culegerilor de folclor, nu odată adunate 
de cititori ; totodată au fost larg răspîndite portre
tele celor mai cunoscut! creatori populari, menite 
să polarizeze In jurul lor pe tinerii talentați, care voz 
duce generației de mîine, mai departe, — peste ani 
— făclia artei populare.

în sflrșit, merită reliefată atenția pe care o acordă 
revista vieții culturale a satului, îndrumării așeză
mintelor culturale sătești, popularizării experienței 
unităților culturale fruntașe — fiind prin aceasta 
un ghid practic valoros pentru cei care organizează 
acțiuni pe acest tărfm.

Neîndoielnic, revista nu și-ar fi putut îndeplini 
scopurile sale, dacă n-ar fi dispus de colaboratori 
de prestigiu din toate domeniile, oameni de cul
tură și artă, redactori competent^ Ia care se adaugă 
miile de corespondenți din înseși rfnduiile citi
torilor.

Harnica Albină — care nu și-a dezmințit simbolul 
titlului de pe frontispiciu — a purtat, prin rtnd urile 
sale tipărite, lumina In casa șl sufletul a trei ge
nerații, de la robii pămlntului de altădată, la stă- 
pinii acestuia din zilele noastre.

La 70 de ani de neobosită activitate urăm reviste! 
Albina să-și continue nobila și prețioasa prezență 
mulți și fncărcați ani de succese pe glia rodnică 
a culturii românești 1
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Folclorul,

moștenire 
de mare preț

H CONSTANTIN PRISNEA

Fără nici o îndoială că cele 
mai spectaculoase tradiții 
culturale și artistice în satul 
nostru românesc sînt strîns le
gate de tot ceea ce numim 
noi folclor. Multă vreme, acest 
folclor a circulat numai in li
mitele satului, și a rămas timp 
îndelungat necunoscut pături
lor orășenești și chiar elemen
telor cultivate din tîrgurile și 
orașele patriei.

E un lucru care nu mai tre
buie demonstrat, nu mai este 
nevoie de nici un fel de argu
mentație pentru a recunoaște 
astăzi că Alecsandri a făcut 
un act revoluționar adunînd și 
dind la iveală o comoară de 
poezie populară. Și așa cum 
pe bună dreptate remarca Li- 
viu Hebreanu în 1940 — „abia 
cînd scriitorii s-au apropiat 
mai atent de literatura țăra
nului au descoperit izvorul 
limbii și al poeziei românești... 
Prin Eminescu, țăranul român 
a dăruit elementul cel mai ne
cesar literaturii noastre : lizuba 
curată, bogată, mlădioasă, 
mereu nouă, cu posibilitatea 
de eternă înnoire, cu un dina
mism etern..."

Atunci cînd mă apucasem 
să iac aceste însemnări des
pre valorificarea tradițiilor 
culturale și artistice în satele 
noastre mă gîndisem la multe, 
la chiar foarte multe lucruri : 
la cîntec, la doină, la bocet, 
la orații de nuntă (în general 
la toată literatura populară), 
la jocuri, la strigături, la por
tul popular, la tot ceea ce se 
leagă de arta noastră popu
lară, ceramică și încrestături 
în lemn, arhitectura populară, 
biserici vechi, la pictura ex
terioară a mănăstirilor buco- 
vinene, la muzica noastră 
populară. Numai la un lucru 
nu mă gîndisem : nu mă gîn
disem la limba noastră româ
nească, care fără nici un fel 
de tăgadă rămîne elementul 
esențial al unui popor. Nu știu 
dacă mai există cineva — or 
mai fi fiind — care să nu știe 
că la noi și aceasta este opera 
țăranului. Vă mai amintiți de 
mărturisirea pe care o făcea 
Arghezi acum cîțiva ani : „Plu
garii ne-au dat moștenirea 
limbii, a simțirii și a frumu
seților, împletite in singurătă
țile marilor suferințe... Graiu- 
rile noastre sint ale poporului, 
cartea noastră izvorăște din 
înțelepciunea și din puterile 
acestui popor. Cărturarii noș
tri și dascălii noștri sini cio
banii Mioriței..."

Desigur acest lucru nu este 
specific numai poporului ro
mân. în toate literaturile limba 
a fost creată de popor. Scrii
torii n-au avut decît rolul de 
selectori. îmi aduc aminte de 
o cronică a unui mare scriitor 
francez, care scriind despre 
limbă spunea : „Nu ținem 
seama îndeajuns de faptul că 
un scriitor — oricît de origi
nal ar ii el — mai mult îm
prumută, decît inventează. 
Limba pe care o vorbește 
nu-i aparține, forma în care-și 
toarnă gîndirea — odă, co
medie, povestire — n-a fost 
creată de el; eil nu are la 
drept vorbind nici sintaxa, nici 
prozodia lui proprie... Să fim 
destul de înțelepți pentru a 
recunoaște : operele noastre 
sînt departe de a fi în totul 
ale noastre. Ele cresc în noi, 
dar rădăcinile lor sînt pretu
tindeni în pămîntul care ne 
suportă și ne hrănește'.

Ducîndu-și mai departe gîn- 
durile, vorbind despre folosi
rea limbii de către popor, de 
către marele public el scria : 
„Știu că, în fapt el (poporul) 
uzează limba, pentru că se 
servește de dînsa. Dar, la 
drept vorbind, are și dreptul : 
limba e făcută pentru dînsul 
ca și pentru noi. Aș adăuga 
chiar că limba e făcută de 
dînsul. Da 1 instrumentul minu
nat este opera mulțimii igno
rante. Scriitorii au lucrat la 
dînsa dar într-o foarte mică 
măsură, și partea asta nu-i 
chiar cea mai bună... Limba 
nu aparține de fapt scriitori
lor. Limba-i a tuturor. Artistul 
cel mai mare este obligat să-i 
păstreze caracterul său națio
nal și popular; el trebuie să 
vorbească limba poporului*.

Scriitorii noștri clasici au 
dat o mare prețuire limbii, 
cultivînd dragostea și respec
tai pentru cuvintele așternute 

pe hîrtie. îmi amintesc de rîn- 
durile scrise acum aproape 
patruzeci de ani de către Tu
dor Arghezi. „Cuvîntul, scria 
el, mi se pare un material 
prea frumos și plastic, ca să 
sufăr eu să fie întrebuințat ca 
găocile goale și ca melcii, 
încleiați la rînd pe cadrul u- 
nei fotografii... în cuvintele a- 
dormite trebuiesc trezite vă- 
păile avîntate".

Și acum să ne întoarcem la 
folclor. Am amintit la începu
tul acestor rinduri de marele 
merit al lui Alecsandri în cu
legerea și apoi publicarea 
poeziilor populare culese in 
satele patriei noastre. Alec
sandri, Russo, Negruzzi dar 
mai ales Alecsandri au cău
tat în munții și văile patriei, 
in satele umilite „cîntecele 
neamului', cum le zicea Sa- 
doveanu — „răsunete ale pu
ținelor bucurii și ale nesfîr- 
șitelor dureri ale trecutului".

Pomenind de această acti
vitate, Sadoveanu scria :

„Singurul document stră
vechi... este cîntecul popu
lar...'.

Și în trecut, cu toate condi
țiile vitrege în care se găsea 
cultura românească, eforturile 
făcute pentru valorificarea 
moștenirii artistice și culturale 
n-au lipsit. Trebuie să amintim 
de activitatea desfășurată în 
perioada de dinainte de cel 
de-al doilea război mondial 
de unele dintre căminele cul
turale, de unii dintre entuziaș
tii cîntecului, dansului și por
tului popular în satele noastre.

Trebuie să amintim și de 
activitatea diverselor formații 
corale cu tradiție, fanfare etc., 
a Serviciului Social, de cea a 
echipelor studențești, sub În
drumarea prof. D. Guști, de 
inițiativa valoroasă a înfiin
țării Muzeului satului etc.

Să trecem acum la acti
vitatea Așezămintelor Cultu
rale de după Eliberare. Fără 
nici un fel de îndoială că în
temeierea primului Concurs al 
echipelor artistice de amatori 
și a primei expoziții de artă 
populară a însemnat un act 
de o mare însemnătate în o- 
pera de valorificare a folclo
rului nostru.

Folclorul — cîntecul popu
lar, jocurile noastre, costumul 
românesc, aria noastră popu
lară, toate laolaltă au pornit 
din adîncul satelor și cătune
lor noastre, intr-un iureș nă
valnic, să se arate în toată 
măreția și splendoarea lor. S-a 
înregistrat atunci, și de-atunci 
încoace timp de douăzeci de 
ani o circulație a folclorului, 
nemaiîntîlnită pină la acea 
dată. O circulație, care impli
cit a însemnat în ochii crea
torilor și purtătorilor peste 
veacuri a acestui folclor — 
un semn de prețuire pe care 
nu-1 mai întîlniseră pînă a- 
tunci. Numai acest fapt — 
simplu la prima vedere — de 
recunoaștere a valorii folclo
rului de către oficialitate dar 
și de către marele public oră
șenesc a trezit in inimile a 
milioane de țărani un stimu
lent, care n-a întîrziat să-și 
arate roadele.

De la concurs la concurs, 
alte și alte sate, alte și alte 
formații corale, instrumentale, 
de dansuri, alți soliști etc. a- 
păreau cu lucruri noi și ne
cunoscute — uitate uneori — 
in fața țării.

Țara întreagă reintra In po
sesia unei bogății care zăcea 
uitată în inima și ritmurile bă- 
trînilor, în lăzile babelor, in 
sipetele de zestre ale fetelor... 
Și nu numai In posesia dis
cretă și neștiută decît de ei, 
dar și în folosința și bucuria 
tuturora. Actul de valorificare 
început în anii de după Eli
berare, avea să se amplifice, 
să crească, să se îmbogă
țească.

Nu numai atît. Această 
mișcare artistică de amatori — 
care creștea pe ogorul pe 
care de Ia bun început sămîn- 
ța adevărată, curată și bine 
selecționată se potrivea de 
minune — a trecut și pe sce
nele cluburilor sindicale în o- 
rașe, molipsind pe entuziaști 
de ritmurile, culoarea și fru
musețile cîntecului, dansului 
și portului popular românesc. 
Surpriza era plăcută, dar cu- 

rînd și-a arătat și părțile ei 
întunecate. Pentru că nu toți 
acei ce se apucau să cînte 
și să joace „ca la țară*, erau 
în stare s-o facă. Și am văzut 
cu ochii noștri fenomene nu 
o dată supărătoare de degra
dare, de falsificare, de stili
zare forțată a unor frumuseți, 
care numai în inima, în gît- 
lejtri, în ritmul legănat sau a- 
vîntat al pașilor acelora din 
mijlocul cărora apăruse cin
tecul și jocul puteau să-și ca
pete toată autenticitatea și 
toată prospețimea. Au apă
rut apoi ansamblurile folclo
rice din Capitală și din di
verse regiuni, care au purtat 
cîntecul, dansul și portul ro
mânesc mai departe în orașe 
și în străinătate. Coregrafii au 
avut meritele lor. Dar, ca și 
scriitorii, nu totdeauna partea 
pe care ei au adus-o în în
chegarea suitelor de jocuri 
era cea mai bună.

Cîntecul, jocul și costumul 
sînt și ele ca și limba. Se 
poartă, se și degradează. As
cultați pe mulți dintre soliștii 
noștri profesioniști de muzică 
populară. Ascultați pe bătrîna 
sau pe tînăra Maria Precup 
și nu numai pe ele. Intoarce- 

'ți-vă la Maria Tănase și veți 
veat-a c... __ .e-
rialul inedit pe care-1 difuza 
ea, amintiți-vă de forța ei in
terpretativă, de trăirea excep
țională, de ielul cum știa ea 
„să calce cuvîntul și silaba, să 
arunce zbenghiul accentului 
.unui vers în punctul unde 
cade și pasul ideii, dînd, fără 
greș — întotdeauna — ghir
landa în relief a unui cîntec 
de opincă' (Tudor Arghezi).

In ceea ce privește costu
mul, știm foarte bine ce ne
cazuri au apărut într-o vreme 
cu producția cooperativelor 
de producție meșteșugă
rească, care au început să 
împrăștie costumele dintr-o 
regiune în alta, amestecîn- 
du-le într-un talmeș-balmeș, 
pe care nu o dată îl vedeam 
și la unele formații de la sate 
care cumpărau costumele 
„de-a gata* de la tîrg.

Am cercetat — cu multe luni
în urmă — lista materialelor 
editate de Casa Centrală a 
Creației Populare în domeniul 
muzicii, coregrafiei și artei 
populare. Bilanțul nu este 
prea îmbucurător. In afara 
unui îndreptar de artă popu
lară, a Broderiilor la români, 
a unui Manual de ceramică
și a Costumului popular din 
Transilvania și Banat, mai 
poate fi pomenit doar Albu
mul de artă plastică al celei 
de-a IV-a expoziții republi
cane. Asta în domeniul plas
tic.

Coregrafia este reprezen
tată de Jocurile din Muscel, 
de cele din Banat și de un 
volum de Jocuri populare ro
mânești. In plus doar Manua
lul coregrafului.

Muzica e reprezentată de : 
Cintece de versuri populare, 
Cintece moldovenești, de 
125 melodii din Moldova, 
170 melodii din Maramureș, de 
100 melodii din Ardeal și de 
12 cintece populare.

E drept că acest tablou ar 
fi incomplet dacă n-am a- 
minti de materialele folclorice 
publicate de Casele regionale 
ale creației populare. Din 34 
de lucrări apărute. Hunedoara 
are patru, Crișana, Banatul, 
Maramureșul, Mureșul și Su
ceava cite trei; lașul, Dobro- 
gea, Bucureștiul, Bacăul, Olte
nia cite două. Iar Brașovul, Ar
geșul, Vrancea și Ploieștii cite 
una. Mi se pare mult prea pu
țin. Socot că o examinare a 
întregii munci, în sensul păs
trării și reeditării la un nivel 
superior a ceea ce s-a făcut 
bun, a completării a ceea ce 
lipsește — în consecință în
tocmirea unui plan de per
spectivă — în care să fie an
trenate cele mai valoroase 
forțe de specialiști, ne-ar pu
tea duce la un fond serios de 
lucrări care ar rămîne ca 
un document și ca un îndrep
tar pentru generațiile viitoare. 
Să nu lăsăm totul pe seama 
tradiției și a predării ștafetei 
de la instructor la instructor. 
Căci astăzi mișcarea oame
nilor are o mai mare viteză — 
și are loc la mai mare distan
ță decît pe vremea cînd un 
învățător rămlnea într-o co
mună cite 30—40 de anL-
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INGHEJEREA LUCRĂRILOR PLEN

C. AL P. c: R.
In zilele de 5 și 6 octombrie 1967 a 

avut loc ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în una
nimitate directivele cu privire la per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvoltare socia
listă a României, precum și principiile 
de bază ale îmbunătățirii organizării 
administrativ-teritoriale a României și 
ale sistematizării localităților rurale. 
Plenara a hotărît ca aceste documente 
să fie supuse, după o largă dezbatere 
publică, aprobării Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în u- 
nanimitate propunerile cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare, de premiere și de normare a mun
cii. Plenara a hotărît ca în cursul ani

lor 1968—1969 să se continue acțiunea 
de majorare a salariilor, începută în 
1967 prin creșterea salariilor mici, ast
fel încît ea să cuprindă toate categori
ile de salariați. Aceasta va contribui la 
îndeplinirea sarcinii puse de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. cu privire la crește
rea salariului real cu circa 25 la sută în 
1970 față de 1965. Aplicarea măsurilor 
de îmbunătățire a sistemului de salari
zare se va face experimental și eșalonat 
pe ramuri, astfel încît în 1970 să se ge
neralizeze în întreaga economie.

Plenara a dezbătut și aprobat în una
nimitate propunerile cu privire la dez
voltarea construcțiilor de locuințe, îm
bunătățirea administrării și întreținerii 
fondului locativ și noul regim al chiri
ilor. Aceste propuneri vor fi supuse 
dezbaterii publice.

Plenara a adoptat în unanimitate 

hotărîrea cu privire la convocarea Con
ferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român.

In cadrul dezbaterilor din plenară au 
luat cuvîntul tovarășii: Florian Dănă- 
lache, Gheorghe Călin, Ion Cotoț, Te
odor Haș, Nicolae Agachi, Gheorghe 
Petrescu, Miu Dobrescu, Nicolae Vereș, 
Mihai Roșianu, Gheorghe Vasilichi, 
Constantin Pîrvulescu, Valter Roman, 
Barbu Zaharescu, Ion Cosma, Tudor 
Ionescu, Dumitru Turcuș, Emil Drăgă- 
nescu, Alexandru Sencovici, Alexandru 
Codarcea, Nicolae Bădescu, Dumitru 
Bejan, Vasile Malinschi, Bujor Almă- 
șan, Constantin Scarlat, Dumitru Pe
trescu, Mihai Levente, Gheorghe Stoi
ca, Ion Turcu, Iosif Uglar, Simion Bu- 
ghici, Emanoii Florescu, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Coliu

In încheierea lucrărilor plenarei a 
vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE
ROMÂNA PARTIDULUI COMUNIST

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, întrunit în ședința ple
nară din 5—6 octombrie 1967, hotă
răște :

Convocarea la data de 6 decembrie 
1967 a Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român, cu următoarea 
ordine de zi.

1. Directivele cu privire la perfecți
onarea conducerii și planificării econo

miei naționale, corespunzător condiții
lor noii etape de dezvoltare socialistă a 
României.

2. Principiile de bază ale îmbunătă
țirii organizării administrativ-teritori- 
ale a României și ale sistematizării lo
calităților rurale.

In vederea alegerii de delegați pentru 
Conferința Națională s-a stabilit norma 
de reprezentare : un delegat la 1 500 

membri de patid, luîndu-se ca bază e- 
fectivul partidului la data de 1 octom
brie 1967. La conferință vor paticipa cu 
drept de vot membrii și membrii suple- 
anți ai Comitetului Central și ai Comi
siei Centrale de Revizie.

Delegații pentru Conferința Naționa
lă vor fi aleși în conferințe ale organi
zațiilor regionale de partid, care vor 
avea loc în cursul lunii noiembrie 1967-

GURA DE RAI

întotdeauna m-am sfiit să vorbesc 
despre satul natal. Uneori, credeam 
că-i cel mai grozav sat de pe lume, 
pentru că acolo am Învățat să măninc 
și să tac, acolo am Învățat cum se 
moare sau cum se plinge. Și tot acolo 
am Învățat că singurul om care nu 
poate fi înlocuit cu nimeni pe lume este 
mama din care mi-am făcut o religie. 
Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu 
dimpreună cu Gruia lui Novac au ră
mas miturile mele încă de la cinci ani ; 
zei sau fii de dumnezeu erau atunci 
pentru mine și tot așa mi-au rămas : 
frumos de imaginat și greu de înțeles. 
Cînd eram copil mama mi-a spus că 
tot ce e sfînt nu se poate înțelege. Ră- 
mîneam fascinat cînd ziceam „Ce te 
legini codrule / Fără ploaie, fără 
vînt / Cu crengile la pămînt ?' și mă 
îndrăgosteam de tauri și de cai, de 
basme pe care le descopeream în ve
cernie sau colindul de iarnă. Satul 
poartă un nume ciudat — Co șuia șl 
nu se știe de unde vine ; se spun tot 

felul de legende despre începuturile 
lui. Oamenii nu sînt foarte buni la su
flet ; mai curînd aspri, și nu uită ni
mic. Dacă vorbesc prea frumos despre 
ceva și se înșeală apoi, le pare rău și 
pe urmă tac. Se bucură greu de ceva 
și tresar cînd tună prima dată primă
vara. Neamurile noastre au murit de 
mai multe ori de cînd mă știu eu pe 
lume : prima dată a venit războiul, 
apoi tifosul și în cele din urmă foame
tea. Războiul și tifosul erau buimaci, 
nebuni, capricioși și fărădelege. Nu în
țelegea nimeni ce vor și cît vor. Uci
deau bulucuri de oameni pe unde-i 
apucau. Dar foametea a fost lucidă, rea 
și cinică. Știai precis că vei muri. Să 
știi că vei muri de foame, e ceva in
fernal, e o disperare fără margini, o 
nebunie. Inspăimîntat pînă la a te 
apuca de crime, mîncai totul : vite și 
ierburi, rădăcini de salcîm fierte, coji 
de ulm uscate, și mai ales iarba... Te 
umflai de ștevie fiartă și crăpai. In 
toate părțile erau, noaptea și ziua, oa

meni crăpați. Așa au plecat de pe 
lume sutele noastre de lingurari, covă- 
tari sau crescători de pline. Cînd a 
dat griul in lapte, generația mea a 
năvălii in lanuri și s-a Îndulcit. Dar 
griul crud, griul de lapte s-a apucat 

și el să-i ucidă pe copii; prima dată 
am înțeles că și pîinea poate ucide. 
In jurul acestor tragedii se ridica In 
picioare codrul verde pină la negru și 
tăcea. Uneori, lua foc și mugea ca 
oceanul.

... A trecut, imens, ploaia și-a dat 
viață lumii. Natura s-a umplut de sevă 
și țipăt. Foșnea, se lărgea, creștea în 
sus, fermenta într-o bucurie și poftă de 
viață confuză și gravă. In oameni și-n 
vite, în plante și-n insecte, în ape și-n 
cîntece era o nespusă lăcomie de-a 
trăi, într-o imensă rostogolire de putere 
în lumină. Totul, însă, se petrecea pe 
un fond social nou. începuse perioada 
marilor reforme moderne. Se făcea re
voluție de fapt. Se deschidea, se de
clanșa accesul lumii la dreptate și lu
mină. Oamenii au început să se în
mulțească în toate părțile, foarte re
pede ; ogrăzile s-au umplut de copii, 
școlile de coruri, imașurile de vite, pă- 
mînturile de semințe. Omul n-avea 
timp de tristeți sau bucurii prea mari. 

