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Pîine nouă
Peste cîmp și peste marea aurie 
Nu mai urcă-n slavă zvon de ciocârlie.

Unde fremătară orzul și secara. 
Asfințește ziua, se sfîrșește vara.

Nu mai mișcă vîntul grîiele sub soare... 
Aurul cîmpiei cîntă în

Aurul câmpiei pînă-n 
Mîinile de aur piinea

hambare.

grindă cântă 
o frămîntă

Ca să ai tu, țară, pîini pe orice masă, 
j Lingă vin și lîngă fața bucuroasă l

si arma
Albaștri, albaștri 
Ți-s ochii în zori 
Și-mbată văzduhul 
Cu-albastre culori 1 

în fiece clipă 
Eu stau neînfrînt: 
Azurul ți-1 apăr 
Și pacea ți-o cînt I

în aur cîmpia 
Ne-mbraci ca-n povești. 
Mai spornică pîinea 
în lanuri ne-o crești I 

în fiece clipă 
Eu stau neînfrînt : 
îți apăr belșugul 
Și soarele-ți cînt I

în flacăra vie 
Ca roșul drapel. 
Călești în cuptoare 
Slăvitul oțel.

în fiece 
Eu stau 
Lumina 
Puterea

clipă 
neînfrînt : 
ți-o apăr, 
ți-o cînt I

armă —

Cîntecu-mi, acela-1 știe. 
Cel ce umblă în cîmpie 
Ca să fie cu bucate 
Mesele îndestulate 1

Cîntecul mi-1 înțelege 
Cel ce podul rupt îl drege 
Sau desface-n înălțime 
Arini spre viitorime.

Chiar de-i ziuă, chiar de noapie-i 
Cîntecul rămîne-al faptei 
Ca-nsoriți să-și afle anii 
Muncitorii și țăranii 1

Cîntecu-mi, acela-1 cere 
Ce-asudă-n ateliere 
Sau topește în cuptoare 
Fonta vremii viitoare !

Și aceluia îi place.
Cui i-e drag să fie pace.
Cui i-e drag — mai mult ca toate — 
Traiul bun si-n libertate !

Căci liră și
Pe-același făgaș
Le știu contopite
Sub steag, pătimaș. 

Și-n fiece clipă, 
De-i soare, de-i vînt, 
Frumoaso, te apăr ! 
Frumoaso, te cînt I

Doină



Moment din programul brigăzii artistice de agitafie a SM.T. Videle, prezentat la iaza regională Giurgiu.

Al Vll-lea concurs al formațiilor artistice de amatori

în regiunea Hunedoara, fazele re
gionale ale celui de-al Vll-lea con
curs au fost astfel organizate îneît să 
prilejuiască un schimb de experiență 
«iterraional. Astfel, echipele fruntașe 
dintr-un raion se deplasează pentru a 
♦rezenta un spectacol în reședința u- 
ttii-alt raion. în felul acesta la mani- 
estări participă cu interes un mare 
-sumar de spectatori. Așa s-a întîmplat 
vt la Brad, unde o sală arhiplină a a- 
daudat formațiile din sistemul așe
zămintelor culturale și al sindicatelor 
•enite din Ilia.

Alături de echipe cu o îndelungată 
-ciivitate pe tărîm artistic, cum este 
orul din Dobra, care împlinește 76 

ve ani de existență, s-au prezentat și 
wmații mai tinere. Una dintre aces- 
-ea este brigada artistică de agitație 
•dn comuna Brănișca, una dintre cele 
■aai bune formații prezente la această 
ază regională. Responsabilul brigăzii 

•«ste tovarășul Nicolae Zmed, directo- 
ml căminului cultural. Tînărul și en- 
uziastul activist cultural a știut să al
cătuiască un text axat ,pe cele mai ac
tuale și importante probleme ale gos
podăriei colective. La început brigada 
'ace o pledoarie pentru cultivarea po
rumbului siloz, arătînd cu mijloace ar

Acțiuni pentru educația muzicală

a

La casa de cultură din Miercurea 
Ciuc se adună adeseori oameni ai 
muncii din oraș pentru a asculta 
lucrări ale marilor compozitori cla
sici sau contemporani, imprimate pe 
discuri sau pe benzi de magnetofon. 
In mijlocul lor se află întotdeauna 
pasionatul dirijor și profesor de mu
zică G. Nagy, care le explică ope
rele audiate, conținutul lor de idei, 
Ie vorbește de viața compozitorului, 
îi inițiază și îi ajută să înțeleagă 
creațiile muzicale. La aeeste audiții 
participanții învață să cunoască și 
să înțeleagă creațiile Iui Bach, Mo
zart, Beethoven, ale lui Ceaikovski, 
Enescu și ale altor mari muzicieni.

Preocuparea pentru educația mu
zicală a oamenilor muncii nu se re
zumă numai Ia aceste audiții. La 
Miercurea Ciuc se țin periodic ex
puneri (exemplificate cu audiții) des
pre viața și opera marilor creatori 
de muzică. Atît la sediul casei de 
cultură cît și la școala medie, pro
fesorul G. Nagy vorbește întotdea
una în fața unui numeros auditoriu, 
în cadrul acestor expuneri un loc 
de seamă îl ocupă cele dedicate vie
ții și operei marilor compozitori ro- 
mîni. La aceste conferințe oamenii 
muncii au făcut și fac cunoștință cu 
creația Iui Ciprian Porumbescu, Ion 
Vidu, George Enescu și a altor cla
sici ai muzicii noastre, precum și cu 
creațiile compozitorilor noștri con
temporani. La sugestia iubitorilor de 
muzică, anul acesta se va ține la 
casa de cultură și un ciclu de zece 
lecții, pe tema: „Să cunoaștem 
muzica".

Preocuparea pentru educația mu
zicală a oamenilor muncii se reflectă 
și în grija pentru dezvoltarea dra- 
iiu miuu mi unuia na uimii m uium un mitm mi mi im uium m imtni ■ numi m

tistice importanța Iui pentru hrana 
vitelor. In continuarea programului 
asistăm Ia o incursiune prin diferite 
sectoare de muncă ale gospodăriei, 
facem cunoștință cu colectiviști frun
tași și rîdem de codașii satirizați.

Dacă pretextul folosit — acțiunea 
se desfășoară la o șezătoare — nu 
este de loc nou, în schimb problemele 
tratate, modul în care ele au fost a- 
bordate precum și jocul degajat, plin 
de firesc al artiștilor amatori, au dat 

' acestui spectacol o prospețime cuce
ritoare.

Și acum un amănunt privind com
ponența brigăzii. La un moment dat, 
un artist amator citește în cadrul șe
zătorii o scrisoare trimisă de consi
liul de conducere al gospodăriei. Ci
tăm : „Tovarășă brigadieră Fiorica 
Moraru, te felicităm pentru rezultatele 
obținute în campania de recoltare a 
păioaselor. Brigada condusă de dum
neata a reușit să termine recoltatul 
cu o săptămînă înainte de termen".

Cine este Fiorica Moraru ? După 
cum am aflat din scrisoare — o briga
dieră fruntașă. Dar nu numai atît. Pri- 

‘ vind atenți pe scenă, observăm că o 
tînără blondă și subțirică se oprește 
din tors roșindu-se ca para focului.

gostei față de muzică la copii și ti
neret. La casa de cultură din 
Miercurea Ciuc, în afară de cor, de 
orchestra semisimfonică și de fanfa
ră, activează și o orchestră de copii 
formată din 36 de băieți și fete în
tre 8 și 14 ani care au concertat de 
nenumărate ori nu numai în oraș, ci 
și în satele raionului, Ia Cetățuia, 
Păuleni, Cîrța și în alte localități. 
Repertoriul orchestrei se compune 
deocamdată dintr-un potpuriu de 
muzică populară romînească și so
vietică. In prezent copiii repetă bu
căți noi. în afară de această forma
ție 25 de copii sînt cuprinși în cer
cul de muzică, unde învață să cînte 
la vioară, pian, violoncel și Ia alte 
instrumente. Cei mai buni dintre ei 
sînt promovați în orchestră.

Grija pentru educația muzicală nu 
se limitează numai Ia centrul de ra
ion. Comitetul raional pentru cultu
ră și artă se preocupă de această la
tură a activității culturale și la sate. 
La Bănești, anul acesta învățătorul 
Martin Micloș, dirijorul corului, ab
solvent al secției externe a școlii 
populare de artă, a ținut o serie de 
lecții pe teme muzicale. In comună 
există azi o orchestră formată din 
colectiviști care cântă după note 
muzicale. In prezent, mai mulți di
rijori din satele raionului, din Cîrța, 
Păuleni, Sînmartin și din alte loca
lități urmează fără frecvență secția 
de pedagogie muzicală a Conservato
rului „George Dima“ din Cluj. Cu 
concursul acestor dirijori se vor or
ganiza la sate lecții și expuneri des
pre muzică, iar mai tîrziu se va trece 
Ia înființarea de orchestre populare.

R. I.

Este firesc sâ te cuprindă emoția a- 
tunci cînd, lăudată fiind de brigadă, 
te afli pe scenă în văzul spectatori
lor. Cred că ați înțeles că tînăra 
blondă de care am amintit este chiar 
brigadiera Fiorica Moraru.

Dintre echipele care au reprezentat 
raionul Ilia la această fază mai tre
buie amintită cea a dansatorilor din 
comuna Sulighete care a umplut scena 
de veselie.

Este regretabil că din cauza unor 
repetiții făcute în pripă, atît corurile 
cît și soliștii nu s-au prezentat la va
loarea lor obișnuită. In special ne-am 
fi așteptat la mai mult din partea co
rului din Dobra, care la unul din con
cursurile trecute a obținut premiul 
III pe țară.

Pentru a afla care este părerea ju
riului asupra acestei faze ne-am a- 
dresat tovarășului loan Pîrvan, secre
tar el comitetului regional pentru 
cultură și artă.

