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Un prieten bun : cartea agrotehnică

Carnet de reporter

Fata și-a tras cizmulițele și a pornit-o spre fermă. La 
cîțiva pași o iau în furci vintoasele Bărăganului. 
Iși strînge scurta de piele și pornește din nou bra- 

vind stihiile. Adineauri spunea că, de cite ori vine la 
București, mama o sfătuiește să se ferească de răceală. 
De-ar vedea-o ce călită e acum inginera ei zootehnistă. 
E cea mai nevîrstnică dintre to(i de aici din Plopu. Dar 
uite că o ascultă. E respectul sătenilor față de omul 
științei și de mesajul pe care îl poartă în mijlocul lor 
și ei fac asta dintr-o convingere care stîrnește, Ia rîn- 
dul ei, respectul.

Spunea ceva despre un caz pe care am fost ispitiți ini
țial să-l trecem la faptele obișnuite. Dar la tinăra ingi
neră el capătă intensitate și amploare.

...,,M-a intimpinat într-o zi Dumitru Antofi de la graj
dul nr. 1. Mi-a spus cu iritare în glas că-i vin furajele 
tîrziu și că... așa nu mai merge. Vinovatul era Radu Dră- 
gulin. Iar Radu Drăgulin ! Cu puțin înainte omul ăsta 
a silit un bou să tragă pînă a făcut un abces pe grumaz.

Antofi vorbea, așa cum il învățasem odată, despre co
relația dintre hrănire și producție și mi se părea că repe
tă pe viu o lecție. Animalele se neliniștesc, că-s deprinse 
cu masa Ia ore fixe și procesul tainic de secreție a lapte
lui suferă și el. Or, la Antofi lucrul ăsta contează. El are 
unul din cele mai bune loturi. El a dat producția 
anului trecut pină-n octombrie și tot ce livrează acum se 
cheamă că-i peste plan. Cei ca Antofi — și sînt destui 
aici — trăiesc pulsația cea mare a cooperativei lor agri, 
cole, se identifică cu ea“.

Ne-am bucurat cînd am auzit că n-a mai zăbovit și a 
pus la minuirea furajelor oameni cu simțul răspunderii. 
Oamenii : are pentru prima oară în față un material atît 
de vast și de pretențios. Și oamenii sint totul. Verifică 
asta aproape zilnic.

...„Intre ferma de vaci și cea de porci există în clipa 
de față un decalaj evident. îngrijitorii de porci sînt mult 
mai gospodari. Cu toate că-s și unii și alții din aceeași 
cooperativă, că se văd in fond toată ziua unii pe alții.

Factorul motor la ferma de porci e brigadierul Gheor- 
ghe Aramă. Are dragoste de animale, e priceput și sta
tornic. Dincolo s-au perindat brigadierii. Și mai e ceva: 
la taurine nu se normează incă mulgătorii după calitatea 
laptelui. Se merge cu producția la grămadă și nu-i sti
mulativ. Sînt, așadar, două probleme de rezolvat: retri
buirea și după gradul de grăsime și — foarte curînd — 
o confruntare intre cele două sectoare**...

Inginera dezvăluie însușiri analitice, pasiune profesio
nală și interes fată de cooperativa agricolă unde a po
posit imediat după absolvirea Institutului.

Și cind te gîndești că exact acum un an se mai auzea 
încă strigată la catalog, in aula Facultății de zootehnie : 
Oprișan Maria !

V. TUDOR
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U H SEMINAR 
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Seminarul regional care s-a des

fășurat nu demult la Oradea 
a fost un seminar bun și inte

resant atît din punct de vedere al pro
gramului cit și al învățămintelor pe 
care Ie-a oferit participanților.

Programul seminarului s-a axat, în 
primul rînd, pe dezbaterea probleme
lor legate de asigurarea unui înalt 
conținut și pe metodica unor mani
festări importante și deosebit de efi
ciente în educarea oamenilor.

Participanții la acest seminar (se
cretari și inspectori ai comitetelor 
raionale de cultură și artă, directori 
și metodiști ai caselor de cultură, se- 
cretaii ai comisiilor pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice, bi
bliotecari raionali ș.a.) au avut prilejul 
să asculte referate interesante, bine 
documentate despre organizarea unor 
manifestări ca : seara de calcul, pro
gramul cultural al vizitei într-o coope
rativă agricolă de producție, seara 
tematică, almanahul științific, un refe
rat despre acțiuni culturale pri
vind educația patriotică etc. Referenții 
au fost aleși din acele raioane și in
stituții culturale care au dobîndit o 
bună experiență în organizarea și 
desfășurarea manifestărilor respective, 
lucrările seminarului contribuind ast
fel la crearea unei viziuni mai largi, 
mai complexe asupra unor forme și 
metode ale activității culturale.

Așa, bunăoară, referatul seara de 
calcul, prezentat de Casa raională de 
cultură din Marghita, a înfățișat po
sibilitățile multiple pe care le oferă a- 
ceastă formă de activitate pentru a 
lămuri diferite probleme de economie 
agrară legate de cooperativa agri
colă de producție din satul respectiv. 
Referentul a prezentat, cu ajutorul mai 
multor planșe și tabele (tabel compa
rativ cu realizările obținute de două 
brigăzi din cooperativa agricolă de 
producție din comuna Abrămuț, unde 
s-a desfășurat manifestarea, un tabel 
cu efectuarea și cheltuirea zilelor- 
muncă în aceeași cooperativa ș.a.), 
posibilitatea organizării unei game 
variate de asemenea seri, în funcție 
de condițiile și problemele econo
mice locale.

în programul seminarului a figurat 
și un referat cu tema educația patrio
tică, sarcina permanentă a instituțiilor 
culturale, susținut de Traian Albu, se
cretarul Comitetului de cultură și artă 
al raionului Șimleu. Referatul a redat 
mai multe manifestări ce se țin cu 
mult succes pe aceaste teme in raion. 
Așa, de pildă, s-a amintit de simpo
zionul deosebit de reușit din comuna

VEȘTI
• Activitatea bibliote

cii comunale din Lăpuș, 
raionul Lăpuș, s-a îm
bunătățit simțitor. Bi
bliotecara Maria Pop, 
sprijinită de cadrele di
dactice din comună, a 
organizat o serie de ma
nifestări cu cartea, ca de 
exemplu : seri de poezie 
cu temă, prezentări de 
cărți, lecturi în grup etc. 
De asemenea se îngri
jește de buna funcțio
nare a celor 3 biblioteci 
de casă organizate în 
locurile mai îndepărtate 
ale satului și de biblio
teca mobilă organizată 
la sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole de 
producție din cătunul 
Podurei.

Pentru atragerea citi
torilor, pe lingă mani
festările arătate mai 
sus, se fac panouri pen- 

Flopiș pe tema Prezențe rominești 
peste hotare in cadrul căruia patru 
conferențiari bine pregătiți au vorbit 
despre succesele țarii noastre peste 
hotare pe tărîm politic, economic, 
științific și cultural. La instituțiile 
culturale de masă din raionul Șim
leu au loc, de asemenea, interesante 
călătorii pe hartă pe teme ca : „Noi 
centre industriale pe harta patriei”, 
noua hartă a regiunii, sau a raionu
lui etc., călătorii imaginare care sînt 
de obicei însoțite de prezentarea 
unor fragmente din literatura con
temporană a țării noastre care amin
tesc de oameni și meleaguri, de re
latarea impresiilor personale ale oa
menilor care au vizitat locurile cuprin
se în itinerar. Referatul, atît de bogat 
in prezentarea manifestărilor ar fi cîș- 
tigat mult și poate ar fi fost mai in 
notă cu obiectivele seminarului dacă 
ar fi descris mai minuțios din punct de 
vedere metodic organizarea și desfă
șurarea numai a unora dintre ele. Ar 
fi fost foarte instructiv bunăoară dacă 
s-ar fi arătat mai pe larg participan
ților la seminar felul cum organizează 
unele cămine culturale din raion călă
torii pe hartă atît de interesante și pe 
teme atît de variate.

O sinteză a bunei experiențe dobîn- 
dită în raionul Salonta în privința se
rilor tematice pe problema dezvoltării 
sectorului zootehnic a conținut refe
ratul lui Aurel Popovici, metodist la 
casa raională de cultură. Manifestă
rile pe care s-a bazat această expu
nere, însoțite de tabele și grafice, au 
fost acelea ținute în comunele Mădă- 
raș, Gurbediu, Tăut.

Participanții la seminar au învățat 
multe lucruri importante privind buna 
organizare a Joilor tineretului din 
expunerea lui Teodor Uiuiu, directo
rul Casei raionale de cultură din Criș, 
care le-a prezentat amănunțit (a adus 
pînă și afișul acestei seri) felul în 
care a fost pregătită și cum s-a des
fășurat o asemenea manifestare la 
casa de cultură din localitate.

Referatele amintite ca și cele despre 
pregătirea conferențiarului, informarea 
politică curentă, o zi cinematografică, 
aplicațiile practice, vizite la o gospo
dărie de stat și o cooperativă agrico
lă de producție ș.a. au contribuit din 
plin la buna reușită a seminarului.

Lucrările acestui seminar au adus o 
contribuție de seamă la o mai bună 
desfășurare a activității culturale din 
regiunea Crișana în această iarnă.

R. IARAI
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tru popularizarea cărții 
și afișe.

C'HJRA NISTOR

• Comitetul raional 
pentru cultură și artă 
din Fetești desfășoară o 
bogată activitate în ceea 
ce privește lămurirea 
unor probleme puse de 
diferiți cetățeni din co
munele și satele raionu
lui Fetești. In acest scop, 
o contribuție de seamă 
o aduc cele 6 brigăzi 
științifice, ce cuprind 32 
de tovarăși din rîndul 
inginerilor agronomi și 
zootehnici de la Consi
liul agricol raional, me
diei umani și veterinari, 
profesori, juriști și alții.

Fiecare brigadă se de
plasează săptămânal în 
comunele și satele din 
raion. Tntilnirile aces
tora cu țăranii se fac în

mod organizat, reușind 
să rezolve cu competen
ță problemele puse în 
discuția.

C. BANCIU

• Recent au avut loc 
pasionante întreceri ar
tistice ale formațiilor de 
amatori contînd pentru 
faza raională a festiva
lului regional „Ion 
Creangă".

Căminul cultural din 
comuna Zănești a găz
duit numeroare formații 
artistice ale așezămin
telor culturale din raio
nul Buhușl, care s-au 
prezentat cu un reperto
riu bogat.

La deschiderea con
cursului moș Dumitru 
Pricop din Zănești a ci
tit fragmente din po
vestirile lui Ion Crean
gă.