Dezvoltarea II împingea în sus, 11 
obliga, îl forma. Trișca suna ascuțit 
pe buză și pîinea căpăta personalitate 
în mîinile satului. Așa îmi explic de ce 
copiii de-o seamă cu mine erau Iuți, 
foarte grăbiți. Păreau că se mută 
undeva. Nu mai aveau în ei acel dulce 
sentimentalism moldovenesc, acel calm 
prelungit pînă la înțelegere și molcom, 
ci se grăbeau 1 Părăseau brutal pădu
rea și casa și intrau fermi în școală, 
în zgomot, în fum de motorină și zvîc- 
niri de motoare. Se întorceau călări pe 
mașini și începeau să destupe, să tre
zească pămîntul acrit de război și 
moarte, începeau să gogească timidi
tatea și acea elogiată, pînă la idilism, 
pudoare din ochii și firea noastră a 
moldovenilor din nord. Nu mai erau ță
ranii chiar atlt de duioși, chiar atît de 
fermecători cum și i-ar fi dorit cutare 
sau cutare sensibilitate coborîtă de 
undeva de la etajul 7 sau 8. Ei erau 
țepeni și săraci, vroiau să-și urce case 
și să-și facă școli și drumuri, vroiau 
să iasă din noroaie și să aibă lumină. 
Știau hore și balade dar nu mai vroiau 
să le crape picioarele de frig și gura 
de foame. Trei sau patru sute de hec
tare pline cu case și suflete ieșeau 
afară, în lume, în aer, intrau în socia
lism cu uneltele cele noi, cu fiii lor 
care creșteau întruna. Totul pomi să 
se desfășoare epic : și munca, și lanu
rile, și drumurile, și țelurile lor.

... Dincolo de Botoșani, la cîțiva ki
lometri cum mergi spre Hîrlău, comuna 
Coșula inundată de cîmp și codru ieși 
cu oamenii ei, ca toate comunele sub 
arcurile de triumf ale socialismului. 
Am alergat prin lanurile uriașe ale sa
tului, lanuri unice în amploarea lor, 
am lăcrimat singur de bucurie cînd am 
văzut, după 2 000 de ani, lumină elec
trică pe ulițele noastre. Piatră și lemn, 
lumină și apă, îmbrățișări și ginduri, 
cîntec sănătos și înțelepciune, duioșie 
și apăsare, ironie și mîngîiere, entu
ziasm și încredere — toate sînt la te
melia marelui meu sat pe care-1 cînt 
cu măsură și cinste. Gura noastră de 
rai este una din minunile țării...

ION CRÎNGULEANU



VÎNTUL
ȘI
PLOAIA

Publicăm un fragment din romanul „Vîntul și 
ploaia" al scriitorului Zaharia Stancu. Romanul este 
inspirat de lupta și munca dusă de comuniști pentru a 
arăta maselor căile noi de viață, zugrăvind perioada 
dintre anii 1944—1946, încheindu-se cu ziua alegerilor 
din 1946, ziua victoriei forțelor democratice.

de ZAHARIA STANCU

După ce notarul se desmetici de-a binelea și 
comunică întîmplarea, la cererea mea, îmi trecu re
ceptorul. Ii spusei lui Oroș :

— Să știi că iau cu mine un om din Blajini — 
unul singur — și mă duc la Temelu. M-am hotărît. 
Te-aș ruga să nu te impotrivești.

— Dacă ții negreșit 1... Dacă vrei să te duci, n-ai 
decît să te duci. Te rog însă să iii atent. Să nu 
ți se întîmple și dumitale ceva.

— Cred că e momentul să arătam că nu ne 
lăsăm intimidați.

Legătura se întrerupse. Nu mai auzii răspunsul lui 
Oroș.

Intre timp, aiară se adunase cu adevărat tot 
satul. Femeia cu gemenii în brațe și cu roiul de 
copii de lingă poale continua să se zbuciume, însă 
nu mai țipa. Plîngea numai. Două muieri mai în 
▼irstă, îmbrăcate în negru, ceea ce însemna că și 
lor le murise cineva in familie de curînd, o spriji
neau de subsuori și încercau să-i mai aline suferința 
șoptindu-i :

— Taci, maică 1 Potolește-te, maică 1 Ce să-i 
fad ? N-a avut zile. Așa a vrut Dumnezeu. Soarta 1 
Bietul Mardare 1 Așa i-a fost lui scris. Soarta 1—

— Soarta 7 Nu. Nu soarta. Dușmanii. Dușmanii, 
mînca-i-ar focul să-i mănince, că nu se mai satură 
de carne de om...

Sătenii din prăpăditul sat Blajini vorbeau Intre ei 
tot pe șoptite de parcă s-ar fi temut să nu-i tul
bure mortului somnul.

— Cine l-o fi ucis 7 Și de ce l-o fi ucis ?
— Să știi că...
lși spuseseră unul altuia la ureche nume binecu

noscute de ei, dar pe care nu le auzii.
— Da, da... Numai aceia... Nu l-au iertat pe 

Mardare că anul trecut, în martie, a intrat cu oa
menii în pămînturile lor, pe moșiile lor.

Ii lăsai să vorbească mai departe, să-și ros
tească mai tare sau mai încet presupunerile, să-1 
căineze pe mort ori chiar să-1 plîngă. Nu mă 
amestecai în vorba lor. Cunoșteau situația locală 
mai bine decît mine și poate o cunoșteau mai 
bine și decît Oroș. Mulțimea se clătină, speriată 
parcă, și se desfăcu. Ce se întîmpla ? Ce putea 
oare să se întîmple ? Ieșii pe prispa primăriei. După 
mine ieși notarul iar după notar ieșiră și ceilalți. 
Nu trecu mult și văzurăm cu toții venind in goana 
mare dinspre margine un cal fără călăreț,, cu 
urechile sîngerînde, spintecate în două cu cuțitul, 
de la rădăcină și pînă la vîrfuri. Din mulțime se 
desprinse un flăcăiandru care probabil se pricepea 
să umble cu caii mai mult decît alții, îl prinse nu 
fără primejdie — calul era înnebunit de durere și 
se apăra — și-l aduse în curtea primăriei. Nu mai 
avea șa și nici frîu. Văzîndu-1, țăranii izbucniră 
într-un glas :

— Calul lui Mardare 1
— Nemernicii 1...
— I-au furat șaua.
— Și căpăstrul i l-au furat.
Urechile bietului cal erau pline de sînge. Sîngele 

se închegase și se uscase. Calul, cu ochii tulburi, 
plini încă de spaimă și de suferință, tremura. Tre
mura de parcă ar fi fost bolnav de friguri. (De 
friguri nu se bolnăveau caii, numai oamenii, iar 
dintre oameni în primul rînd copiii.)

— înțelegem că l-au omorit pe Mardare. Pe pri
marul nostru. Făcea altă politică decît ei. Dar cu 
calul ce-or fi avut ? Ce-or fi avut cu calul ?

— Ce să aibă ? Să ne sperie. Să bage groaza în 
noi. Degeaba. Nu se prinde. Nu se mai prinde. 
Vremurile care au fost, au murit. Pentru totdeauna. 
Iar lor, ucigașilor, le-a trecut timpul. Și-o să le 
arătăm noi că le-a trecut timpul. O să le arătăm 
noi...

Acum notarul devenise ca varul la față.
— Asta nu poate să rămînă așa. Va trebui să 

chemam organele competente să facă anchetă. 
Poate vor izbuti să-i descopere pe omorîtori. Să-i 
descopere și să-i condamne la pedeapsă, la cea 
mai grea pedeapsă.

Un băiețaș de cinci-șase ani se desprinse de 

lingă mamă-sa — văduva lui Mardare — se apropie 
de cal, îl privi cu milă și începu să urle :

— Calul... Căluțul... I-au tăiat urechile căluțului 
nostru... Mamă... Mamă... I-au tăiat urechile căluțu
lui nostru.

Ml se păru că și pe săteni ii zguduise mai pu
ternic ciopîrțirea urechilor calului decît uciderea 
lui Mardare.

— Ce-au avut cu calul ?
— De ce-au spintecat urechile calului ?
— Sălbatecii 1...
— Numai pentru asta și încă li s-ar cuveni 

moartea cu cazne...
— Cine-or fi ? A î Cine î
— Cine alții decît...
Iarăși auzii limpede totul, în afară de nume. 

Cînd vorbeau și rosteau numele celor bănuiți de 
asasinarea lui Mardare, țăranii coborau vocea.

Dintre sătenii aflați acolo, ieși unul și veni șovăi

tor lingă notar și lingă mine. Era un omuleț smead, 
îmbrăcat într-un cojoc slinos, lung pînă la călcîie. 
Iși scoase căciula și înainte de a apuca să-1 rog 
sâ și-o pună în cap, vorbi :

— Să mă iertați, tovarăși. Aș vrea sâ intrăm în 
primărie. Am sâ vă mărturisesc ceva, la secret...

Nu ne mirarăm de cuvintele lui. Mulți oameni ne 
cereau să-i ascultăm „între patru ochi'. Ii ascultam. 
Așa procedarăm și acum. Intrarăm în primărie și 
ne așezarăm pe scaune. Erau strîmbe și scîlciate 
scaunele, dar altele mai bune acolo, la Blajini, 
nu se găseau. Notarul, care îl cunoștea pe țăran, 
11 îndemnă :

— Spune, tovarășe Vanoga... Spune-ne ce ai de 
spus...

Nu se aflau în odaia aceea a primăriei decît 
trei oameni : eu, notarul și el, Vanoga. Cu toate 
acestea, omul care ne ceruse să-1 ascultăm „la 
secret' se uită, nu o dată ci de cîteva ori In 
toate părțile și cu multă teamă ca nu cumva se
cretul lui să mai fie auzit și de alte urechi dectt 

de ale noastre. După ce se convinse că totul este 
așa cum trebuie, spuse :

— Aseară, cînd se îngîna ziua cu noaptea, mă 
întorceam pe jos de la Teliu. L-am văzut pe primar 
venind către mine. Eram destul de departe unul de 
altul și dacă nu s-ar fi Intîmplat ce s-a întîmplat, 
ne-am fi întîlnit și am fi schimbat vorbe...

Tresării. Avusei impresia că lungea vorba și-l 
grăbii :

— Ei 1 Și ce-ai mai văzut 7
— I-am cunoscut întîi calul și pe urmă căciula. 

Știți că purta o căciulă înaltă, cu moț. Nimeni nu 
mai avea aici la noi, la Blajini și nici prin alte 
sate din jur căciulă ca a lui Mardare. Ba eu cred că 
în toată Moldova chiar dacă am căuta cu lumi
narea, alta la fel n-am găsi.

— Pesemne că o fi rămas în fundul smîrcului.
— O fi rămas. Mergea încet calul. Insă nu chiar 

la pas. Și atunci i-am văzut, venind dinspre pădu
rice, în fuga mare, călări pe caii lor aprigi, pe 
cei trei boieri de la Cîrna.

Notarul sări ca ars. Ochii mici, ca ae viezure, 
care pînă aci mi se păruseră lîncezi și spălăciți, 
sclipiră :

— Pe frații Cioranu ?
— întocmai. Chiar pe frații Cioranu. Pe toți trei. 

Mi-am dat seama într-o clipă că nu e de-a bună. 
Și m-am lăsat într-o adîncitură a ripii. Mi-am scos 
căciula din cap și mi-am pus în fața ochilor 
an mărăcine, să văd dar sâ nu fiu văzut. M-am gîndit 
că la o adică să sar în ajutorul primarului. Dar 
cu mîinile goale cum eram, nu i-aș fi fost de nici 
un folos. Puneau cei trei boieri mina și pe mine 
și mă gîbuiau cît ai zice pește cum l-au gîbuit și 
pe Mardare.

— Așadar...
— Stați, tovarăși, stați și ascultați. Cei trei frați 

Cioranu i-au ieșit primarului în față. Au sărit pe 
el și l-au dat jos de pe cal. Omul s-a zbătut cît a 
putut și a încercat să se apere în toate chipurile. 
Dar cum să te aperi tu, unul singur, de trei vlăj- 



1
gani ? Doi l-au (inul și unul — cel mai tînăr — i-a 
dat cu pumnii în cap pînâ l-a amețit. Pe urmă, 
cei ce-1 ținuseră l-au luat de mîini și de picioare, 
l-au ridicat pe sus și l-au aruncat cu capul înainte 
în smîrc. Mezinul a prins calul primarului și i-a 
spintecat urechile cu cuțitul.

Ostenit parcă de atîta risipă de vorbă, omul 
tăcu și se ghemui în el. 11 îndemnat:

— Și mai departe? Ce s-a întîmplai mai de
parte ?

Martorul care văzuse cum se făptuise crima, 
martor pe care noi nu-1 știusem și nu-1 căutasem șl 
care ni se înfățișase de buna lui voie — se uită 
la mine cu un fel de milă :

— O să vă spun ce s-a petrecut și mal departe. 
Dacă țineți. După mine însă ce s-a întimplat mai 
departe putea să se întimple sau să nu se intlm- 
ple : era tot una. Dar... Mă rog— Unul dintre frații 
Cioranu i-au dat calului ctteva lovituri pe spinare 
și l-au gonit către pădure. Tot către pădure au ple
cat și el. După ce frații Cioranu nu s-au mai văzut 
am ieșit de unde eram tupilat și m-am apropiat de 
smîrc. L-am văzut pe primar cum se afunda încetul 
cu încetul în smîrc. Am plecat ctnd am văzut cum 
li râmîn picioarele afară. Om sint I M-am speriat 
de toată întîmplarea și am ținut-o pinâ acasă tot 
Intr-o fugă. Mă mir, tovarăși, mă mir că nu mi-a 
plesnit Inima de atîta alergătură.

Mă pomenii — șl nu-mi dădui de loc seama ce 
se petrecea cu mine de mă comportam astfel — 
că ridic glasul și că-i spun omului cuvinte de amar 
reproș :

— Și de ce n-ai venit numaidecît să ne spui ?
Omul se ghemui și mal mult Inlăuntrul lui. Zise 

sfios :
— De, tovarăși 1 Să mă iertați. Mi-a fost 

frică.
Expresia asta mi-a fost frică mă irită de-a binelea 

pentru că mă întîlneam prea des cu ea. Mi-a fost 
frică. Cind îmi era lumea mai dragă auzeam pe 
unul sau pe altul motivlnd de ce a făcut un lucru 
■au de ce nu l-a făcut cu acest etern : mi-c fost 
frică. Atunci nu înțelegeam. Mai tfrziu Insă am 
înțeles și au existat ani In care șl mie mi-a lost 
frică.

— Ți-a fost frică să vorbești ?
— Păi cum să nu-mi fie ? Boierii 1 Boierii totdea

una au căzut în picioare. Poți să știi chiar tot ce-o 
să se Intîmple de-acum înainte ? Poate că o să 
izbîndiți dumneavoastră, comuniștii. Dar dacă în- 
tr-o zi se întoarce roata și boierii iau Iarăși în 
mîinile lor toată puterea, atunci un sărăntoc ca 
mine pe unde o să scoată cămașa ? Că dumnea
voastră... azi veniți șl mîine plecați. Unde vă mai 
găsim noi ?

Pe măsură ce-șl spunea năduful, omul se încăl
zise. Tăcu. Tăcurăm și noi și ne uitarăm la el cum 
se frămîntă și își mușcă buzele. Mai avea ceva de 
spus : să spună, sau să nu spună ? Pină la urmă 
se hotărî să spună :

— Acum, cînd l-am văzut pe primai mort, scos 
din smîrcul care n-a vrut sâ-1 tăinuie și întins pe 
masă cu noroiul pe el, cind am mai văzut și 
calul cu urechile spintecate, mi-am luat inima In 
dinți. Ce-o ii o fi. Sint gata să |ur și pe sfinta cruce 
că tot ceea ce am văzut v-am spus și că nimic, 
nimic n-a rămas ascuns In sufletul meu.

Notarul, care tremurase tot timpul cit vorbise 
țăranul, prinse iarăși glaB.

— Vino cu noi, 11 zise martorului crimei. Vino 
cu noi.

Ieșirăm din nou pe prispa primăriei. Notarul Ii 
rugă pe oameni să se apropie și să facă tăcere. 
După aceea o rugă pe femeia mortului să se apro
pie și ea și dacă se poate, să-și stăpînească plînsul.

Ascultînd spusele notarului, mulțimea se îmbulzi, 
se potoli și tăcu. Cu glas tare, să fie auzit de 
toată lumea, notarul spuse :

— Ascultați 1 Are să vă povestească și dumnea
voastră ceva tovarășul Vanoga... Are să vă poves
tească tot ce-a văzut... Toț

ii arătă pe Vanoga cu mina. Lucrul era zadarnic 
pentru că Vanoga era din Blajini șl consătenii îl 
cunoșteau tot atlt de bine ca pe oricare altuL 
Notarul i se adresă teatral :

— Tovarășe Vanoga, fii bun șl spune-le și dum
nealor, de aici, de pe prispă, ce ne-ai spus nouă. 
Nu te sfii. N-o să ți se Intîmple nimic rău. Făptașii 
vor fi prinși de îndată de autorități și pedepsiți 
fără întîrziere. N-au cum scăpa de lege. O să-l 
mănînce ocna—

— Poate au să fie prinși. Poate n-au să fie. Poate 
au să fie pedepsiți. Poate n-au să fie. Dar acum 
pentru că am făcut-o nu vreau să dau îndărăt. Fie 
ce-o fL

Tremurînd, ascunzîndu-se parcă și mai mult în 
cojocul lui larg, lung și slinos, Vanoga mărturisi 
oamenilor ceea ce ne mărturisise și nouă, însă mai 
pe larg și cu mai multe amănunte. Era un povesti
tor de mina întîia. Dacă ar fi știut carte...

Sătenii II ascultară. Nu tușiră. Numai din ochi 
clipiră.

După ce Vanoga spusese tot ce avusese pe 
suflet, cei adunați acolo, cu nevestele șl cu copiii 
lor, rămaseră cîteva clipe tăcuți și parcă și 
triți, nemișcat'. Femeia mortului țipă iarăși

— Mardare 1... Te-au omorît. Mardareee 1... Cui 
m-ai lăsat tu pe mine cu șapte copii, Mardare...

Copiii se strînseserâ iarăși lingă ea ca puii lingă 
cloșcă atunci cînd se aude lunecînd prin văzduh, 
pe marile lui aripi, uliul de pradă. Ii mîngîia pe 
creștetele zburlite, țepoase și le arăta mortul plin 
de noioL Copiii scînciră iar ea, scrlșnind puternic, 
le spuse apăsat :

— Uitați-vă la omul meu... Uitați-vă la tatăl vos
tru... A fost comunist Și ni l-au omorît boierii— 
Ni l-au omorît pentru că n-a mai vrut să fie sluga 
lor și s-a făcut comunist—

I se uscaseră buzele. Poate i se uscase șl cerul 
gurii. Pentru că nu mai iu in stare să vorbească. 
Mă temui ca nu cumva să leșine șl dacă ar fi 
făcut-o nici unul dintre noi nu s-ar fi mirat. Femeia 
Insă se ținu tare și izbuti să-și stăpînească firea. 
Iși mușcă și-și umezi buzele. Apoi spuse tot apăsat, 
ba chiar mai apăsat declt înainte :

— Boierii au fost dușmanii noștri. Au fost duș
manii noștri și au rămas dușmanii noștri. Țineți 
minte, băieții mei— Și voi, fetele maichil. Să țineți 
minte cum l-au omorît pe tatăl vostru boierii de la 
Clrna, feciorii boierului Leonida, care l-au înnecat 
pe taică- tău în smîrc... Să țineți minte voi, 
?txii mamei... Șl voi, puicele mamei, să țineți 
minte— Să țineți minte... Să țineți minte...

O podidi plînsul — un plîns adînc și amar. Iși 
înghiți repede lacrimile și spuse încet, aproape 
șoptit, cu nesfîrșită desnădejde :

— Dar voi n-o să țineți minte, puii mei— Voi n-o 
să țineți minte, puicele mele... Sînteți micuți, prea 
micuți, prea micuțe— Dar voi n-o să țineți minte... 
N-o să țineți minte...

Unul dintre bărbați strigă :
— Tovarăși, nu mai putem să stăm cu brațele 

încrucișate. Nu e drept. Să încălecăm repede pe 
cai. Toți care avem cai. Să ne înarmăm cu furci 
și cu topoare și să ne repezim pînâ la conacul de la 
Clrna, să punem mina pe ticăloși, pe omorttori.

Careva din mulțime lămuri :
— Frații Cioranu au arme. Au fost pînă d cu- 

rfnd. ofițeri. Nu se poate să nu aibă arme. Sînt cu
tezători și nebuni. Au să tragă în noi și-au să ne 
omoare. In loc de nevastă rămasă văduvă au 
să fie mai multe.

Cuvintele fricosului — căci numai un fricos putea 
vorbi așa — nu rămaseră fără ecou. Mulți se 
temură sâ-și pună pielea la bătaie fie șl pen'/u 
cea mal dreaptă dreptate. Unii se sfiiră. Se uitară 
la neveste. Se uitară la copii. Ezitară :

— Așa e. Au arme.
— N-au să se lase prinși cu una, cu două.
— Au să tragă in noi.
— Au să ne omoare și pe urmă — prinde orbul, 

■coate-i ochii — au să fugă In munți.
— Poate că vor ii și fugit.
— Sigur 1 Au fugit. Nu erau ei proști să omoare 

om și pe urmă să aștepte la conac, să fie arestați 
și judecați.