„Faza desfășurată la Brad — ne-a 
spus tovarășul Pîrvan — nu s-a ridi
cat la un nivel calitativ demn de for
mațiile existente în regiunea Hune
doara. Vom analiza cauzele, dar în 
orice caz va trebui să întărim munca 
de îndrumare artistică în raionul Ilia. 
Avem în regiune echipe bune. Raio
nul Sebeș s-a prezentat la faza regio
nală cu un spectacol care merită toată 
lauda. Concursul acesta care, din 
toate punctele de vedere, este supe
rior celor anterioare, ne prilejuiește 
bogate învățăminte. Pentru etapa ur
mătoare, care se va desfășura anul 
viitor, vom lua măsuri ca echipele 
să-și desăvîrșească pregătirea încă 
din timpul iernii, cînd există cele mai 
bune condiții pentru o intensă viață 
artistică".

A. CROITORU G

Orchestra de muzică populară a casei raionale de cultură din 
Drăgăneștl-Vlașca.

a

BIBLIOTECAR
ȘI CITITOR

Mă găseam, cu cîțiva ani în urmă, în loca
lul bibliotecii din Daneș, comună în apro
pierea pitorescului oraș Sighișoara. Era o 
liniște în încăpere îneît se auzea scîrțîitul 
peniței. Dar liniștea nu dură mult. împre
ună cu o pală de aer rece năvăli înăuntru 
o femeie îmbrobodită, cu fața plînsă. Nu 
dădu nici bună ziua, ci zise de-a dreptul :

— Tovarășă bibliotecară, eu atîta vă 
rog 1 Să nu mă mai popularizați, n-am ne
voie. îmi place să citesc, oi fi cititoare 
fruntașă, dar nici de rîsul satului nu vreau 
să ajung I Auzi, ce-au putut să scornească 
alde vecinii mei 1 S-aji dus la bărbatul meu 
și i-au rîs în nas, cică eu aș fi o leneșă, de 
aia citesc atît de mult...

Și totuși, femeia a plecat din bibliotecă 
încărcată cu cărți, cu capul ridicat, mîndră. 
Contraofensiva întunericului a fost respin
să. Era în anii cînd bibliotecile comunale 
abia luaseră ființă. Pe atunci bibliotecarul 
putea fi văzut rar în încăperea cărților. Cu 
pachetul de cărți subsuoară mergea din 
casă în casă, trecea din prag în prag. 
Munca lui se desfășura sub lozinca : „Nici 
o casă fără cititor*. Acum bibliotecarii își 
propun mai mult: toată familia, începînd 
cu cei ce au ajuns la vîrsta buchei și pînă 
la vîrsta ochelarilor cu multe dioptrii, toți 
trebuie să fie cititori...

De toate acestea mi-am amintit .fiind 
din nou într-o bibliotecă. De data aceasta 
într-o comună din raionul Lehliu, pe 
nume Lupșanu. Bibliotecara, Mia Giu- 
rescu, stătea la masă ca la un pupitru de 
comandă. Intră fierarul colectivei, Marin 
Năstase. Ceru cîteva cărți de critică lite
rară. Avea de făcut o recenzie și omul vrea 
să fie bine pregătit. Apoi, deschise ușa o 
femeie, dădu bună ziua și zise :

— Am văzut filmul „Ciulinii Bărăga
nului". Am auzit că există și o carte de 
Panait Istrati, după care a fost făcut fil
mul. O aveți cumva ?

Se încinse o discuție aprinsă despre 
cărți, despre filme. Elena Boboc își mai 
aduce aminte și de o altă carte pe care 
a văzut-o la fiul ei, la Alexe, elev în clasa 
a VIII-a : „Șapte inși într-o căruță", de 
Paul Anghel. Vrea să împrumute și această 
carte fiindcă „de la o vreme, afurisitul de 
Alexe nu mai vrea să povestească nici o 
carte", zice ea. Bibliotecara zîmbește cu 
tîlc. N-o fi chiar întîmplare că Alexe nu 
mai vrea să povestească mamei subiectele 
cărților pe care le-a citit. Fapt este că astăzi 
fișa de cititor a fostei analfabete Elena Bo
boc este plină de titluri ca : „Mama" de 
Maxim Gorki, „Antiumanismul moralei re
ligioase", „Trandafirul Roșu“ de Dumitru 
Almaș și altele. aa

Am întrebat-o pe Mia Giurescu :
— Mai obișnuiți să faceți colportaj de 

cărți ?
— Doar acolo unde avem biblioteci vo

lante. La fermele de animale, la grădina 
de zarzavat. Responsabilii acestor biblio
teci îmi cer, de obicei, cărțile de care au 
ei nevoie. Recenziile, care se țin la biblio
tecă, propaganda cărților noi, îi orien
tează...

Așadar, munca bibliotecarului cunoaște 
acum o nouă etapă, de îndrumare în pro
funzime a lecturii cititorului. A acestui ci
titor definitiv câștigat de bibliotecă, pasio
nat să-și însușească minunatele ei comori.

E. ABRAHAM
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Recoltarea ardeilor grași la sectorul legumicol al G.A.O. 
Buciumeni, raionul Tecuci.

culturile de roșii, 
și vinete. Apoi tre
ia sere.
pregătim iarna răsa- 
îmi explică tînărul

ce s-ar mai 
afară de cultura 
întrebat 
tăcu o

Traversăm Buzăul cu bacul, 
spre orezăria gospodăriei 
colective din Ibrianu. 

Dincolo pămîntul este bogat în 
verdeață și virgin. Pădurea a- 
junge pînă la malul apei, dar 
ai impresia că nu rîul a tăiat-o 
in două, dimpotrivă, pădurea 
a venit parcă în fugă de de
parte și s-a oprit aici dintr-o da
tă, mirată de acest obstacol 
neașteptat. Cele 50 de hectare 
ale orezăriei se află în ocoli- 
tura făcută de Buzău, al cărui 
curs nestatornic o ia înapoi, 
operînd o buclă de toată fru
musețea. Ion Ralea, responsa
bilul orezăriei, ne relatează la
conic și aproape oficial „isto
ricul" acestui proaspăt sector 
de producție. Terenul a fost di
buit abia la începutul anului. 
O întindere de lăstăriș și tu- 
fani. L-au defrișat, au făcut 
șanțuri pentru irigație, au însă- 
mînțat și acum, poftiți 1 orez. 
S-a muncit intens, ziua și noap
tea, dar merita. După toate 
prevederile recolta va fi de 
6 ODD de kilograme orez la hec
tar. ceea ce înseamnă cqm un 
milion de Iei venituri. Ralea își 
scoate sandalele, intră în apă 
și smulge o mînă de orez. Fi
rele au jumătate de metru lun
gime.

— Vedeți cum s-a dezvoltat? 
Știți ce înseamnă la timpul a- 
cesta o creștere de jumătate 
de metru ?

Tonul oficial se destramă și 
glasul său capătă o culoare 
deosebită. L-ai asculta la ne- 
sfirșit. Ne vorbește de tehnica 
irigatului, de îngrășămintele pe 
care le întrebuințează, aminteș
te de Turea și Paraschivescu, 
ajutoarele sale, de perspectiva 
orezăriei. Anul viitor vor mai 
defrișa încă 50 sau 60 de hec
tare de pămînt pe care acum 
nu cresc decît boscheți. Da, și 
vor încerca un nou sistem de 
irigație, sistem descoperit de 
el. potrivit cu condițiile natu
rale locale. iar producția va 
dubla, dacă nu chiar va tripla 
veniturile de acum. Ralea so
cotește milioanele pe degete, 
ca un contabil experimentat, 
incit stai și te miri de unde 
atifa energie în omul acesta 
mărunt și negricios, cu privirile 
melancolice ca de poet.

— O să avem Buzăul în pal
mă — ne spune el închizînd și 
deschizînd pumnul. — De cînd 
mă știu, apa asta și-a făcut de 
cap cînd a vrut și cum a vrut. 
De-acum nu mai merge ! Tre
buie să se încadreze și ea în- 
tr-o muncă ordonată, științifică.

Lanurile verzi de orez foș
nesc bătute de vînt și, privin- 
du-Ie, ai senzația unei comori 
abia descoperite. Ne așezăm 
cu toții pe marginea unui dig 
taluzat. Ralea intră în apă și 
se apleacă pînă cînd firele de 
orez îi mîngîie 
și aspri.

finitiv. De altfel, pînă în toam
nă, dumnealui și inginerului 
zootehnic le facem case. Mai 
rămîne să-i mai însurăm.

Agronomul rîde înveselit 
și-mi face cu ochiul.

La grădinărie. munca era în 
toi. Echipele din brigada legu
micolă lucrau la recoltat. Sub 
niște remize, zece sau douăzeci 
de fete sortau roșiile în lăzi 
speciale, cu eticheta „Rouma
nian

— Sînt roșii pentru export 
Gospodăria noastră trimite 
gume în Cehoslovacia, R. 
Germană și Austria — mă 
murește președintele.

Vizităm 
castraveți 
cern și pe

— Aici 
durile — 
inginer agronom. — Este sec
torul „vară veșnică”.

Serele au ceva din ordinea 
și desăvîrșirea unei grădini bo
tanice. Liniștea deosebită și o 
anumită solemnitate, dau im
presia de laborator, de creație, 
într-adevăr. în timpul iernii, 
aici s-au experimentat cîteva 
încrucișări cu diferite soiuri de 
vinete și ardei grași, sporin- 
du-se considerabil producția a- 
cestor legume.

Traversăm grădina cu sere și 
intrăm în livadă. Pomii au in
trat abia în al doilea an de rod, 
dar recolta este deosebit de 
bogată. Două echipe de femei, 
una condusă de soția directo
rului școlii de șapte ani, culeg 
caise. Mîncăm caise și discu
tăm cu doi bătrîni. rătăciți 
printre femei ; ascultăm rîsete- 
Ie fetelor și șuguiala pe seama 
moșnegilor.

Poate că n-aș fi amintit de 
livadă, dar Ia Ibrianu, pînă a- 
cum doi sau trei ani, nimeni 
nu credea că pot fj plantate 
livezi cu pomi fructiferi. Unul 
din cei doi bătrînj îmi spunea 
că înainte mîncau mere Și caise 
numai cînd se abăteau pe la 
ei muntenii cu căruțele. Luau 
un coșuleț cu mere și dădeau 
în schimb o baniță cu porumb. 
Iar de căpșuni se vorbea foar
te rar, ca de citrice ; unii cre
deau chiar că aceste 
cresc mimai în țările 
se întorc primăvara 
călătoare.

