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ROMANTICA
E-o primăvară uimitoare 
cum e o frunte grea de gînduri, 
gălăgioasele izvoare 
spre mări din scoica lor jug cîrduri.

Pe valul brizelor purtat 
mă las în voia lui April, 
din satu-n soare-nveșmîntat 
mă jură-n zori ca pe-un copil.

Sînt fiul florilor, uimit 
de melodiile tăcute.
prin ierbi în liduri de culori 
simt pasul galeșelor ciute.

Oriunde se pierdură sînt 
de mine-aproape ; goana lor 
mi-e ritm al inimii, l-ascult 
simfonizînd nepieritor.

Cu caprifoi și sînziene 
mă știu trecut în veșnicie, 
revin în orice primăvară 
pe buze cu-altă melodie.

Și cerul se apleacă ; el 
imens în măreția-i gravă 
se ghemuiește mititel 
s-asculte iarba din dumbravă.

GEORGE DEMETRU PAN
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Discuții

PROGRAME
DE CALITATE

UN SUCCES AL CINEMATOGRAFIEI NOASTRE

„pAd urea
SPÎNZURATILOR"

Autorii filmului „Pădurea spînzura- 
l®ților“ (scenariul : Titus Popovici, regia : 
Liviu Ciulei) au privit întâmplările și si
tuațiile din romanul lui Liviu Rebreanu, 
de la nivelul experiențelor trăite în cursul 
acestor decenii, în care un al doilea război 
mondial, teroarea fascismului, apariția u- 
nor cumplite mijloace de distrugere în 
masă au dat omenirii un orizont mult mai 
cuprinzător, încărcat de mari răspunderi, 
o înțelegere mai înaltă a ceea ce înseamnă 
calamitățile și suferințele războiului.

In liniile ei esențiale, tragedia lui Apos
tol Bologa nu se deosebește în film de cea 
din roman. între momentul spînzurării 
pentru dezertare a sublocotenentului 
ceh Svoboda — a cărui condamnare a 
pronunțat-o Bologa însuși ca membru al 
curții marțiale — și deznodămîntul erou
lui. condamnat la rîndul său tot pentru 
vina că n-a mai vrut să lupte într-un 
război nedrept împotriva propriilor frați 
— cartea și filmul străbat un drum ase
mănător în etapele sale dramatice. Multe 
elemente din film recheamă în minte pa
gini ale lui Rebreanu. Dar, în același timp, 
filmul aruncă o lumină diferită asupra fap
telor povestite.

Nu mai avem de-a face doar cu explo
rarea amănunțită a vălmășagului tulbure 
de gmduri și amintiri care se întretaie în 
mintea lui Bologa, a vîrtejului de dorințe 
neclare, porniri și șovăieli care-1 obsedea
ză, îl împing aproape fără să-și dea sea
ma spre un sfîrșit fatal. Titus Popovici și 
Liviu Ciulei au urmărit în „Pădurea spîn- 
zuraților" o mișcare sufletească și de gîn- 
dire tot atît de complicată și de chinui
toare, dar care-1 duce pe Apostol Bologa 
(interpretat de Victor Rebengiuc) la în
țelegerea unor adevăruri de bază des
pre lumea în care trăiește, despre răz.boiul 
agresiv în care s-a lăsat tîrît.