Alții însă, care făcînd războiul trăiseră ani în
tregi pe fronturi, trecuseră mereu prin primejdia de 
o fi uciși și, la rîndul lor uciseseră, spuseră 
Intărîtați :

__ N-au fugit Frații Cioranu cred că nu i-a vă
zut nimeni — aș cred el, că nu i-a văzut nimeni 
cînd au făptuit omorul

— Dar au arme. Au să tragă în noi.
_  Să tragă 1 N-au declt să tragă dacă le dă 

mina.
__ Să mergem I Să mergem 1 Numaidecît 1 Să nu 

prindă de veste că s-a aflat.
Notarul îi sfătui să se potolească.
— Stați liniștiți. Au să-și facă treaba organele 

competente. Cu ce drept vreți voi să vă amestecați?
— Cum cu ce drept ? Cum cu ce drept, notarule ? 

Trebuie să ne amestecăm. Nu putem îngădui ca 
irații Cioranu să-și iacă de cap și să omoare 
lumea.

Notarul mă privi. Zise :
— Dumneata ce spui î
Tăcui. Mă gîndii. Zisei încet :
— Nu mai stăruL Lasă-i să Be ducă. N-ai cum 

■ă-i oprești.
După cîteva clipe cutezai să adaug :
— Șl poate că nici nu trebuie să-1 oprești—
Acum, chiar dacă noi am fi încercat să-i oprim, 

sătenii, hotărîți sâ plece In căutarea asasinilor, nu 
ne-ar fi ascultat MInia plutea parcă în văzduh.

Mai mult de douăzeci de țărani plecară și se 
risipiră pe la casele lor pentru ca peste cîteva 
minute numai să-i vedem treclnd prin fața primăriei 
tn fuga cailor.

ALBINA
de MIHAI BENIUC

Cu sacii, subsuoară, de polen 
' ri cu nectaru-n punga colectivă, 
Zburind din floare-n floare te vedem, 
Cînd vremea rea nu-țl este împotrivă.

Cetăți clădești, de faguri, pe-ntuneric, 
De sus In jos precum iți este firea. 
Iar cind pornești subl cerul 'nalt și 

sferic, 
Masori ca un savant nemărginirea,

Salclm ori tei, trifoi ori trandafir 
Cind l-ai găsit, surorilor dai veste. 
Ca străbătind întinderi, văi șl creste 
S-adune cel mai dulce elixir.

Stăpinul tău suprem e însuși stupul 
Cu zumzetul și cu mireasma Iul;
Menire alta pentru tine nu-1 
Să-ți chinuiască sufletul șl trupul.

tntre-ntunerec șl lumină chele 
De aur ești, ce-a descuiat mistere, 
Spunind ce viața trebuie sâ dele: 
La toți prin truda tuturora — miere.

PENTRU TINE
de EUGEN FRUNZA

Pentru Une cîntecul pogoară 
Picurat In fluier și vioară ;
Pentru tine basmele și cerbii 
Se mlădie blind in asfinții ;
Pentru tine graiurile ierbii 
Se petrec in doină și In mit.

Pentru tine, scumpă Românie, 
Se perindă clipa-n veșnicie ;
Veac de veac se leagă-n frumusețe 
Intr-un singur flux renăscâtor — 
Zbor înalt pe culmile semețe, 
Viers adine de patimă șl dor.

Pentru tine-n cumpăna de stele 
Arde steaua gindurilor mele;
Pentru tine vetre de lumină 
Și oțel, și marmoră, și har.
Spicul gren și dragostea deplină 
Și răcoarea limpede-n pahar.

Fle-ți veșnic fruntea sărutată 
Fie-ți piinea binecuvintată ;
Ploile să-țl scalde plaiurile Une, 
Soarele să-țl fie paznicul in vremi. 
Cugetele toate ardă pentru tine. 
Pentru tine, țară, cîntecul suprem 1

FRUNZĂ 

VERDE 
de VIRGIL CARIANOPOL

Frunză verde ailor 
Țară scrisă pe ulcior
Și pe fote și pe 11 
Ca pe-at!tea veșnicii:
Tare-mi place totdeauna 
Să-ți iac cîntace ca luna
Șl să-țl clnt cu orice grai 
Fiecare colț de ral.
Ce ■ pentru călător 
Numai timp și trecător.
Doar stejar sau pâmlnt bun 
Pentru mine e străbun.
Eu nu-s cuc sâ stau In tine 
Doar atunci cînd mi-este bine. 
Orice vreme, bună, rea — 
Mie-ml clntă Oltu-n ea.
Cum ar fi viața să-mi mH, 
Mi-ești și vac și căpâtii
Ai lost leagănul meu sfini 
Mi-oi ti mîine și morminL
Iarna de mă viscolește 
Doina ta mă încălzește.
Rai îmi pare sinul tău 
Și de-i bine șl de-1 rău.
Bată orice vînt ar bate. 
Lingă tine uit de toate. 
Inima în tine-mi e
Și Carp ați și Dunăre 1—



FILE DIN ISTORIA 
PATRIEI ...și din așa părinți de seamă...

Măcar din cînd In cînd, • 
bina să ne gindim la strămoși. 
IA vedem ce fapte au săvîrșit. 
•ă te urmărim gîndurile și 
idealurile. Să le comparăm cu 
cde celor trăitori in vremea 
lor li cu ale noastre, ale ce
lor de azi. Să măsurăm ce loc 
ocupă in Istoria lumii și in 
Moria propriului nostru popor. 
Să nl-i reinprospătăm in minte 
fi că le păstrăm amintirea in 
căldura inimilor.

lată, de pildă, Traian și 
Decebal. Doi adversari. Roma- 
nul fi dacul. învingătorul și 
Învinsul. Simbolic vorbind — 
părinții poporului român.

Lui Decebal, Istoria i-a hă
răzit un destin de tragedie 
antică. Șl dacă eroica lui 
viată n-a avut încă parte de 
O pană ca a lui Homer sau 
Shakespeare, s-a bucurat, 
totuși, de dalta sculptorilor 
romani care i-au înveșnioit 
fapta, in sute de scene, pe 
Columna traiană. Așa tl ve
dem sub un stejar bătrin cum 
privește cu dispreț spre ro
manii care-1 urmăresc călări 
fi iși tnfige sabia in piept, 
Curmtndu-și singur zilele. A 
trăit una din cele mai zbuciu
mate și mai eroice vieți din 
istorie. A cutezat să înfrunte 
imperiul roman și pe împăra
tul Traian Însuși. S-a bătut 
plnd la ultima picătură de 
•Inge. Iar atunci cind toate 
nădejdile i s-au spulberat do 
istov, n-a pregetat să tragă 
de la brtu spada Încovoiată 
să fi-o Înfigă In Inimă.

Decebal a știut să orindu- 
lască Dacia, ca nimeni altul. 
I-a făcut cetăți și orașe, lagă
re militare și armată. A iz
butit să iniringă legiunile lui 
Domitian și să ciștige ani de 
pace și libertate pentru Dacia. 
De bună seamă poporul dac 
este cel care a muncit la 
fortificarea Sarmizegetusei, 
la alcătuirea armatei, la 
făurirea armelor, la pregăti
rea hranei. Poporul este cel 
care a apărat libertatea pe 
zidurile cetăților din munții 
Orăștiel. Dar fără un conducă
tor hotărît, fără un organiza
tor genial și un comandant de 
oști neînfricat, toate acele 
Imense energii populare nu 
s-ar fi diriguit spre făgașul 
atltor fapte mărețe. Fără De
cebal, poporul dac n-ar fi în
fruntat, un sfert de veac, ma
rea putere romană. Decebal 
l-a atras pe generalul roman 
Comeliu Fuscus, undeva prin 
strfmtorile carpatine ale Oltu
lui, l-a zdrobit legiunile fl l-a 
dat morții, ca pe unul care se 
sumețise a-i călca țara, a-i 
jefui avutul și a-i fura liber
tatea. Se zice că împăratul 
roman Augustus deplîngea le
giunile pe care generalul 
Varus le pierduse în luptele 
din pădurile Germaniei și sus
pina cu mare jale : „Varus,
Varus, unde-mi sînt legiuni
le ?* Același suspin de jale 
II putea auzi istoria și din 
gura împăratului Domitian: 
„Fuscus, unde-mi sînt legiu
nile î Unde mi-i aurul pe care 
trebuia să mi-1 aduci din Da
cia și de care am atîta ne
voie ? Și unde ești tu, Fuscus, 
care te credeai nebiruit ?'

Decebal și poporul său au 
stat dîrzi în fața legiunilor lui 
Traian, In două mari și cum
plite războaie. Un imperiu 
întreg, mare cit toată lumea, 
sub porunca unuia din cei mai 
mari comandanți și oameni 
politici ai istoriei, pentru 
Dacia și pentru Decebal și-a 
ținut răsuflarea mai mult de 
șapte ani, construind drumuri, 
lagăre, orașe, poduri uriașe, 
trimețînd sute de mii de sol
dați întru cucerire și, apoi, 
așteptînd vești de la Dunăre 
și din Carpați. Tot nu s-a 
sfîrșit războiul ? Tot mai re
zista dîrzul dac ? Tot n-a căzut 
Sarmizegetusa ? Pentru cuce
rirea Daciei și pentru înfrîn- 
gerea lui Decebal mai mult 
decît pentru înfrîngerea lui 
Vercingetoiix galul sau a lui 
Arminius teutonul, romanii au 
scobit, pe kilometri întregi, 
stînca munților de la Cazane, 
ca sâ așeze bîrnele și pode
lele pentru șoseaua suspen
dată deasupra Dunării învol-

de DUMITRU ALMAȘ

cucerirea 
înfrîngerea

burate. Pentru 
Daciei și pentru 
lui Decebal, Traian a dat po
runcă lui Apollodor din Da
masc să construiască podul 
de piatră de lingă Turnu Se
verin. Și tot în acest scop îm
păratul roman a dat, în anul 
102, marea bătălie de la Ta- 
pae, cu 13 legiuni șl câteva 
duzini de trupe auxiliare, a- 
dlcâ 100 000 de soldați, care 
știau sâ se bată strașnic, co
mandați de generali neîn- 
trecuți, toți setoși de glorie șl 
de înavuțire prin războaie. 
Cînd a sculptat pe Columna 
traiană bătălia de la Tapae, 
artistul și-a imaginat, ca In 
Illada lui Homer, pe însuși 
zeul Jupiter fulgertnd din înal
tul cerului, rlndurile 
ale 
au 
cepția vremii, 
această mare epopee să se 
sfirșeascâ In folosul romani
lor. Cum de multe ori poeții 
spun mai limpede șl mai răs
picat unele adevăruri Istorico, 
să dăm cuvîntul lui George 
Coșbuc care și-l închipuie pe 
Decebal încheindu-și brusc 
cuvîntul către popor :
Eu nu mai am nimic de spus 1 
Voi brațele jurînd le-ați pus 
Pe scut 1 Puterea este-n voi 
Și-n zei 1 Dar vă gîndiți, eroi. 
Că zeii sînt depart sus. 

Dușmanii lingă noi 1
Cu asemenea însușiri și cu 

aceste fapte s-a înfățișat De
cebal în fața scaunului de ju
decată al istoriei. Ea l-a trecut 
în rîndul eroilor.

Să ne ocupăm acum, cîteva 
clipe, de Traian, celălalt nume 
strălucit cu care se împodo
bește obîrșia poporului nostTU. 
Era fiul adoptiv al împăratu
lui Nerva. A urcat pină la 
treapta cea mai înaltă a 
cîrmuiril numai prin însușiri
le-! morale și fizice, numai 
prin multa lui pricepere poli
tică și militară, numai prin 
strălucitele lui virtuți perso
nale și cetățenești. Avea o 
mare putere de muncă, o min
te osebit de clară, o neîntrecu
tă pricepere în rezolvarea 
problemelor de stat, în orga
nizarea armatelor și în că
lăuzirea lor la victorie. In 
viața de toate zilele s-a do
vedit un temperament echili
brat, fericit și bun la inimă 
cum rar se vede, de o mo
destie aproape neîntîlnită la 
un om cu atîtea însușiri și 
ajuns în fruntea celui mai 
mare imperiu al lumii antice. 
Toate aceste însușiri și virtuți 
de aur sălășluiau într-un trup 
atletic, de o mare frumusețe. 
La Traian totul era perfect: 
și trupul și mintea șl sufletul.

Traian, scrie istoricul Dio 
Cassius, era „om cu totul deo
sebit, mai ales prin simplita
tea moravurilor*..., avînd un 
trup vînjos, „înfrunta toate 
greutățile cot la cot cu oame
nii de rînd, cu soldații*. Nu 
invidia, nici nu disprețuia pe 
nimeni. Stătea puțin în Roma. 
11 supăra zgomotul marii 
tăți și mai ales bîrfeala 
care se hrăneau multe 
marile familii romane, 
scîrbea trîndăvia în care 
lăfăiau mulți patricieni și 
natori bogați. Nu îngăduia 
lingușirile supușilor și nici 
onorurile exagerate sau ne
meritate. Istoricii pomenesc ca 
de un fapt neobișnuit, dar 

wdemn de laudă că, în anul 99, 
întorcindu-se dintr-o lungă 
călătorie de lucru prin im
periu, Traian n-a primit să 1 
se facă o intrare pompoasă 
în Roma, cu quadrigâ'cu ate
laje aurite și încărcate cu 
ghirlande de flori, cum fuse
seră primiți toți împărații de 
dinaintea lui. A intrat în ca
pitală mergînd pe jos, la rînd 
cu poporul pe care-1 cîrmuia, 
îl respecta și-l iubea. Auzind 
de asemenea isprăvi, sena
torii și bogății s-au grăbit să-l 
întîmpine cu onoruri, ca nu 
cumva să se întunece gloria 
Romei prin părăsirea fastului 
imperial. Dar, spre marea lor 
uimire, au băgat de seamă că 
romanii de rînd erau cît se

dacilor... 
intervenit.

eroice 
înșișiZeii 

după con- 
pentru ca

ce- 
cu 

din
II 

se 
se-

poate de bucuroși că împă
ratul a renunțat la paza ar
mată și la risipa necugetată 
și inutilă a triumfurilor fără 
noimă, încetățenită la Roma 
de pe vremea împăraților 
Nero sau Domitian, care, după 
cum se știe, nici nu prea erau 
întregi la minte. Incâ și mai 
populai era Traian In rîndul 
soldaților. Erau fericiți cînd 11 
vedeau luptînd In rînd cu 
dînșii sau sfîșiindu-șl toga să 
facă feșe pentru răniți.

Și soția sa, Pompeia Plati
na, a fost o femeie de o rară 
noblețe și înțelepciune, cu
prinsă de o sfîntă iubire pen
tru soțul ei, pe care l-a slujit 
cu discreție, eu devotament, 
cu grijă și calm, din umbră, 
ca un izvor rece cînd sufletul 
ti era ars de dureri sau ca 
un izvor cald, cînd inima prea 
iubitului era amenințată de 
înghețul primejdiilor, al pră
bușirilor, ori gloriilor deșarte.

Totuși, în istoria lumii, 
Traian a intrat și a strălucii 
ca un genial comandant și 
organizator care a izbutit să-l 
înfrfngă pe Deoebal și sâ cu
cerească Dacia.

La supunerea Daciei se gîn- 
diserâ, înaintea lui Traian, și 
alți conducători ai Romei. S-a 
gîndit și Cezar; dar a pierii 
asasinat, ca și rivalul său 
regele dac Burebista. S-a 
gîndit și August împăratul 
dar, chibzuind mai adine, s-a 
temut să nu-și știrbească 
nimbul gloriilor cu pata vre
unei infringer! și n-a mai 
pornit războiul. S-a gîndit și 
Domitian împăratul, care I-a 
și dezlănțuit; dar a pățit-o 
rău de tot. Vajnicul popor al 
dacilor, condus în acea vreme 
de regele Decebal, a înfrînt 
de mai multe ori legiunile ro
mane, Dacia lui Decebal de
venise, în adevăr, □ mare pri
mejdie pentru imperiul roman. 
Cel puțin tot atit de mare cit 
cel reprezentat de galii teu
toni, cartaginezi sau părți.

De aceea Traian a făcut 
cele mai intense pregătiri ca 
să-și biruie adversarul din 
munții Carpați. Șapte-opt ani 
toate forțele militare și orga
nizatorice ale imperiului s-au 
aflat concentrate la Dunăre. 
Numai cu o superioritate nu
merică și tehnică din belșug 
asigurată, numai cu o dîrzenie 
în adevăr romană, Traian a 
putut învinge. Numai așa 
Traian s-a putut împodobi, în 
istorie, cu porecla glorioasă 
de Dacicul.

Intru slăvirea eternă a vic
toriilor împotriva dacilor lui 
Decebal, Traian a pus pe cei 
mai buni meșteri să constru
iască un forum sau o piață, 
în mijlocul căruia a înălțat o 
uriașă Columnă, în marmoră 
albă. In jurul ei, sculptorii au 
dăltuit sute de scene și peste 
2 000 de figuri, daci și romani, 
așa că această Columnă tra
iană a devenit o adevărată 
istorie în chipuri a războaie
lor de cucerire a Daciei.

A săvîrșit Traian multe fap
te politice și militare de 
seamă; dar, gloria și-a cu
cerit-o, în primul rînd, pentru 
că a supus Dacia, a organi
zat-o ca provincie romană și 
a început romanizarea ei. Așa 
că, simbolic vorbind, Traian 
cel din vlrful Columnei, ca și 
Decebal cel jertfit sub stejarul 
bătrîn din Carpați, ne sînt 
părinți, strămoși. Poetul a sin
tetizat : poporul român se 
trage din „Decebal cel harnic 
și Traian cel drept.'

Așa se și explică de ce, 
oriunde în țară se văd cons
trucții vechi ori semne ale 
unor mari lucrări, poporul le 
numește a fi de la „tata 
Traian' : Masa lui Traian, 
Valul lui Traian... Chiar plu- 
gușorul începe cu „s-a sculat 
mai an bădica Traian'...

De mult, Decebal și Traian 
s-au preschimbat, pentru noi, 
în simboluri. Întruchipează 
rădăcinile obîrșiei românești, 
întruchipează tulpina din care 
a odrăslit poporul nostru. Și 
e o tulpină tare, bogată în 
calități, vrednică a sta cu 
fruntea sus la scaunul de ju
decată al istoriei de ieri, de 
azi și de mîine.



Cei care desenează și tipăresc hărțile 
noastre sînt adesea nevoiți să-și împros
păteze culorile, cernelurile. Datorită 
grabnicelor prefaceri cărora le sîntem 
deopotrivă martori și părtași, priveliș
tile României de azi se înavuțesc prin 
adaosuri de modernitate și frumusețe. 
Incit, pentru a oglindi chipul în necon
tenită schimbare al țării, penița carto
grafului ar trebui înmuiată de-a drep
tul în argint viu...

Geografia nu rămîne aceeași, mereu 
i se adaugă pagini noi, pe măsura atîtor 
locuri de nerecunoscut. Vlahuță și-ar 
rescrie „România pitorească", „văzîn- 
du-1 pe omul zilelor noastre tot mai 
cutezător față de natură. Mintea și 
brațul, îndreptate spre o valorificare 
superioară a bogățiilor naționale, sfre
delesc, sculptează, ordonează peisajul 
înconjurător.

Kilometri întregi de uzine, ea pe 
valea Trotușului, salba de hidrocentrale, 
ca pe valea Bistriței, șosele tăiate in 
inima Carpaților, orașe care n-au exis
tat pînă acum cițiva ani, eum sînt 
Gheorghe Gheorgliiu-Dej, Bicaz, Motru 
sau Uricani, șirurile de stilpi de înaltă 
tensiune dintr-o zare în alta, asemeni 
unor străjeri ai luminii, baraje, tunele 
și viaducte — toate dau măsura inteli
genței și a forței celor care înscriu 
capitole de geografie nouă. O geografie 
a împlinirilor.

Priviți harta. Sus, în munții Moldovei, 
și-a făcut apariția un nou complex mi
nier, cel de la Leșul Ursului. Iar ca un 
ecou, în același timp, jos la Dunăre s-a 
auzit uruitul primilor vagoneți de mine
reu scoși la lumină în incinta comple
xului minier de la Moldova Nouă. Ade
vărat nouă ! Așadar, la un capăt și la 
celălalt al arcului carpatin au intrat în 
circuitul economic doi munți de aramă. 
Concentratele cuproase și piritoase scoa
se de aici se prefac in metalul din care 
se plămădesc magistralele aeriene ale 
electrificării, se preschimbă în ingrășă- 
mintele destinate fertilizării ogoarelor. 
Incit, despre cei doi munți de aramă se 
poate spune că sînt. la urma urmelor, 
munți de energie și piine.

Priviți harta. Lingă Olt iși desfășoară 
apele argintii un rin pină nu de mult 
necunoscnt: ALRO. înseamnă aluminiu 
(AL) românesc (RO). Rîul acesta, care 
vestește nașterea celei mai tinere ra
muri industriale a țării, izvorăște din 
cuvele de electroliză ale combinatului 
de la Slatina. Insă izvorul său cel mai 
adine, desferecat din bauxită, se găsește 
tocmai în Apuseni, în Pădurea Craiu
lui. De-acolo, el trece prin Combinatul 
de alumină de la Oradea, unde i se 
adaugă noi afluenți : energie electrică, 
cocs de petrol, smoală, pentru a putea 
deveni apoi ALRO.