Riesling, Fetească, Ceasla 
masă, cresc și se dezvoltă 
în oricare patrie a vinului. Via 
este îngrijită exemplar de o 
brigadă care și-a desăvîrșit 
specializarea la Odobești și 
Panciu, iar recolta se anunță 
de circa 16 000 kilograme stru
guri la hectar.

— Anul trecut — îmi spune 
brigadierul Tudose — am par
ticipat la concursul național 
vinuri.

— Si rezultatul ?
— Două medalii de aur 

trei de argint !
Așadar, vinul de Bărăgan 

valizează cu cel din podgoriile 
Odobeștilor sau Drăgășanilor. 
închipuiți-vă însă că pînă a se 
planta prima viță nobilă, 
Ibrianu nu se auzise decît 
vinul hibrid, 
știe de unde. Alături de căp
șuni, Rieslingul de Ibrianu este 
una din noile minuni ale Bără
ganului.

ă asigur că nu 
cu nimic dacă 
am văzut o podgorie 

inima Bărăganului. Pe o întin
dere de 30 hectare, cele mai 
rafinate soiuri de strugurii

i se pare că sînt vreo șase 
j ani de atunci. Era tot 
vară, în plin seceriș, 

cînd am venit pentru prima 
oară la Ibrianu. Gospodăria co
lectivă avea doi ani de exis
tență, dar nu se pusese cine 
știe ce pe picioare. în afara 
culturilor mari, care erau — 
cum zicea moș Mitu Dobre — 
piinea noastră și traiul nostru, 
nu se dezvoltaseră și alte 
sectoare de producție. Mer
geam pe cîmp cu președintele 
Stanciu Ivan și admiram recol
tele, foarte bogate în anul a- 
cela. Stanciu Ivan îmi relata 
conștiincios despre desfășura
rea campaniei de seceriș, 
eu, bucuros 
mă gîndeam 
portal.

— Despre 
scrie în 
— l-am

Omul
spuse :

— Deocamdată 
pre asta. O să facem noi 
multe, dar mai avem de muncit.

— Cu cine mai aveți de 
muncit ?

— Cu noi. cu pămînturile 
noastre, cu multe.»

Vara era ca și acum, lumi
noasă și fierbinte, jar președin
tele mina caii de la șaretă și 
se uita îngîndurat peste cîmpia 
a cărei primenire o întrezărea 
încă de atunci.

apoi

z

Inginerul agronom Ion Buscă, Ion Crăciun, președinte fi 
brigadierul viticol Dumitru Filimon, controlează felul cum 

tas-a aplicat îngrijirea diferențiată pe parcele și soiuri 
școala de viță

Mergem să 
Avem o 
hectare. In drum 

să ne oprim și pe la grădina 
de legume. Vreți să vizitați 
qrădinăria ?

— Sigur 1 Să trecem și pe la 
grădină — intervine agrono
mul. — E păcat să n-o vadă.

Pe inginerul agronom abia 
l-am cunoscut. E un băiat slă
buț, aproape plăpînd. poartă o 
cămașă albastră cu mînecile 
scurte și cu gulerul răsfrînt.

— Veniți din București ? — 
mă întreabă. — Ce mai face 
Capitala noastră ?

Aflu că a absolvit facultatea 
abia anul trecut, că e bucureș- 
tean get-beget, dar că n-a mai 
fost pe acasă de Ia începutul 
lui ianuarie.

— Nu-ți este dor de... acasă?
— Nu. Nu sînt sentimental 

— replică el ironic. — Cînd 
am venit aici, eram hotărît să 
muncesc. Bărăganul e viguros 
și atractiv. Mă simt foarte bine.

Președintele Stanciu Ivan in
tervine în discuția noastră :

— Cred că l-am cîștigat de-

vizităm 
livadă

livada, 
de 15 
putem
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Nu de mult, la gospodăria agricolă colec
tivă din Mateești, raionul Horezu, a avut 
loc un interesant și rodnic schimb de expe
riență la care au participat, în afara gos
podăriei gazdă, alte șase gospodării din 
raion.

Din capul locului trebuie să arătăm că 
schimbul de experiență, organizîndu-se în 
cadrul celei mai tinere gospodării dintre 
cele șapte, a avut, prin aceasta, un 
caracter destul de nou și original. De 
aceea, înaintea schimbului, nu puțini erau 
acei care se întrebau : „Ce putem noi în
văța de la o colectivă care are doar un au 
și jumătate, noi cu gospodărie veche, de 
cinci sau șapte ani ?"

Cele ce aveau să urmeze, contactul 
dintre vizitatori și realizările gospodăriei, 
discuțiile, schimburile de păreri, de sfa
turi, însemnările amănunțite în carnete, 
au fost însă tot atîtea pledoarii pentru opor
tunitatea și eficiența acestui schimb.

De ce ? în primul rînd pentru că gospo
dăria colectivă din Mateești s-a prezentat 
în fața vizitatorilor cu realizări impor
tante.

Corespunzător reliefului local, un relief 
de dealuri și platouri în care pășunile o- 
cupă o însemnată întindere, colectiviștii 
din Mateești au hotărît, încă de la înfiin
țarea gospodăriei, să-și creeze un puter
nic sector zootehnic. Trebuia rezolvată, în 
același timp, problema achizițiilor de ani
male și a asigurării construcțiilor necesare 
adăpestirii lor.

După mai bine de un an de muncă în 
această direcție, bilanțul realizărilor ofe
rit vizitatorilor este apreciabil : s-au con
struit trei grajduri moderne, unul de 100 
de capete și două de cîte 60, o matemi- 
tate de scroafe, două magazii cu o capa
citate de 100 și respectiv 40 de vagoane, 
trei remize adăpostind fiecare câte 50 de 
atelaje, cotețe mobile, iar în plină 
strucție so află alte obiective, printre 
o puierniță și un saivan.

Realizările gospodăriei pe linia
strocțiilor, raportate la intervalul scurt de 
timp de la întemeierea sa, i-au făcut pe 
colectiviștii gospodăriilor din Alunu, Col- 
tești, Sinești, Milostea, Berbești și Fome-

con-
care

con-

tești să remarce, pe bună dreptate, că rit
mul de construcții al gazdelor este de ad
mirat.

Nu-i mai puțin adevărat (și aici se reli
efează un alt merit al schimbului de ex
periență de la Mateești) că oaspeții, tră- 
gînd învățăminte din realizările acestei 
tinere gospodării, le-au arătat colectiviș
tilor localnici și unele lipsuri. împărtă- 
șindu-le din experiența de ani acumulată 
de ei.

In timpul vizitării gospodăriei ei au re
marcat, bunăoară, că grajdul central deși 
are o înzestrare modernă, cu o linie decovil, 
cu boxe speciale pentru tineret și cu con
diții remarcabile de igienă, prezintă totuși 
defecte în ce privește sistemul de evacuare 
a urinei.

La sfîrșitul schimbului de experiență, 
într-o discuție largă pe tema celor văzute, 
au luat cuvîntul președinți și tehnicieni 
din toate gospodăriile 
liniind 
care, în 
gajat să 
lor.

învățămintele 
cel mai scurt 
le traducă în

participante, sub- 
desprinse și pe 
timp, ei s-au an- 

fapt la gospodăriile

M. POPESCU
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ți auzit de „Ulița florilor"? 
Dar de „Cartierul florilor" 
sau de „strada balcoanelor 
cu garoafe" ? Aceste de
numiri, cu rezonanța gin
gășiei poeziei țărilor Ori

entului îndepărtat, le-am întîlnit în 
Valea Jiului, la Uricani, Lupeni și Vul
can. Ele nu sînt înscrise pe nici un act 
oficial, dar au intrat în vorbirea obiș
nuită a localnicilor. De numele adevărat 
al Uliței florilor din Uricani, minerii 
își aduc aminte doar cînd trebuie să-și 
dea adresa precisă pe vreo scrisoare 
sau act. în Lupeni Cartierului florilor 
i se mai spune și Cartierul caselor noi, 
acesta fiind compus din nu mai puțin 
de 60 de noi construcții ale minerilor, 
înălțate în imediata vecinătate a cartie
relor de blocuri noi „Viscoza" și „Gra
fit". Numele l-a împrumutat de la gră
dinițele smălțuite cu petale multicolore, 
care țin tovărășia caselor minerilor, ca 
niște covoare lucrate de mîini măiestre.

Strada balcoanelor cu garoafe ai s-o 
întîlnești în Vulcan, fostul oraș al pen
sionarilor, al celor 2 000 de cerșetori și 
al celor 48 de cîrciumi de odinioară. E 
o adevărată revărsare de garoafe roșii 
la balcoanele unor blocuri din cvartalul 
„Centru", care înviorează aerul acestui 
oraș renăscut.

La Uricani, pe strada amintită, la 
fiecare geam, la fiecare balcon al blocu
rilor cresc mușcate, unele uriașe, nefi
resc de înalte, acoperind un geam în
treg, semănînd de departe cu niște stea
guri roșii, vii, de purpură catifelată.

însuși sufletul minerului se pare că 
trăiește în culorile intense ale acestor 
flori, care ascund în ele atîta gingășie. 
Ele vin să completeze și să împlinească 
azi acea sete de lumină de care minerii 
nu se puteau bucura în trecut. Cartiere 
noi, mine și uzine noi, cluburi, școli, că
mine culturale, iată noul peisaj în mij
locul căruia sînt sădite ele. Dar cele 
mai de preț comori ale acestor melea
guri sînt oamenii. Iată doar cîteva chi
puri ale unor oameni de azi de pe noua 
Vale a Jiului, Valea plîngerii de odi
nioară...