ION AX1NTE

O repetiție a echipei de fluierași la căminul cultural 
din Daia Komînă, raionul Sebeș
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ASPECTE

RAIONUL -CRAIOVA
Actuala ediție a Festivalului fil

mului la sate a atras pînă a- 
cum, la cele 33 de cinema
tografe sătești din raionul 

Craiova, peste 21 000 de spectatori. 
Interesul de care se bucură această 
sărbătoare a filmului printre sătenii 
raionului Craiova se datorește, în 
bună parte, secției de cineficare ra
ională care a luat din timp o serie de 
măsuri pentru buna desfășurare a 
festivalului. Dintre acestea notăm : 
revizuirea grupurilor electrogene și a 
aparatajului de proiecție la toate ci
nematografele sătești, reamenajarca 
ecranelor, instruirea operatorilor și 
popularizarea susținută a filmelor 
programate prin alcătuirea de liste, 
fluturași și panouri.

La reușita festivalului o contribu
ție însemnată o aduc manifestările 
organizate de activiștii culturali pe 
marginea filmelor. în comunele Se- 
euiu, Cîrcea. Coțofenii din Dos și 
Breasta, unde filmele au fost însoțite 
de prezentări, conferințe sau discu
ții, s-au obținut cele mai bune re
zultate din raion. în toate aceste co
mune s-a depășit cu mult numărul 
spectatorilor planificați.

• Biblioteca comunală 
din Livada (Strehaia) 
s-a situat, an de an, 
printre bibliotecile frun
tașe din raion și chiar 
din regiune. Aici s-au 
organizat multe mani
festări de masă atracti-. 
ve și pline de un bogat 
conținut. Consfătuirea 
cu cititorii pe tema: 
„Creșterea legumelor 
timpurii", a atras parti
ciparea la discuții a nu
meroși colectiviști.

Pentru tinerii partici
pant'! la concursul „Iu
biți cartea”, colectivul 
bibliotecii a pregătit și 
prezentat seri literare și 
recenzii de cărți iar 
pentru cei mai mici ci
titori — concursul-ghici- 
toare pe tema : „Poveș
tile lui Ion Creangă".

CONSTANTIN 
GRECU

în cadrul actualului festival sînt 
vizionate, pe lingă numeroase filme 
artistice, și filme documentare și jur
nale agricole. Cursanților de la învă- 
țămîntul agrozootehnic le sînt de un 
real folos documentarele : Cultura 
griului; Cultura porumbului hibrid; 
Din pământuri sărace, vii și livezi în- 
floritoare; Dușmanii culturilor de 
cîmp; Creșterea animalelor în coo
perativele agricole de producție; 
Creșterea păsărilor și altele.

Nu peste tot se acordă o egală a- 
tenție desfășurării festivalului. Ast
fel, în multe localități, sălile în care 
rulează filmele sînt insuficient încăl
zite. Căminele culturale din comune
le Bratovoiești și Breasta nu au asi
gurat combustibilul necesar. Și tre
buie să recunoaștem că nu-i de loc 
plăcut să stai zgribulit într-o sală de 
spectacol. Pentru acest motiv unita
tea cinematografică din Teascu n-a 
înregistrat decît 246 spectatori fată 
de cei 600 cîți erau planificați. Pro
babil că printre spectatori nu s-au a- 
flat și cei care aveau datoria să se 
îngrijească de aprovizionarea cămi
nului cu combustibil.

Se mai întîmplă ca la unele cine
matografe sătești, filmele să nu rule
ze în condiții bune. Așa, de pildă, 
în comuna Brabova, din cauza negli
jenței operatorului Nicolae Mîndreci, 
aparatele se defectează în timpul ru
lării, iar în comuna Seaca de Pădure 
unele filme au rulat fără sonor.

Deși este recunoscută utilitatea do
cumentarelor agricole, în comuna 
Brabova s-a luat originala „inițiat.i- 
vă“ de a le refuza, lipsindu-i astfel 
pe cursanți de posibilitatea aflării 
unor lucruri interesante și folositoa
re. Nu există scuză nici pentru sfatul 
popular din comuna Leu care are o- 
biceiul de a suspenda spectacolele, de 
multe ori fără motive întemeiate.

Experiența festivalurilor din anii 
trecuți a demonstrat că un operator, 
oricît de inimos ar fi, nu poate obține 
rezultate bune dacă nu e ajutat de 
un larg activ obștesc. De aceasta nu 
au aflat însă și activiștii culturali din 
comuna Beloț care, de la începutul 
festivalului și pînă acum, n-au orga
nizat nici un fel de acțiune pe margi
nea filmelor. Dacă mai adăugăm și 
spectacolele de proastă calitate, cifra 
de 42 spectatori înregistrată în luna 
noiembrie e edificatoare. Aceeași lip
să de preocupare din partea activiș
tilor culturali o întîlnim și în comu
nele Lazu, Goești, Almaș și altele.

Membrii comisiei raionale trebuiau 
să îndrume și să sprijine mai mult 
munca cu filmul în comunele amin
tite. Timpul nu e pierdut. Sîntem în 
plină desfășurare a festivalului.

M. CHIRCU1ESCU



ALBINA 3

TINEREȚEA
SATULUI NOSTRU

Â legerile de deputați pentru Marea Adunare 1 Națională și pentru sfaturile populare ce vor
• I arca Ioc la 7 martie, constituie un minunat 

-a prilej de trecere in revistă a înfăptuirilor 
din ultimii ani. Cu gîndul la marele eveniment ce se 
apropie, aștern pe hîrtîe aceste rînduri despre salul 
nostru, așezat pe malul sting al Borcei. Așa cum 
arată azi comuna Făcăeni este rezultatul unui drum 
de aproape un deceniu și jumătate. Nu a fost un 
drum neted ci un urcuș pe care l-am suit fără opri
re. Un drum al înfăptuirilor ia care alegători și de- 
putați au muncit cot la cot la gospodărirea și înfru
musețarea satului, la întinerirea lui. Acum cinci pri
vim în urmă, ne apare un tablou al cifrelor în as
cendență. mărturie a hărniciei oamenilor.

La înființare cooperativa agricolă de producție 
„Progresul" număra doar 38 familii, 240 hectare te
ren și 36 bovine. Era intr-adevăr un inventar destul 
de modest dar care s-a dezvoltat continuu. Astăzi, 
avem două cooperative agricole de producție care 
dispun de 7 000 ha teren, de sectoare zootehnice ce 
au însumat în 1364 cifra de 1 763 capete bovine, 
8 668 ovine, 1 794 porcine, 5 400 păsări, de sectoare 
legumicole care totalizează 83 hectare irigate. Indica
țiile științei și tehnicii după care se lucrează în toate 
sectoarele de activitate sînt aduse la înfăptuire de 
oameni pregătiți ca ingineri — 3 la număr, medicul 
veterinar, tehnicieni agronomi, veterinari și horticoli. 
Animați de dorința fierbinte ca munca lor să fie cît 
mai rodnică, oamenii învață cu perseverență la 
cursurile agrozootehnice.

Alături de cifrele care oglindesc creșterea economi

că a cooperativei agricole trebuie să adăugăm pe cele 
care vorbesc despre bunăstarea oamenilor din Făcă
eni. S-a schimbat radical modul de viață și de mun
că. Azi Făcăenii numără 1 200 familii. Două treimi 
din totalul țăranilor muncitori și-au construit case 
noi din cărămidă ori și-au reconstruit casele vechi. 
Dar nu numai casele sînt noi ci și ceea ce se găsește 
în încăperi: mobilă, aparate de radio, televizoare, 
mașini-aragaz. Satul nostru a întinerit. Ulițele au 
fost lărgite, cea principală pietruită, iar de-o parte 
și de alta au fost plantați pomi fructiferi, flori și 
iarbă, tn centrul satului se înalță o impunătoare 
școala de opt ani. Dar nu este singura. Pentru copiii 
din Făcăeni mai funcționează încă trei școli de patru 
ani cu peste 36 cadre didactice. Locuitorii din Făcă
eni au unde să-și petreacă timpul liber, mai ales în 
anotimpul rece. La cele două cămine culturale își 
desfășoară activitatea opt formații artistice de ama
tori. Și cele două biblioteci comunale care dispun de 
13 500 volume oferă tuturor un bun prilej de odihnă 
folositoare. De altfel e de ajuns să amintim că ele 
au în prezent 1 820 cititori cu peste 8 200 cărți citite 
ca să ne dăm seama cît de mult au îndrăgit oamenii 
de aici cititul.

Acestea sînt doar cîteva din realizările înscrise în 
paginile monografiei comunei Făcăeni. Vă invităm să 
ne vizitați și să vă bucurați alături de noi de viața 
plină de belșug, și să vă îneînte ochiul tinerețea 
satului.

CONSTANTIN FR1NCU 
corespondent

DEPUTĂȚII 
DIN 
ROMÎNAȘI

In aceste zile de iarnă la 
casa-laborator a cooperati
vei agricole de producție 
din Scorțaru Vechi raionul 

Brăila, se desfășoară o activitate 
deosebită. Țăranii cooperatori 
din toate sectoarele de produc
ție participă cu pasiune ia acțiu
nile organizate aici de către in
ginerii Milea Păun șt Dragoș IIu- 
pea. Colectivul casei-laborator a 
desfășurat o bogată activitate 
propagandistică și practică în 
scopul generalizării noului în 
producție. Mostrele de plante re
coltate de pe loturile demonstra
tive de către inginerul agronom 
Milea Păun, graficele și schițele 
oglindesc preocuparea pentru 
promovarea noului in toate com
partimentele de activitate ale 
gospodăriei.

în cultura mare spre exemplu, 
colectivul casei-laborator și-a 
pus ca obiectiv să studieze com
portarea hibrizilor de porumb în 
condiții specifice de climă și sol 
a gospodăriei, densitatea cea mai 
optimă pentru fiecare hibrid în 
funcție de caracteristici ca, rezis
tență la secetă, portul plantei, 
modul de valorificare a fertilită
ții terenurilor, lucrări agroteh
nice etc. Pe loturile demonstra
tive s-au cultivat pentru studiu 
5 hibrizi, iar lucrările de ingri-

Casa

laborator
jire au fost executate de către 
cei mai destoinici cursanți la în- 
vățămîntul agrotehnic. Ce arată 
caietul de observații fenologice ? 
în condițiile naturale locale hi
brizii dubli, generația I, 409 și 
405 s-au comportat cel mai bine, 
în timp ce de la H.D 409 s-a 
realizat o producție de 6 200 kg 
porumb la hectar, H.D. 405 a dat 
6 350 kg. Experiențele făcute de 
către colectivul casei-laborator a 
permis o mai bună orientare a- 
supra hibrizilor dubli de porumb 
ce trebuie să se extindă în cultura 
mare, ca și agrotehnica ce se cu
vine să fie aplicată pentru fie- 
oare. Astfel, pentru acest an, con

siliul de conducere a prevăzut ca 
mai bine de 80 la sută din su
prafața de porumb să fie culti
vată cu H.D. 409 și H.D. 405. Tot
odată s-a stabilit ca în viitorii 
ani să se execute arături de vară. 
Recolta obținută pe loturile unde 
s-a efectuat această lucrare a 
fost mai mare cu 800 -I 000 kg 
porumb boabe la hectar.