Priviți harta. Pînă acum cițiva ani 
nu existau aceste pete albastre lingă 
Broștenii lui Creangă și în Cheile Arge
șului. Acum ele indică noile lacuri de 
acumulare a energiei răsărite sub strea
șină Carpaților. După cum, lingă Galați, 
in locul petei albastre care indica pe 
vechile hărți prezența lacului Brateș, 
răsare astăzi o pată verde : semn că în 
locul lui a apărut un nou leagăn al 
porumbului.

Dar să poposim în Cheile Argeșului, 
unde călătorul descoperă cu surprin
dere eă, de-a lungul eitorva kilometri, 
rîul a dispărut din albia sa obișnuită. 
Aprigul fir de apă a fost retezat Ia 
Vidraru de un baraj masiv de beton 
și abia mai la vale, țîșnind pe neaștep
tate dintr-un munte, in care construc
torii au tăiat un tunel, el iși reia visă
tor vechiul drum de legendă spre Curtea 
de Argeș. Locul unde Argeșul se pre
face intr-un rin de kilowați se află 
in măruntaiele pămîntului. Cobori cu 
ascensorul și te trezești intr-un adevă
rat palat, atins parcă de aripa basmnluL 
Pereți acoperiți cu aluminiu, travertin 
și mozaic, lumini împrumutate zilei de- 
afară de către sălbile fluorescente în
șirate pretutindeni. Uimesc și proporțiile 
acestei construcții subpămintene care 
întrece volumul Sălii sporturilor din 
București. Dacă cei o sută de mii de 
metri cubi de steril scoși la suprafață 
ar fi incărcati in vagoane, s-ar forma

Centrala electrică din Craiova

GEOGRAFIA 
ÎMPLINIRILOR
un tren lung de citeva sute de kilo
metri.

Făuritorii electrificării înfruntă și 
inving adversari din ce in ce mai pu
ternici — Bistrița, Argeșul, iar acum 
Lotrul și Dunărea — dăruind peisaju
lui românesc trăsături de nouă măreție 
omenească. Țișnite din cetatea carpa
tină sau curgind pe sub crenelurile ei, 
apele dobîndesc o nouă soartă, supuse 
puterii noastre transformatoare. Cu 
mulți ani in urmă, Mihail Sadoveanu 
inălța aripa unui vis: „Multă lume cu 
bucurie se gindește la apropiate vre
muri cînd pretutindeni va fi pătruns 
civilizația, cind... priveliști neașteptate 
și alte binefaceri vor arăta lumii că 
sîntem unul dintre popoarele cele mai 
ințelepte*.

Să urmărim pe hartă Dunărea, al 
cărei țărm devine și el n capitol al 
geografiei Împlinirilor. Astăzi, străve
chiul ..drum fără pulbere" este jalonat 

de doi piloni infipți, fiecare, Ia cite 
un capăt de țară : la Porțile de Fier 
— hidrocentrala, la Galați — combina
tul siderurgic. Cele două viitoare și 
cele mai puternice cetăți ale energiei 
și metalului. Iar între ele, de-a lungul 
magistralei de apă, iși înalță zidurile 
alte cetăți industriale. Combinate de 
îngrășăminte, de industrializare a stu
fului, de valorificare a lemnului. In 
sfîrșit, un șirag de șantiere navale in 
plină modernizare, dintre care cel mai 
vestit se află la Galați, de unde pleacă 
pe mările și oceanele lumii cargouri 
ducind cu ele nu numai mărfuri, ci și 
faima constructorilor noștri de vase.

Dacă o pornești spre obcini și munți 
și ții firul Bistriței sau al Dornei, al 
Moldovei sau al Sucevei, te întâmpină 
nume de localități care poartă ecoul 
pădurii : Mestecăniș, Molid, Frasin, 
Păltinoasa. Pe măsura codrilor, vechea 
și glorioasa cetate de scaun a domnilor 
moldoveni și-a adăugat in zilele noas
tre o calitate nouă: Suceava, datorită 
celor două mari combinate ale sale, a 
devenit • cetate de scaun a industriei 
moderne, a valorificării superioare a 
fagilor și brazilor Țării de Sus. Pe cind 
se săpa'i fundațiile noilor cetăți indus
triale din luncă, cupa unui excavator 
a scos din culcușul humei o impună
toare frunte de bour, aidoma celei de pe 
stema marelui Ștefan. Puternică este 
renașterea acestor păminturi de stră
veche fală, leagăn al atîtor legendare 
fapte de vitejie din marea cronică a 
luptelor pentru libertatea și neatârna
rea țării. Leagăn al atâtor comori de 
artă de la arhitectura Voronețului la 
muzica Iui Enescu, de la stihul emines
cian la paleta vrăjită a iui Luchian.

Călătorind pe aceste locuri de amplă 
rezonanță națională, te urmăresc cu
vintele lui Vlahuță: „Frintură de rai 
scumpă inimii noastre, grădină cintată 
de poeți..." Cu atit mai adine răsună 
aceste cuvinte azi — intr-o țară a împli
nirilor, unde istoria inscrie pagina sa 
cea mai luminoasă, unde priveliștile se 
Îmbogățesc necontenit cu noi semne de 
civilizație și frumusețe. Viitor de aur—

VICTOR VÎNTU

Am citit un articol din Albina di 
acum aproape 7 decenii avind titlul 
de mai sus. Spicuim din el :

...„Majoritatea plugarilor Bind oameni 
simpli asupra lor trebuiesc Indreplate 
deocamdată privirile. Aceștia trebuiesc 
bine înarmați cu sfaturile științei agri
cole pentru nu mad B ca plnâ acum 
numai niște adevărați sclavi ai muncel 
Bsice."

Am parcurs multe pagini cu valoare 
de document și ne-am clădit — din 
ele — în minte tabloul sumbru ai sa
tului românesc de cîmpie. Am apucat-o 
pe cărările grele de colb ale Bărăga
nului. Am poposit la întimplare într-un 
loc unde oamenii au ridicat, îndrăzneți 
și îndemînaticl, lîngă vatra străveche 
o alta nouă. Satul se cheamă Că- 
zănești. Dacă ar învia fostul moșier 
Cantacuzino s-ar rușina văzînd ce pot 
să scoată din pămînt foștii lui șerbi 
muncind de astă dată pentru ei înșiși. 
In fiecare an producția globală, adică 
tot ce le dă mereaua, crește cu 2 mi
lioane. Un bătrîn îmi spunea istoria 
aceea cu comoara căreia tatăl nu i-a 
dat în vileag locul, înainte de a închi
de ochit Căzăneștii o scot la 
iveală cu mașini moderne din an în 
an mai multe, din an în an mai per
fecționate. Din lanul de floarea soare
lui își înalță honiul, ca un gît de le
bădă, combina. E prima dată cînd 
culeg floarea soarelui cu combina. Nae 
Mărgărit, unul din șefii de echipă, strigă 
de departe spre președinte că a scos 
8 tone peste cît se cuvenea. Trei saci 
la hectar se pierdeau înainte cu îm- 
blătitul florii soarelui — spune Ene 
Oprea, președintele C.A.P

— Am observai că și „CI*, bună 
la vremea ei, e depășită tehnic. Față 
de C3... nici nu se compară, zice el. 
Asta (adică C3) are toba mare, alege 
mai bine bobul, e solidă.

Oamenii aceștia au pornit la înființa
re cu 4 „I.A.R.* — și acum pe ogoa
rele lor lucrează 25 de tractoare de 
ultimul tip...

Stăm de vorbă în cîmp, sub un soare 
fierbinte încă, îndulcit de adierile 
toamnei. Președintele spune că aici se 
află o zonă de denresiuni unde seceta 
își fac< de cap. Arma de luptă e iri
garea. 44 de hectare de porumb irigate 
au dat 6 000 kg la hectar. Irigarea 
se poate extinde pînă la 100 de hecta-

Țărani luminați
re. Dar acolo. In zona aceea, sînt lotu
rile individuale ale oamenilor. Am ri
dicat Întreaga problemă într-o adunare. 
A doua zi au venit pe rind : — „Dacă 
rosturile C.A.P.-ului cer ca acolo să 
punem porumb irigat, să punem. Nouă 
dați-ne lot în altă parte*.

— Cine sînt oamenii aceștia ?
— Cremene Aristide, Alexandru 

Oprea și alții. Alții, adică peste 100, 
care au stabilit ierarhia aceea justă a 
intereselor obștești și personale, care 
au dovedit atît de simplu și atît de 
frumos cum se pot împleti ele. Fiindcă 
100 de hectare irigate înseamnă în plus 
și 15 vagoane de boabe. Se lucrează 
cu 4 sau 5 soiuri de porumb. Se lu
crează cu densități diferite după ume
zeala din sol. Pornesc în fiecare cam
panie la luptă pregătiți pentru cea mai 
grea situație. Față de natură sînt sus- 
picioși și sceptici. Nu iartă tractoriști
lor nici cea mai mică abatere de la 
normele calității.

★

—„Ne trebuiesc țărani luminați a 
munci pămîntul cu îndemînare șl a se 
folosi de bunurile lui", scria Albina in
tr-unui din primele ei numere.

Astăzi, la a 70-a aniversare a revis
tei, în întreaga țară sînt sute de mii 
de țărani care și-au însușit învățăturile 
științei și le aplică în munca pe ogoa
re, în creșterea vitelor, pretutindeni în 
viață.

Și nu numai atît. Țăranii sînt ajutați 
de specialiști. La C.A.P. Căzănești 
sînt un inginer agronom, un inginer 
zootehnist, un medic veterinar și patru 
tehnicieni veterinari. Alți patru tehni
cieni sînt în curs de școlarizare.

Dacă ai putea privi din văzduh ai 
vedea așezate în vîriurile unui mare 
triunghi, sediul C.A.P. cu clubul cel nou 
al cooperatorilor, liceul și gara. E nu
cleul de modernizare a comunei. La ri
dicarea liceului unde învață copiii de 
țărani din 7 sate din jur au pus umă
rul șj au dat și parale la contribuția 
voluntară. Două case din trei sînt noi. 

la fiecare două case o antenă de te
levizor. Ne iese In cale o farmacie de 
tip urban iar la ieșirea din sat cele 
patru blocuri ale lucrătorilor de la în
treprinderea agricolă de stat. Sînt prin
tre locatari și 200 din Căzănești, prima 
generație care a schimbat casa țără
nească cu blocul. Deosebiri de confort 
însă nu sînt. Casele noi au vizi
bile influențe urbane. In privința 
confortului am da de model casa 
Iui loniță Gheorghe. Camerele mo
bilate elegant strălucesc de curățe
nie. (Toate nevestele din sat or fi ca 
Voica, nevasta lui loniță ?) Numai că 
și aici și în alte părți pe pereți sînt 
picturi făcute de Ion Radu și Rada 
Radu care atentează la simțul frumosu
lui. E printre ele și o naiadă despre 
care Aurica, fiica gazdei, spune că-i 
caraghioasă și nerușinată. îmi pare 
bine că a auzit-o și Ion Neagu, care-i 
profesor la școală și director de cămin 
cultural, calitate în care răspunde de 
educația estetică. Ne răcorim cînd 
vedem mai târziu scoarțele și covoarele 
femeilor din Căzănești. Sînt neîntrecute 
creatoare de modele, înzestrate cu un 
remarcabil simț al tonalităților.

...„Primarul în loc să îndemne pe să
teni să-și dea copiii la școală. Ii sfă
tuia să se păzească ca d-o Joimăriță 
căci școala o să facă să se mărească 
blru, să se înmulțească zilele de pres
tație, să vină des rîndul la caraulă. 
—ia fle-care sfîrșit de lună, toți slujba
șii iși luau leafa pînă și vătășeil numai 
pentru învețetor niciodată nu se ajun
geau... Pe iarnă în loc de lemne de 
foc primarul a adus o cioclă de pale 
pe care le-a trîntit in bătătura școlii."

(Din „Satul mieu* de Ilarian 
Velculescu — „Albina* — 1898)

— Despre ce scrii, moș Mărgărit ?
— Despre deschiderea școlii, taică.
E cel mai bătrîn corespondent de 

presă pe care l-am cunoscut. 11 întreb 
cum a devenit corespondent și poves

tea, simplă, • o lecție de responsabi
litate civică.

— M-am dus — zice — Intr-o zi să iau 
ulei și cind ajung acasă dau să gătesc 
și îmi ia uleiul foc In tigaie. 11 miros, 
avea în el motorină. Va să zică băga- 
seră uleiul In butoiul de motorină. Am 
scris la ziar, a apărut, și gestionarul 
m-a luat deoparte : „Să-mi iaci tălică 
una ca asta 7 Hal să-ți dau un kil de 
ulei bun.*

— Nu băiete. îi zic. nu de mine e 
vorba Intîi aici, ci de ăi de ia cîmp, 
de muncesc din greu si tu le dai mo
torină.

...Astă seară însă unul din cel mal 
bătrini oameni din sat scrie despre 
viața copiilor.

Fiu ceva din aurul brut al articola
șului lui scris cu litere bătrinești, no
duroase :

„„Cinșpe din cei mari care au ter
minat liceul sînt la facultăți. 12 sînt la 
școli tehnice. Au tot ce le trebuie să 
ajungă cărturari, că destul am dus noi 
viață de ocară*...

...A început școala și iot satul numai 
Ia asta se gîndește. Din iulie cînd crăpa 
pămîntul de căldură președintele sfa
tului Ie-a umplut curțile cu lemne. Sînt 
1 100 de elevi în Căzănești și 50 de în
vățători și profesori. Cînd copiii termină 
școala generală de 8 ani, din sat, pă
rinții se sfătuiesc :

— Unde-1 dăm î
— Păi unde ? La Căzănești la liceu.
...In fiecare vară colective de învă

țători colindă satul pentru a recenza 
ultimul copil ajuns la vîrsta școlii. E un 
fel de asanare dusă de intelectual cu 
armele sale specifice. Ea descoperă 
punctele de rezistență lațe de cultură, 
și le anihilează. E o %peră nobilă și 
măreață. Cum ar fi t|uns altminteri 
Simona Suditu să la p,emiu la Olim
piada de chimie ? Cum s-ar mai ivi 
speranțele cu care fac furori ? Ionel 
Chiriță, unul din premianții liceului.'înri 
arată caietul de folclor. Se încontrează 
cu unul din profesori (într-o discuție 
particulară) și susține cu cutezanță te
zele creației folclorice și funcția ei is
torică și socială.

...In timp ce părinții lui string în cîmp 
cotolanii de porumb.

T. VĂLEANU
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seamă aleîntre personalitățile de 
știinfei și culturii românești de la sfîr- 
șitul veacului trecut și începutul seco
lului nostru, un loc de seamă îl ocupă 
Spiru Haret. El s-a născut la 27 fe
bruarie 1851 la lași, într-o familie mo
destă. Studiile medii le-a făcut la 
liceul „Sf. Sava* din București, iar 
cele superioare, la facultatea de știin
țe — secția matematici — a Univer
sității din București. în anii de învă
țătură s-a remarcat ca un element în
zestrat, conștiincios,‘dovedind predi
lecții pentru științele fizico-matema- 
tici. Obfinînd, pe bază de concurs, o 
bursă de stat și-a continuat studiile 
de specializare la facultatea de fizi- 
co-matematici a Universității Sorbona 
din Paris, unde în 1878 a fost promo
vat doctor în matematici, cu cele mai 
înalte distincții. Este primul român 
doctor în matematici din Franța.

După revenirea în patrie, a fost 
profesor universitar de mecanică la 
Universitatea din lași și apoi la cea 
din București. Pentru meritele sale a 
fost ales membru activ al Academiei 
Române și a ocupat diferite funcții în 
învățămînt ca inspector general al 
școalelor, secretar general și, în trei 
rînduri, ministru al Tnvățămîntului și 
Culturii. A desfășurat o vastă și rod
nică activitate de cercetare științifică 
în domeniul științelor fizice și mate
matice și în domeniul învătămîntului 
și pedagogiei, de organizare și în
drumare a vieții obștești, pe tărfm 
școlar, cultural și economic. El s-a 
remarcat nu numai ca un mare mate
matician, savant cu reputație mon
dială, ci și ca un mare pedagog, emi
nent om politic și de stat cu vederi 
democratice, mare patriot, bun pro
pagandist, organizator și îndrumător 
pentru propășirea patriei pe calea 
progresului, civilizației și culturii.

Pornind de la faptul că țărănimea 
constituia partea covîrșitoare a popu
lației și era clasa socială cea mai 
înapoiată și obidită, animat de un înalt 
patriotism, Spiru Haret a militat fără 
preget pentru ridicarea economică și 
culturală a țărănimii. El spunea „Ches
tiunea economică merge alături de cea 
culturală, ba chiar, una nu merge fără 
cealaltă*.

în complexitatea problemelor so
ciale care stăteau în fața poporului 
nostru în acea perioadă, Spiru Haret 
a sesizat just că sarcina centrală era 
rezolvarea problemei agrare. „Rezol
varea chestiunii țărănești este o ches
tiune națională de prim ordin".

Sesizînd just că un mare rău de 
care suferea poporul în acea vreme, 
rău greu de doborît, era neștiința, el 
a desfășurat o vastă acțiune cultu
rală la sate. în acest scop a înființat

și culturâ

de ridi- 
a țărăni-

acțiunea 
culturală 
desfășurat o vastă

Liga deșteptarea care avea menirea 
de a se ocupa de educarea și îndru
marea țăranilor prin cămine cultu
rale, biblioteci populare, cercuri cul
turale, șezători sătești, conferințe, 
consfătuiri etc. La 5 octombrie 1897 a 
înfiinfat revista populară enciclope
dică „Albina", iar la 25 noiembrie 
1900 — biblioteca populară „Steaua", 
care au avut o contribuție deosebită 
la răspîndirea culturii și a științei la 
sate.

în coloanele revistei Albina au pu
blicat articole, schite, povestiri, poezii 
numeroși oameni de știință 
din acea vreme.

Concomitent cu 
care economică și 
mii, Spiru Ha ret a
activitate pentru reorganizarea învă- 
țămînfului pe baze realist-știintifice 
potrivit nevoilor sociol-economice și 
culturale ale țârii și pentru aplicarea 
metodelor pedagogice înaintate. Por
nind de la ideea că o școală in ab
stracte este o absurditate și că siste
mul școlar al unei țări trebuie să fie 
oglinda 
fiilor și 
porului, 
este nu 
mînt al 
strămutat, ci de a-i da varietatea in
dispensabilă pentru ca să se poată 
potrivi cu varietatea nesfîrșită a tre
buințelor ce este chemat să satisfacă*. 
Spiru Haret este fondatorul iavoță- 
minlului modem în țara noastră. De 
numele lui sînt legate reforma învă- 
țămîntului secundar și superior din 
1898 și a învăfămîntului profesional 
din 1899. El a organizat învătămîntul 
secundar pe trei secții — clasică, rea
lă și modernă, punînd accentul pe 
orientarea spre tnvăfămîntul realist- 
știinfific. A organizat învătămîntul 
profesional pe trei categorii de școli 
— elementare, inferioare și superioa
re, pentru pregătirea de muncitori 
calificați pentru industrie și agricul
tură și a specialiștilor cu calificare 
superioară.

Spiru Haret a combătut politicianis
mul deșănțat și a considerat că a face 
politică înseamnă „a se ocupa de a- 
facerile statului, a lucra în interesul 
binelui general*. A militat pentru un 
regim democratic, cerînd introducerea 
votului universal. El spunea pe bună 
dreptate „Nu mai este cu putinfă ca 
țăranii să fie ținuți în afară de mun
ca intelectuală, economică și politică 
a țării*.

Prin întreaga sa activitate în dome
niul știinfei, economiei, învătămîntului, 
culturii, Spiru Haret a rămas în amin
tirea urmașilor ca una din cele mai 
luminate personalități a timpului său.

fidelâ a trebuințelor, aspira- 
caracterului national al po- 

el spunea : „Soluția noastră 
de a alcătui întregul învățâ- 
țării după un tip unic și na

„Deocamdată, un lucru s-ar putea face cu înlesni
re : să se formeze o societate pentru propagarea căr
ților și publicațiilor celor bune și utile... Obiectul ei 
va fi de a provoca, de a încuraja și de a susține publi
cațiile de vulgarizare (n.n. popularizare) a cunoștin
țelor Utile, scrierile patriotice și morale, și în genere 
propaganda prin cărți, prin reviste, prin imagini, în 
sensul dezvoltării și întăririi sentimentului patriotic 
și național și a ridicării nivelului moral și cultural al 
poporului".

SPIRU HARET
(O propunere, Albina din 1 octombrie 1900)

Colaboratoi
PETRE 
DULFU

„Munca și lupta dezii 
țară, jertfirea intereselor 
binele patriei au fost soci 
și la toate popoarele ca ! 
înalt merit...

Cu cît oamenii dintr-o 
nesc mai cu sfințenie date 
lor, cu atît țara aceea aji 
locuitorii ei devin mai fei

Iubirea înflăcărată a p 
rea conștiincioasă a datoi 
este una din cele mai fri 
pot să împodobească un o
(Datoriile către patrie, Albina

„Cartea la sate este problema cea mai nobilă care poale să 
ne intereseze. Trecem peste cartea cu istorioare și cu închipuiri... 
Trecem peste cartea cu cîntece... Acestea sînt totdeauna bine 
venite...