Huszti Ștefan era numele unui miner 
care în anul 1920 a fost ars de viu într-o 
explozie, împreună cu alți 82_de ortaci, 
la mina Aurelia. Huszti Ștefan l-a che
mat și pe fiul său, ciuruit în șapte locuri 
de gloanțe și baionete la marea grevă 
de la 6 august 1929, cînd zeci de mineri 
au fost uciși de jandarmii burghezo-mo- 
șierimii și alți 200 au fost răniți.. Nu
mele acesta îl poartă și urmașul lor de 
azi, un tînăr inginer de la mina Lupeni, 
unul dintre cei 1 040 absolvenți ai In
stitutului de mine din Petroșeni, înfiin
țat în anul 1948. L-am întîlnit într-o 
duminecă, la o excursie pe motocicletă,

organizată de 23 de mineri, ingineri și 
tehnicieni la hotelul alpin „Rusu" din 
munții Paring. în ataș îl avea pe fiul 
său, un puști dolofan de 8 ani care se 
numește tot: Ștefan.

— Și pe el o să-l învăț mineritul — 
mi-a mărturisit tînărul inginer. — Poate 
o să urmeze același drum ca și mine. 
După terminarea școlii elementare va 
urma școală profesională, va munci 
apoi în mină și va studia în același 
timp la liceril seral ; după care își va 
desăvîrși cunoștințele în tehnica mine
ritului, ca student, la Institutul de mine 
din Petroșenț. Ori s-ar putea să devină 
artist ! Are Ureche muzicală. Acum în
vață pianul la cercul de muzică pentru 
copii deschis la clubul minier.

Nepotul grevistului de acum 34 de 
ani, învață pianul...Un fapt divers, dar 
concludent. Arta și cultura au devenit 
nelipsite din preocupările minerilor. Nu
mărul artișțnor amatori ridicați din 
rîndul minerilor Văii Jiului întrece cifra 
de‘2 000, dintre eare 481 sînt absolvenți 
ai Școlii Populare de Artă din Petro
șeni, 11 mineri, iubitori de teatru din 
Cimpa-Lonea sînt laureați pe țară ai 
celui de al II-lea Festival bienal de 
teatru „I. L. Caragiale", doi mineri din 
Lupeni,» pictor; amatori, au expus lu
crări și peste hotare, la expoziții inter
naționale (la Moscova, Londra, Ge
neva și Leipzig). La Aninoasa, brigada 
minerului Schneider Francisc participă 
în grup organizat la spectacole de teatru
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Frunzuliță de sulfină,
Bade-al meu lucrează-n mină 
Scoate fierul fir cu fir 
Să nu aibă-n el steril.
Munca noastră-i deopotrivă
La mină și-n colectivă.
Eu string bobul griului 
El hrana furnalului.

Frunzuliță de trifoi 
Frumoasă-i viața-n doi. 
Muncești parcă mai cu spor 
Cînd știi că te-așteaptă-un dor. 
Ba muncești în cîte-o zi 
Ca în alte două, trii 
Cînd știi că te-așleaptă-acasă 
O mîndruță de nevastă.

Muncitori și gospodari 
Toți îs buni pe la Ghelari, 
La Ghelari și-n alte sate 
Unde omu-nvață carte 
Și-aduce prinosul Iui 
Dragului Partidului.

Auzit de la Maria Stoica din 
Ghelari, regiunea Hunedoara, 
de ION ILIESCU.

și cinematograf, la expoziții, excursii... 
Această brigadă alcătuită din cinci ro- 
mîni, patru germani, un maghiar și doi 
ucrainieni, denumită pe drept cuvînt 
„brigada naționalităților," și-a cîștigat 
prețuirea pentru hărnicia în muncă, 
dar și pentru armonia care domnește în 
sînul ei.

De asemenea, minerul Haidu Iuliu 
din Petrila, distins cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, este prezent 
împreună cu familia și întreaga brigadă 
la toate premierele teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petroșeni.

Interesul sporit pentru știință și cul
tură manifestat de oamenii Văii Jiului 
e impus de viață. Dotarea minelor cu 
utilaje și mașini mereu mai perfecțio
nate cere și o pregătire superioară. Se 
elimină tot mai mult efortul fizic, ceea 
ce creează posibilitate minerului de a-și 
împlini trebuințele spirituale, de rela
xare, prin folosirea timpului liber în 
mod util și plăcut, în cele șapte cluburi 
muncitorești puse la dispoziție, în cele 
113 biblioteci publice documentare și 
școlare, în 23 cinematografe, 58 săli de 
cultură,, 10 cămine culturale, pe tere
nurile de sport sau la cabane.

A pierit pentru totdeauna din ochii 
oamenilor Văii Jiului pîcla nesiguranței 
zilei de mîine, oboseala pe care o tîrau 
cu ei toată viața, cînd erau obligați să 
intre în mină înainte de răsăritul soa
relui și să se întoarcă acasă după asfin
țit.

Și nu-i de mirare că minerii de azi 
sînt atît de pătrunși de sentimentul 
demnității, știind că munca lor a de
venit o chestiune de cinste și onoare.

Munca le este apreciată de regimul 
democrat-popular, acordîndu-li-se frun
tașilor în producție diferite dinstincții, 
premii, ordine și medalii. Cu ochii pre* 
zentului minerii văd în viitor. Viitorul 
nu le mai apare ca uri spectru al de
căderii, al foamei și mizeriei. Doțiu 
Avram din Lupeni este miner pensio
nar; bătrînețea îi este asigurată de cei 
1200 lei, cît i se cuvin drept pensie. 
Stă în casă proprie, în una din cele 
1 600 construite în ultimii ani de minerii 
Văii Jiului. în ziua cînd l-am vizitat 
avea oaspeți pe frații Sorescu, mineri 
din Uricani, care au învățat multe de 
la fostul miner. Cei doi frați își cumpă
raseră de curînd împreună o mașină 
„Moskvici" și acum, ca niște elevi re
cunoscători, veniseră să-l invite la o 
plimbare „pe vale în sus", pe fostul lor 
„profesor". Figura uscățivă a bătrînelu- 
lui radia de o bucurie tihnită. Și după 
ce ochii i s-au luminat urmărind pe co
vorul gros, înflorat, joaca unui nepoțel 
de-o șchioapă, a ridicat păhărelul plin 
de rachiu de coacăze preparat în casă 
și, parcă răspunzînd unui gînd, a rostit 
cu voie bună :

— Cînd ne-o fi mai rău și mai rău, 
așa să ne fie.

O urare pe care mi-a fost dat în 
ultimii ani s-o aud de atîtea ori în 
Valea Jiului 1
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IRIMIE STRĂUȚ

— în care brigadă vrei ? -— am întrebat-c 
să termin cît mai repede cu cererea ei.

— La a doua 1 — zice ea senină.
— La cîmp ?
— Da, Ia bădița Ion !... — își întărește e 
N-am înțeles ce-o trage către un om care 

fie tată și i-am spus că aș avea mai mare 
oameni la brigada întîia.

— Acolo-i mama 1 — îmi spuse ea, ca 
membri de familie n-ar avea dreptul să 
în aceeași brigadă.

— Atunci, de ce nu vrei la a treia ? -— o 
și rîd.

— Acolo-i tata I — mă face ea atent și r 
în vîrful urechilor.

— Și la a doua pe cine ai ? — caut eu s-c
— Pe bădița — zise ea — am vorbit cu 

că mă primește I
— Bine, Stăncuțo I — i-am zis eu dezar 

strîns din umeri. Acum chiar că n-o mai 
ce nevoie a avut să vină la mine cu cerere 
brigadierul i-a spus c-o primește. Așa că i 
la brigadă, iar cererea am pus-o bine la pi 
rios să aflu ce va urma.

¥
începuse prașila întîia.
într-o zi am pornit spre lotul brigăzii lui 

gîndul să mă abat pe la rîu și să fac o bai.
De departe m-a gîdilat pe la urechi o m 

cută, odihnitoare, care se cernea ca o ploa 
peste cîmpul nostru fără de hotar...

Primul g‘nd care mi-a trecut prin cap a 
că oamenii din brigada lui Năstase și-au 
radio.

Nici nu știu cînd am ajuns la brigadă... N 
ieșit în cale.

— îți place ? m-a întrebat el umflîndu-se
— Cit v-a costat ?
— Ce ?
— Aparatul.
Numai ce-1 văd pe Năstase că pufnește 

trage spre el și-mi arată o mogîldeață mic 
undeva la capătul unei parcele, mai pierdut 
prășitori, că le-o luase cu mult înainte...

— O vezi ? mă întreabă el tainic.
— Stăncuța ? ! spun eu într-o doară.
— Ea e I O mîndrețe de fată, Pavele !... A 

eu o mărit ! Am să-i caut un băiat pe cinsti
—• Mărit-o, Ioane, i-am zis eu, dar nu uitg 

și pe părinții fetii la nuntă !
Năstase a înghițit în sec și a roșit ca ui 

drăgostit. -<;■
— Te duci s-o vezi ? m-a întrebat fel în 

team în ochii lui că vrea să-mi spună ceva 
drăznea. N-am stat să-l ascult și am porn 
singur spre mogîldeața aceea de om, din c 
lalei.

Dinspre Lunca Șiretului adia o boare rece 
pe aripile ei o melodie nouă, duioasă ca ur 
leagăn. M-am uitat la prășitori. Părea că nii 
ei nu ia în seamă cîntecul fermecat al fetii i 
în văzduh ca un strigăt de mierlă și-mi er 
ei! Pe urmă am băgat de seamă că nu aud sa 
gănind, de parcă prășeau în gol. M-am opri 
m-am uitat mai bine. Sapele trăgeau din plii 
șitorii le purtau numai prin țărînă ca să înă 
netul lor de oțel.

Poate că despre acest fel nou de a munci 
spună ceva Năstase și eu m-am grăbit ca pr 
stat să-l -ascult. Acum mă bucuram că l-an 
singur.

De Stăncuța uitasem. Și cînd am ajuns la 
de ea m-am pomenit c-o iau la rost de ce 
beam cu ea și-n gura mea se adunaseră j 
tunetele din cer.

— Nu fac bine ? mă întreabă ea îmbujorîni 
la față. — Nu e voie ?

— Tu ce părere ai ? continuai eu mai potol 
de parcă altă treabă n-ai avea...

Stăncuța a ridicat mirată privirea spre mii
— Da’ eu nu cînt, tovarășe președinte — 

ea, — eu, nu știu să cînt...
— Dar ce faci ?
— Lălăi I a zis ea strîngînd din umeri. — 

așa, s-alung urîtul. Asta fac I



Mă uitam la trupul ei firav, neîmplinit, la’ ochii ei 
mari și blînzi ca de copil și o duioșie de tată mă în- 
muie ca pe-o cîrpă. Am pus mina pe umărul ei mic și 
fata s-a clătinat ca o ramură bătută de vînt.