în film tragedia lui Bologa este aceea 
că ajunge prea tîrziu să priceapă că toată 
viața lui s-a irosit pentru niște năzuințe 
false, greșite. Iar încercarea de a ieși din 
acest cerc închis e fără sorți de izbîndă 
fiindcă e făcută de unul singur, cu un fel 
de disperare, fără puterea de a găsi ade
văratele cauze ale proastei alcătuiri a lu
crurilor. El se simte sufocat, nu mai poate 
urma drumul pe care a apucat la început. 
Primul semn al acestei frămîntări apare în 
seara de după spînzurarea lui Svoboda, 
cînd Bologa rătăcește prin sat. El tre
ce printre tărgi cu răniți, pe lîngă focu
rile în jurul cărora s-au strîns soldați să 
se încălzească, calcă în neștire prin băl
toace și noroi, în vreme ce prin apropiere 
sînt înjunghiați porci al căror guițat se a- 
mesteeă cu vaietele răniților, iar bucătarii 
taie hălci de carne pregătind cina. Episo
dul, filmat dintr-o singură mișcare, aduce 
nu numai atmosfera frontului în clipe de 
după luptă, dar ne face să pătrundem 
starea de spirit a eroului, măcinat de o 
nemulțumire surdă, sleit, îngrețoșat de tot 
ce a văzut, de tot ce-1 înconjoară. (Ca și 
în întreg filmul, aici se remarcă măiestria 
operatorului Ovidiu Gologan.) Urmea
ză discuția eu soldatul Muller, care 
îl obligă să se gîndească la lucruri pe care 
s-a ferit să le privească în față. Apoi lu
mina orbitoare a reflectorului care vine 
de dincolo, din tranșeele armatei romîne, 
năvălește parcă în conștiința eroului, îi 
deschide ochii Este arătat astfel cinema
tografic începutul crizei lui Bologa. Mai 
tîrziu, în discuțiile sale cu căpitanul Klap
ka — al cărui zbucium răspunde întrebă
rilor lui Bologa însuși — ori în scenele 
care se petrec acasă la logodnica lui, unde 
eroul filmului nu găsește liniștea pe care 
o aștepta, ci dimpotrivă simte că e sătul 
de o astfel de viață prăfuită și superfi

cială, filmul adîncește analiza procesului 
mfletesc al tînărului ofițer.

O sumedenie de fapte descrise în film 
vin să întărească ideea că în condițiile 
concrete ale frontului, unde oamenii sînt 
puși să se măcelărească pentru un scop 
care nu e al lor, crește nevoia lui Bologa 
de a găsi un punct de sprijin, de a se 
rezema pe ceva trainic și curat. Scurta lui 
dragoste cu Ilona, sărbătorită parcă și de 
natura care înflorește în acele zile lumi
noase de primăvară, e ultima încercare a 
eroului de a găsi bucuriile simple ale vie
ții. Dar peste cei doi tineri veniți la cîmp 
unde țăranii au ieșit la arat, peste acest 
ciudat răgaz de pace în plin război, se 
abat crîncen exploziile obuzelor. Realita
tea crudă întunecă soarele și risipește a- 
măgirea unei fericiri cu neputință de do- 
bîndit, pentru că Bologa voia o fericire 
izolată de ceea ce se petrece pe lume.

Spațiul acestui articol nu ne îngăduie 
să vorbim despre toată bogăția de idei, 
despre nenumăratele scene și figuri emo
ționante cuprinse în film și care ne înso
țesc în gînd mult timp după ieșirea din 
sală. Să mai amintim, fie și pe scurt, acel

Această interesantă 
inițiativă a revistei, 
concretizată în fruc
tuoase convorbiri în 

legătură cu activitatea bri
găzilor. mă determină să 
•mit cîteva opinii desprin
se din experiența mea de 
instructor.

Unii specialiști, și nu 
dintre cei mai puțin auto
rizați, văd calea îmbunătă
țirii programelor în împru
mutarea unor forme de la 
estradă. Nu sînt împotrivă 
atita vreme cît brigăzile ar
tistice de agitație, care de 
altfel și-an făcut cu 
prisosință datoria atiția ani 
ca sprijin agitatoric al rea
lizării sarcinilor economice. 
Iși păstrează specificul ope
rativ, mobil, concret și mo
bilizator.

Dacă brigada va împru
muta de la estradă forma 
variată de prezentare, al
ternanța sprintenă a sche- 
ciului cu sceneta și cuple
tul, nu va avea decît de 
câștigat. Dacă însă influen
ța estradei se va face sim
țită in mărirea exagerată a 
numărului de interpreți, în 
folosirea exagerată a or
chestrei și abuzul de melo
dii sau în utilizarea unui 
decor fastuos, programele 
de brigadă vor depăși po
sibilitățile artistice ale că
minelor culturale și chiar 
ale multor case de cultură.

Foarte mulți instructori 
de brigadă văd drumul 
îmbunătățirii genului in 
întocmirea unor programe 
străbătute de un fir condu
cător și cu personaje bine 
conturate. Nn se pot ridi
ca obiecții împotriva a- 
cestei rezolvări, in măsu
ra în care există un colec
tiv de creație capabil să 
Întocmească un text valo
ros, întrucit un asemenea 
text e foarte greu de scris.