Frumoase și roditoare sînt cărțile de literatură bună. Dar 
binefecătoare sînt cărțile de luminare și doctrină.

Setea de cetit a satelor este mare. Scriitorul nostru să iasă 
din visare și nepăsare și să dea hrana de care are nevoie mintea 
și sufletul țăranului: cartea vieții și aspirațiunii sale".

(Cartea la sate altădată și azi, Albina din 1 august 1948)

CEZAR 
PETRESC

„Cred că a venit vre 
cărți pentru sat, adică p< 
tri din lumea plugarilor, 
am scris mai mult cărți d 
tru cititori cu deosebire 
rilor".

(Scriitorii români și 1 
aprilie 19481
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GEORGE 
COȘBUC

„Întîi ar trebui — și vedeți că nici unii nu prea știu 
cum — să mai scoatem din capul țăranului supersti
țiile acestea care îi sînt spre rău. Are el destule obi
ceiuri frumoase și nevinovate, vechi din strămoși, pe 
care trebuie să i le apărăm ca să nu și le piardă. Dar 
superstițiile trebuie scoase din capul lui“.

...„Astăzi este in general admis și 
literat român mai serios nu pune la 
adevărul că punctul de plecare al oricărei pro
duceri literare originale este viață poporului 
nostru. Pe aceasta trebuie să o cunoaștem ca să 
facem un pas înainte în literatura română**. SLAVICI

TUDOR ARGHEZI
„Republica realizează zi cu zi tot alte miracole nebănuite. 

Se ridică orașele. Satele s-au transfigurat...
Citesc lucrătorii din uzine, citesc plugarii, citește o în

treagă lume care nici nu se gîndea să poată vreodată citi.
Republica îi învață să citească, să cînte, să joace, să pic

teze, să scobească piatra, să bată fierul, să scoată din fundurile 
pămîntului marmura, granitul, silexul, cărbunele și petrolul.

Altă viață, altă putere morală și alte realizări ale fiecă
ruia din noi.“

I

bl
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M

NICOLAE 
IORGA

„Cînd un popor se ridică 
numai prin cîțiva oameni, 
ceea ce îndeplinește acest 
popor nu este trainic ; po
porul însuși trebuie să se 
ridice cu toate forțele sale. 
De aceea multe lucruri în
deplinite la noi n-au avut 
soliditatea trebuitoare, fi
indcă au fost îndeplinite 
de o clasă dominantă și de 
personalități excepționale. 
Pînă la ultimul om din- 
tr-un popor trebuie să a- 
jute la creația care nu 
moare niciodată**.
ju<

MIHAIL SADOVEANU
„In zeci și sute de ani, în fiecare primăvară, părinții și bu

nicii noștri s-au bucurat de schimbarea anotimpului, nă
dăjduind o îmbunătățire a vieții. în toate primăverile, as- 
cultînd cîntarea ciocîrliei, s-au bucurat nădăjduind. Insă 
toamna s-au văzut tot obijduiți, înșelați și săraci.

Iată însă că deodată primăverile poporului nostru s-au 
schimbat. Pentru muncitorii de astăzi ai Republicii Popu
lare Române cîntarea ciocîrliei a devenit cîntarea drep
tății**.

(Ciocîrlia, Albina din 24 aprilie 1949)

GAVRIL 
MUSICESCU

„Dar cum poporul, în toată lumea, este talpa 
Țării, păstrătorul istoriei, neamului, datinelor, 
creației lui, apoi el ș-a creat și poezia și muzica 
sa proprie...

Duioasele noastre melodii naționale descriu 
cu culori vii blîndețea și bunătatea caracterului 
poporului român; descriu prin sunete muzicale 
suferințele vieții lui. Și dacă țăranul român mai 
uită de necazul greu ce îndură în luptele vieții 
și suportă cu bărbăție nevoile ce*l apasă, apoi 
aceasta se datorește în cea mai mare parte in
fluenței duioaselor și fermecătoarelor sale me
lodii, care-1 mîngîie în zilele grele și-l veselesc 
în cele bune**.

(Muzica populară, Albina din 7—12 noiembrie 19MI

(înnoire. Albina, 4 martie 1965)

EUSEBIU 
CAM ILAR

„...Cei ce nici nu îndrăz
neau să calce țărîna sau 
iarba pe unde călcau pan
tofii și cizmele domnești, 
oamenii aceia și-au zvîrlit 
azi de pe inimă și de pe 
răsuflet un bolovan de gre
utatea munților — și încep 
un trai nou, într-o orîndu- 
ire nouă, unde săracul și 
oropsitul din trecut are cu- 
vînt de spus și cinste în 
fața obștiei**.

(Pe Mureș și pe TlrT.ave — 
însemnări de drum A'fciaa 
din 24 apriiie



PORNIND DE LA 0 EXPOZIȚIE

PRIMELE
JIPARimi
IX LIMBA 
ROMÂXĂ
La 25 septembrie ne aflam în sala 

unde se deschisese expoziția omagială 
cu prilejul centenarului Bibliotecii 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia. în fața vizitatorilor stăteau deschise 
documente prețioase pentru istoria po
porului român : manuscrise, tipărituri 
rare, ediții prime, și din fotografiile de 
pe panouri ne priveau cîțiva din marii 
ctitori ai culturii noastre. Odobescu. 
Kostâlniceanu, Iorga, Bianu vegheau 
parcă tomurile îngrijite, de ei spre apa
riție si comentate cu dragoste și compe- 
ten' ă

Stăteau acolo, sub sticlă, file îngălbe
nite. de la primul cuvînt scris pe terito
riul român pînă la edițiile prețioase 
din scriitorii clasici sau din documente 
de istorie modernă. Erau toate zestrea 
bibliotecii, de o valoare neprețuită.

Printre volume, la loc de cinste, 
se afla și o carte de început, Liturghie- 
rul de la 1562 al lui Coresi, care ne-a 
evocat perioada de pionierat a tiparului 
românesc, vreme de luptă pentru impu
nerea graiului nostru între celelalte 
limbi folosite oficial, pentru afirmarea 
puterii de comunicare deplină a acestui 
grai.

Strădania învățaților români, clerici 
sau laici, a făcut să apară, pentru început 
primele tălmăciri după cărți reli
gioase slavone, maghiare sau nemțești. 
Reforma luterană, răspîndită în Tran

silvania începînd cu anul 1519, a spriji
nit apariția traducerilor ; luteranismul 
propovăduia — alături de alte idei 
progresiste, îndreptate împotriva feu
dalismului — și folosirea limbilor națio
nale în biserică. Și astfel au apărut 
cărțile românești în mîna preoților ro
mâni. Dar ele trebuiau răspîndite, ca 
să devină un bun comun al tuturor 
celor care vorbeau românește.

Tiparul a soluționat această problemă 
și istoria culturii noastre consemnează 
data apariției primei tipărituri româ
nești : 1544 — Catehismul de la Sibiu, 
tradus din nemțește. Citit în biserică la 
Brașov, din porunca judelui orașului, 
Benkner, în 1559, este reimprimat în 
același an de diaconul Coresi.

Numele lui Coresi se leagă strâns de 
apariția tiparului românesc. Originar 
din Tîrgoviște învață tipografia la ate
lierul de pe lîngă scaunul Țării Româ
nești, după care se stabilește la Brașov. 
Aici tipărește, în 1559 Catehismul, în 
1560 Tetraevanghelul, în 1563 Apostolul, 
în 1564 Evanghelia cu tîlc, în 1570 Li- 
turghierul și Psaltirea.

Coresi n-a fost un simplu meșteșugar, 
el a avut merite însemnate și în munca 
de revizuire a manuscriselor maramu
reșene și nord-ardelene, muncă dusă 
împreună cu cărturarii tîrgoveți de la 
Scheii Brașovului, clerici sau laici. 
Cuvintele mai puțin cunoscute în cele
lalte provincii românești au fost înlo
cuite de Coresi cu unele mai răspîndite. 
alcătuirea frazei a fost simplificată, și 
ordonată. Astfel, prin intermediul tipă
riturilor acestui diacon, se răspîndește 
graiul muntenesc, cel care, peste trei 
secole, va sta la baza limbii literare.

Opera de publicare a primelor cărți 
românești este rezultatul tendinței 
generale a poporului de a demonstra 
că limba română poate sta cu cinste 
alături de celelalte, așa cum, de altfel, 
au arătat-o veacurile care s-au scurs 
de athnci.

De la Liturghierul cu literă înflorită, 
cu pagina ușor afumată de timp, plecăm 
mai departe și trecem prin fața croni
cilor, prin fața manuscriselor lui 
Bălcescu, ale lui Eminescu și ale lui 
Coșbuc, și ne gîndim că toate acestea 
n-ar fi fost posibile fără eforturile de 
veacuri ale tuturor cărturarilor români.

MARILENA VULPE

MAGAZIN
CUGETĂRI

* O viață trîndavă este o moarte venită înainte de 
vreme.

GOETHE 
mare poet german, gînditor și 

om de știință 
11749—1832)

• Timpul e marele învățător. Cu cît știi mai mult, 
cu atît ești mai mîhnit de pierderea lui.

DANTE 
poet italian, (1265—1321)

• Oamenii se aseamănă prin vorbe, dar se deosebesc 
prin fapte.

MOLIERE 
dramaturg francez, 

(1622—1673)

Piramidele. Construcții 
antice de dimensiuni co
losale, construite în Egipt, 
Mesopotamia, Persia, In
dia, Mexic etc. Cele mai 
cunoscute și mal impor
tante sînt piramidele din 
Egipt și Mexic.

Printre cele mai renu
mite piramide din Egipt 
se numără cele de la 
Giseh aproape de Cairo, 
construite în mileniul al 
III-lea î.e.n. pentru fa
raonii Kheops, Khefren și 
Mykerinos.

Piramida lui Kheops, 
considerată printre cele 
7 minuni ale lumii antice, 
are 13S m înălțime (inițial 
avea 146 m), latura de 
227 m și cuprinde 2 521 000 
metri cubi de piatră.

în fotografie : Pirami
dele de la Giseh.

$TiAȚi Câ ...

Un obiectiv tu
ristic de mare a- 
tracție este Lacul 
Sfînta Ana. Lac de 
origine vulcanică 
situat în Carpații 
Orientali, lîngă 
Tușnad, el are o 
suprafață de 22 
hectare și o adîn- 
cime maximă de 
7 metri. Adînci- 
mea lacului este în 
scădere (în 1870 
avea 12 metri a- 
dîncime.

CÎT TIMP DOARME OMUL?
Suseni est* o manifestare 

ix.— â importantă atît Ia
sa : tz la animale, care

cp* - i_~iativ o treime 
—m v-ctă Asia înseamnă că 
— K de acu de viață, un om

- — • c—20 de ani. Ani- 
te d® -rzperiență, împie-

s. ea • s< doarmă, mor. Un 
c. aw poafe răbda de foame 
X “ de ;i:e dar nu poate 
fei ~: ~.’.i de 13 zile fără

dsteiară. De obicei, el 
c rs dană 4—5 zile.

— i care, deși
ăxz — a>d obișnuit numai

5—6 ore din 24, se simt totdea
una perfect sănătoși și apți 
de muncă. Ei reprezintă insă 
excepții. Astfel, Petru I dormea 
5—6 ore din 24, fiind totdeauna 
vioi și plin de energie. Cu
noscutul inventator american 
Edison lucra intens nopți 
întregi la rînd și dormea foarte 
puțin, ceea ce nu l-a împie
dicat să trăiască pînă la 
80 de ani.

în caz de îmbolnăvire a 
sistemului nervos, omul poate 
cădea zile, luni sau ani de-a 
rîndul într-un somn letargic.

neobișnuit pe care l-a creat 
cu 55 de ani în urmă din miez 
de pline. Ceasul indică timpul 
cu o mare precizie și nu a 
fost reparat niciodată. Cu 
timpul, cutia și mecanismul 
au devenit tari ca piatra.

Medicii de la spitalul admi
nistrației pentru problemele 
veteranilor din Brooklyn 
(S.U.AJ au reușit să creeze 
șuruburi speciale pentru suda
rea oaselor. Acestea se con
fecționează din oase de taur, 
la un strung obișnuit. Experi
ențele efectuate pe ciini au dat 
rezultate deosebit de satisfă
cătoare La 48 de ore după 
introducerea unor asemenea 
șuruburi in femurele luxate 
a doi ciini, ei au putut deja 
să meargă, iar peste 10 zile 
— să fugă. După două săptă- 
mini, radiografiile efectuate 
au arătat că șuruburile s-au 
resorbit complet.

...in Golful Persic există o insulă — 
Insula Ormuz — alcătuită in întregime 
din sare ? Pe această insulă nu cresc nici 
plante nici arbori și nu trăiește nici un 
fel de viețuitoare.

...in apele mărilor și oceanelor de pe 
planeta noastră se găsește atita aur incit 
dacă ar fi adunat la un loc s-ar obține 
un lingou greu de 8 miliarde de tone ?

...în deșertul Sahara cade in 100 de ani 
mai puțină ploaie decît cade in București 
intr-un singur an ?

...in Australia și in Noua Guinee 
trăiesc cei mai mari fluturi de pe 
Pămint ? Ei pot atinge o lungime de 
26 cm. Băștinașii ii vînează pentru 
carnea lor care, se pare, e foarte gus
toasă.

...in masivul Retezat se află lacul 
denumit Tăul Custurii, Iac glaciar, situat 
la cea mai mare înălțime din țara noas
tră : 2 270 metri ?

...unele plante și arbori trăiesc sute și 
chiar mii de ani ? Așa, de pildă, iedera 
trăiește 200 de am, frasinul — 300—400, 
stejarul — pînă la 2 000, sequoia (arbo
rele mamut) — 8 000 iar o ferigă (macro- 
somia) din Australia trăiește chiar 15 000 
de ani.

Este cunoscut cazul unei 
fetițe oare a adormit la vîrsta 
de 4 ani și s-a trezit la 22, 
după 18 ani de somn neîntre
rupt. Vîrsta ei psihologică a 
rămas însă aceea a unui copil 
de 4 ani. Primul lucru pe care 
l-a cerut atunci cînd a deschis 
ochii a fost păpușa.

In 1918, acad. I. P. Pavlov 
a studiat cazul bolnavului 
Kacialnik, care a adormit li 
vîrsta de 40 de ani și s-a tre
zit la 60. In toți acești 20 de 
ani, bolnavul a fost hrănit pe 
cale artificială.

Beton 
din bumbac

La Institutul de cercetări 
pentru materiale plastice din 
R.S.S. Kirghiză, la prepararea 
betonului, în loc de ciment, a 
fost folosit un produs de hi- 
droliză al cojilor semințelor 
de bumbac. Rezistența la 
compresiune a acestui beton 
crește astfel de trei ori, rezis

tența la întindere — de cinci 
ori și rezistența la încovoiere 
— de opt ori. Acest beton nu 
este atacat de apă, nici de foc 
sau acizi. Folosit în combina
ție cu metale, de exemplu 
oțel, aderă atît de puternic, 
încît la încercări de rupere, se 
rupe mai întîi armătura de 
oțel.



AUTO - INTERVIU

AUTO-CRITIC
Zilele trecute a venit la redacție u 

vechi cititor că ne felicite cu prilejul 
împlinirii venerabilei virite de 70 de 
ani (a revistei).

Reproducem după banda de magne
tofon, discufia care a avut loc In cadrul 
secției noastre :

— Aici e „satira ți umorul 7*
— Nici n-ati intrat bine ți ați început 

cu critica.
— Vroiam să știu dacă am intrat 

In biroul unde se realizează materia
lele umoristice.

— Ne însușim critica dumneavoastră—
— Era numai o întrebare dar luafl-o 

cum vreți. In sfirșit, vreau să vă feUdl 
pentru cei 70 de ani de activitate.

— Val, dar noi nu lucrăm de 70 de 
ani la Albina.

— După iniățișarea dumneavoastră 
așa mi-am zis și eu. Dar după bancari—

Aici magnetolonul s-a dereglai așa 
că n-am putut reconstitui răspunsul 
nostru.

— Citesc adesea pagini semnate de 
doi oameni. Cum lucrați In doi ? Nu vi 
se întimplă să vă încurcat! rural pe 
altul și să vorbiți deodată 1 Sau poale 
aveți o planificare : unul un rind — 
altul celălalt rind.

— Noi ne-am organizai altlel munca. 
Unul o responsabil cu satira și celălalt 
cu umorul.

SATIRA SI UM

— Aha 1 Dar văd că In concediu 
pleacă mereu numai cei cu umorul. Aș 
vrea să știu dacă pe teren sinleți bine 
primi fl 7

— Foarte bine— Fină se află că «In
fern de la satiră și umor.

— Afi mai revenii vreodată prin vreo 
comună in care ați criticai pe cineva, 
ca să vedeți dacă s-au indreplal lu
crurile 7

— Da, dar numai in doL
— De ce ?
— Făi nn șAfl că unde-s doi pnlerea 

crește 7
— De asta stnieți atit de combativi 

și curațoșl Văd că In flecare număr 
criticați cu tărie președinți do sfaturi 
populare regionale și raionale, UBCAP- 
urile, comitetele do cultură do toate 
gradele, ba chiar șl pe cile unul care 
a tras o dușcă In plus la bufet

— Și colaboratorii noștri sini toarte 
combativi mai ales in materialele caro 
nu sînt pe concreL

— Om mai colaborează fa pagina 
do satiră ?

— Top coi caro an umor.
— Făi dacă an, de ce-l fin numai 

pentru ei?— Ce ml place mie In revista 
dumneavoastră o că nn vă Umil ați cn 
umorul numai in pagtaa care-l este 
destinată. Am IntOnit uneori materialo 
umoristice și la alte pagini.

0
— Și ce v-a mai plăcut din cele apă

rute în ultima vreme In revistă 7
— Urmăresc cu mult Interes schițele 

și povestirile, romanul de aventuri cu 
„va urma", iml plac cronicile literare 
și cinematografice din pagina cultura
lă, cuvintele încrucișate...

— Dar unde ați citit dumneavoastră 
toate astea ?

— In Albina. Nu v-am spus că sînt 
un vechi cititor ? In încheiere vă rog 
să-ml spuneți ceva despre proiectele 
dumneavoastră de viitor.

— Judecind după originalitatea în
trebării se pare că ați fi șl dumnea
voastră gazetar. Avem proiecte mari. 
Cel mai Important: să redactăm pagina 
umoristică a numărului festiv Albina 
— 100 do an! Undo meri pul că am șl 
început să no pregătim pentru eL Avem 
niște bancuri mai vechi pe care o să 
le putem da drept noi. Credem că n-o 
să le mal recunoască nimeni. Și plnă 
atunci vrem să facem cu flecare număr 
un pas înainte.

— Oho 1 Departe o să a| ungeți.
— Nn vă supărați Ia venire nn v-am 

reținut nurnele—
— Păcală 1

ANDBEMIB

Pt. cenf. ANDREI CROITORI] 
și VLADIMIR PANĂ

,,Cin- 
tecul 
pre

ferat"
Iubiți ascultători din sate, 
Transmitem astăzi în eter 
Din „cîntecele preferate' 
Vreo cîteva mai cu... piper I

In familiută, știm prea bine, 
Prieteni la prieteni trag ;
Ca un „deochi* la armonie, 
Le dedicăm Prieten drag.

Gnd, criticat Intr-o ședință,
Se indignează cineva.
Cu răzbunareo de-amenințâ 
Transmitem Nu te supăra.

Unora de la sfaturi, care 
De drumuri nu se sinchisesc, 
S-asculte Strada-n difuzoare — 
Poate c-așa la... drum pornesc.

Te caut... discul se-adresează 
Acelora cu mîini prea lungi 
Și pe deplin îl completează 
Bundița nouă — dar în dungi.

Unor scandalagii de seamă,
La Bun e vinul ghiurghiuliu 
Le-aducem Liniște la cramă 
Și Noapte bună că-i tîrziu 1

Pe funcționarul ce amină
(îl știu și eu, îl știi și tu...)
Să ascultăm cum îl îngînă 
Păpușa care spune nu.

Iar navetistului Ionică,
Ce la servici stă ca pe jar,
Cu Trenule mașină mică 
Să-i amintim de-al său orar.

Nu-ncape-aici întreaga listă — 
Dar melodiile eu sper 
Că tipărite în revistă 
Nu se vor pierde în eter...

EMANOIL MIHAILESCU

Basmul cel adevărat
— Ce faci mult prea stimate Făt- 

Frumos ?
— Păi ce să fac ? Dansez și cînt în cor. 
— Și ce mai știi de zmeul fioros ?

* — Se agită supărat, e dirijor I

:— Ileana Cosînzeana ?
— O pierdui ;

Pe aici sînt toate blonde și înalte
Prin fetele acestea drept să spui
N-o pot deosebi de celelalte.

«
— Dar Sfarmă Piatră ?

— Tot neobosit. 
Din pietre mari el face mărunțele 
Așa că de curînd a devenit 
Brigadier la construit șosele.

Păcală și Tîndală sînt actori
De scheciuri umoristice-n brigadă 
Cu glumele lor vechi, adeseori 
Ajung chiar și la Teatrul de Estradă.

Și armăsarul mîncător de jar
Acum e slab sărmanul ca o scoabă 
Ocupă post de Pegas titular 
Și toți poeții mi l-au pus la treabă.

— Dar pasărea măiastră ?
— A plecat 

C-un meșter faur, ager spiriduș 
Pe care l-a iubit și inspirat 
e- Cum se numește ?

— Constantin Brâncuși.