— Și zi așa, — am rostit eu îmbunat de-a:.î>inelea, 
— lălăi s-alungi urîtul ! Da' cum faci, de unde știi cînd 
vine ?

Ochii Stăncuței s-au făcut mici. Și-a dus mîna la gură 
și a chicotit în dosul palmei.

— Vrei să-ți spun? mă întrebă ghiduș. — Trag cu 
urechea. Cum n-aud sapa zdrîngănind la careya, gata, 
îmi zic, vine... Azi a fost tare cald, m-a încercat și pe 
mine de cîteva ori. Știi cum vine ? Tragi cu sapa și 
parcă nu-i mîna ta... De ce rîzi ? Am spus vreo prostie ?

— Nu Stăncuță, te ascult I
N-am izbutit să scot mai mult de la ea. A aplecat ru

șinată capul în pămînt și a continuat să prășească.
Avea o sapă tăiată pe jumătate să fie mai ușoară, pe 

puterile ei și-o mînuia deopotrivă cînd cu stingă, cînd 
cu dreapta de parcă s-ar fi născut cu sapa în mînă.

-Nici o mișcare în plus, nici o lovitură în gol. Fie
care mișcare a mîihii era drămuită la milimetru...

Lama de oțel a sapei mușca alte felii de pămînt de 
parcă ar fi fost plug nu sapă.

— Cine te-a învățat să prășești ? o întreb eu uluit de 
ceea ce vedeam.

— Bădița... șoptește ea și roșește toată — Adică 
s-ar putea ca eu să fi uitat ceva... s-ar putea..

I-ain cerut să-mi arate și mie cum face și cererea 
mea a pus-o mai tare în încurcătură.

— Ei, hai, mă înveți ? — am întrebat-o rîzînd.
Am luat sapa și am trecut pe rînduri în locul ei. Cu 

cîțiva ani în urmă eram recunoscut în sat ca unul din
tre cei mai buni prăși tori. Acum știam că nu-s chiar 
atît de bun, dar nici să mă fac de rușine în fața unei 
copile nu mă credeam în stare.

De la primele mișcări ochii Stăncuței au început să 
rîdă, pe urmă și-a dus palmele la gură și-a început să 
chicotească pe înfundate. Pînă la urmă și-a lăsat sfiala 
la o parte și a rîs cu toată gura. Rîdea și dădea din 
tnîini ca un pui, din aripi, cînd încearcă să zboare. Nu
mai eu nădușeam de ciudă și strîngeam coada sapei în 
mîini s-o rup, nu alta.

— Vai, tovarășe președinte, — mi-a zis ea — că tare 
m-ai făcut să rîd. Nu așa se prășește.

I-am cerut să-mi explice ce n-a fost bine și m-arn cru
cit cînd am văzut-o cîte cusururi îmi găsește.

— Nu-i așa că ai vrut să rîzi de mine ? m-a întrebat 
ea la urmă, convinsă că eu am fost acela care am vrut 
s-o pun pe ea la încercare.

— Nu Stăncuță, — i-am zis eu convins. — De tine 
n-are voie nimeni să rîdă. Meriți ceva mai mult—

Fata se uita întrebătoare la mine și aștepta poate să-i 
spun ce anume merită, dar eu am tăcut, pizmțtind-o în 
gînd pentru viața ei care abia începea.

★

După cîteva săptămîni ședeam la birou cu fotografia 
Stăncuții în mînă. Mi-o adusese Timofte să mă întrebe 
dacă sînt. de acord s-o pună la panoul fruntașilor.

Mă uitam la fotografie și parcă nu-mi venea să-mi 
iau ochii de la ea. N-o văzusem de mult pe Stăncuță și 
eram curios să aflu ce mai face. Timofte nu știa nici 
el prea multe, propunerea venea din partea organizației 
de tineret.

— S-o punem ? mă zorea Timofte grăbit să rezolve o 
treabă de care nu era prea convins.

— Stai oleacă, l-am oprit eu, să mă gîndesc.
— Ce să te mai gîndești ?
— Știu eu, poate că fata merită ceva mai mult...
— Atunci o punem și mai vorbim noi...
în clipa aceea pe ușă a dat buzna Năstase. .Era roșu 

la față de parcă ar fi băut trei zile în șir și se oprea 
după fiecare cuvînt să-și tragă aerul în piept.

— Asta-i porcărie, Pavele, să nenorocești un copil. 
Un pui care n-a învățat să zboare, gata... l-au mîncat 
fript.

— Cine ?
— Neamurile !
O presimțire rea mi se cuibărea în inimă și simțeam 

cum se golește de singe.
Ce-i cu Stăncuță ? am sărit eu ca fript de pe scaup 

adulmecînd durerea lui Năstase.
— Aseară... au logodit-o cu un bețiv de pădurar... un 

netrebnic, auzi 1 S-o mărite la șaisprezece ani I Și
Năstase a ieșit grăbit afară, 
la aer. Simțea că se înă
bușe.

Stăteam cu fotografia Stăn- 
cuții în față, mă uitam la 
obrazul ei rotund de copil 
și așteptam ca să deschidă 
gura să-mi spună ea ce a- 
veam de făcut. Dar fotogra
fia n-avea glas.

Timofte mi-a luat-o din 
mînă și s-a uitat lung la 
mine.

— Parcă ziceai că vrei s-o 
trimiți la școală? m-a luat 
el în șfichiul limbii.

— Da, am tresărit eu, așa 
aveam de gînd...

-— Cu ea ai stat de vorbă?
Am priceput ce Vroia Ti

mofte și m-am dus întins la 
casa Stăncuței, pitulată sub 
poala pădurii și ruptă de 
sat. Acasă, am găsit-o nu

mai pe mama fetei, o femeie trecută, ca a prună uscată 
și rea de gură.

— Unde-i Stăncuță ? — o întreb eu.
— Unde-i Stăncuță ? — mă întreabă femeia și dă din 

cap oțărîtă. — Am s-o bat !
— Dar ce-a făcut ? — o întreb eu.
— Nu știi ?
— Nu. Nu știu nimica !...
Femeia s-a uitat cu niște ochi dușmănoși la mine, să 

mă împungă nu alta și mi-a întors spatele.
La întoarcere am trecut pe la brigadă... Pe Năstase 

nu l-am găsit că era dus să mă caute iar și să mă 
anunțe, care-i situația, în schimb am văzut-o pe Stăncuță 
rîzînd cu oamenii din brigadă și mi-a venit inima la 
loc.

— Ce-a fost aseară la voi Stăncuță ? — am între
bat-o eu.

— Praznic, ce să fie ? — s-a îmbățoșat ea.
— Ce fel de praznic ?
— O făcut mama praznic după tinerețele ei pe care 

le-o înmormîntat la șaisprezece ani 1
— Da’ cu logodna ta cum a rămas ?
Stăncuță a roșit toată pînă în vîrful urechilor și a 

plecat rușinată ochii în pămînt. Oamenii din brigadă 
au încercuit-o, au luat-o sub ocrotirea lor și au căutat 
să schimbe vorba. Nu mi-au spus însă că au fost cu 
toții în noaptea trecută la pregătita logodnă a Stăncu
ței.

Ea i-a rugat cu lacrimi în ochi să vină, s-o-nduplece 
pe maică-sa să nu-i strice viața. Și oamenii au venit.

Ce au spus, ce n-au spus, că la un moment dat mama 
Stăncuței a izbucnit în plîns și i-a dat pe toți afară din 
casă... în cap cu „mirele". Așa s-a sfîrșit logodna...

Dimineața Stăncuță și-a luat sapa și a venit cuminte 
la brigadă...

Acum Stăncuță e la școală.
Abia aștept să se întoarcă.
De cîte ori îmi rotesc ochii peste cîmpul nostru ne

ted, drept ca în palmă, mi se pare că aud vocea ei odih
nitoare ca frunza unui plop cu frunza rară, cum urcă 
și coboară pe povîrnișurile unei melodii fără cuvinte 
necîntată încă de nimeni...

-----------------------------------------------------------------------------.

Navigație
J A v wtinara
Luntrea-i tînără, subțire
— Arbor viu, plutit pe spate — 
Și-o împiedică-n plutire 
Ramurile netăiate

String o vîslă împotriva 
Apei stingi, iar apei drepte 
îi las liberă deriva 
Către țărmul scris cu trepte.

1LIE CONSTANTIN

Un grăunte
E-n tine un fir de cer și-un strop de soare 
Și din pămînt — e setea ta de spații —
Și-n germenul pitit sub coaja tare 
Parcă se nasc lumini din constelații.

Așa gîndim acum, privindu-te de-aproape, 
Pe sub cămașa la diamantină.
Multiplicat sub mii de microscoape 
Sau pe tarlale în vuiet de combină.

Așa gîndim, cînd zorii pe cîmpie
Ne cheamă iar să-ți dăm aripi învoite, 
Ca stropul tău de stea din galaxie, 
Nenumărați luceferi — să crească în recolte

MIHAIL COSMA

Dialog
— ...Și cîntecul adie ca o boare. 
Ea ca un spic tot trupul și-l mlădie.
— Chiar de la spic frumoasa dansatoare 
Se poate jocul minunat să-l știe.

— Răsar în scenă alți feciori-artiști. 
Cu fetele dansează mînă-n mină,
— Păi de la noi, de la colectiviști 
Au învățat să fie împreună.

— Un dor de viață văd, nestăvilit, 
In jocul fiecărui dansator.
—- Dar jocul ăsta jur că s-a ivit 
Din viața și din dorul tuturor.

FLORIAN SAIOC 
l . J



?

SOIURI PUDZOLin
SI PODZDLURI

Solurile din tara 
noastră sînt foarte va
riate după cum variați 
sînt și factorii naturali 
care au contribuit la 
formarea lor (clima, 
vegetația,relieful, roca 
mamă etc.). în stepă 
și silvo-stepă, de pil
dă, s-au format cer
noziomurile. în regiu
nile mai umede s-au 
format solurile bru- 
ne-roșcate de pădure 
și solurile brune de 
pădure tipice, podzo- 
lite și podzolurile.