în sectorul zootehnic contribu
ția casei-laboratoi- este de ase
menea tot mai simțită. Prin mă
surile de selecție a animalelor 
s-a reușit să se asigure loturi va
loroase atît la bovine cît și la pă
sări. în prezent cooperativa agri
colă practică metoda creșterii a- 
nimalelor de reproducție în lo
turi selecționate. Ele primesc o 
îngrijire deosebită. Ca urmare s-a 
reușit să se asigure, din prăsilă 
proprie, vaci care dau cîte 16—20 
litri lapte pe zi după 2 sau 3 ani 
la intrare în producție. în acest 
sector s-au introdus registre ge
nealogice. Nu e de mirare deci 
că la casa-laborator sau la bi
blioteca tehnică membrii coope
rativei de toate vîrstelc vin cu 
drag pentru că de aici au de în
vățat numai lucruri prețioase.

GHEORGHE ȘTEFAN

l ecție U cercul agrotehnic anul III la cooperativa agricolă 
din liovăț, regiunea Oltenia

Meleagurile Zaldului sînt do
minat» de culmile cînd do- 
moale, cînd semețe ale Me- 
seșului. La poalele culmilor 

sînt așezări care în ultimii ani și-au 
schimbat mult înfățișarea. Printre ele 
se numără și comuna Rominași cu 
cele cinci sate apar)inâtoare.

Nu demult am poposit printre lo
cuitorii Rominașilor. Aici l-am în- 
tilnit pe tov. Nicodim Seche, preșe
dintele comitetului executiv al sfa
tului popular, care se pregătea toc
mai de drum. L-am însoțit și noi pînă 
in satul Ciumirna unde urma să par
ticipe la o adunare cu deputății.

— Ciumirna este cel mai mic din
tre satele comunei, ne-a spus tova
rășul Seche, dar aici s-au realizat 
lucruri frumoase. Prin contribuția vo
luntară a locuitorilor nu demult s-a 
dat în folosință un cămin cultural.

Nu după mult timp am ajuns in 
sat. Arătindu-ne o clădire nouă, pre
ședintele a precizat ca este noul lo
cal al cooperativei de consum dat 
in folosință tot în anul 1964. iar 
ceva mai incolo, printre pomi, așe
zată pe o colină, se ailă clădirea 
nouă a școlii.

Cine sint autorii acestor acțiuni ? 
Ar ii greu de precizat. E vorba de 
munca tuturor oamenilor din co
mună. Cea mai mare parte insă, 
adică punerea in practică a planu
lui, mobilizarea cetățenilor la trans
portarea materialului de construcție 
a revenit deputaților Alexandru Pie* 
traru și Ion Pop.

...In seara aceleași zile la sediul 
cooperativei agricole de producție, 
am continuat discuția despre realiză
rile social-culturale din comuna Ro
minași. Președintele sfatului a ținut 
neapărat ca la discuție să participe 
și președintele cooperative yricole 
Mastan Ruvin. Tovarășul Mastan 
ne-a vorbit de astă dată in calitate 
de deputat comunal.

— In salul nostru deputății au ini
țiat numeroase cțiuni pentru în
frumusețarea așezării. Mi-amintesc 
că intr-una din zilele verii trecute a 
venit la mine învățătoarea Viorica 
Pop : „Cetățenii din circumscripția 
a XV-a a spus ea, au hotărit să 
planteze pe străzi arbori ornamen
tali. Ajutați-ne tovarășe președinte 
să-i procuram". Am adus de la pe
piniera din Zalău 400 de arbuști. 
Peste două zile pomii erau plantați. 
Nu pot să nu amintesc numele de
putaților Augustin Curea și Petre 
Opriș care au mobilizat sute de ce
tățeni din circumscripțiile respec
tive pentru amenajarea a două 
parcuri. Dar deputății noștri se mîn- 
dresc nu numai cu aceste înfăptuiri. 
Comuna s-a îmbogățit și cu un ma
gazin universal, cu un nou dispen
sar, o mică centrală electrică și al
tele. Recent s-a turnat fundația unei 
școli medii. Toate aceste construcții 
au apărut pe harta comunei noastre 
datorită contribuției voluntare a ce
tățenilor. Pentru construirea lor am 
lolosit resursele existente : piatră, 
balast, material lemnos și altele. 
Numai intr-o singură zi oamenii noș
tri au transportat la noua construc
ție a scolii medii 300 metri cubi de 
balast.

...Vizitînd satele Chichișa, Păușa 
sau Poarta Sălajului și aici am fost 
inlimpinați de noi construcții : un 
cămin cultural Ia Păușa, cîte un lo
cal de cooperativă la Chichișa și 
Poarta Sălajului. Vrind parcă să 
completeze spusele deputaților, to
varășul Seche a adăugat : — La în
ceputul anului 1964, ne-am propus 
să realizăm prin muncă voluntară 
lucrări în valoare de 300 000 Iei. 
Planul a lost depășit. Pînă la 1 no
iembrie valoarea lucrărilor executate 
s-a ridicat la 390 000 lei. Depășirea 
se explică prin eforturile deosebite 
ale deputaților noștri, prin entuzias
mul cu care au participat la aceste 
acțiuni toți locuitorii și prin faptul 
că toate realizările sint ale comu
nei, ale oamenilor.

MIRCEA MUNTEANU
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Toată ziulica se învîrlea moșul la cooperativa agri
colă și se băga în toate. Mărunțel și aplecat 
din șale, cu bărbuța rară și încins cu chimir 
lat de piele, îl intîlneai ba in lan, ba la grajd, 

ba la grădina de zarzavat, ba în biroul președintelui. 
Era ca o sfîrlează. Dar și isteț, de-1 știau grănicerii 
din leat în leat. Pasă-mi-te iăcea și dînsul parte din 
grupa de sprijin a grănicerilor, acolo în satul său așe
zat lingă frontieră.

De la o vreme primise moș Precup sarcină specială. 
Se îngrijea de aprovizionarea cu apă a gospodăriei. 
Dis-de-dimineață îl vedeai șezînd pe capra căruței și 
minind caii către izvorul de la Gura Pădurii. Zău dacă 
nu semăna cu moșulejul acela șoltic din Pămfnt des
țelenit al lui Șolohov. Se ducea cu butoiul gol in că
ruță și se întorcea cu el plin. Așa făcea zi de zi, din 
zori pină în seară, și părea foarte mindru de funcție.

— Noroc moșule 1 — îl saluta cite un grănicer.
— Sărut inima, tinerețe 1 — răspundea moș Precup. 

Tot cu hotarul, hai 7
— Și dumneata tot cu apa 7
— Păi, fiecare după rang și trebuință. Iaca eu, dacă 

duc apă la gospodărie, se cheamă că fac treabă de 
folos. Ori gindești altminteri 7

— Ba de loc, moșule. Asta e sarcină de răspundere. 
Fără apă nici pasărea nu cintâ.

— Uite, vezi, te bănuiam eu băiat deștept, că am 
miros. Altfel ce ai căuta la grăniceri 1

Și clipea moșul dintr-un ochi ca un copil șiret, poc
nea ușurel din bici să-l audă caii și cotea spre viroa- 
gă către izvor. Simpatic mai era bătrinul, să-l pupi 
în bărbuță de drag 1

Se întîmplase pe-atunci o poznă mare. Apăruse un 
tip suspect lingă graniță. Se învlrtise prin sat, mai pe 
umbră, ferindu-se de lume, și prefăcîndu-se că e un 
drumeț oarecare. Doar un colectivist îl oprise o dată 
și il întrebase încotro se duce.

— La sfatul popular, tovarășe — i-a răspuns indi
vidul.

Și mină repede pe uliță, ca și cînd n-ar fi avut 
vreme de pierdut...

Cînd colo, pe la sfat, nici vorbă, nu se abătuse. 
Apoi a dispărut. Parcă îl înghițise pămîntul. 11 căutară 
grănicerii pe toate coclaurile, s-a pus și miliția în 
mișcare. Individul nicăieri. Erau cu toții convinși că 
le scăpase din mină un infractor.

Intr-un amurg, iată și pe moș Precup cu căruța. Era 
ultima lui cursă din acea zi. Mina caii către izvor și 
fluiera ca un flăcău iubăreț. Și cum trece fără grabă 
pe lîngă lăstăriș, tocmai la răscrucea de drumuri, îi 
iese înainte un om pămîntiu la obraz, nebărbierit, cu 
o bocceluță in spinare și îl întreabă încotro se duce. 
Moșul se uită pe sub sprîncene și dă să-l descoasă :

— N-oi fi de pe-aici, pe cit se pare, tovărășele ! Nu 
te-am mai zărit la față...

— Ai ghicit — zice acela. Venii cu niște treburi la 
sfatul popular, și uite, mă rătăcii. Nici nu știu în ce 
parte s-o iau. Mă lăsă trenul în haltă și apucai drum 
greșit.

— Aha, înțeleg, — face moșul. Se mai întîmplă. Pe 
la noi drumurile sînt cam încurcate. Dar dacă ți-e 
degrabă, suie dumneata în căruță, că n-o fi foc. Pen
tru doi franci te las chiar în dreptul sfatului.

Celălalt se codește, cică ar fi prea tîrzie vremea, că 
abia miine are de gînd să se ducă la sfat. Insă tare 
i-ar fi îndatorat moșului dacă l-ar găzdui o noapte, 
că doar nu i-o fi scris să-1 mureze, doamne ferește, 
ploaia, ori să-l mînînce lupul.

— Vai de mine, se poate una ca asta 1 — se îngro
zește moș Precup. Hai în căruță, tovarășe, și te pun 
sub acoperiș. Oameni sintem, și nu se dărîmâ casa.

Se urcă individul în căruță, lîngă butoiul gol, iar 
moșul dă bici cailor la trap mărunt. Dar are grijă s-o 
coteascâ la dreapta, pe drumeagul ce duce la pichet.

Bănuia, prin urmare, că nu e lucru curat la mijloc. 
Plănuia să-1 aducă pe necunoscut în brațele grănice
rilor. Dar se și temea să nu se facă de ris. Și dacă 
omul e un drumeț cinstit ? Dacă-1 legitimează grăni
cerii și-l găsesc în ordine, îl salută cuviincios și-l lasă 
să-și vadă de drum 7 Atunci cum rămîne cu isprava 
dumitale, moș Precupe 7 Nu te-or ride și giștele din 
sat că ți-a venit pe căciulă să faci pe detectivul în loc 
să fii om serios la anii dumitale 7 Cum să te întorci la 
gospodărie cu butoiul gol și cu buzele umflate 7 Și- 
apoi, străinul acesta nu te-ar stuchi în fața și nu ți-ar 
arde obrazul de rușine 7 Atenție, moș Precupe, să nu 
calci în străchini 1 Asta e... Dar la pichet, oricudl, tot 
îl duci, să se vadă care-i problema. Pe urmă, ce-o fi 
să fie, că doar...