Poate n-o să vâ vină 
să credeți, dar ieri am 
stat de vorbă cu un 
fachir. Fachir, în carne, 
oase ți... turban. Aștep
tam să intru Ia o poli
clinică raională și de
odată aud o voce:

— Tot la doctorul 
lonescu ?

— Toll
— Tot astenie ?
— Nu ! Mă supără o 

afurisită de durere de 
cap, îi răspund eu și-l 
privesc cu atenție pe 
noul venit. Acesta ob
servă și...

— Permiteți 1 Protopo- 
pescu... Fachir catego
ria a IÎI-a 1

— Încîntat I Vasiles- 
cu, directorul căminului 
cultural din Siceria de 
os.

— Mă bucur că am 
de-a face cu un om care 
lucrează tot în branșa 
artistică.

— Dar— iertați-mâ că 
vă întreb, cum de v-ați 
ales tocmai meseria 
asta de... fachir ?

— Păi, să vedeți! Eu 
de fapt am fost îniii 
contabil la un G.A.S. 
Aici mi-am început ca
riera -cu mici scamato
rii— Făceam să dispa
ră cîteva mii de lei 
intr-o clipă...

— Prin sugestie In 
masă ?

— In masă, scaune șl 
alte obiecte de inven
tar pe care le transfe
ram prin formula „hocus 
pocus" la domiciliul 
meu.

— Interesant.
— Apoi am trecut Ia 

experiențe mai compli
cate : am început să 
înghit—

— Săbii ?
— Nu 1 Fonduri.., Am 

cumpărat S 327 de plici- 
pllciuri moartea muște
lor pe care le-am legat 
la coada vacilor.

— Modern 1
— Șl ca să nu se su

pere oițele din G.A.S. 
le-am cumpărat 2 634 de 
claxoane în locul tălăn
gilor care, trebuie să re

cunoaștem, că sini de
pășite. Nu 7

— Știu șl eu 7
— Apoi, fiindcă tot au 

mal rămas niște fonduri 
necheltuite, am cumpă
rat 12 frigidere Fram, pe 
care le-am adus la noi 
la contabilitate.

— Ce făceați cu 
atîtea ?

— Am băgat arhiva 
In ele— Știți cum e ar
hiva, cam veche— 
Mi-era să nu se strice... 
cifrele 1

— Dar parcă se aude 
un sîsiit.

— A l E șarpele meu 
Boby 1

— Aoleu 1 Făcui eu 
privind înfricoșat spre 
un coșuleț de paie unde 
își avea culcușul Boby, 
care se porni din nou 
pe sisilt.

— Nu vă fie teamă. 
Șarpele care sisiie nu 
mușcă, făcu stăpînul 
său. Apoi băgă mina în 
buzunar și scoase cîte
va pioneze. Le înghiți 
pe toate cum ai înghiți 
un antinevralgic.

— Ce faceți 7
— Mă iertați 1 Sînt 

Ia regim. Doctorul mi-a 
spus că nu mai am 

voie iatagane... Trebuie 
să înghit doar lucruri 
ușoare : cuțite, bricege, 
lame de ras...

— De-c r sinteți atit 
de palid 1

— De la Insomnie. 
Nu mai pot dormi pe 
cuie... Mă gidilă... De 
altfel de cînd a venit 
controlul financiar, stau 
pe... ace. Numai o mi
nune mă mai poate 
salva.

— Și de ce n-o 
faceți 7

— Știți... Nu pot să 
fac minuni I N-am stu
diile complete. Sînt de- 
abia fachir a IlI-a.

— Seral 7
— Nu, fără frecveațăt 

Am nevoie de un certifi
cat medical, pînâ n«ce 
controlul. Nu cumvu ii 
cunoașteți pe doctorul 
lonescu ?

— Ba da 1
— Atunci, fie-vă mi’ă 

de un biet fachir și pu
neți-mi și mie o pilă.

— Pile aveți voie ?
— Pilele îmi fac 

toarte bine. Cu o con
diție : să iie proaspete 1

SILVIU
GEORGESCU

MIRCEA PAVELESCU



CULTURA IN SATUL
Semnează •
1 COSTACHE ANTONIU B Iubitori ai artei teatrale

Artist al poporului

2 Prof. univ. dr. docent MIHNEA GHEORGHIU B Un factor de civilizație
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Culturâ și Artâ

3 ANGELA POPESCU BREDICENI B Cartea și biblioteca
directoarea Bibliotecii Centrale de Stat

4 Prof. dr. docent V. STRATULA B între Dunăre și Olt

5 DUMITRU FĂLTICEANU B Receptivi la frumos
secretarul Comitetului regional
pentru cultură și artă Dobrogea

învă-
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im- 
ales
de-

Imi amintesc limpede de 
țătorul satului, Ion Anton — care 
și-a dat primul seama cit de 
mult iubesc teatrul.
In micul sat Țigănești din apro

pierea lașului, datorită flăcării care-i 
încălzea inima și care a cuprins inimile 
școlarilor mai măricei, luase naștere 
un mic colectiv teatral cu care cutreie
ram satele din jurul lașului. De echipe 
organizate de amatori nu prea putea 
fi vorba pe atunci, în primii ani ai 
secolului nostru. Dar se găseau oameni, 
tineri sau mai vîrstnici, care-și dăruiau 
orele dinspre înserat sau ceasurile de 
tihnă ale duminicilor recitării versuri
lor. întruchipării rolurilor cu precădere 
din piese ale clasicilor noștri.

Au trecut peste șase decenii de 
atunci, timp în care omenirea a fost 
zguduită de două războaie mondiale. 
Ultimele două decenii au adus în an
samblul viefii noastre, pe toate planu
rile, uriașe prefaceri

Dacă existau unele vechi formații de 
amatori cu tradiții la sate, cum ar fi 
coruri, tarafuri sau echipe de dansuri, 
echipele teatrale de amatori au cunos
cut o râspîndire mai sporadică. înfiin
țate și însuflețite de cite un învățător 
entuziast, dascăli pretuiti ai satelor, 
ele nu puteau însă dăinui prea mult 
din lipsa unui sprijin material cores
punzător. a unui interes susținut din 
partea autorităților. Cit de 
presionante ne apar mai 
astăzi — văzute prin ceata 
ceniilor care au trecut — încercările 
și eforturile acestor entuziaști care se 
încăpățînau să valorifice și să răspîn- 
dească tezaurul neprețuit al artei 
populare sau culte : producții folclorice 
care scoteau la lumină datini străvechi 
sau transpuneri scenice, poate naive, 
dar comunicînd întreaga emoție și vi
brație a unor piese ce stau la temelia 
dramaturgiei noastre naționale.

Ce distanță uriașă am străbătut de 
la mica echipă alcătuită din elevii unei 
școli dintr-un sătuc moldovean și lau- 
reații zilelor noastre, mîndri finaliști ai 
festivalurilor bienale de artiști amatori. 
Avînd cinstea și bucuria de a face 
parte din juriul acestor festivaluri, am 
fost fericit de a putea asista la ade
vărata revărsare de energie și frumu
sețe pe care o prilejuiesc aceste în- 
tîlniri. Zeci de mii de iubitori ai artei, 
harnici muncitori ai ogoarelor, se în
trunesc pentru a dezvălui o lume ne
secată de surprize : și de cîte ori nu 
descoperi printre ei talente autentice, 
viguroase, emoționante. Descoperite și 
stimulate, ele servesc cu devotament 
unei arte care le-a deschis ochii asupra 
a ceea ce înseamnă frumusețe, culoare, 
expresivitate, lumină. Și izvoarele por
nesc nu numai din munți, ci le auzi su- 
surînd și pe cîmpie sau lingă mare (e 
vorba de „izvoarele* de artă, mereu 
proaspete, care îmbogățesc structura 
spirituală a poporului nostru). E-Ie se 
revarsă cu impetuozitate într-o „mare* 
vie, mișcătoare : aceea alcătuită din 
zecile de mii, din milioanele de spec
tatori, din sălile căminelor culturale și 
pînâ în marea sală a Palatului din 
Capitala țării.
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Modțil în care funcția cinemato
grafului, ca purtător de artă și 
informație culturală și ca factor 
de civilizație se poate exercita 
ca bune rezultate în viața satu- 

be aeE*eesc de azi, a reprezentat me- 
** ".re *cc e preocupare specială, 

M ce ;rr-r*; răspîndirea terito

rială a unităților, cit și utilajul și pro
gramul acestora.

Spectatorul din sate, informat prin 
presă, radio și televiziune, despre nou
tățile culturale, a doblndit spirit de 
selecție și are preferințe. In prezent, 
toate comunele de reședință și satele 
mari sînt cineficate, rețeaua aceasta 
însumind aproape 6 000 de cinemato
grafe, cu o frecvență (după datele a- 
nului trecut) de aproape 80 milioane 
de spectatori anuaL O cifră care, 
raportată la numărul de locuitori, ex
primă o situație foarte îmbucurătoare 
în suma cerințelor culturale ale lumii 
satelor noastre.

Fiindcă e bine să insistăm o clipă 
asupra statisticilor, nu-i rău să ne a- 
ducem aminte că astăzi, tn fiecare ra
ion al țării există mai multe cinema
tografe decît ființau într-o regiune în
treagă prin 1952-57, ca să nu mai vor
bim de „luxul" pe care-1 constituia 
pentru țăran, înainte de 1947, să se 
ducă la cinematograf, la oraș. Pro
gresul rapid al cineficării, în anii din 
urmă, ne permite să trecem la amelio
rarea radicală a spectacolului de film 
tn sălile sătești, tn care scop rețeaua 
rurală a început să fie dotată cu no
ul aparat T 16 stabil, cu arc, pentru 
filmul celor pe ecran lat.

In paralel cu aceasta, vorbeam mai 
înainte de preocuparea cineaștilor pen
tru repertoriul rețelei noastre.

Fondul de filme aflat la dispoziția 
regiunilor cuprinde circa 50 000 de copii 
dintre care 22 000 filme artistice și 
28 000 filme documentare, ceea ce per
mite ca fiecare cinematograf să pre
zinte filme noi, uneori concomitent cu 
cinematografele din orașe. Peste 80 Ia 
sută din acestea au pe afiș, sâptâ- 
mlnal, 2—3 filme artistice precum și 
programe de filme documentare (știin
țifice, agricole, reportaje sportive etc.).

In repertoriul cinematografelor, un 
loc de seamă îl ocupă și filmul ro
mânesc, care oglindește prefacerile spi
rituale și social-economice din țara 
noastră, sau luptele poporului pentru 
făurirea patriei de azi. Filmele din 
producția națională au cîștigat încre
derea și simpatia spectatorilor. In 
cursul anului 1966 numărul spectatori
lor la vizionarea filmelor românești s-a 
ridicat la aproape 50 milioane ; Tudor, 
Neamul Șoimâreștilor, Lupeni ’29, Setea, 
Pădurea spînzuraților. Haiducii, s-au 
bucurat de o primire cu totul deose
bită. Primirea entuziastă a filmului Da
cii, aflat în prezent pe multe din ecrane
le cinematografelor din țară, demon
strează simpatia cu care sînt primite 
realizările producției românești care 
îmbogățesc epopeea națională cine
matografică.

Paralel cu rularea filmelor artistice, 
cinematografele de la Bate prezintă un 
număr mare de filme documentare, e- 
dițli și reportaje filmate de o mare va
rietate tematică. Educația științifică și 
educația estetică merg astfel mînâ în 
mînă și contribuie în chip rodnic la 
echilibrarea repertoriului cinematogra
fic sătesc, tn fiecare an, aceste filme 
sînt folosite cu succes în cadrul în- 
vățămîntului agrozootehnic de masă, 
desfășurat prin grija Consiliului Supe
rior al Agriculturii în colaborare cu 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Prin filmele do
cumentare agrozootehnice, țărănimea 
noastră cooperatistă ia cunoștință de 
metodele înaintate de cultivare a pă- 
mîntului, de creștere a producției ve
getale și animale, pentru continua îm
bunătățire a nivelului de trai, pentru 
progresul economic al țării.

Activitatea cu filmul, în ansamblu! 
formelor cultural-educative de masă ce 
au loc la căminele culturale, cuprinde

La biblioteca din Bortova — Caransebeș

organizarea unor dialoguri tovărășești 
tn care se dezbat problemele vieții de 
familie, în special ale educației tinere
tului. Pe de altă parte, în fiecare an. 
Festivalul filmului pentru sate, acțiune 
de cea mai mate amploare, atrage mi
lioane de spectatori. Dacă tn anul 
1963, la manifestările prilejuite de pri
mul festival, au participat 9 milioane 
de spectatori, tn anul 1966, în cele 
peste 10 000 de localități în care s-a 
desfășurat, numărul intrărilor la film a 
atins aproape 16 milioane.

Prin conținutul său educativ ediția 
actuală tși propune sâ contribuie la 
popularizarea politicii interne și exter
ne a partidului nostru, la dezvolta
rea conștiinței socialiste a țărănimii 
noastre, la ridicarea nivelului de civi
lizație al satului, în comparație cu 
noile așezări urbane apărute.

Bilanțul anului 1966 a evidențiat re
zultatele deosebite în activitatea între
prinderilor cinematografice regionale, 
dar succesele înregistrate sînt și re
zultatul unei munci susținute, din par
tea activiștilor culturali care, cu pa
siune, dragoste și competență, desfă
șoară o laborioasă activitate pe tă- 
rîmul muncii cultural-educative. Este 
vrednică de remarcat activitatea mul
tor cinematografe sătești unde munca 
cu filmul se îmbină armonios cu cele
lalte activități culturale în cadrul că
minului. Pot fi citate cu meritată laudă, 
pentru rezultatele muncii lor, că
minele culturale din comunele : Avrig 
(reg. Brașov), Stîlpu (reg. Ploiești,), Pri- 
boienl (reg. Argeș), Iancu-Jianu (reg. 
Oltenia). Balta Albă (reg. Mureș-Au- 

tonomă Maghiară), Ovidiu și Mahmudia 
(reg. Dobrogea), Podoleni (reg. Bacău), 
Independența (reg. Galați), Sînicoară 
(reg. Cluj), Zâpodeni (reg. Iași), Salsic 
(reg. Maramureș), Secul (reg. Banat), 
Cîlnic (reg. Hunedoara), și încă multe 
altele. La aceste eforturi, comite
tele de cultură și artă Iși aduo 
prețioasa lor contribuție conducînd 
și organizînd temeinic întreaga muncă 
culturală, preocupîndu-se îndeaproape 
de rețeaua de unități cinematografice, 
instrument modern și eficace, de spri
jinire a activităților cultural-educative 
de masă. Sinteză tehnică, incompara
bilă, a tuturor artelor cunoscute, 
filmul reprezintă astăzi un factor Im
portant de educație științifică șl es
tetică, un factor de civilizație.
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 Menirea cărții șl bibliotecii în

satul românesc contemporan nu 
poate ii desprinsă de rosturile 
întregii activități culturale pe 
care partidul și statul nostru 

o promovează pentru luminarea minții, 
înzestrarea sufletului și creșterea pri
ceperii făuritorilor noii Românii, virtuți 
fără de care ridicarea bunăstării ma
teriale nu s-ar putea prea lesne săvîrși 
- "ici socoti ca o datorie bine împli
nită.

„Poporului — spunea tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu la Congresul al 
IX-lea al Partidului — adevăratul făuri
tor al tuturor bogățiilor patriei, trebui* 
să-i închine oamenii de artă și cultură.
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tot ceea ce pot crea mai frumos și 
mai bun*. Unor asemenea rosturi le 
este închinată și activitatea așezămin
telor noastre de cultură. Cel ce străbate 
astăzi satele patriei noastre își poate 
da seama cum se împlinește acest crez, 
această operă de zidire continuă, mi
găloasă dar sigură, în care sta
tul cheltuiește cu generozitate energii, 
idei și bani, tumind temeiuri noi as
pirațiilor de cultură și setei de cu
noaștere ale poporului.

Vîrstnicul căruia în anii tinereții i-a 
încăput în mină „Semănătorul* lui 
Vlahuță și Coșbuc, își va aminti desi
gur de înflâcăratul apel al lui Vlahută : 
„Cărți, cărți pentru popor 1 Acolo e un 
suflet mare care cere lumină 1 Acolo 
stau genii ascunse gata sâ sbucneascâ... 
Acolo-i puterea și viitorul nostru*.

Dacă s-ar pomi la scrierea unei 
Istorii, a răspîndirii culturii în rîndurile 
poporului, s-ar putea urmări mai cu 
ușurință cum această idee durează de 
mai bine de un secol, începînd cu 
„Foia sătească' a lui Gheorghe Asachi 

și Mihail Kogălniceanu, fără a uita de 
„învățătorul satelor*. Dar „iscusita ză
bavă', cum obișnuia Miron Costin să 
numească lectura, și-a găsit propovă
duitorii ei, nu numai din rîndul unor 
eminente personalități, dar și din rin- 
dul unor mai modești intelectuali. S-ar 
putea trece oare cu vederea pilda învă
țătorului Ion Aristotel din Băbeni 
(Rîmnicu-Sărat), sau a profesorului 
Radu Cercel, revizorul județului Ilfov, 
sau a învățătorului Nicolae Theodorescu 
din Forești (Suceava) sau a învățătoru
lui Ion Cosmescu din Obileștii Noi 
(Ilfov), înfăptuitorii primelor biblioteci 
populare la sate 1 Pe munca neobosită 
a învățătorilor și pe serviciile unora 
din cei mai prețuiți scriitori (Vlahuță, 
Coșbuc, Sadoveanu) s-a sprijinit și 
Spiru Haret atunci cînd a purces la 
crearea de biblioteci publice rurale. 
Cam în aceeași vreme în care loan 
Pop-Reteganul și redacțiile revistelor 
de peste munți făceau danii bibliotecii 
din Băbeni, „Astra' muncea neobosit 
la înființarea de biblioteci în mediul 
rural, astfel încît pînă la izbucnirea 
războiului „avea cîteva mii de biblio
teci, în toate satele ardelene'.

In perioada din preajma primului 
război ca și în cea cuprinsă între cele 
două războaie, numeroase asociații, 
societăți, fundații și ligi culturale locale 
și naționale au militat pentru crearea 
de biblioteci. Casei Școalelor i se da- 
toresc cele 1 000 de biblioteci create 
pînă în anul 1916, ca și cele 4 129, înfi
ințate în primii ani de după război 
(1922—1923). In jurul anului 1930, Em. 
Bucuța consemna, fără a se sprijini pe 
• statistică prea riguroasă, un număr 

de 3 000 de biblioteci ale „Astrei* și 
vreo 8 000 ale Casei Școalelor. Din 
păcate însă strădaniile nu-și culegeau 
roadele scontate. „Biblioteca populară 
— spunea D. Guști — e o formă de 
organizare culturală, care nu mai poate 
lipsi nici unei fări culte... procedura 
noastră n-a fost cea mai fericită. Am 
pierdut din vedere că biblioteca e un 
așezâmînt în care intră mai multe ele
mente : local, carte, bibliotecar, buget 
public și ne-am mulțumit de obicei să 
ne îngrijim numai de unul. Am crezut 
că ajung niște cărți într-un dulap, risi
pite prin sate pentru ca misiunea tran- 
sfuziunii cunoștințelor și desfătării 
minții și sufletului sâ aibă loc. Această 
minune însă, ca atîtea alte minuni za
darnic așteptate, n-a avut loc". Iată 
de ce, socot că statisticile din acea 
perioadă nu pot fi tălmăcite fără ală
turarea unor astfel de mărturii edifica
toare 1 Firesc minunea așteptată de cei 
ce au trudit în acei ani la înjghebarea 
de biblioteci în mediul rural nu se 
putea înfăptui din pricina modului în 

care era orînduită societatea noastră, 
atunci, iar eficiența nu putea fi pe mă
sura strădaniilor ce se depuneau 1

In anii ce au urmat eliberării, cînd 
poporul nostru „harnic și cutezător' a 
trecut sub conducerea partidului la zi
direa unei vieți noi, culturalizarea ma
selor a devenit unul din țelurile de 
seamă ale politicii de partid și de stat. 
Pretutindeni în satele patriei noastre au 
fost durate „cetăți ale minții* — cum 
îi plăcea aceluiași Bucuța să numească 
bibliotecile — statul democrat-popular 
a dat legiuiri anume care să ducă la 
crearea de biblioteci, creînd totodată și 
o instituție care să le înzestreze — 
Fondul de Stat al Cărții — și o alta 
— Biblioteca Centrală de Stat — care 
să îndrume activitatea miilor de biblio
teci publice ce luau ființă într-un ritm 
nemaiîntîlnit în istoria bibliotecilor ro
mânești. Statisticile din anii noștri, si
gure și permanente, nu sporadice și 
întîmplătoare, ca în trecut — exprimă 
în cifre împlinirea năzuințelor unor 
generații întregi 1 11 036 biblioteci pu
blice, dintre care 3 236 biblioteci comu
nale și 2 318 biblioteci sătești; 8 528 bi
blioteci școlare, din care o parte se 
află în mediul rural, iată bilanțul anului 
1966. Zestrea bibliotecilor publice se 
ridica la 43 905 000 volume, din care în 
cele 5 554 biblioteci comunale și sătești, 
luate laolaltă, se găseau 22 345 000 vo
lume. Este lesne de măsurat pasul 
uriaș care s-a făcut dacă vom aminti, 
de pildă, că in perioada 1925—1930, 
Casa Școalelor consemna cu mîndrie 
trimiterea în bibliotecile sale a unui 
număr de 120 000 volume și tipărirea — 
în bună parte pentru nevoile acestor 

biblioteci — a unui număr de 2 250 000 
exemplare 1

In același an pe care l-am luat în 
considerare mai sus, cele 11 036 biblio
teci publice au înscris un număr de 
5 908 000 cititori, care au consultat 
50 485 000 de volume, iar dacă socotim 
numai pe cei ce au fost înregistrați 
în bibliotecile comunale și sătești nu
mărul lor se ridica la 3 579 000, iar al 
volumelor citite la 27 847 000.