In afară de acestea 
mai amintim solurile 
munților înalti și ale 
pajiștilor alpine, care 
prezintă interes nu
mai pentru silvicultu. 
ra și ca pășuni natu
rale.

■ Sub influența diferi- 
ților factori naturali 
de formare, solurile 
zonale amintite au o 
fertilitate naturală di
ferită. Solurile bogate 
în humus de calciu și 
alte substanțe, în 
stratul de la supra
fața, cu suficientă ar
gilă și structură măză- 
râtă, cum sînt cele 
djn zonele de stepă și 
sțlvo-stepă au o ferji- 
lijate naturală nîai 
tipare. Dimpotrivă, so
lurile mai sărace în 
hjimus, la care calciul 
șil alte substanțe s-au 
spălat în adîncime da
torită precipitațiilor, 
ploilor, zăpezilor mai 
abundente, cum sînt 
solurile podzolite și 
podzolurile, au o fer
tilitate naturală mai 
scăzută.

Fertilitatea naturală 
însă, nu este o condi- Podzol secundar.
tie hotărîtoare pentru
obținerea de recolte mari. Sub influenta activității 
productive a omului, prin lucrările aplicate, îngrășă- 
mințele f°losite, felul plantelor cultivate etc., solul 
capătă și o fertilitate artificială, adică însușiri prin 
care se pot obține recolte bune, chiar dacă el are o 
fertilitate naturală mai scăzută.

Printre solurile cu fertilitate naturală scăzută sînt 
și solurile brune podzolite și podzolurile, întîlnite pe 
suprafețe mai întinse în regiunile Maramureș, Gluj, 
Hunedoara, Banat, Oltenia, Argeș, Suceava, Crișana, 

variază între 1-14. Cînd pH are o valoare cuprinsă 
între 1-7 solul are o reacție acidă, cînd e în jurul lui 
7 reacția e neutră, iar cînd e între 7 și 14 reacția e 
alcalină.

Principalele plante cultivate cum sînt griul, porum
bul, sfecla, floarea soarelui, mazărea și altele, preferă 
un sol cu o reacție în jurul celei neutre, cu pH cu
prins între 6, 5-7, 5. Secara, cartoful, ovăzul și alte 
plante preferă o reacție ceva mai acidă, între 5, 5-6, 
5, iar orzul, lucerna, sparceta și alte culturi preferă o 
reacție slab alcalină, peste 7,4. Ținînd seamă de ce-, 
rințele plantelor, rezultă că pentru cultivarea cu suc
ces pe podzoluri a plantelor care preferă o reacție 
neutră sau slab alcalină, este necesar ca podzolurile 
și solurile podzolite să fie tratate sau amendate cu 
substanțe care conțin calciu, spre a le corecta acidi
tatea.

Podzolurile și solurile podzolite sînt în general so
luri grele, compacte, avînd o permeabilitate (capaci
tatea unui corp de a permite pătrunderea apei și aeru
lui în el) redusă pentru aer și apă. Cînd sînt umede 
se năclăiesc, iar cînd sînt sărace în apă se întăresc, 
crapă și se lucrează greu. La podzoluri și soluri brune 
puternic podzolite întîlnim un strat superficial de 
10-20 cm grosime (suborizontul Ai) cenușiu închis, 
care conține puțin humus, iar sub el un alt strat (sub- 
orizontui As) de 10—25 cm, fără humus sau foarte 
sărac în humus, de culoare albicioasă, foarte com
pact, fără structură. Aceste substraturi formează îm
preună orizontul A. Sub acesta se află un strat mai 
închis, de culoare brună (orizontul B), gros de 
100-150 cm, în care s-a oprit argila, o parte din hu
mus și diferite săruri cu fosfor, potasiu, magneziu 
etc., spălate de la suprafață. Solurile podzolice și pod
zolite sînt sărace în substanțe nutritive și în special 
în azot, iar multe din ele și în fosfor și potasiu.

înlăturarea excesului 
de apă

Depunerea argilei în orizontul B face ca acesta să 
devină foarte compact, oprind scurgerea excesului 
de apă în adîncime, ceea ce provoacă rămînerea ei în 
stratul A. Pentru scurgerea excesului de apă, arătu
rile — în special pentru cerealele de toamnă — e re
comandabil să se facă în spinări, pe fîșii de 10-20 m 
lățime care se ară 2-3 ani la cormană, pînă ce re
zultă la mijloc o coamă cu mici pante spre marginea 
fiecărei, parcele. Cînd nu se dau îngrășăminte și a- 
mendamente cu calciu, arătura se face numai la adîn- 
cimea de 18-20 cm, adică pe grosimea stratului cu 
humus, și se afinează stratul subarabil (suborizontul 
At) la 8-10 cm. Dacă s-ar ara mai adine, cu întoarce
rea brazdei, atunci s-ar scoate la suprafață o parte 
din suborizontul As nefertil, iar plantele n-ar mai 
avea condiții favorabile de dezvoltare.

Aplicîndu-se procedeul arăturii în spinări, la Oarja, 
regiunea Argeș, griul a dat pe 3 ani un spor de re
coltă de peste 60 la sută, iar porumbul de 40 la sută, 
comparativ cu arătura executată plan. Cînd arătura 
în spinare s-a făcut ou subsolaj la încă 10 cm, spo
rul de recoltă a fost la grîu de 76 la sută iar la po
rumb de 44 la sută.

O măsură radicală de ameliorare a podzolurilor 
folosită tot la Oarja, și pe care ținem să o mențio
năm, este desfundarea solului la 70-80 cm adîncime. 
în acest mod stratul de circa 40 cm de deasupra (ori
zontul A), sărac în substanțe nutritive, acid și fără 

structură, a fost amestecat cu circa 40 cm din stratul 
inferior (orizontul B), mai bogat în argilă, humus, să
ruri de fosfor, potasiu, magneziu etc. și cu structura 
mai bună, obținîndu-se un strat arabil nou. Sporul 
de recoltă pe terenul lucrat în acest fel a fost de 
.1 750 kg/ha porumb față de terenul arat la 20 cm.

Rolul amendamentelor 
cu calciu

în mediul acid majoritatea plantelor se dezvoltă 
slab, în sol iau naștere o serie de substanțe dăună
toare plantelor, iar microorganismele găsesc condiții 
vitrege.

Prin folosirea amendamentelor cu calciu are loc o 
îmbunătățire a însușirilor fizice, chimice și microbio
logice a podzolurilor. Se reduce aciditatea. Substanțele 
nutritive minerale sînt folosite de plante mai bine, 
datorită formării compușilor asimilabili, crește canti
tatea de azot și alte elemente, microorganismele fa
vorabile fertilității se înmulțesc, se îmbunătățește 
structura, crește permealibiltatea pentru aer, iar solul 
se încălzește mai bine. Amendamentele se împrăștie 
uniform pe suprafața solului, apoi se ară. Calciul din 
amendamente neutralizează ionii de hidrogen care 
imprimă aciditatea și astfel solul capătă o reacție că
tre neutră, mai favorabilă plantelor cultivate.

Ca amendamente se pot folosi piatra de var 5-6 
t/ha, praful de var 3-4 t/ha, dolomită 5-6 t/ha, marnă 
7-8 t/ha, spumă de var de la fabricile de zahăr 7-8 t/ha 
și orice alte materiale provenite ca deșeuri de la 
fabricile de zahăr, tăbăcării, fabrici de hîrtie, de 
sodă, zgura de cuptoare înalte etc., care conțin im
portante cantități de calciu.

Amendamentele în cantitățile arătate mai sus nu 
se dau în fiecare an, ci la 5-—6 ani odată, deoarece 
efectul lor se resimte cîțiva ani. Dacă se dau amen
damente în cantități mai mici decît cele arătate, a- 
tunci ele au un efect de durată mai scurtă, 3—4 ani. 
Dacă odată cu amendamentele sau ulterior, pe solul 
îmbunătățit prin amendamente, se dau îngrășăminte 
organice și minerale, fertilitatea podzolurilor crește și 
mai mult. Dintre îngrășămintele organice, bălegarul 
este cel mai prețios. Ca îngrășăminte minerale, pod
zolurile au nevoie în primul rînd de cele cu azot, 
multe din ele și de fosfor și potasiu în special cînd 
se cultivă cu cartofi, sfeclă de zahăr și alte plante 
care consumă cantități mari de potasiu.

La G.A.S. Vedea, regiunea Argeș, cu 20 tone bă
legar la ha, 500 kg/ha îngrășăminte minerale și 5 
t/ha spumă de var s-au obținut în 1962 — 5 050 kg/ha 
porumb boabe față de 1 535 kg/ha pe solul neamen
dat și neîngrășat.

Pe podzolurile tratate cu amendamente și îngrășate 
cu bălegar se poate practica, cu bune rezultate, 3-4 
ani monocultura porumbului cu scopul de a valorifica 
la maximum printr-o cultură prețioasă fertilitatea re
făcută, iar stratul arabil poate fi adîncit pînă la 
25-30 cm obținîndu-se sporuri de recoltă comparativ 
cu arătura la 18-20 cm.

De mare importanță pentru ridicarea fertilității 
podzolurilor este cultura de leguminoase perene : tri
foi, lucemă, ghizdei, care îmbogățesc solul în azot, 
calciu, fosfor și humus și ridică fertilitatea lui.

Prin ridicarea fertilității podzolurilor, acestea vor 
putea da producții de 2-3 ori mai mari decît în pre
zent, contribuind alături de solurile fertile la crește
rea producției de cereale, plante industriale, plante 
de nutreț etc. și la dezvoltarea creșterii animalelor.

Prof. ȘTEFAN DIMANCEA
Institutul agronomic „N. Bălcescu" 

București

Propriefafile podzolurilor 
și solurilor podzoble

Podzolurile și solurile podzolite s-au format într-un 
climat mai umed și răcoros, cu 650—1000 mm precipi
tații anual. Apa a dizolvat și a spălat aici calciul 
(varul) care s-a depus apoi la diferite adîncimi. De 
asemenea, a mai fost dusă către adîncime o mare parte 
din argilă și humus, iar la suprafață a rămas silicea, 
ca un praf fin, de culoare albicioasă, cu puține săruri 
nutritive pentru plante.