Amurgul cobora ușor și vînăt, fluturîndu-și pînzele 
de mătase. Se mai vedea destul de bine pînă in adîn- 
cul zării. La capătul dinspre apus al păduricii se miș

cau două umbre. Erau grănicerii în patrulă. Moș Pre
cup îi recunoștea după mersul lor distanțat și egal. 
Patrulau departe, cam la o jumătate de kilometru.

Zdup 1
Intr-o clipă gîndurile i se opriră în loc. Auzise o 

izbitură și un bocănit în spatele lui. Și zărise din coada 
ochiului cum străinul, pe nepusă masă, dispăru în 
fundul butoiului.

Ce-O mai fi și asta 7 — se întrebă moș Precup și 
întoarse capul de-a binelea ca să se încredințeze că 
nu visează. Intr-adevăr individul nu se mai vedea. 
Atunci moșul își dădu seama că n-a greșit și că duce 
în căruță o pradă bună. Care om cinstit se ascunde 
în butoi de frica unei patrule grănicerești 7 Nu mai 
încape nici o îndoială : e vorba de un infractor. Ține-te 
dîiz moș Precupe, că acu-i acu. Pichetul nu mai e 
departe Olecuță de trap grăbit și să-1 vezi pe ticălos 
cum se zbate în capcană...

Ii tremura carnea pe spinare, pentru că se temea 
sa nu sară cumva omul din butoi și să-1 stringă de 
gît. Moșul, firav de felul său, ce-ar fi putut să-i facă 7 
Ar fi dat ochii peste cap ca o curcă beată. La gîndu' 
acesta, broboane de sudoare îi șiroiau pe frunte și s» 
prelingeau reci în bărbuța rară și înțepenită.

Dar nici pis nu zicea moșul. Parcă nu văzuse și nu 
auzise nimic. Numai cu coada biciului îi atingea pe 
cîteși doi caii sub burtă, ca să-i ațîțe la fugă. Și așa, 
la trap, la trap, ajunseră aproape de pichet.

Vede sentinela din post, încă de departe, că-i face 
niște semne moșul, cu mina și cu pălăria de paie 
fluturată anume deasupra capului. „Ciudat lucru — 
gîndește ostașul. Ce-o fi căutînd moșul chiar la pichet 
și de ce face semnele astea disperate 7 Hai să-1 chem 
pe sergentul de serviciu’.

Vine sergentul, pune palma streașină la ochi, deși 
nu era nevoie, privește lung și temeinic, dar nu înțe
lege nici el mare lucru. In orice caz, ceva trebuie să 
se fi întîmplat. Doar nu degeaba se frămîntă moșul 
atita. Situația trebuie lămurită urgent.

Ia un militar cu dînsul și iese în întîmpinarea căru
ței. Moș Precup oprește strîns caii și sare de pe capră, 
ud leoarcă de sudoare.

— Ce-i moșule 7
— La butoi, grănicerilor — strigă moșul ca și cînd 

ar comanda un pluton. Am un tîlhar înăuntru. Ieși mă, 
că te-am adus acasă 1

Atunci nici individul din butoi nu mai poate rpbda. 
I s-a făcut inima cît un purice. Nu mai are nici o 
nădejde de scăpare și gîfîie de zor. Scoate capul afar ■ 
să vadă barem cu cine are de-a face. Grănicerii îl 
descoperă mirați și nu le vine să-și creadă ochilor. 
Cum să se aștepte la una ca asta 7

Dar moșul, care între timp și-a venit în fire, îi lă
murește :

— Dumnealui, cică are treabă Ia sfatul popular. 
Vorbă de clacă 1 Omul cinstit nu se ascunde în butoi 
cînd vede uniformă de grănicer. Am zis 1 Acum e rîn- 
dul dumneavoastră 1

S-au veselit grănicerii. Prea era comică situația. Iar 
cînd l-au scos din butoi pe individ, acesta scrișnea din 
dinți de necaz. Așa păcăleală probabil că nu mîncase 
de cînd era.

Ajunși la pichet, s-a dovedit că moș Precup nu gre
șise de loc. Era individul pe care îl căutaseră, în za
dar, și grănicerii și miliția. Mai tîrziu s-a aflat că a 
mărturisit totul la cercetări. 11 ucisese pe un cumnat 
al său cu toporul, fugise de acasă și se pripășise 
lîngă frontieră. Căuta vad de trecere în altă țară, cri
minalul, ca să scape de pedeapsă.

Dar i-a venit de hac un ghemotoc de om, șoltic și 
prizărit, cu bărbuță rară de (ap bătrîn.

Nu mai spun ce se grozăvește moșul pină în ziua 
de azi cu așa Ispravă fără seamăn. A luat și primă 
de la grăniceri și scrisoare de mulțumire iar la gos
podăria colectivă, timp de vreo cîteva luni, i-a stat 
poza pe panoul de onoare.

Cam asta e povestea cu moș Precup, și din care se 
vede că niciodată grănicerul nostru nu se află singur 
pe lume. Toți îi dau o mînă de ajutor cînd e vorba de 
legile țării și de liniștea hotarului.

f-----------  *

ULCIOR
MOLDOVENESC

Rotundul tău olarul 1-a-nvățat 
de la sîrbele din sat;
locul din amurg și vatră 
în cuptorul lui de piatră. 
O fată și-a dat mijlocul, 
fermecatul, busuiocul.
Smalțul s-a vopsit el singur 
cînd din lună, cînd din crînguri. 
la seceriș, la odihnă-n cîmp, 
la nunți, la arat in dîmb, 
la-nmormintări, la nașteri, 
la pacoste,
la arșiță, la durere, ia dragoste.

•
Moștenea prin palme harul 
de la naștere, olarul, 
amfora s-o facă vie.
Te iubesc ulcior moldovenesc, 
vas din pămint de vie.

OVIDÎU GENARU
S.----------------- -------- Iată-î pe micii artiști din Viișoara, intr-unui din spectacole
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Scriitori roiiviiii contemporani

1. Andrițoiu s-a născut la 8 octombrie 1929, în 
comuna Vașcău, regiunea Oradea, dintr-o 
familie de meseriași. Urmează liceul confesio
nal Ia Bciuș, apoi Facultatea de Filologie la 
Cluj. A absolvit și școala de literatură și cri

tică literară Mihai Eminescu. E laureat al Premiu- 
ui de Stat în 1954. Volumele publicate : în țara 

ihoților se face ziuă, Dragoste și ură, Porțile de aur, 
Deceniul primăverii, Cartea de lingă inimă și Con
stelația lirei. A mai publicat, de asemenea, volu
mele de versuri pentru copii : File de cronică și 
Mărțișor. A tălmăcit din Pușkin, Lermontov, V. 
Hugo, din lirica germană, din Iosif Utkin, K. Simo
nov și Kiss Jeno. In colaborare cu Alccu Popovici 
a tradus piesa în versuri Cavalerul mut de Heltay 
Jenă, iar cu Marosi piesa Matias Gîscarul de Zig- 
mont Moricz. Recent i-a apărut o culegere din liri
ca latină. Urmează să-i apară, de asemenea, volumul 
original Vîrful cu dor, lucrează la o antologie a 
poeziei franceze și a terminat un scenariu de film, 
Bandiți cu blazon, scris în colaborare cu Nicolae 
Ștefănescu.

Al. Andrițoiu, despre care, într-un articol publi
cat în Contemporanul, G. Călinescu vorbea ca 
despre „un veritabil poet", pe care mărturisea a-1 
fi „recitit cu uimită plăcere", a avut o evoluție din
tre cele mai interesante. Urmind tradiția militantă 
a poeților ardeleni, el practica, în primele volume, 
o valoroasă poezie de baricadă : flutura in văzduh 
drapele, lansa înflăcărate chemări, arunca dușma
nilor imprecații, evoca tragedii și aprindea speran
țe. Gesturile îi erau atunci violente, de o romantică 
dezordine; limbajul, adesea crud, de o duritate 
ț te sugera scrîșnetul revoltei. Ultimul și cel 
bun volum al său — Constelația lirei — ni-I 
zintă pe poet într-o altă postură. Gesturile îi 
acum caligrafiate cu o peniță fină, muiată în 
de culori; orice obiect dobindește contururi rotun
de, luminoase ; orice verb indică o mișcare lină, plă
cută. Poetul dezordonat de altădată se vădește 
acum un însetat de armonie și frumusețe ; un se
nin atras de tonuri dulci, știind să șoptească ferme
cătoare melodii. Andrițoiu cultivă în ultima vreme 
o poezie de factură neoclasică, dar care folosește 
cuceririle poeziei moderne, o poezie a calmului, a 
luminii și bucuriilor echilibrate, a frumuseții. Nu e 

vorba — așa cum au crezut unii — de o superfieîa- 
lizare a emoției, Andrițoiu dovedindu-se, și în acest 
volum, un poet care trăiește adine sentimentele 
cărora le dă glas. Numai că, de astă dată, atunci 
cind dă glas unor simțăminte dureroase, nu și le 
strigă ca romanticii, ci, asemenea clasicilor, le 
domină bărbătește. Dominindu-și acum suferința 
(nu dominat de ea ca altădată), poetul nu folosește 
numai culorile de doliu, ci, și altele, luminoase. Dar 
acestea nu fac decît să evidențieze, prin contrast, 
și mai puternic culorile sumbre. Trăite cu in
tensitate sînt, de asemenea, și simțămintele eu
forice. Poezii de factură neoclasică precum Euforie, 
Seara limpede, In zori, Ritm, Frumusețe, Fîntîni, 
Lumina, Automnală, Cu iarna, Balada toamnei, Li
niște etc., în care setea poetului de armonie și sime' 
trie, de rotund și perfect, de frumusețe, e mai evi
dentă ca oriunde, și care dau glas unor simțăminte 
tonice de mulțumire și liniște, de calm și încredere, 
de fericire—simțăminte care, datorită noii orinduiri, 
s-au generalizat—constituie unul dintre cele mai vi
brante și mai convingătoare elogii ce se pot aduce 
socialismului, partidului. Poetul e tot pe baricadă, 
dar luptă cu alte arme. Socialismul e slăvit în 
manifestările lui cotidiene, de o mare simplitate și 
frumusețe totodată : e slăvit așa cum se răsfringe 
in viața noastră, a tuturor, pe care o umple de lu
mină, în simțămintele cu care el ne-a înnobilat, în 
splendidele exemplare umane pe care le-a făurit. 
E slăvit pentru că edifică o lume nouă — așa cum 
nota Marx — după legile frumosului.