Alta este fața satului românesc con
temporan, alta este și viața locuitori
lor lui 1 Nevoile, mentalitatea și exi
gențele sînt profund schimbate. înțele
gerea politicii pe care partidul nostru 
o desfășoară în toate sectoarele vieții 
social-economice și culturale cere o 
țărănime luminată ; lucrarea pămîntu- 
lui după metode științifice cere price
pere, instruire continuă, schimbarea 
unor mentalități. Pătrunderea presei, 
radioului, televiziunii și filmului pînă 
în cele mai îndepărtate sate șterge 
ignoranța și creează încontinuu necesi
tăți noi. De toate aceste considerente 
și împrejurări este dator să țină seama 
și cel ce scrie cărți pentru nevoile să
teanului sau despre el, și cel ce le 
face și cel ce le difuzează. Scriitorii, 
autorii, editorii, bibliotecarii și librarii, 
sînt făuritorii și mînuitorii unuia din cele 
mai eficace instrumente de învățătură 
și de desfătare spirituală și de aceea 
cei ce slujesc cartea slujesc poporul 
însuși.

4
 Cunosc satele din Oltenia de 

aproape 30 de ani activînd ca 
cercetător în diferite stațiuni ex
perimentale agricole, ca îndru
mător în campaniile agricole, ca 

profesor în formarea de cadre supe
rioare. îmi amintesc de timpul petrecut 
în satele Deveselu și Studina, din fostul 
județ Romanați, sau Măceșul Doljului, 
ori Corneștii de Gorj și altele, cînd 
țăranii lucrau toate nopțile de vară și 
de toamnă pentru bătutul florii soare
lui cu bățul sau la alte munci, iar di
mineața, după răsăritul Luceafărului, 
porneau nedormiți la claca boierului 
din sat.

Prost arau ogorul in primăvară înain
te de semănat, puține cuiburi de po
rumb lăsau Ia hectar, pe care îl mai 
și rârițau și, ca urmare, puțin culegeau 
în toamnă. E drept, pentru umplerea 
coșarelor boierului, era destul, dar 
pentru ei nu mai rămînea aproape 
nimic. Au trecut anii. Plaiurile sînt ace
leași, dar ogoarele au căpătat altă în
fățișare, pentru că oamenii, țăranii Ol
teniei, azi membrii cooperativelor a- 
gricole, au la îndemînâ tractoare pu
ternice care rup brazdă adîncă în o- 
goare. Cele zece-douâzeci de tractoare 
care lucrează în fiecare cooperativă 
depășesc cu mult 100—150 de perechi 
de vite care se găseau în satul dinainte 
de cooperativizare. In Oltenia sînt 
496 de unități agricole cooperatiste 
care stăpînesc o suprafață arabilă de 
714 313 hectare. Se lucrează cu peste 
6 300 de tractoare, care echivalează cu 
cel puțin 94 500 de perechi bune de 
animale de tracțiune. Pentru cerealele 
păioase, tractorul ară, seamănă, seceră 
și treieră, cooperatorii doar încarcă 
sămința in semănători, leagă sacii pe 
combină la secerat și țin socoteala 
transporturilor la magazia gospodăriei 
sau la siloz. La semănatul porumbului 
cooperatorii umplu cutiile semănători
lor cu sămință din hibridul cel mai 
productiv. In loc de 10—20 mii de 
cuiburi la hectar ca altădată, avem azi 
pe ogoarele noastre 30—40 mii de 
cuiburi. Se prășește cu tractoarele între 
rinduri. Sapa manuală rămîne doar 
pentru prășitul între cuiburi pe rînd de 
2 sau de 3 ori fără mușuroaie și fără 
șanțuri făcute cu rarița. Și recolta este 
bogată.

Acum 30 de ani satele erau pline de 
analfabeți. Acum mii de copii urmează 
cursuri de pregătire generală nu nu
mai în liceele din Craiova, Caracal, 
Corabia, Tr. Severin și Tg. Jiu, și în 
toate cele 13 centre de raion se găsește 
cîte un liceu pentru cultură generală, 
sau cîte un liceu de specialitate, iar 
Universitatea din Craiova, cu cele 9 fa
cultăți, școlarizează azi peste 3 000 de 
fii și fiice, majoritatea de pe plaiurile 
oltenești. Dar nu numai copiii din sa
tele noastre învață carte ci și părinții, 
care mai ales în timpul iernii fac 
cursuri agrozootehnice de masă.

Datorită unor cîștiguri îndestulătoare, 
cooperatorii harnici din fiecare sat 
și-au făcut case noi, frumoase, au apa
rate de radio și televizoare. Mulți țărani 
cooperatori au camere separate pen
tru bătrînl și copii. Și sînt destui dintre 
aceștia care au crescut cîte 8—10 și 
chiar mai mulți într-o singură 
încăpere.

5
 Cînd în 1850, eminentul om de 

cultură român, Ion Ionescu de la 
Bzad, trecea prin Dobrogea, el 
găsea în țara vîntului și a nisi
pului un loc plin de farmec, dar 

sărac spiritual.
„Nu este țară pe lume — scria Ion 

Ionescu de la Brad — care, intr-așa 
îngustă întindere de pămînt, să cuprin
dă mai multe monumente artistice ca 
Dobrogea. Din distanță în distanță, 
foarte aproape una de alta, pe movile 
și pe dealuri, se văd ruinele cetățuilor 
romane, atît pe țărmurile Mării, cit și 
pe malul Dunării, încît am putea spune 
că românul în Dobrogea călca pretu
tindeni pe ruinele măririi strămoșilor 
săi. Tot ceea ce lipsește românilor do
brogeni este pînea sufletească*.

De la dobrogeanul privat de bine
facerile culturii, pînă la dobrogeanul 
anilor noștri, consumator activ de 
cultură în timpul liber, interpret al eroi
lor lui Caragiale și Lovinescu sau me
sager al cîntecului și dansului popular 
pe scenele festivalurilor de folclor, 
omul care vede în medie 14 filme pe 
an, care este cititor al bibliotecilor pre
sărate în toate satele regiunii, s-au 
scurs o sută de ani, din care numai 
cele două decenii din urmă i-au revo
luționat traiul, mintea și sufletul.

Despre istoria culturii românești la 
Dobrogea ? Poate că marea, poate că 
vlntul sau Întinderea cîmpiei, pcate că 
roadele de aur, vestigiile istorice, 
împărăția fabuloasă a Deltei, stă- 
pînite de vigoarea muncitorilor și 
țăranilor dobrogeni au născut măies
trii, au dăruit nume astăzi cunoscute 
pretutindeni. Din Dobrogea au plecat 
artiști plastici de prestigiu : Ion Jalea, 
Alexandru Ciucurencu, Lucian Grigo- 
rescu, Boris Caragea, Cristea Grosu, 
care, folosind penelul și culoarea, sau 
piatra și bronzul, au redat peisaje tul
cene, litoralul, au modelat tipuri de 
oameni ai acestor meleaguri. Arheo
logi, geografi, istorici ca Vasile Pârvan, 
G. Munteanu Murgoci, C. Brătescu, 
C-tin Moisel au scurmat solul dobro
gean și i-au descris relieful, i-au des
coperit tezaurul format din statui, ruine 
de cetăți, monede, urme grăitoare ale 
unei civilizații de mult apuse. In muzica 
lui Ioan D. Chirescu, Dobrogea na
tală ocupă un loc de frunte în cîntece 
ca : „Mult mi-e dragă Dobrogea*, „Do
brogea de aur', ilustrînd puternica le
gătură care s-a stabilit între compo
zitor și locurile din care a plecat.

Toate aceste bogății, plămădite sub 
soarele Dobrogei, sînt valori incontes
tabile. Ele se întorc în satele Dobrogei, 
alături de celelalte valori spirituale și 
se fac cunoscute prin mijloacele cul
turale existente astăzi in fiecare loc : 
muzee, cămine, biblioteci, cinemato
grafe, cluburi, televizoare, radiouri, 
spectacole artistice.

In muzeele în aer liber ale Dobrogei : 
Istria, Capidava, Adamclisi, Heracleea, 
găsești țărani în excursie ; în satul mă- 
cinean Cerna, vizitatorii pășesc cu res
pect în casa copilăriei poetului Panait 
Cema; la Gâibiori, Straja, Cumpăna, 
sau Grădina, sătenii au întîlniri cu aca
demicieni, profesori universitari, confe
rențiari de prestigiu, care vin cu ex
puneri în întfmpinarea întrebărilor va
riate adresate de localnici; Ia muzeele 
de artă din Limanu, Topalu, Babadag, 
se pat admira colecțiile de picturi 
strinse cu migală în decursul anilor de 
oameni pasionați. In sfîrșit, sătenii 
umplu pînă la refuz sălile de spectacol, 
fie cînd e vorba de echipa de amatori 
a căminului cultural, fie cînd ansam
blul regional „Brîulețul* poposește în 
mijlocul lor cu prospețimea și vigoarea 
mereu nealterate ale folclorului nostru 
multisecular.

Dezvoltarea gustului lor artistic mer
ge mai departe : o manifestare puțin 
obișnuită a strîns în sala de festivități 
a comunei Comana aproape tot satul : 
maestrul Ion Voicu concerta pentru 
cooperatorii de aici cu virtuozitatea cu 
care a cucerit auditorii de peste hotare.

Aceeași adeziune colectivă se re
marcă și ori de cîte ori șeză- 
torile literare, săptămînile de poe
zii sau luna cărții la sa ; pri.oj-lase 
întîlniri cu poeți și prozaiori desprinși 
din mijlocul acestor oameni receptivi, 
sensibili creatori de artă. Numeroasele 
culegeri de folclor din regiunea noas
tră atestă existența unei puternice 
creații populare, care continuă și as
tăzi, țăranul cooperator adăugind ele
mente noi, îmbogățite din viata și 
munca lui.

Satele dobrogene, primele unite sub 
steagul cooperativizării totale a agri
culturii, înscriind sub îndrumarea per
manentă a P.C.R. noi rea’u.ări pț harta 
României, devin modele aîe adevăratei 
frumuseți socialiste.



CURG FLUVIILE DE LUMINĂ
In urmă cu aproape cinci 

decenii Sovietele din Rusia 
au aprobat planul GOELRO, 
care prevedea dezvoltarea 
economiei sovietice pe 
baza electrificării și pe 
care V.I Lenin l-a numii al 
doilea program al partidu
lui. Cum arată astăzi, după 
o jumătate de secol, harta 
energetică a Uniunii So
vietice ? In ce realizări 
s-au concretizat cuvintele 
leniniste „Comunism în
seamnă Puterea sovietică 
plus electrificarea întregii 
țări' ?

Să chibzuim asupra 
cîtorva date. Primul vlăs
tar al planului de electrifi
care, hidrocentrala de pe 
Volhov, a avut o putere de 
64 000 de kilowați. In anii

următori, pe Nipru, pe Vol
ga și pe fluviile Siberiei au 
fost construite centrale e- 
lectrice a căror putere nu 
se mai număra cu zecile, 
ci cu sutele de mii de kilo
wați. Și, în sfîrșit, în zilele 
noastre oamenii sovietici 
înalță „fabrici de electrici
tate' însumînd, fiecare, 
cîteva milioane de kilowați. 
Dintre acestea fac parte 
hidrocentrala de la Krasno- 
iarsk, pe fluviul Enisei, și 
aceea de la Bratsk, cea mai 
mare din lume, cu o capa
citate de 4,1 milioanș de 
kilowați 1 Pe drept cuvînt 
se poate spune că înțelep
tele cuvinte ale lui V.I. Le
nin au declanșat o revăr
sare de energie pe terito
riul Uniunii Sovietice.

Electricitatea este o forță 
imensă, care stă la baza 
întregului progres tehnic. 
Fără ea sînt de neconceput 
realizarea proceselor teh
nologice avansate, funcțio
narea dispozitivelor auto
mate, a mijloacelor de 
transport moderne — într- 
un cuvînt ea nu poate fi 
despărțită de creația și 
traiul omenirii din zilele 
noastre. Cu ajutorul unui 
singur kilowat-oră, de pil
dă, se extrag 50 de tone 
de cărbune, se pot pompa 
30 de kilograme de petrol 
sau țese 10 metri de pînză, 
se mulg 50 de vaci sau 
scoatem la incubator 30 de 
pui. Pentru fabricarea unui 
automobil e nevoie de 2 000 
de kilowați-oră, iar pentru

construirea unei clădiri cu 
120 de apartamente se con
sumă un milion de kilo
wați-oră. Ținînd seama de 
aceste date, putem înțelege 
ce imense transformări s-au 
petrecut în economia Uniu
nii Sovietice în urma elec
trificării.

Să ne amintim de Dne- 
proghes, una din centralele 
electrice construite pe Ni
pru încă înainte de 1941. 
Energia Dneproghesului □ 
alimentat prima uzină de 
aluminiu, înălțată pe malul 
aceluiași fluviu ucrainean, 
și primele cuptoare Martin 
ale orășelului care, prin 
forța electricității, avea să 
devină puternicul centru 
industrial Zaporojie. Bogă
țiile economice ale Arme-

Iu renăscul o dală
Vreme de veacuri a dăinuit părerea că pămîntul 

mlăștinos al Bielorusiei nu e prielnic agriculturii și 
că roadele lui sărace nu pot să îndestuleze pe 
locuitorii lui.

E adevărat că natura a dăruit Bielorusiei un 
pămint acoperit de bălți și mlaștini, care ocupă o 
treime din suprafața republicii. Guvernul Rusiei 
țariste nu s-a îngrijit niciodată de asanarea mlaști
nilor bieloruse și cu atit mai puțin de îmbunătățirea 
vieții țăranilor bieloruși, chinuiți de foame și mă- 
cinați de boli. Căci, pe lingă recoltele slabe pe care 
agricultorii bieloruși le obțineau de pe peticele de 
pămint uscat, mlaștinile erau un focar permanent 
de molimi, care secerau viețile multor oameni

Semicentenarul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

niel sovietice de azi — o 
puternică industrie con
structoare de mașini, chi
mică, textilă, alimentară — 
Iși trag originea din ener
gia centralelor electrice de 
pe Sevan și Razdan. Ora
șele Togliatti și Voljski s-au 
transformat și ele în centre 
industriale o dată cu naș
terea giganților energetici 
de pe fluviul Volga. După 
cum întinsele ținuturi, altă
dată pustii, ale Siberiei, au 
fost trezite la viață de ener
gia centralelor electrice, 
care a îngăduit crearea 
uzinelor siderurgice din 
vestul Siberiei, a unei uzine 
de aluminiu, a unor mari 
întreprinderi de exploatare 
a lemnului.

Anul acesta, an în care 
se împlinesc cinci decenii 
de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, ta
bloul electrificării Uniunii 
Sovietice se va îmbogăți cu 
o nouă dată : producția de 
energie electrică va depăși 
de 300 de ori nivelul anu
lui 1913. La atingerea aces
tei cifre au contribuit și 
modernele centrale electri
ce puse în funcțiune de for
ța atomului. Intr-un viitor 
apropiat numărul acestora 
va crește simțitoT. In pe
ninsula Kola, de pildă, va 
fi construită o centrală ato- 
mo-electrică, ce va alimen
ta cu energie o întinsă re
giune minieră, iar în Extre
mul Orient, în tundra Ciu- 
kotkăi, o centrală similară 
va furniza curent bogate
lor exploatări aurifere și va 
încălzi așezările minerilor 
și vînătorilor. După 1970 
capacitatea centralelor a- 
tomo-electrice din U.R.S.S. 
va fi evaluată în milioane 
de kilowați, iar după încă 
un deceniu, cînd oamenii 
de știință vor pune la dis
poziția energeticienilor re
actoare atomice de 1—2 
milioane de kilowați, se va 
calcula în cifre de ordinul 
zecilor de milioane.

Istoria n-a cunoscut încă o ofensivă atît de gran
dioasă împotriva naturii ca aceea desfășurată în 
Bielorusia în anii Puterii Sovietice. Pină in mo
mentul de față au fost desecate și defrișate 1,2 mi
lioane de hectare de pămint mlăștinos, iar pină 
în 1970 vor fi redate agriculturii alte 3.5 milioane 
de hectare de pămînt, adică un teritoriu egal _cu 
suprafața Belgiei. Ca rezultat al desecărilor, in 1971, 
colhozurile și sovhozurile din Bielorusia vor obține 
de pe aceste terenuri cel puțin un milion de tone 
de cereale, două milioane de tone de eartofi, 4M 000 
de tone de legume, două milioane de tone de furaje, 
realizind un beneficiu de peste o jumătate de mi
liard de ruble.

Pentru desecarea terenurilor mlăștinoase in 
R.S.S. Bielorusă lucrează o adevărată armată de 
mecanizatori. Numai in cursul acestui an ei vor 
primi „întăriri** constînd din 600 de tractoare, 250 
excavatoare și un mare număr de alte mașini care 
vor completa parcul existent.

Poate mai mult decit in oricare altă parte, rea
lizările Puterii Sovietice s-au făcut simțite in 
șesul mlăștinos din sudul Bielorusiei, cunoscut sub 
numele de Polesia. Ani de-a rindul, izolați de 
lumea înconjurătoare prin numeroase bălți și riu- 
lețe, țăranii din Polesia arau pămîntul cu săpăliga 
și se războiau cu mlaștinile și cu apele riului Pri- 
pet care, primăvara, inundau împrejurimile pe zeci 
de kilometri. Ținuți in întuneric și ignoranță (in 
Polesia la 1 000 de locuitori revenea un știutor de 
carte și un medie Ia 40 000 de locuitori), țăranii de 
prin partea locului obișnuiau să spună : „Nu sintem 
oameni, sintem din Polesia**. Zguduitoare mărtu
rie a sărăciei și lipsei de drepturi! Dar cum arată 
Polesia astăzi, după 50 de ani ?

Pămintul ei e de nerecunoscut. Prima grijă 
a guvernului sovietic a fost inițierea unor uriașe 
lucrări de desecare a mlaștinilor. Pe lanurile col
hozurilor și sovhozurilor care au luat naștere pe 
pămintul altădată plin de băltoace se cultivă azi in, 
plante furajere, legume și cocsagiz, din care se 
scoate cauciucul. Dar lucrările de asanare continuă. 
Pe păminturile desecate se prevede, de pildă, crea
rea a 50 de sovhozuri și a unui sis
tem de reținere a apelor care să for
meze întinse bazine ce vor fi popu
late cu pești. De nerecunoscut sint și 
țamenii Polesiei. Pentru ei au fost 
jonstruite școli, centre medicale, in
stituții cultural-educative. Și dacă-și 
mai amintesc de trecutul lor amar, 
e pentru a spune : „Am devenit oa
meni pentru că sintem din Polesia 
Sovietică !**

COPIII LUI 
OCTOMBRIE

Cînd și-a început munca de în
vățătoare într-un sat kazah pier
dut în stepele Uralului, Daria 
Saranțeva abia împlinise nouăs
prezece ani. Venise să-i învețe pe 
copii alfabetul rus și, trăind în 
mijlocul lor, să se deprindă ea 
însăși cu limba kazahă.

Acolo, în acel sat kazah, o găsi 
vestea că se săvîrșise dreptatea : 
puterea trecuse în ’ mîinile mun
citorilor și țăranilor. Curînd după 
Revoluție, Daria Saranțeva trecu 
să lucreze la școala-internat din 
Orenburg, organizată pentru co
piii kazahi orfani. Plăpînzi, adu
nați de pe drumurile stepei se
cerate de gloanțe, micii școlari 
se simțeau bine în noul lor că
min lîngă învățătoarea care le 
vorbea în limba lor maternă, 
începură s-o numească apă, ma
mă, și pe chipurile lor oacheșe 
înflori zîmbetul.

Anii treceau și Țara Sovietelor 
avea nevoie de tot mai multi in
gineri ș, medici, agronomi și ar- 
hitecți. Institutele din Moscova 
și Leningrad își deschideau larg 
porțile tuturor celor dornici de 
învățătură. Printre aceștia se

• In urmă 'cu 50 de ani Rusia 
producea 4 milioane de tone de oțel 
pe an. Astăzi uzinele metalurgice ale 
Uniunii Sovietice livrează într-un 
an 100 de milioane de tone de oțel.

• Industria constructoare de ma
șini din U.R.S.S. cuprinde peste 100 
de ramuri de producție specializate.

• Față de 1917, producția indus
trială a Uniunii Sovietice a crescut, 
în 1967, de 110 ori.

• In 1920, fiecărui locuitor al Ru
siei ii reveneau mai puțin de 4 kwh 
de energie electrică; în 1965 con
sumul pe cap de locuitor a crescut la 
2 200 kwh.

aflau și primii absolvenți ai șco- 
lii-internat din Orenburg. Școala 
i-a crescut și i-a pregătit pentru 
viață și ei n-au trecut prin ea 
fără să lase urme...

Hadicia Murzalieva este astăzi 
profesor universitar, doctor, om 
de știință emerit al R.S.S. Kazahe.