Ca urmare a spălării calciului de la supra
față și a altor procese, s-au format solurile brune 
slab, mijlociu și puternic podzolite și podzolurile se
cundare. Acestea din urmă au însușirile fizice, chi
mice și biologice cele mai puțin favorabile pentru 
plantele cultivate. Datorită spălării de la suprafață a 
calciului și a altor substanțe cu gust leșietic (alcalin) 
mare parte din ionii de hidrogen (ionii sînt atomi în- 
carcați cu electricitate) rămîn liberi și solul devine 
acid (acru), adică are o reacție acidă. în solurile din 
regiunile de stepă, unde precipitațiile sînt mai puține, 
spălarea calciului este foarte mică, ionii de hidrogen 
nu rămîn liberi iar reacția este alcalină. în solurile 
de silvo-stepă, datorită precipitațiilor moderate, spă
larea calciului este, de asemenea, moderată, concen
trația ionilor de hidrogen (H) și de oxhidril (OH) 
este aceeași se echilibrează, dînd o reacție neutră, 
adică reacția sau qustul pe care-1 are apa curată

Reacția unui sol se înseamnă cu pH și se mai chea
mă valoarea pH a solului respectiv. Această valoare Ce reacție a solului preferă sau suportă principalele plante agricole. l/yiojMinBiuiiiaiawjmMâiî
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• La 5 august, ora 16,34 (ora Moscovei), tn sala Eka
terina a Palatului Mare al Kremlinului, a fost semnat, în- 
tr-un cadru solemn, Tratatul privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă, încheiat între Uniunea Sovietică, Statele Unite 
ale Americii și Marea Britanic. In comunicatul care a 
fost dat publicității după semnarea Tratatului se arată, 
printre altele, că cele trei guverne semnatare au fost 
de acord că acest Tratat constituie un important pas 
inițial în direcția destinderii încordării internaționale și 
consolidării păcii. Semnatarii și-au exprimat speranța că 
și alte state vor adera la Tratat.

S-a căzut de acord ca Tratatul să rămînă deschis pen
tru semnare în capitalele celor trei țări, începînd de la 
data de 6 august.

Poziția țării noastre cu privire la realizarea acordului 
între U.R.S.S., S.U.A. șl Marea Britanie a fost exprimată 
în Declarația guvernului Republicii Populare Romîne. In 
Declarație Se subliniază că acordul încheiat reprezintă 
un pas înainte în direcția destinderii internaționale și 
se afirmă speranța guvernului nostru că prin aceasta se 
vor crea condiții favorabile și pentru interzicerea ex
periențelor subterane. Se arată totodată că acordul în
cheiat nu rezolvă problemele majore ale luptei menite 
să preîntîmpine primejdia pe care o creează pentru pa
cea lumii goana înarmărilor și stocarea armelor atomice 
și cu hidrogen. ,,Conștiente de pericolul grav pe care 
l-ar reprezenta un război termonuclear pentru destinele 
omenirii, statele socialiste, alte state iubitoare de pace, 
popoarele lumii militează cu perseverență pentru înce
tarea cursei înarmărilor, crearea de zone denuclearizate 
în diferite părți ale lumii, interzicerea și distrugerea 
armelor atomice și cu hidrogen, dezarmarea generală și 
totală" — se arată în Declarație.

Guvernul Republicii Populare Romîne se declară gata 
să devină parte la Tratatul privitor la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

In asemenea cocioabe sînt nevoiti să lo cuiască numeroși oameni ai muncii din Bogota 
(capitala Columbiei).
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® La cererea a 32 de state africane, Consiliul de Secu
ritate a luat în discuție tragica situație a populației 
băștinașe din Republica Sud-Africană. în această țară 
unde albii reprezintă o minoritate infimă (3 milioane 
de albi față de 11 milioane africani plus 1 500 000 per
soane de proveniență rasială amestecată și aproximativ 
1 500 000 locuitori de origină asiatică) discriminarea ra
sială cea mai sălbatică este ridicată la rangul de poli
tică de stat. Populația de culoare este nevoită să lo
cuiască în rezervațiuni, este supusă la cea mai cruntă 
teroare, la umilințe de tot felul. Liderii populației de 
culoare sînt persecutați, exilați din țară, întemnițați.

Aducînd în fața Consiliului de Securitate problemele 
din R.S.A., reprezentanții țărilor africane au procedat 
în conformitate cu hotărîrile Conferinței șefilor de state 
și guverne din întreaga Africă care a avut loc în mai 
1963 la Addis-Abeba. în cadrul acestei conferințe șefii 
statelor africane independente au hotărît să acorde tot 
sprijinul lor luptei de eliberare pînă la dezrobirea com
pletă a Africii.

• Unul din aspectele terorii crunte care domnește în 
Vietnamul de Sud este și acela al persecuției la care 
sînt supuși toți cei ce nu sînt de religie catolică, religia 
lui Ngo Dinh Diem și a familiei sale. Budiștii, care for
mează majoritatea popuZației, organizează numeroase 
demonstrații de protest, cerînd practicarea liberă a cul
tului lor

• Mișcările țărănești din Italia au reizbucnit în aceas
tă vară cu o putere sporită, tn provincia Catania, după 
o luptă de 15 zile, muncitorii agricoli au obținut înche
ierea unui nou contract de muncă care prevede majo
rarea salariilor. La 3 august au declarat grevă de o zi 
400 000 muncitori agricoli care lucrează în gospodăriile 
hortilegumicole din diverse provincii ale Italiei. Ei cer, 
de asemenea, încheierea de noi contracte de muncă In 
care să se prevadă sporirea salariilor.

în timpul unei recente călă
torii în Japonia am vizitat zece 
prefecturi (regiuni) ale acestei 
țări. De pe urma acestei călăto
rii am rămas cu impresia că în 
vreme ce industria Japoniei a 
făcut un mare pas înainte, agri
cultura a rămas la nivelul unor 
vremi îndepărtate.

în Japonia sînt 6 milioane 
hectare de pămînt arabil, din 
care 3 milioane hectare culti
vate cu orez. Țăranii au loturi 
foarte mici, ei folosesc fiecare 
petic de pămînt. în Japonia nu 
sînt haturi, aici ogoarele se 
învecinează adesea direct cu 
străzile orașelor, cu liniile de 
cale ferată și cu șoselele, cu fa
bricile și uzinele. în orașul 
Nara, de pildă, am văzut la
nuri de orez, grîu și orz dînd 
în străzi ori întinzîndu-se de-a 
lungul acestora. Multe loturi 
de pămînt urcă în fîșii înguste 
sau în terase pe povîrnișurile 
munților, sau se îndeasă prin 
defileuri.

în regiunile de sud și cen
trale ale țării, ogoarele sînt a- 
proape tot timpul ocupate cu 
vreo cultură sau în stadiu de 
lucru. Unele abia au fost ara
te, pe altele au încolțit semă
năturile, pe altele dă în pîrg 
rodul, iar pe altele se strînge 
recolta. Uneori poți vedea toa
te aceste stadii pe unul și ace
lași lot de pămînt. O folosire 
atît de intensivă a pămîntului 
solicită nu numai o colosală 
muncă fizică, dar și cheltuieli 
mari, multe îngrășăminte.

Cînd treci pe lingă ogoare, 
vezi pretutindeni muncind mai 
ales femei și bătrîni, și foarte

puțini tineri și bărbați de vîrstă 
mijlocie. Aceasta se datorește 
faptului că în ultimii ani sute 
de mii de tineri japonezi, flă
căi și fete, și-au părăsit satele,

Note de călătorie

din pricină că e prea puțin pă
mînt și n-au din ce să trăiască. 
După cum relatează Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, din 
cei 762 000 de țărani care și-au 
părăsit satele în cursul anului 
financiar 1960—61, 487 000 (a- 
proximativ 64 la sută) erau ti
neri în vîrstă de circa 20 de 
ani.

în ciuda marii amplori pe 
care a luat-o construcția de 
mașini în țară, în agricultura 
Japoniei precumpănește munca 
manuală. Fără a mai vorbi de 
regiunile montane, pe șesul 
larg dintre orașele Osaka și 
Kyoto și pe insula Hokkaido, 
cu multe șesuri, n-am văzut 
nicăieri combine, tractoare pu
ternice, semănători de mare 
eficacitate și alte mașini agri
cole moderne. Aceste mașini 
costă scump, nu sînt accesibile 
micilor agricultori și nici nu 
pot fi folosite bine pe niște 
petice mici de pămînt.

în ultimii doi-trei ani pro
blema insuficienței pămîntului 
a căpătat în Japonia un carac
ter deosebit de acut. Trebuie 
spus că partidul liberal-demo
crat, partidul de guvernămînt, 
și cercurile guvernamentale au 
adoptat o lege care stimulează

la sate gospodăriile chiaburești 
și deschide calea pentru pă
trunderea în regiunile agricole 
a capitalului monopolist. A- 
ceastă lege prevede desființa
rea gospodăriilor mici.

Este foarte semnificativ fap
tul că dacă în perioada 1950—• 
1960, adică înainte de promul
garea legii agrare, au părăsit 
satele 3,5 milioane de oameni, 
acum pleacă anual din agricul
tură peste un milion de țărani.

Situația actuală din agricul
tura Japoniei îi neliniștește nu 
numai pe țărani, dar și întrea
ga opinie publică a tării. Cel 
de-al V-lea Congres al Fede
rației asociațiilor țărănești din 
întreaga Japonie a declarat 
că planul guvernamental de 
creare a unui „sat nou" stimu
lează întreprinderile capitalis
te în dauna marii majorități a 
țăranilor.

N. HRAMOV
(Din ziarul „Selskaia jizni")

Notă politică

Aspect din timpul mar
șului împotriva segrega
ției rasiale de la Green
sboro, statul Carolina 
(S.U.A.), la care au par
ticipat peste 300 cetă
țeni. Marșul a fost condus 
de reverendul David An
drews,

filei te
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zent 150 asociații pentru t 
ocrotirea animalelor, 118 l 
clinici. 135 de ambulatorii, > 
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smulgă măcar un bănuț de ! 
la coșniță. <
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prisos. j

P. TATARU



Printr-o bună furajare, purceii îngrijiți de Ion Licht- 
fusz de la G.A.C. Biled (Banat) cresc zilnic în greutate 
cu cite 0.500 kg.