Cîntind socialismul, poetul devine un cîntăreț al 
frumosului sub toate înfățișările sale. Mărturisește 
despre viziunea de estet a lui Andrițoiu nu numai 
faptul că știe descoperi pretutindeni în natură, în 
obiectele civilizației, în om, frumosul, că frumuse
țea îi este un element familiar, indispensabil, de 
sub vraja căruia nu se poate sustrage, dar însuși 
felul cum iși construiește imaginile. In poezia mai 
nouă a lui Andrițoiu imaginile sînt construite prin 
elemente care el însele comunică frumosul. Ele
mentelor naturale li se conferă de obicei virtuțile 
unor frumoase obiecte de civilizație sau chiar ale 
unor opere artistice. Glorificînd frumosul, poetul 

nu-i da uitării pe anonimii creatori de frumuseți : 
îl evocă pe necunoscutul autor al viorii din care a 
dăruit nemurire atitor cîntăreți ; ca și pe umilul 
zugrav care „logodește culori" și cu pensula-i fer
mecată iscă „minuni". De altfel, printre acești 
făuritori de frumusețe el îi află pe toți constructorii 
socialismului, pe toți cei care edifică o nouă lume 
și după legile frumosului. Zidarul, bunăoară, e vă
zut ca un personaj mitologic care înalță murii „cu 
pîrghiile inimii cinstite" și pe fruntea căruia „sU 
cerul sprijinit".

Andrițoiu are oroare de poza meditativă, fiindcă 
el cîntă ideile noi tot atît de firesc șî cu aceeași 
lăudabilă pudoare ca și simțămintele nobile gene
ralizate în anii socialismului. In poezia Dialectică, 
scrisă în metrul Mioriței, sînt dezvoltate ideile, 
atît de poetice, ale germinației universale, ale unei 
continue geneze, ale jertfei pe care o implică naș
terea noului, ale mișcării perpetue. In alte poezii, 
Andrițoiu face, în spirit partinic și de fiecare dată 
în alt mod, elogiul zborului, al strădaniei de a se 
depăși, al luptei pe care depășirea o presupune : 
Aripi, Dimensiuni, Balada pasului, Balada ierbii, 
Corabia așteaptă.

Neîndoios, Al. Andrițoiu e un poet autentic, de o 
aleasă sensibilitate și posedînd tainele nobilului 
meșteșug pe care-1 practică. Un poet a cărui evo
luție ne va rezerva încă multe și plăcute surprize.

/IRTUOȘII 
ARAFULUI

) comună așezată între dealuri fertile, ceva mai 
sus de Birlad și ceva mai jos de Vaslui, necu
noscută pînă ieri, vestită astăzi în toată țara : 
Viișoara (fostă Băsești).

Faima i-ar fi putut-o aduce hărnicia oamenilor de 
i dar ea a venit înainte de închiderea anului agri- 
1 datorită copiilor localnicilor.
Se pare că totul a pornit de la dragostea pentru 
itece a ciobanului Gh. Spătaru și de la o anumită 
rbiție a lui. Baciul a ținut morțiș ca cei doi feciori 
i lui să meargă mai departe, la școala medie de mu- 
?ă și a mai ținut ca ei să nu se înstrăineze de sat. 
i și mai înainte, în vacanțe, tatăl cu cavalul, Aurel 
vioară și Ion la acordeon, continuau să cînte melo- 

ile satului, de astă dată armonizate meșteșugit de 
i doi feciori. Viișoara e așezată într-o vale cu ecou 
Acut, așa că puteau fi ascultați serile de întregul 
t. Frumusețea muzicii lor l-a răscolit pe Dumitru 
pa, președintele cooperativei agricole de producție, 
re, într-o bună zi s-a oprit în bătătura ciobanului : 
— Măi, artiștilor, nu vedeți cum jinduiesc plozii sa- 
lui sub gardul vostru ? Hai și-om mări taraful, doar 
um formăm toți o singură familie !
Cooperativa agricolă de producție a alocat imediat 

’uri, au fost procurate instrumente și la 11 iunie 
• la căminul cultural din Viișoara, a avut loc prima 
*iție a tarafului, sub bagheta Iui Aurel Spătaru, 
.suși elev. Era încă modest taraful, abia 12 execu- 

,ți. Oamenii de aci l-au văzut apoi crescînd la 40, 
r acum tinde spre 60 de copii. L-au ascultat la ra- 
o, l-au admirat cu ochii umezi de emoție și la tele- 
ziune, dar acea seară din iunie 1962 nu o vor uita 
ciodată.
Căminul cultural e așezat pe deal, la răscruce de 
umuri. Oricît de ocupați erau sătenii, nu exista 
eche în sat să nu stea ciulită spre geamurile larg 
■schise ale căminului. Printre ei, se aflau trei oameni 
re-și ascultau și mai mult bătăile inimii. Erau.Du- 
itru Popa, președintele cooperativei agricole de pro- 
icție, Neculai Chelaru, președintele sfatului, și Ne- 
irache Postolache, secretarul de partid din comună, 
iică tocmai garanții copiilor. Trebuie să recunoaștem 

că nu e puțin lucru să investești atîtea mii de lei în 
ceva problematic, vorba unuia dintre cei neîncrezători: 
„să bagi perechea de boi în pielea unei tobe, iar la 
urmă să te alegi doar cu colbul de pe ea".

Au urmat multe seri de muncă. Apoi, cînd taraful 
a fost pus la punct, concertele lui au ridicat nu satul, 
ci satele, în picioare. Entuziasmul sătenilor a dat, 
prin aplauze neprecupețite, deplină descărcare pentru 
suma cheltuită.

Apoi, copiii din Viișoara au urcat treptele fazelor de 
concurs pînă la cucerirea marelui premiu al radio- 
televiziunii romîne, în august 1964.

Vă mai amintiți taraful acestor copii virtuoși ?
Prima întîlnire cu ei nu se poate uita lesne și sen

timentele pe care le încerci sînt unice. „Urmează ta
raful de copii"... anunță crainicul. Oricum ar fi, un 
taraf rămîne ceea ce o spune cuvîntul. Cînd e format 
din copii, se adaugă cel mult îngăduința solicitată de 
vîrstă. Dar, iată că dirijorul, el însuși foarte tînăr, a 
ridicat ușor bagheta, o crenguță de cireș.- în fața lui. 
altițele albastre furate cerului au încremenit cu 14 ar
cușuri mici ca niște mari semne de mirare, altițele 
sîngerii asemeni fragilor se sprijină în corolele lucii 
de mandoline, în timp ce altițele verzi se ghicesc doar 
oglindite în albul sidefat al acordeoanelor. Țambalagii 
saltă greierește peste mesuțele cu portative sonore, 
spre a le putea stăpîni, contrabasistul e urcat pe un 
taburet.

în clipa aceea a neînceputului, cînd cei 42 de copii 
au încremenit, toți numai nervi-strune și urechi-tim- 
pane, te simți înduioșat, temător, ca și cum ei ar urma 
să treacă înot o bulboană vicleană. Aproape că încerci 
compătimire pentru efortul solicitat.

Melodia, o dată descătușată, îți răstoarnă însă toate 
îndoielile. Nu e vers chinuit de mîini forțate să fie 
dibace, nu ți se solicită nici un fel de credit. Cîntă 
42 de virtuoși în adevăratul înțeles al cuvîntului, 42 
de îndrăgostiți ai sunetului, uniți într-un întreg atît 
de armonios, îneît în clipa aceea nu mai deosebești 
care-s fetițele legate cu panglici albe în cosițe și care-s 
băieții tunși școlărește.

Firesc, urmează uimirea. Clipești de cîteva ori, să 
vezi mai limpede. îți orientezi auzul. Totuși nu e 
decît un simplu taraf de copii. Cîntă muzică populară, 
melodii culese chiar din pajiștea satului lor.

— Bine, bine, dar sînt simfonizate ! — exclamă un 
cunoscut compozitor, membru în juriu.

— Un taraf care cîntă polifonic ! — i se alătură 
altul.

— Ascultați ce subtilități de interpretare, înseamnă 
că ei cunosc notele muzicale.

— Ce vîstă au ?,
— între 9 și 14 ani.
— Cine i-a învățat ? Cine a săvîrșit minunea asta ? 
Sigur că cei doi frați Spătaru, dar mai sigur că spri

jinul întregii comune.
Copiii din Viișoara au fost judecați ca deplini artiști 

amatori și consacrați ca atare.
★

Cînd scriu aceste rînduri, ei își văd de școală, dar 
nu neglijează nici repetițiile. Solista vocală a tarafului, 
Rodlca Spătaru, e premiantă în clasa a treia și se am
biționează să crească mai repede ca să nu mai fie ne
voită să urce pe scaun pînă la microfon, iar Angela 
Popa, care a petrecut vacanța într-o tabără de pio
nieri lîngă Praga, a adus melodii de peste hotare 
în acordeonul ei de care nu s-a despărțit nici în ta
bără.

Astăzi, faima lor e serios amenințată, deoarece ta
rafuri similare au luat ființă la Șuletea, la Dodești, la 
lucești, Fălciu și Cîrja.

Că ei sînt bucuroși de această concurență ne-o do
vedește faptul că toate aceste tarafuri din raionul lor 
sînt ajutate în toate privințele de către virtuoșii din 
Viișoara.

Copiii Moldovei cîntă !
AUREL LEON

AMFIBIA

Alunecăm pe marea cu legănări astrale 
Și valuri după valuri ne-ntîmpină în eale. 
Mi-s buzele sărate de-un vînt îndepărtat, 
Uitate printre lacrimi de cînd te-am sărutat.

Amurgul își aruncă năvoadele in marc ... 
Pe valuri de neliniști rămin în așteptare. 
In larguri neștiute mi-s visele fregate 
Și cerul e-o risipă in pulberi de agate.

Și țipă pescărușii în zbor după vinat 
Și-mi va cuprinde noaptea tărîmul legănat. 
Doar*inima se zbate în sensul fără sens — 
Dimensiune. vie sub clopotul imens.

Amurgul își retrage năvoadele lui mari 
Și pescuind adîncul, alături de pescari.
Te-am revăzut,o clipă zvîcnind prin fața noastră 
Și te-ai pierdut în valuri — amfibie albastră.

ION SOFIA MANOLESCU



6 ALBINA

CE SÂ CITIM
■ CUM SE CUNOSC Șl CUM SE INJELEG

) I 
I 
I

• ■» • * I
Htiff I 

I
Fiți cuminți, copii I

Pentru viața noastră de 
toate zilele, împărțirea timpu
lui iu ani, luni, zile, ore etc. 
este astăzi un lucru la fel de 
obișnuit și necesar ca și obiș
nuința și necesitatea de a 
ininca, de a munci sau de a 
ne îmbrăca. Socotindu-ne 
timpul, ne organizăm mai 
bine viața.