— M-am născut în 1913 Ia 
Kzîl-Orda și în minte îmi stăruie 
încă imaginea uliței înecate în 
praf și scîrțîitul căruțelor trase 
de măgari, își amintește Murza
lieva. Laolaltă cu alți copii am 
ajuns șj eu la școala din Oren
burg. Daria Ivanova Saranțeva 
m-a făcut să îndrăgesc învățătu
ra, să mă împrietenesc cu cartea 
pentru toată viața. în 1931 m-am 
înscris la Facultatea de Medicină 
din Leningrad. Mai tîrziu, la Al
ma-Ata mi-am susținut dizertația 
științifică și am obținut titlul de 
doctor în științe.

La școala-internat din Oren
burg a învățat și Ufa Ahmedsa
fin. Din fragedă copilărie fusese 
păstor. Colindase drumurile arse 
de soare ale stepei lui natale, bu- 
curîndu-se cînd dădea de o șuviță 
firavă de apă și întristîndu-se

în anii Puterii sovietice producția 
acestei industrii a crescut de 538 ori 
în comparație cu 1913.

• Potrivit recensămintului din 
1897, în Rusia erau 700 000 de inte
lectuali ; în 1926, în U.R.S.S. numă
rul lor se triplase, pentru ca anul 
trecut să ajungă la 26 de milioane.

cînd bătrînii își cîntau monoto
nul cîntec : „Fără flori ne e pri
măvara și fîntînile au secat de- 
rnult**.

După revoluția din Octombrie 
micul păstor a fost dat în grija 
Dariei Saranțeva, „prima învăță
toare a viitorilor doctori în știin
ță și academicieni**, cum o nu
mesc azj foștii ei elevi. De atunci 
au trecut patruzeci și cinci de ani. 
Ufa Ahmedsafin a devenit aca
demician, director al Institutului 
de hidrogeologie și hidrofizică al 
Academiei de științe din R.S.S. 
Kazahă. Dar nu întîmplător s-a 
consacrat studiului apei. Actualul 

. academician n-a uitat nici stepa 
’ arsă de secetă din îndepărtații 

ani ai copilăriei lui, nici trista 
melopee a păstorilor bătrîni. Iar 
faptul că în ultimii ani în stepele 
Kazahstanului au fost descoperite 
rezerve mari de apă (circa șapte 
trilioane de metri cubi) îl bucură 
nespus pe academicianul Ahmed
safin. în această realizare se află 
și rodul muncii lui.

Despre foștii elevi ai Dariei 
Saranțeva se pot scrie multe. 
Printre ej se numără procesorul 
B. Urzabaev, doctor în științe fi- 
zico-matematice, compozitorul 
B. Baikadamov, agronomul G. 
Kalberghenov, arhitectul-șef al 
orașului Alma-Ata M. Mendîku- 
lov și mulți, mulți alții.

Prima lor învățătoare și în
drumătoare, Daria Ivanova Sa
ranțeva, pe care au numit-o cînd- 
va „mamă', e mîndră de acești 
copii ai lui Octombrie, de copiii 
ei cu tîmplele cărunte.



CONTRIBUȚIE 
ACTIVĂ LA 
CAUZA PĂCII ȘI 
COLABORĂRII 
INTERNAȚIO
NALE

întemeiată pe o analiză piofundă a 
dezvoltării istorice contemporane, pe 
aprecierea principială a proceselor și 
evenimentelor vieții internaționale, po
litica externă a României socialiste ac
ționează cu hotărire și consecvență 
pentru statornicirea in lume a unui cli
mat de pace și cooperare intre popoare. 
La sesiunea Marii Adunări Naționale 
din iulie 1967, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist Român, 
sublinia că „Politica externă a Repu
blicii Socialiste România dă glas as
pirațiilor profunde ale poporului ro
mân, care, consacrinduși forța și ener
gia uriașei opere creatoare, pașnice 
de edificare a noii orinduiri, manifestă 
în același timp un înalt spirit de res
ponsabilitate pentru cauza socialismu
lui și progresului social in lume, pentru 
soarta întregii omeniri."

Activitatea internațională a partidu
lui și guvernului reflectă cunoaș
terea temeinică a legilor care guver
nează societatea, a schimbărilor ce in
tervin in evoluția raportului de forțe 
pe arena mondială. De aici rezultă 
caracterul științific, realist, al politicii 
externe românești, forța sa de convin
gere, autoritatea și prestigiul de care 
se bucură ea pe arena mondială. Ale
gerea ministrului de externe al Româ
niei ca președinte al actualei sesiuni 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, reflectă o largă re
cunoaștere internațională a eforturilor 
depuse de țara noastră pentru apărarea 
păcii, pentru dezvoltarea și consoli
darea unor raporturi de încredere și 
colaborare rodnică între state, pentru 
prietenie intre popoare.

Realitățile contemporane scot in evi
dență faptul că participarea țărilor mici 
și mijlocii la dezbaterea și soluționarea 

problemelor vieții internaționale este 
una din trăsăturile epocii noastre. Prin 
acțiunile și inițiativele sale construc
tive, România se manifestă ca un factor 
activ și dinamic al păcii și progresului. 
In relațiile pe care țara noastră le 
dezvoltă cu toate statele lumii, ca și 
în ansamblul activității ei internațio
nale, trec ca un fir roșu călăuzitor 
respectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
neamestecul în treburile interne ale 
altor popoare, promovarea principiilor 
independenței și suveranității naționale.

Elementul central al politicii externe 
a României ÎI reprezintă prietenia și 
alianța cu toate țările socialiste, ex
presie a unității țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale, a intereselor comune în 
lupta împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii. România își dezvoltă 
continuu relațiile sale economice, poli
tice și cultural-științifîce cu toate țările 
socialiste. Schimburile economice cu 
statele sistemului socialist mondial re
prezintă 59,6 la sută din comerțul ex
terior al țării noastre.

Pornind de la realitatea obiectivă 
că, în lume, există state cu orinduiri

lJ Thant, secretarul general al O.N.U. (stingă) și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării 

Generale a Organizației Națiunilor Unite

PE
sociale diferite, țara noastră consideră 
că evoluția normală a relațiilor de co
operare pe plan mondial constituie o 
condiție importantă pentru asigurarea 
păcii și înțelegerii internaționale, in 
acest scop, țara noastră desfășoară o 
vastă activitate pe linia dezvoltării și 
extinderii relațiilor cu toate țările de 
pe toate continentele. Republica Socia
listă România are în prezent legături 
diplomatice cu 75 de state și întreține 
legături economice cu peste 100 de 
țări. România activează In 70 de orga
nizații internaționale cu caracter eco
nomic și tehnico-științific. In ultimul

GLOB
timp s-au intensificat considerabil con
tactele, schimburile de vizite cu șefi 
de state și de guverne, cu personali
tăți de seamă din numeroase țări.

Se știe că în diferite zone ale glo
bului, cercurile imperialiste încearcă 
să se opună dreptului popoarelor de 
a-și alege singure calea de dezvol
tare. Agresiunea Statelor Unite împo
triva poporului vietnamez constituie în 
prezent cel mai grav pericol pentru 
pacea lumii. Exprimîndu-și solidarita
tea deplină cu poporul vietnamez, po
porul nostru cere încetarea agresiunii, 
oprirea bombardamentelor împotriva 
R. D. Vietnam.

Tensiune și încordare degajă și 
situația din Orientul Apropiat. învăță
mintele istoriei arată — si situația din 
Orientul Apropiat a dovedit-o din nou 
— că folosirea forței nu contribuie la 
soluționarea problemelor litigioase, ci, 
dimpotrivă, poate să ducă la agra
varea lor. încă de la izbucnirea crizei 
din Orientul Apropiat, țara noastră a 
subliniat necesitatea reglementării pe 
calea tratativelor. Pentru normalizarea 
situației se impune, ca o soluție efi
cientă, retragerea trupelor Izraelului de 
pe teritoriile ocupate și reglementarea 
diferendurilor prin tratative care să 
țină seama de drepturile legitime ale 
fiecărui popor din această zonă.

In diverse probleme, înscrise și pe 
agenda sarcinilor de perspectivă a 
activității diplomatice internaționale — 
dezarmarea, întărirea securității euro
pene, sprijinirea dezvoltării economice 
a tinerelor state naționale și altele — 
poziția țârii noastre, activitatea ei 
practică, întotdeauna corespunzătoare 
principiilor care-i călăuzesc politica 
externă, se bucură de stima și apre
cierea popoarelor.

E. POP

SUFLETELE 

MODELELOR

La doisprezece kilometri nord- 
est de Saigon, satul Van Tru a 
fost decretat, în urmă cu aproape 
un an, „localitate model**. Cel 
care-i acordase răsunătorul titlu 
este colonelul Robert McWhite. 
Specializat in ceea ce americanii 
numesc „lupta pentru cucerirea 
sufletească a populației vietna
meze**, McWhite a constatat, cu 
bucuroasă surprindere, că țăranii 
din Van Tru vin puhoi la confe
rințele sale și îl ascultă cu atenție 
cum laudă binefacerile interven
ției militare a S.U.A.

Firește, colonelul nu cunoaște 
limba vietnameză și nici sătenii 
din „localitatea model* nu știu 
englezește. Astfel incit expune
rile specialistului in problemele 
sufletești trebuiau să fie traduse, 
frază cu frază, de un tălmaci, ori
ginar și el din Van Tru. McWhite 
era pe deplin mulțumit de in
terpretul său, căci reacțiile audi
torului corespundeau perfect 
textului pe care-1 rostea. Cînd 
vorbea, de pildă, despre nenoro
cirile care s-ar abate asupra 
Vietnamului de sud dacă trupele 

americane s-ar retrage de pe te
ritoriul său, chipurile ascultăto
rilor se încruntau ; cînd ridica în 
slăvi înțelepciunea guvernului 
saigonez, izbucneau aplauze; 
cind făcea o glumă, oamenii 
rideau in hohote — pe scurt, era 
un public model, pentru un con
ferențiar model, ajutat de un 
traducător model.

Poate că McWhite ar mai fi 
trăit multă vreme cu această 
plăcută impresie, dacă la una din 
cuvintările sale nu s-ar fi nimerit 
să asiste și un comisar din Saigon 
care o rupea pe englezește. Co
lonelul ajunsese pe la mijlocul 
discursului, cînd comisarul l-a 
întrerupt, trăgindu-1 de mînecă 
și șoptind u-i ceva la ureche. La 
început, americanului nu i-a 
venit să-și creadă urechilor: să 
fie oare cu putință ?

Căci ceea ce afla acum McWhite 
era intr-adevăr uluitor. Tăl
maciul său, în loc să traducă cele 
spuse de el, ținea — ca să zicem 
așa — o cuvintare inversă. Cînd 
colonelul vorbea despre meritele 
intervenționiștilor, interpretul e- 
numera crimele lor; cînd con
ferențiarul lăuda guvernul Ky, 
traducătorul aducea elogii luptă
torilor patrioți ; cind McWhite 
istorisea o anecdotă oarecare, 
tălmaciul iși bătea joc de ocu- 
panții americani. Iată de ce as
cultătorii se încruntau, aplaudau 
sau rideau, umplînd de o amăgi
toare satisfacție inima colonelului.

Furios la culme, McWhite a 
încercat să se răzbune pe locali
tatea fostă „model*. Dar detașa
mentul de represalii trimis de el 
n-a mai fost primit cu aplauze, ci 
cu focuri de armă și a trebuit să 
facă cale întoarsă.

De unde se vede că, oricît ar 
fi ei de specialiști, intervențio- 
niștii nu izbutesc să cunoască 
sufletul țăranului vietnamez.

NICOLAE MINEI

CllîlilLlLI
TARWLȘIi
A

IN
ACȚIUNE

Reforma agrară, sprijin pentru a se 
smulge din foametea cronică, școli, spi
tale, o viață omenească și un viitor 
mai bun copiilor, — iată revendicări 
pentru înfăptuirea cărora luptă, cu arma 
în mînă, masele țărănești din diferite 
țări capitaliste.

Presa internațională publică nume
roase relatări despre aceste lupte de 
guerilă ale țăranilor. Ziarul elvețian 
„Die Tat“, ocupîndu-se de acțiunile 
partizanilor din Tailanda, relevă că în 
nord-estul acestei țări, la granița cu 
Laosul și Cambodgia, activează cu în
drăzneală numeroase detașamente ță
rănești. Ele dau lovituri grele unită
ților de jandarmi și polițiști care re
primă satele unde localnicii i-au a- 
lungat pe moșieri și pe primarii co- 
rupți.

Mai mult de 25 000 de guerileri, în 
marea lor majoritate țărani, acționează 
și în Columbia. Revista italiană „Ri- 
nascita" scrie că aceste brigăzi de par
tizani luptă în regiunile Gayabero, Bajo 
Pato, Alto Pato, Plamadas, Gaitania, 
în munții răsăriteni din departamen
tul Huila, în munții provinciilor Meta 
și Itendenza di Caqueta, în Margue- 
talia, Chaparral, Ataco, în sudul depar
tamentului Tolima. Toate aceste ținu
turi formează o suprafață totală de 
100 000 km pătrați la sud-vest de ca
pitala Bogota, in fruntea statului ma

Țărani ecuadorieni veniți la Lima (capitala țării) io 
căutare de lucru

jor al armatei de partizani columbieni 
se află încercatul luptător Manuel Ma- 
rulanda Velez.

In întreaga Columbie se dezvoltă o 
amplă mișcare de' solidaritate cu ță
ranii partizani care luptă pentru drep
turile vitale ale maselor oprimate Lo
viturile guerilerilor sînt rapide și dis
trugătoare ; tactica lor se bazează pe 
o mare mobilitate, pe deplasarea în 
marșuri forțate dintr-un loc într-altul.

Cu arma în mînă luptă și țăranii 
africani rhodesieni care, pe valea flu
viului Zambezi, atacă neîncetat tiup'le 
guvernului rasist; pînă la 15 septem
brie, circa 200 de soldați guvernamen
tali au căzut în ambuscadele guerile
rilor Zimbabwe (numele străvechi al 
poporului rhodesian).

Toate aceste acțiunii merg paralel cu 
intense lupte greviste. Astfel, în Chile, 
de aproape două săptămîni se află în 
grevă muncitorii agricoli de la 91 de 
latifundii din provincia Colchagua ; în 
regiunea Curico acțiunile greviste au 
cuprins 86 de latifundii. Puternice miș
cări greviste se desfășoară în Sicilia, 
Sardinia și o grevă pe scară națională 
este pregătită în întreaga Italie Mari 
mișcări greviste ale țărănimii sînt de 
asemenea în curs în Argentina, Spania, 
Franța, Islam la.

P. TATARU



De la Jiu pîn-la 
Gilort
De la Jiu pin-la Gilort 
Ocolii raionul tot. 
Peste ape cristaline 
Și cimpii cu holde pline. 
Prin desișul codrilor 
Și crestele dealurilor. 
La Țicieni mi se zărește 
Lumină ce licărește. 
De la sonda de petrol, 
Unde-i dragul meu sudor. 
Vino, bade, peste rîu 
Că sînt la plivit de griu 
Și-am să culeg floricele 
Să lac un buchet din ele 
Pentru tine și al tăi, 
C-ați dat peste plan țiței.

(Regiunea Oltenia)

Tractorul meu 
bine ară
Foaie verde trestioară. 
Cu tractorul ar de-aseară. 
Ară tractorul și-ml place 
Brazdele cum mi le-ntoarce.

Arătura mea e bună 
Și pe soare și pe lună. 
Foicica de chiper. 
Stelele pînă cînd piei 
Eu trag brazde lăcuite 
De luceferi poleite. 
Ajută-mi, mîndrâ, la zor 
Dacă de mine ți-e dor, 
Cînd o să gătesc cu-aratul 
O să-mi mulțumească satul.

(Regiunea Iași)

Dobroge, iubită 
mamă
Dobroge, iubită mamă, 
Glasul tău cu sîrg mă cheamă — 
Tot mereu să înflorești 
Mai frumoasă ca-n povești.
Căci prin muncă, de cu zori. 
Noi te-mpodobim cu flori. 
De la Dunăre la Mare
Ești frumoasă ca un soare. 
Din Mamaia-n Eforie 
Leagăn ești de bucurie. 
Zi de zi întinerești 
ȘI în Mare te-oglindești, 
Cu școli, fabrici, cu grădini 
Șl șantiere cu lumini.

(Regiunea Dobrogea)

Merge trenul 
din Bicaz
Foaie verde de trei brazi. 
Merge trenul din Bicaz ; 
Merge trenul la Bacău 
Și merg eu cu dorul tău. 
Merge-un fren la timp de noapte, 
Luna a rămas departe — 
Și tot ies în calea lui 
Stelele Stejarului ,* 
Foaie verde foi de crini. 
Tot Stejarul e-n lumini: 
La fel. Piatra, Săvinești — 
Tara mea, cum înflorești 1 
Stelele stau aninate 
In uzinl și in palate.
In ghirlande de lumină 
Stelele se țin de mină. 
Foaie, bujor înflorit 
Lumina s-a răspindit 
Pe șosele și alei, — 
Uite cîțl luceferei, 
Parcă-s floarea soarelui 
In mulțimea cîmpului. 
E puterea omului 
Și e libertatea lui.
Bicaz, Piatra, Săvinești, 
Tara mea, cum înflorești 1

(Regiunea Bacău)

Ascultă, mindruțo, cucu 
Cîntă de răsună nucu 
Și-și resfiră penele 
Ca tine sprtncenele.

Nu știu cum șl nu știu cum 
Dar mă lăsă calu-n drum 
Și mă lăsă chiar așa 
Drept in poartă la mindra.
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Argeș, rîu cu apă 
lină
Geaba, Argeșe, te-ncrunțl 
că le-am priponit in munți 
la hotar de brazi cărunți, 
ca de dorul meu s-asculți I 
Te-am legai cu brlu de stei, 
să te trec prin munții mei 
și cu ape de oglinzi, 
ceru-n brațe să-1 cuprinzi. 
Argeș, riu cu apă lină, 
saltă cintec de turbină, 
țara să ne-o fad grădină 
cu flori mindre de lumină. 
Că și eu te voi găti 
toi cu floarea inimii 
înflorită ca un steag 
de partidul nostru drag.

★

Mă-ntreabă inima mea 
partidul cum l-aș cinta. 
Eu partidu-1 cint pe soare 
c-a adus înseninare, 
și pe lună și pe stele 
că-nsori zilele mele, 
și pe munte șl pe rîu 
și pe dunărea de griu. 
Inimă, cu tine-I cint 
cum n-am mai cîntat nicicind I

(Regiunea Argeș)

Din culegerile caselor creației populare

Să plantăm 
pădure deasă

Fă-ți, bade, o scară mare 
Că-i popșoiul nalt pe vale. 
Iot voi. țesețl saci, copile. 
Că va da cinci mii de chile.

Țara-mi este ca 
o floare
Cintă rîndunica-n zare. 
Tara-mi este ca o floare ,* 
Cintă păsărele-n zori. 
Taxa-mi este numai flori. 
Cintă, rlndunico, cintă 
Că toată țara te-ascultă, 
Zboară-n țară-n lung și-n lat 
Și spune ce am lucrat, 
C-avem fabrici și uzine 
Harnici muncitori în mine. 
Avem fabrici și furnale, 
Pe rîuri hidrocentrale.

(Reg. Mureș-Autonomă Maghiară)

Mîndră-î lumea 
cărților
Mindră-i lumea cărților 
cu lumina filelor.
Cite drumuri înfiripă 
pentru-a gindului aripă, 
cite zări spre om deschide 
minții care va cuprinde 
bobul greu al gindului 
din holda cuvîntului 1

(Regiunea Ploiești)

Frunză verde de bujor. 
Ani în șir am zis „al lor**. 
Dar acum ne-nveselim 
Că-i al nostru ce muncim.

Stejerel nalt și frumos, 
apleacă-ți vîrfu-n jos 
mă urc pe ram vînjos 
rotesc ochiu pe sat, 
văd cîte s-au schimbat 1

Ia 
Să 
Să
Să

Mindro, ochișorii tăi 
M-au băgat în năbâdăi, 
Paică-s gemeni cu ai mei 
Și mă ard privind la ei.

Bucuroși cu toți 
sîntem
Din al tău cuvint, partid, 
Mindre flori au răsărit. 
Casele ne-au luminat 
Flori cu mindru rod bogat 
Bucuroși cu toți sintem 
Pentru toate cite-avem ; 
Pentru viața ce-o trăim 
Partidului mulțumim 1

Foaie verde foi de brazi, 
Veniți, frați, cu toții azi 
Să plantăm pădure deasă. 
Ca altița de mătasă 
Să-mpletim cu ei 
Dragi munților mei — 
Să-mpletim cunună 
Tot din voie bună. 
Să cîntăm apoi 
CIntec din cimpoi 
Și din fluieraș — 
Frumos, drăgălaș — 
Și iar să horim. 
Să sărbătorim 
Lemnul ce-o să crească 
In pădurea noastră.
Să-1 facem viori 
Să doinim ușor. 
Și iar verde fag. 
Partidului drag 
Lui să-i închinăm 
Slava ce-o cîntăm.

(Regiunea Suceava)

Mult mi-e dragă 
Hunedoara
Foaie verde viorea 
Dragă mi-i Hunedoara 
Cu furnale, laminoare 
Vestite peste hotare. 
De te duci în București, 
La Bacău ori la Ploiești, 
De te duci in toată țara, 
Tot auzi de Hunedoara. 
Hunedoara, te iubim 
Și cu tine ne mindrim 
C-am învățat să muncim, 
Traiul să ni-1 fericim.

(Regiunea Hunedoara)

Desenele din pag. 1, 4 și 
prezentarea grafică 

NICĂ PETRE

(Regiunea Crișana)
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