— Tu nu te cîntărești azi I
— Nu ! Știu precis că am cu jumătate de chil mai mult de- 

cît ieri...
Desen de T. PALL

Nu știți ce e Gurbanul ? Un pîrîiaș care 
curge prin marginea comunei Ghizdaru, de 
lingă Giurgiu. Eu îl știu de mic copil. Acolo 
m-am născut. Făceam stăvilare și mă scăldam, 
așa cum se putea în apa lui puțină. în vara 
asta, mi s-a făcut din nou dor de comuna mea 
natală. L-am invitat Și pe prietenul meu F., 
pictor ca și mine, să-și petreacă acolo o parte 
din concediu. El a stat, la început, în cumpănă. 
(Preferă peisajele industriale, care, cum zice, 
„respiră mai multă forță"). Totuși, pînă la urmă 
l-am convins.

Iată-ne ajunși la Ghizdaru seara, pe răcoa
re. Am stat de vorbă cu rudele mele, ne-am 
ospătat bine și ne-am 
culcat. Dimineața, tot pe 
răcoare, ne-am luat șe
valetele. pensulele și 
vopselele și am plecat la 
treabă.

— Am să te duc la o 
adevărată gură de rai, 
m-pm lăudat către prie
tenul meu. — Știu un 
zăvoi cum poți găsi doar 
în povestirile lui Emil 
Gîrleanu. O să vezi ime
diat ce minuni știe să facă Gurbanul, acel pî
rîiaș despre care ți-am vorbit.

Am recunoscut locul de departe, dar ajun- 
gînd acolo am avut o surpriză neplăcută : pî- 
rîiașul nu mai exista. Secase.

— Unde-i „gura de rai* ? m-a întrebat Fj 
văzînd că ceva nu este în regulă.

— Aici ar fi trebuit să fie, am bîiguit eu. — 
Zăvoiul, uite-1. Nu știu însă ce-o fi cu Gurba
nul. Pesemne că a secat...

Prietenul meu a rîs răutăcios. I-am propua 
să căutăm, eventual, un alt loc.

— Dar unul ferit de surprize I m-a înțe-, 
pat el.

Știam că gospodăria colectivă are niște con
strucții zootehnice model și un complex avicol 
care nu puteau să nu-1 impresioneze pe amicul 
meu. L-am dus acolo. Am stat multă vreme ca 
să privim cum se zbenguiau mii de rațe în 
unda unui pîrîiaș despre a cărui existență, în
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acea parte a satului, eu n-aveam cunoștință.
— Ce apă e asta ? am întrebat-o pe o în

grijitoare.
— Gurbanul.
Căutasem pîrîul într-o parte, iar el era în 

alta I Prietenul meu a observat că încep să îm- 
bătrînesc și nu mai am memoria locurilor; ceea 
ce n-a fost de loc vesel pentru mine. M-am 
consolat însă cu farmecul priveliștii și am în
ceput să pictăm ferma.

în dimineața următoare, ne-am întors să con
tinuăm lucrul, dar... stupoare I Pîrîul nu mai 
era. Dispăruse.

— Am impresia că cineva se ține de bancuri 
proaste în satul ăsta t a 
bodogănit F. — Mai bine 
mă opream la Giurgiu ca 
să pictez „Podul priete
niei* și fabrica de zahăr. 
Aș fi avut și un obiectiv 
turistic, și unul indus
trial.

De data asta, nu m-am 
mai mulțumit cu niște 
simple presupuneri, ci 
am căutat să dezleg mis
terul. Localnicii ne-au

explicat că, după încheierea colectivizării, 
Gurbanul a fost poftit să curgă cînd și pe unde 
vrea omul. I s-au săpat vaduri, s-au făcut vane, 
într-o zi e mînat spre grădina legumicolă, unde 
irigă 60 de hectare, într-alta, spre ferme, iar 
cînd e nevoie, spre eleșteul artificial, populat 
cu caras.

— E un pîrîu aurifer, a adăugat una dintre 
îngrijitoare, făcîndu-ne repede calculul veni
turilor obținute de pe urma celor trei sectoare 
udate de năzdrăvanul pîrîiaș.

Prietenul meu, pictorul F., a exclamat cu în- 
cîntare :

— Cîtă energie intr-un firicel de apă I
Cred că nu mai e nevoie să vă spun că mîn- 

'dria mea de pasionat al peisajului rural era 
cu prisosință răzbunată.

N. CULCEA
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Minunată zi, cu soare... 
Sus la stînă pasc mioare 
Și se-aude pină jos 
Cîntec lin, melodios.
Urc și eu să văd în deal 
Cine cîntă din caval. 
Cine fluierul îl tine 
Și doinește-așa de bine. 
Pare-mi-se, și-o vioară 
Strunele ișl înfioară. 
Iar un nai cu triluri multe 
Cere lumii să-1 asculte. 
Am ajuns. M-opresc In loc. 
Dau ciobanilor „noroc" — 
(Dar nu văd, deși-s acolo. 
Cine cîntă-acuma solo). 
Pun și eu o întrebare :
— Cine-i meșterul cel mare î 
Cine cîntă și s-ascunde î
— E p-aicea, spun ei...

— Unde 1
Rîd ciobanii...

— Faceți glume ?
— D-apoi cum, că știe-o lume : 
Stîna de la colectiv
Are radio... portativ.

DOREL SCHOR

ANUNȚURI și RECLAME

Desen de AL. CLENCIU

Sfatul popular al co
munei Isvorăl, raionul Turnu- 
Severin, instituie un concurs 
pentru cel mai bun cuplet sati
ric dedicat sprijinitorilor mun
cii culturale din această comu
nă, unde căminul cultural a în
registrat un număr record de 
„spectatori". Succesul se dato- 
rește ideii președintelui G.A.C. 
Isvorăl, tov. Ilarion Spinu,, care, 
larg sprijinit de sfatul popular, 
a transformat căminul cultural 
în... crescătorie de viermi de 
mătase. Astfel, am avut zilnic 
nenumărați spectatori și încă 
din aceia cărora nu le trebuiau 
nici cîntece, nici filme, ei fiind 
mult mai puțin pretențioși decît 
oamenii. Cum sezonul viermi
lor de mătase s-a încheiat, tov. 
Ilarion Spinu studiază posibili
tatea transformării căminului 
cultural în crescătorie de păsări 
(știindu-se că nici acestea nu 
pretind programe artistice).

Angajăm urgent an 
buldozer și o măturătoare-auto, 
pentru curățirea straturilor se
dimentare de coji de semințe 
pe care spectatorii le depun zil
nic in sala căminului cultural.

Adresant: comuna Malul
Spart, raionul Titu.

Amatori de senzații 
tari, vizionați cu încredere fil
mele prezentate de cinemato
graful Tg. Lăpuș în colaborare 
cu I.R.E.M. Baia Mare.

Rețineți : numai la Tg. Lăpuș! 
Vizionarea filmelor are loc în 
condiții de înaltă tensiune dra
matică — proiecția întrerupîn- 
du-se de nenumărate ori în 
cursul unui spectacol, datorită 
defecțiunilor lăsate de I.R.E.M. 
pe rețeaua electrică.

Accesul persoanelor cu nervii 
slabi este strict interzis I

Pădurarul F. I. Iancu din 
comuna N. Bălcescu, regiu
nea București, nu-și face 
datoria conștiincios, umblînd 
mai tot timpul beat.

— E mort ?
— Da. Mort... de beat I !
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Desen de V. VASILIU

LA CANTINA

Odată, avînd treburi la G.A.S. 
Florești, am prînzit la cantina de a- 
colo O cantină bine gospodărită, 
unde ai mînca.fără să te oprești. 
Eram însoțit de Toader Bostan și de 
Brînzoi V. Alexandru, zis Pierde- 
vară, un flăcău proaspăt venit de 'a

cătănie, unde-i plăcuse cel mai 
mult cum se suna cu goarna stinge
rea, dar mai ales masa.

— De zece ori dacă ar fi sunat 
adunarea pentru masă și tot nu 
m-aș fi săturat să ascult muzică mai 
plăcută.

Și cînd s-a așternut Brînzoi la 
masă, nici cu macaraua nu l-ai mai 
fi urnit de-acolo. Mînca pentru 
un sat întreg. Pe cît e de molîu în 
restul zilei, la masa nu exista 
om mai nervos și mai înfipt ca el.

— Cine mai vrea ciorbă ? întreba 
bucătarul.

— Aici, eu, Brînzoi!... și întindea 
farfuria peste întreaga masă.

— Dar osul acesta, cine-1 vrea ?
— Eu, tovarășe bucătar! Iată-mă! 
Ne lua piuitul la toti și era cu 

un ochi în farfurie și cu altul pîn-

dea cînd se arăta bucătarul. Atunci 
sărea de pe scaun și era într-o cli
pită cu farfuria lîngă el.

— Cine mai vrea tocăniță ?
— Mai încape vorbă ? Eu, Brîn

zoi...
Și își umplea ochi farfuria, așe- 

zîndu-se la locul său numai atunci 
cînd bucătarul dispărea în bucătă
rie. Nici nu priveai bine în altă 
parte, că farfuria îi și rămînea goa- 
lă-linsă.

Și iar apăru bucătarul, și iar 
Brînzoi se repezi într-un suflet, 
pîndind ce mai aduce nou poloni
cul. Dar bucătarul spuse cu glas 
tare :

— Ei, acum, cine îmi ajută și 
mie să car alimentele înăuntru?

Liniște. Brînzoi devenise stană de 
piatră.

— Hai, măcar cinci minute... Cîți- 
va saci acolo...

Brînzoi ne fulgeră pe toți supă
rat :

— Ia mai răspunde și tu, Bostan, 
și tu Tilică, că eu am obosit de cînd 
răspund singur într-una I... Nu fiți 
leneși, fraților, că-s alimentele gos
podăriei și vă plac, nu ?

TILfCĂ
Pt conf. NICOLAE TĂUTU
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