Măsurarea perioadelor mai 
lungi de timp se face cu aju
torul calendarului. De unde 
începe povestea lui ? Cum a 
evoluat el în decursul 
veacurilor la diferite popoare ? 
Ce fenomene ale naturii stau 
la baza calculării anilor, luni
lor și zilelor ? fală numai cî
teva din întrebările la care 
cititorul găsește răspunsul în 
paginile broșurii „Povestea 
calendarului .

Scrisă într-o formă acce- 
, sibilă. această broșură oferă 
cititorilor o lectură variată, 
interesantă și instructivă. Ci
titorul află, pe bază de date 
științifice, că la temelia îm
părțirii timpului, așa cum o 
ounoștem noi astăzi, nu stă 
nimic misterios sau supra
natural, ci totul are o expli
cație naturală.
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ANIMALELE.

■ PUIUL IȘI RECUNOAȘTE MAMA 

DUPĂ MIROS.

■ URSULEȚI. PISICUTE. CAJEI, 

IEPURAȘI. VULPI, LUPI SE JOACA 

ÎMPREUNA.

a FELURITELE SUNETE PROOUSE OE 

ANIMALE IȘI AU ROSTUL LOR.

„GRAIUL“ ANIMALELOR

Oricine știe că semănmd 
griu. după un anumit timp 
vor răsări și se vor dezvolta 
plante asemănătoare cu ace
lea din care a provenit să- 
mința. De asemenea, dintr-un 
ou de găină pus la clocit, nu 
iese niciodată un pui de rață 
ci unul de găină.

Proprietatea ființelor vii 
(animale și plante) de a 
transmite urmașilor caractere
le moștenite ori dobîndilc în 
cursul vieții lor. constituie 
obiect de studiu pentru oame
nii de știință care se strădu
iesc să lămurească cîl mai 
complet acest proces deosebit 
de interesant.

l.ucraiea ..Ereditatea" a 
tov. Petre Raieii. conferențiar 
universitar, aduce la cuno
ștința cititorilor numeroase 
fapte din cercetările moderne 
privind transmiterea diferite
lor caractere pe cale eredita
ră. precum și unele metode 
prin care, practic, se modifică 
natura organismelor și eredi
tatea lor în scopul obținerii 
unor rase mai bune dc a- 
nimale și a unor soiuri mai 
valoroase de plante.

Cititorul are ocazia .să facă 
cunoștință. în paginile broșu
rii. și cu eiteva din realizările 
oamenilor de știință romîni în 
domeniul translormării dirija
te a naturii plantelor' și ani
malelor folositoare din punct 
de vedete economie.

I
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Viața în comun necesită un a- 
numit mod de recunoaștere a in
divizilor din aceeași specie și 
de înțelegere între ei, mai ales 

atunci cînd ei trăiesc in clrduri, turme 
sau societăți.

Puii își recunosc mama după mirosul ei, 
legat de laptele pe care îl sug sau de 
hrana pe care o primesc. Mielul nu con
fundă pe mama lui cu vreo altă oaie, 
fiindcă fiecare din ele are un miros spe
cific. Dacă un miel este stropit cu lapte 
de vacă ți dat să sttgă la ea, alunei el 
rămîne lingă aceasta, căci mirosul vacii 
a fost asimilat o dată cu laptele supt.

Prin miros se face deci o legătură a 
părinților cu puii și tot prin miros se re
cunosc și adulții între ei. Această cunoaș
tere este rezultatul unui reflex condițio
nat.

Schimbînd mirosul unui animal, se 
pierd posibilitățile ca el să fie recunoscut 
de către semenii săi. Dacă înir-un vas se 
pun la un loc furnici roșii și furnici ne
gre, între ele se iscă o luptă atit de a- 
prigă că pînă la urmă unele mor și ră- 
mîn abia eiteva din cele învingătoare 
(de obicei cele negre). Dar dacă, în prea
labil, scăldăm furnicile roșii într-o apă 
în care am omorît eiteva furnici negre și 
apoi facem același amestec ea mai sus, 
constatăm că nu se produce nici o luptă. 
Numai după vreo 10 ore, cind mirosul dc 
împrumut al furnicilor roșii a dispărut, 
acestea încep să fie recunoscute și foarte 
repede omorîte de către cele negre.

Dacă se pun la un loc pui de diferite 
mamifere (ursuleți, pisicuțe. căprițe, că
ței, iepurași, pui de vulpe, de lup. de di- 
hor etc.) care se hrănesc împreună la 
biberon cu lapte de vacă, de exemplu, 
atunci după cîteva zile între acești pui se 
stabilește o „prietenie" și ei se joacă unii 
cu al(ii cit e ziua de lungă. Prieteniile 
cîștigate în tinerețe se păstrează uneori 
toată viața. Tn grădina zoologică din 
Moscova, de pildă, trăiesc în aceeași 
cușcă un leu și un cîine, care din tine
rețe nu s-au despărțit niciodată. Mai 
mult, dacă se încearcă să se separe, ei 
nu mănîncă, nu se liniștesc și trebuie să 
fie puși la un loc cît mai repede. In alte 
grădini zoologice se cunosc cazuri ase
mănătoare între puma și căprioară. între 
vulpe și iepure etc. Aceste rezultate do
vedesc că „instinctele" pot fi schimbate 
prin educație (atit la animale cît și la 
om).

Animalele pot comunica între ele prin 
sunete foarte variate. I.a multe specii 
sînt organe care produc sunete diferite, 
dar și organe de auzit, capabile să recep
ționeze aceste sunete. Existența acestor 
organe duble la animale denotă că ele 
servesc comunicări între indivizi.

Inregistrînd pe o bandă de magnetofon 
țîriitul unui greier mascul și reprodu- 
cîndu-1 apoi cu ajutorul unui difuzor, în 
cîmp, se constată că în jurul difuzorului 
se aduna o mulțime de femele dc greier. 
Este evident că țîrîitul a fost un semnal, 
perceput de femele. El semnalizează 
masculul și prin aceasta, reproducerea.

Pe la începutul celui de-al doilea răz
boi mondial, marina americană a fost de 
multe ori „alarmată" de niște sunete de 
sirenă pe care le înregistrau audiofoane- 
le vaselor de pază a coastei, sunete care 
erau atribuite prezenței unor submarine 
germane. Dar orice căutare nu a putut 
pune în evidență prezența dușmanului în 
apropierea coastelor americane. Atunci 
s-a bănuit ca sunetele ar putea fi emise 
de unii pești. Pentru verificare s-au ins
talat cîteva mari acvarii în care s-au 
adus tot soiul de pești oceanici, unnă- 
rindu-se comportamentul lor. S-a eonsta-
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tat că într-adevăr o anumită specie din 
genul Opsanus, în epoca maturității se
xuale, scoate un sunet de sirenă tot la 
circa 30 de minute. Sunetul acesta se pro
duce atîta timp cît nu se întîlnesc sexele. 
S-a dovedit că Opsanus era vinovat și 
de alarmele false de mai înainte. Azi se 
cunosc peste 250 specii de pești care pot 
produce diferite sunete. Trebuie să re
nunțăm deci la zicătoarea „mut ca peș
tele", deoarece ea nu mai este valabilă.

Tot în ape trăiesc și unele mamifere : 
delfinii, balenele etc. Unele dintre aces
tea sînt foarte „vorbărețe". Un neam de 
delfin din mările nordice a și fost nu
mit, pe bună dreptate, „privighetoarea 
apelor", din cauza variației tonurilor 
înalte de sunete pe care le emite. La del
fini, — care se dovedesc a fi animale 
foarte inteligente — s-au putut identifi
ca și înregistra vreo cinci feluri de su
nete. Fiecare din ele are o semnificație 
specială. Mai mult, unii delfini, din 
parcurile zoologice, cu care se fac expe
riențe de reflexe condiționate, au putut 
să reproducă unele cuvinte ale omului 
(fără ca acestea să aibă, bineînțeles, 
vreun înțeles pentru animal).

La păsări, sunetele sînt așa de variate 
îneît unele dintre ele se consideră ca a- 
devărate cîntătoare. Observația a arătat 
că la păsări se pot distinge cel puțin 10 
sunete care au semnificații foarte preci
se : apropierea de cuib, chemarea puilor, 
semnalarea unui dușman, găsirea de 
hrană, apropierea sexelor, mulțumirea 
saturării etc... Experiențele făcute cu în
registrarea pe bandă a acestor sunete au 
dovedit că se reproduc de fiecare dată 
acele gesturi care sînt determinate de 
sunetul reprodus.

La mamifere, sunetele sînt de aseme
nea foarte diferite. Mugetul unei vaci 
este, bunăoară, într-un fel cînd i se ia 
vițelul și altfel cînd ea se apropie de a- 
cesta. Un cîine latră într-un fel pentru 
lup și în alt fel pentru pisică.

într-o turmă de zebre, de bivoli, de 
elefanți etc., unul sau mai mulți indivizi 
stau de pază. Cînd aceștia scot un anu
mit sunet, întreaga turmă se îndreaptă 
spre o anumită direcție și dispare. Su 
netul „paznicului" a semnalizat pentru 
toți indivizii nu numai natura pericolu
lui, dar și direcția din care vine el.

Animalele se pot înțelege, deci, între 
ele prin diverse sunete ce semnalizează 
unele obiecte concrete din mediul lor de 
viată. Acesta este un fel de înțelegere 
primitiv. Fără el nu ar putea exista o 
viață comună, în turme, in societăți. A- 
ceastă înțelegere se poate face prin su
nete provocate de organe speciale, dar se 
pot face și prin lovirile mediului cu 
corpul, cu picioarele. Ea se mai poale 
face și prin anumite semne vizibile între 
indivizi, prin schimbarea culorii etc. Gra
ție unor astfel de manifestații vizuale, 
auditive, sau olfactive (de miros), între 
animale se poate realiza o anumită în
țelegere, pe care noi o numim greșit gra
iul animalelor, tn realitate este vorba de 
o înțelegere simplă asupra unor avantaje 
sau desavantaje prezente in mediu. Dar 
acesta nu este graiul pe care il găsim la 
om. Graiul omului este propriu, numai 
lui. Prin acest grai el se deosebește de 
celelalte animale.

Graiul omului își are însă originea în 
forma de înțelegere a animalelor. Graiul 
s-a dezvoltat în procesul muncii în care 
indivizii societății omenești a trebuit să 
se găsească unul alăturea dc altul pen
tru a-și putea procura cele necesare 
traiului lor din ce în ce mai pretențios.

PREMIILE CONCURSURILOR 
„VASILE ALECSANDRI" 

Șl „ION VIDU“
La concursul de crea

ție „Vasile Alecsandri'', 
ediția 1964, organizat 
de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 
prin Casa centrală a 
creației populare, au fost 
prezentate peste 200 de 
piese într-un act. piese 
pentru teatrul școlar și 
pentru teatrul de pă
puși. Juriul de selecțio
nare a acordat urmă
toarele premii :

PENTRU PIESE ÎN- 
INTR-UN ACT : PRE
MIUL II — Hai, omu
le. acasă de Teodora 
Crivăț și Zorile la patru 
cincizeci și patru de Io
nel Hristea : PREMIUL 
III — Concert sub nuci 
de Teofil Rușecan și 
Anexa de Ștefan Hara-

lamb ; MENȚIUNI : — 
Leul de Aurel Storin ; 
Trei la oglindă de Ra
du Nichita ; Șoapta ste
jarului bătrrn de Tibe- 
riu Vornic și întrebări 
de Al. Adrian.

PENTRU TEATRUL 
ȘCOLAR : PREMIUL
II — Campionul de re
zervă de Xenia Roman; 
PREMIUL III — In 
capul mesei de Th. Mă- 
nescu și S. Andreescu; 
Plicul albastru de L. 
Cernăianu; MENȚIUNI: 
— Cei șase magnifici de 
Al; Popovici și Mormo
locul de Ferencz I-aszlo.

PENTRU TEATRUL 
DE PĂPUȘI: PREMIUL 
I — O rază de soare de 
Al. T. Popescu : PRE
MIUL III — Retușați

modelul de Al. Popovici 
și Cine va păzi clopo
țeii de Viorica Huber ; 
MENȚIUNE : — Cuibul 
păsărelelor de Tudora 
Petcuț-Bondoc.

★
Analizînd și selecțio- 

nînd 186 de lucrări, ju
riul concursului anual 
de creație pentru cîn- 
tece de masă „Ion Vi- 
du" a acordat urmă
toarele premii și men
țiuni pentru muzică și 
versuri : PREMIUL III
— piesele cprale De-ar 
fi dorul, muzica de V. 
Timiș, versurile de Ste- 
lian Filip și legendă, 
muzica de Gh. Costi- 
nescu. versurile de Fe
licia Donceanu ; MEN
ȚIUNE — piesa corală 
Leagănul cu ochi de 
mură, muzica de St. 
Andronic, versurile de 
I. Socol ; PREMIUL II
— piesa solistică Cîn- 
tec. muzica de Gr. Nica. 
versurile de Olimpiu 
Vladimirov,
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PRIMEJDIE
A

In paginile ziarelor din Danemarca 
apar tot mai frecvent articole în 
care se examinează problema des
tinelor țărănimii cu gospodării 

mici și mijlocii.
Intr-adevăr, aceasta este o problemă, 

pentru că de la o vreme încoace, în satul 
danez se dă o luptă înverșunată între gos
podăriile moșierilor și chiaburilor, pe de-o 
parte, și micile gospodării țărănești, pe de 
altă parte. De aici și primejdia de care se 
văd amenințați tot mai avan husmenii, 
cum li se spune în Danemarca țăranilor 
cu gospodării mici.

Ca să înțelegem cum stau lucrurile în 
agricultura acestei țări e nevoie de unele 
precizări. îndeobște, Danemarca are o a- 
gricultură cu un înalt grad de dezvoltare, 
care însă întîmpină serioase dificultăți ca 
urmare a prețurilor ridicate la îngrășă
minte minerale, mașini și alte produse in
dustriale. Așa se face că agricultura soli
cită aici alocații din partea statului (în 
1962—1963, de pildă, s-au alocat în acest 
scop peste un miliard de coroane).

Fondurile alocate de stat gospodăriilor 
agricole pot fi însă întrebuințate practic 
numai de marii proprietari de pămînt, 
care posedă culturi cerealiere și au deci 
furaje proprii pentru animale, nefiind ne- 
voiți să le cumpere aiurea. Pe cîtă vreme 
țăranii cu gospodării mici și mijlocii, ocu- 
t&Mu-se în cea mai mare parte cu crește

rea porcilor și a vitelor producătoare de 
lapte, și neavînd culturi cerealiere, chiar 
cînd primesc ajutoare de la stat sini ne- 
voiți să le irosească pentru cumpărarea 
de furaje. Or, în Danemarca prețul fu
rajelor este foarte ridicat.

Pe de altă parte, în cercurile guvernan
te se fac tot mai frecvent auzite apeluri 
pentru lichidarea micilor gospodării țără
nești. în acest scop se preconizează să se 
modifice legislația existentă în așa fel în- 
cît să sc poată cumpăra fără nici o res
tricție gospodăriile țărănești, cu pămîntul 
și acareturile lor. Sînt amenințate astfel 
un număr de circa 120 000 de mici gospo
dării țărănești, reprezentînd 60 la sută din 
totalul lor și care nu pot face față difi
cultăților tot mai mari.

Referindu-se la noua legislație preconi
zată, ziarul „Land og Folk" scrie că dacă 
aceasta va fi promulgată, scopul ei va fi 
în esență acela de a le da celor puternici 
dreptul „să ruineze un număr cît mai 
mare de mici gospodării țărănești, făcînd 
din ele un fel de vînat pentru speculanții 
cu pămînturi... Pe scurt, notează mai de
parte ziarul, promulgarea unei astfel de 
legi va da unor capitaliști posibilitatea 
ca, sprijiniți de bănci, să pună complet 
slăpînire pe agricultura daneză".

IGOR BLOCK

Pe aceste meleaguri venit-au strămoșii mei.
Șă caute lina de aur. 
Venit-au în armuri grele 
să cotropească pămînturi. 
Și l-au cucerit.
Mărturii sînt ancorele corăbiilor petrificate 
smulse mării din străfundurile ci.
Mărturii sînt spondilii coloanelor împrăștiate 
prin ierburile infruntind stihiile ;
mărturii sînt inscripțiile vechi de supunere, 
prinosul populațiilor subjugate 
chiupurile enorme pentru miere, 
tocmelile scrise săpate în piatră, 
grăind despre galbenii de aur încasați 
prin persuasiune sau silnicie ; 
ecoul care, neostenit, mai îngină 
în același grai, aceleași cuvinte : 
năvăliri, căsăpiri, prădăciuni, moarte...

★
Oameni simpli, anonimi 
navigind pe mările cîmpiei 
la timona plugului...
stupari, viticultori, păstori, 
furnici pe țărmurile roditoare ale Euxinului. 
în muzee am văzut 
cît de mult ați înădușit pentru o fărîmă de pline, 
cît de mult ați plîns, 
cît de sfîșietor ați cerut îndurare 
invadatorilor streini 
care v-au impus vrerea lor ; 
cîte poveri de marmuri —, 
aduse cu nesfîrșitele cirduri de corăbii 
din Grecia — 
ați cărat pe umerii voștri, 
pe spinările voastre dezgolite.
Cîte temple, neînțelese pentru voi, 
ați înălțat asudind și fără să fiți răsplătiți ; 
cîte metereze de cetăți gigantice, 
cîte creneluri 
și cît sînge ați vărsat în bătălii 
ca tiranii voștri să rămînă 
cît mai mult timp pe tronuri ;
cîte biruri n-ați plătit din neavutul vostru 
și cu cîte suspine de ale voastre de țărani 
n-au fost ele însoțite !
Cîte nădejdi de izbăvire n-ați pus în Cristos, 
zidind cu ardoare bisericile lui, 
pe cele ale lui Poseidon și Apollo. 
Și cît de amarnic n-ați fost înșelați 
rămînînd mereu săraci 
inocenți, trădați.
Stane de nemișcat ale furtunilor, 
oseminte risipite sub glii 
ale cărei denumire au tot fost schimbate de cotropitori. 
Oști mărșăluind în sandale, scuturi și zale, 
oști înarmate, zăngănind : 
durere,

supunere, 
teamă,

lacrimi,
și iarăși durere. 

Portule, gemind de mărfuri și bunuri prădate, 
cite gemete, cit plîns 
pentru colibele pîrjolite, 
pentru stupii goliți, 
pentru podgoriile stoarse ;
cîte bice de caznă 
și chipurile de zei imitate din argilă 
care nu vă puteau ocroti 
de hoardele de pirați.
Morminte anonime eu pe voi vă adulmec, 
pe voi cel mai mult vă caut. 
Sclavi daci, păstori și țărani 
nu vreau să înăbuș cu cîntece plînsul vostru. 
Iată ! îmi lipesc urechea de pămînt, 
să vă and gemetele.
Și dacă îngenunchiez înaintea ruinelor trecutului, 
nu o fac spre a evoca glorii de strămoși, 
să mă fălesc cu obîrșia mea, 
ca un păun închipuit.
O fac, ca să cer, cu umilință, 
pulberii voastre, iertare.

Istria, iunie 1964.
Traducere de GHEORGIIE DINU 

și VASILE PIGHIS

---------- PROGRAMUL de televiziune ---
DUMINICA, 17 IANUARIE

I. 50 Gimnastica de înviorare la domiciliu. 
9.00 Rețeta gospodinei.
#.3» Emisiune pentru copii șl tineretul 

școlar : — Petea Cocoșelul — A.B.C.-ul 
patinajului — Telejurnalul pionierilor 
— Cine a pierdut 7, 8 și 9 7 1

II. 80 Emisiunea pentru sate : — Interviul 
nostru : Cum folosiți îngrășămintele 
chimice 7 — Telejurnalul satelor — A- 
vantaje econor ce ale folosirii serelor 
Imnulțitor — Dicționar tehnic — Vă 
recomandăm să citițL — Muzică popu
lară romînească.

19.00 Jurnalul televiziunii.
19.10 Aventurile lui Robin Hood (XV) Te

zaurul.
19.35 întîlnire muzicală în septembrie, 

reportaj cinematografic de la cel de-al 
ni-lea Concurs muzical internațional 
„George Enescu".

19.55 Banda de lași — film.

11.30 Visul unei nopți de iarnă — emi
siune muzlcal-dislractivă. In încheiere: 
Buletin de știri. Sport. Buletin meteo
rologie.

LUNI, II IANUARIE

10.00 Jurnalul televiziunii.
19.10 Pentru pionieri șl școlari : — Din 

tainele fizicii — Aventură la miezul 
nopții.

19.50 Legende și povestiri coregrafice.
20.30 Flăcăul șl focul — film documen

tar.
20.50 Revista spectacolelor.
21.40 Telesport. în încheiere : Buletin de 

știri. Buletin meteorologic.

MARTI, 10 IANUARIE

11.00 Concertul orchestrei simfonice de 
stat a U.R.S.S. (transmisiune de la 
Moscova). în pauză : Jurnalul televi

ziunii. în jurul orei 20.30 Emisiune de 
știință.

20.40 Șah.
20.55 Actualitatea cinematografică. în în

cheiere : Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

JOI, 21 IANUARIE
19.00 Jurnalul televiziunii.
10.10 Pentru copii : Aventurile echipaju

lui Val-Vîrtej : Săgeata Irokeză.
19.50 Drumuri — film documentar.
20.00 Gangsteri și filantropi — film.
21.30 Seară de romanțe. în Încheiere : 

Buletin de știri. Buletin meteorologie.

VINERI, 22 IANUARIE
11.30 Universitatea tehnică la televiziu

ne : Calculatoarele electronice.
19.00 Jurnalul televiziunii.

19.10 Pentru tineretul școlar : Ore dc an
trenament.

19.45 Muzeul regional Maramureș — sec
ția de artă plastică.

20.00 Săptămîna.
21.00 Fotografii animate.
21.10 Mozaic muzical. în încheiere : Bu

letin de știri. Buletin meteorologic.

S1MBĂTA, 23 IANUARIE
19.00 Jurnalul televiziunii.
19.10 Pentru tineretul școlar : Cintee și 

joc.
20.10 Din viața animalelor (XXIV) : Ani

male uriașe.
20.35 In fața hărții.
20.45 Pagini umoristice din literatura ro- 

mînă.
21.43 Cîntă orchestra Edmuntlo Ross 

(VID. în încheiere : Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologie.
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CADOURI
Un aspirator electric de praf, 

nou-nouț, adus chiar atunci 
de la magazin, curat și stră
lucitor ca un ginere, fu așe

zat într-un colț de magazie, lingă 
o biată mătură. Vecinătatea asta 
nu-i plăcu aspiratorului și de aceea 
el strîmbă din orificiul care îi ținea 
loc de nas. Plin de importanță, se 
răsti:

— Cară-te din fața mea imediat, 
cenușăreaso !

Mătura, docilă și modestă ca toate 
măturile, oftă :

— Aici m-a pus gospodina, aici 
rămîn. Fără voia ei, nu mă mișc.

— Atunci, strigă aspiratorul, am 
să te mătur din calea mea cu un 
picior bine plasat. Păi știi cine sînt 
eu ? Sînt un cadou de preț ! Stăpî- 
nul meu m-a ascuns aici numai 
fiindcă vrea să-i facă soției sale o 
surpriză plăcută, mîine, de ziua ei. 
Dar lîngă tine n-am nici un chef să 
stau. Ar fi înjositor. Hai, cară-te !

— De ce să fie înjositor ? întrebă 
mătura, scărpinîndu-se în ceafă cu 
un pai de sorg. — Și eu sînt un ca
dou de preț, ca și tine.

La aceste cuvinte, aspiratorul iz
bucni într-un asemenea hohot de 
rîs, încît se miră și el singur că nu 
face explozie.

— Tu, nenorocito ? Tu, cadou de

preț ? Noroc că m-au,făcut solid la 
fabrică, altminteri crăpăm de-atîta 
rîs, mătură prăpădită ce ești 1 Lasă 
glumele și șterge-o mai repede, că 
dacă mă reped asupră-ți cu ocalele 
mele de metal, nu mai rămîne din 
tine nici sămînță !

MIEREA ȘI ACUL „ALBINEI"
Unui vinzător fruntaș...

Greutăți în muncă are 
Insă numai la... cîntare.

...și altuia deochiat
Dacă te întreb discret 
Cum dai metrul de barchet,

Nu pot spune că-s oglindă toate, 
Pentru tine... totul e oglinda.

Unui tractorist leneș
Azi cind șesuri și coline
Hărniciei ii sînt gazdă, 
Nu pricep de ce nu-ți vine
Să te dai și tu pe... brazdă ? !

— Aici ai dat cu oiștea-n gard, 
tinere domn, i-o întoarse mătura. 
Păi dacă-i vorba de sămînță, află 
că trebuia să-mi ceri audiență cînd 
ai intrat aici, să faci temenele și să 
mă.iei cu „sărut mîna, tanti". Așa 
roasă și prăfuită cum mă vezi, eu 
mă trag din faimosul „F-1005" I

— Ce-o mai fi și asta ? întrebă 
aspiratorul intimidat oarecum de 
rezonanța ciudată a numelui auzit.

— Păi vezi, cap de fier ? Habar 
n-ai I „F-1005" este noul hibrid de 
sorg care a dat, la Institutul de cer
cetări de la Fundulea, cea mai mare 
producție de boabe : aproape 7 tone 
la hectar ! Nu-ți mai spun că, pe 
lîngă această producție record, noul 
hibrid s-a remarcat prin rezistență 
la secetă, cădere și dăunători. Așa 
că degeaba te-ai repezi tu în mine 
cu cele cîteva kilograme ale tale. 
Sînt soi rezistent, băiete, și-apoi 
s-ar prea putea să ți se rupă vreo 
coadă de mătură pe spinare.

— Vat dar cum credeți că aș în
drăzni să vă ating ? se scuză aspi
ratorul, simțind nevoia să i se adre
seze de această dată cu pluralul po
liteții și făcîndu-se, din albastru, 
roșu ca para focului.

— Și-acum, spune-mi: noul hi
brid de sorg, din care mă trag și eu, 
este sau nu cadou de preț făcut a- 
griculturii de către cercetători ?

— Este, tanti.
— înțelegi, prin urmare, adăugă 

mătura, că deși m-ai scos la pensie, 
gloria mea nu a apus. Ba, dimpotri
vă. Fără să fiu aspirator, aspir și 
eu — aspir la o glorie crescîndă. Și 
am dobîndit-o în calitate de „F- 
1005". Ce zici, am dreptate ? Văd că 
ți-a cam pierit piuitul.

— Nu, tanti, dar mă gîndeam să 
veniți mai aproape de mine... Lîngă 
ușă trage și să nu răciți...

NICOLAE CULCEA

/’■ ■ ■ - ■
CICERONE 
THEODORESCU

Unui vînzător 
de castraveți
Vînzător de castraveți. 
De salate și bureți ! 
Bine-ți duci în lume-obrazul 
Bun e și rentabil prazul. 
Ce mai cepe dolofane 
Știi să scoți de pe tăpșane. 
Ce-nfoiat spanac din straturi. 
Ce gustoase zarzavaturi... I

I
Unde vii, unde te duci 
Pui răsaduri de lăptuci! 
Pune-ți dumneata-n căpestre 
Morcovi fercheși sub ferestre, 
Pune-ți, și-asta-i bună treabă» 
Dovleceii pe tarabă.
Pune codri de sparanghel 
Să tot vinzi pîn-la arhanghel, —

Meșter prima la gulii. 
Nu zic, dragă, multe știi ! 
Strașnic s-a-ngrășat pe brazdă 
Căpățina ta de varză.
Dreptul tău să-ți faci renume 
Cu grădina de legume.
Ia cu sacul cum ți-e placul 
N-am nimic cu păstirnacul...

Dar cind simți 
Plutind pe drum 
Cite-o undă 
De parfum 
Și cînd lumea-ți iese-n cale 
Cu surîsuri de petale 
Nu fii trist 
Că uneori 
Ne mai plac și niște flori !

Zici așa, clipind din geană :
— Cum să-l dau ? Păi... pe 

sprinceană !

Unui maistru de cultură 
bun artist amator

Cind pe scenă te văzură
Toți s-au bucurat în sală : 
Te pricepi și Ia cultură 
Și la munca culturală !

Celor ce înapoiază în 
perfectă stare cărțile îm
prumutate

Lor din cărți le place să se-nfrupte 
Și citesc de zor, dar nu... pe rupte.

Unui șofer
„Am o singură beție : 
Să merg iute-mi place mic".
Dar adesea se constată
O... beție-adevărată !

Unei gospodine
Fața ta și fruntea sînt pudrate, 
Gem de praf odăile și tinda ;

Unei bibliotecare
Cit timp lipsești ore cu carul, 
Pe ușa ta să pui orarul 
Ca oamenii ce vin aci 
Să aibă totuși ce citi!

Unui președinte de coo
perativă ce nu ia măsuri 
pentru aprovizionarea de 
sezon

Matale, este de prisos
Să-ți fac o critică Ia toartă :
Cind cer un lucru călduros
Mi-oferi îndată... țuică fiartă.

Uneia care lipsește de 
la repetițiile brigăzii artis
tice

Pe matale te regretă
Toți, și-o spun fără tăgadă :
— De un timp fata repetă
Mereu... lipsa din brigadă.

Versuri de CRI ȘAN CON
ST ANTINESCU, VICTOR TEO
DOR, T. VASLUIANU și PUIU 
VIDA.

Un subiect
gras_______
I-am luat, nu de 

mult, un interviu 
tovarășului Dan 
Ion, instructorul bri

găzii artistice de agitație 
din comuna Zimbor-Hue- 
din, care în cel de-al 
VII-lea concurs a avut o 
evoluție remarcabilă.

— După cîte știm, bri
gada dv. s-a prezentat 
bine la ultimul concurs.

— Da. Am luat premiul 
întîi pe raion, premiul 
întîi pe regiune și diplo
mă la faza interregională.

— Dar în ultima vreme 
ce succese ați avut ?

— Păi nu v-am spus ? 
Premiul întîi pe raion, 
premiul întîi pe regiune 
și diplomă la faza inter
regională.

— Bine, dar asta a fost 
la cel de-al VII-lea con
curs.

— Exact.
— Și după aceea ? Ce 

ați mai făcut ? Cînd ați 
dat ultimul spectacol ?

— în 24.
— Decembrie ?
— Nu. August !
— De atunci ? Nimic, 

nimic ?
_  Ba da. Ne-am gindit 

la... împărțirea rolurilor 
pentru noul text.

— Și le-ați împărțit ?
— încă nu.
_ De ce ? N-aveți tex

tul ?
— Ba îl avem.
— Și-atunci ?
— Nu e încă gata.
— Pot să-l văd și eu ?

— Puteți. E chiar aici 
în dulap.

— Păi nu mi-1 arătați ?
— Vi l-aș arăta, numai 

că...
— Nu mai că ce ?
— N-am cheile la mine. 

Și-apoi vă rog să aveți în 
vedere, știți, un text nu 
se scrie așa, cu una cu 
două. E o treabă grea. Nu 
prea mai avem nici noi 
subiecte.

— V-aș da eu unul 
gras.

— De la noi din co
mună ?

— Da, chiar de aici.
— Perfect. Și despre ce 

e vorba ?

— Despre unii care 
chiulesc.

— Gata. îi luăm în 
pleaznă. Și cine sînt ?

— Păi e vorba de o 
brigadă.

— Foarte bine. Le ară
tăm noi. Ce fel de briga
dă ? Zootehnică sau de 
cîmp ?

— Nici zootehnică, nici 
de cîmp. Artistică !

— Cum adică ? Avem 
noi așa ceva ?

— Ați avut, dar de cî
teva luni doarme pe lau
rii succeselor și trăiește 
din amintiri : premiul în
tîi pe raion, premiul întîi 
pe regiune și diplomă la 
faza interregională.

— Păi ăștia sîntem 
chiar noi !

— Ai ghicit. Așa-i că-i 
bună poanta ?

— Fugi, dom’le de aici! 
N-are nici un pic de 
haz...

MARIUS POPESCU

— Vă ascult...
(Din revista „KROKODIL" —• U.R.S.S.)
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