Ca instructor al brigăzii 
artistice a căminului cultu

ral din comuna Slobozia- 
Găiești, am constatat că, 
dacă un program de briga
dă are o idee valoroasă, 
spectatorul nu se plictiseș
te și asimilează cu ușurin
ță ceea ce vrem să-i comu
nicăm de la înălțimea ram
pei.

Iată deci două stiluri de 
întocmire a programului 
de brigadă, amindouă Ia 
fel de bogate in posibili
tăți, cu condiția să fie or
ganic legate de actualitatea 
comunei in cauză.

Personal sint pentru un 
program de brigadă scurt 
(15—20 de minute), cu in
terpreți puțini dar buni 
(6—7) și cu o tematică re- 
strinsă (Ia un sector al co
operativei agricole de pro
ducție, de pildă).

Numeroase brigăzi artis
tice, cum ar fi cea a că
minului cultural Sperie- 
țeni din raionul in care 
lucrez, întocmesc progra
me ample, în care încearcă 
să atingă toate problemele 
cooperativei agricole de 
producție. Tocmai datori
tă acestei tematici mult 
prea largi, programul se 
diluează, e inconsistent și 
devine o înșiruire de cifre 
și nume pe care spectatorii 
nu le rețin. Iși atinge un 
asemenea program scopul 
propus ? Categoric — nu !

Pare paradoxal, dar un 
text de brigadă bun, ope
rativ, cu tematică restrin- 
să, scurt și foarte Ia con
cret, se scrie mai ușor dc- 
cit un program slab, ne
realizat artistic și mult prea 
complex ca problematică. 
Și iată de ce : in primul 
caz creatorul scapă de 
munca obositoare a întoc
mirii unui prolog inutil de 
tipul: „noi sintem briga
da care... etc.“. El intră 
direct in esența problemei, 
pe cind celălalt se simte 
obligat să scrie un prolog

Cititori,

Liviu Ciulei în rolul lui Klapka
început simbolic al coloanei de ostași vă- 
zuți de la spate — căști și spinări cenușii 
aduse din umeri — mărșăluind către front, 
către moarte, sau drumul pe care-1 străbat 
împreună Petre, ordonanța lui Bologa și 
Miiller, pînă în clipa hotărîtoare cînd, îm- 
potrivindu-se ordinului primit, Petre nu-1 
împușcă pe celălalt, ci îl îndeamnă să 
treacă linia frontului, să scape. în sfîrșit, 
cît de adînc omenesc, tulburător și totuși 
simplu, este sfîrșitul filmului, lunga scenă 
dinaintea spînzurării, cînd Ilona îi aduce 
lui Bologa de mîncare, chipul fetei cu o- 
chii măriți de durere, de groaza morții a- 
propiate a celui drag și apoi lumina care 
năvălește pe ecran înaintea ultimei ima
gini cu lațul spînzurătorii.

Puterea filmului de a emoționa și de a 
pune pe gînduri pe fiecare spectator se 
datorește în primul rînd regizorului Liviu 
Ciulei, la fel de inspirat și de stăpîn pe 
mijloacele de expresie atît în concepția ge
nerală, cît și în felul cum interpretează ro
lul lui Klapka. Alături de el, sprijinindu-1 
cu talentul și dăruirea lor artistică, au 
contribuit la atingerea înaltei valori a fil
mului compozitorul Theodor Grigoriu, de
coratorul Giulio Tincu și întreaga echipă 
de actori.

„Pădurea spînzuraților" reprezintă o o- 
peră importantă, un succes al cinemato
grafiei romînești, care ne umple de mîn- 
drie și de bucurie.

MIHAIL LUPU

care să-i ia un sfert din 
timpul afectat programu
lui. Mai departe, creatorul 
din primul caz nu ține ne
apărat ca interpreții să 
vorbească in versuri ; cel 
de al doilea lucrează zile 
întregi ca să facă pentru 
fiecare cite 4—5 strofe, 
încă o muncă in plus pen
tru el.

Primul, abordind o te
matică restrinsă, privind 
un sector de producție sau 
un aspect (cursurile agro
zootehnice, să zicem), îl 
poate trata cu ușurință, 
conccntrindu-sc asupra u- 
nei idei centrale. Cel de al 
doilea lucrează greoi, in 
panică permanentă de a nu 
fi omis ceva din sarcinile 
de producție.

Urmează apoi epilogul. 
Primul creator îl rezolvă 
prin concluzii finale, clare 
și foarte concise ; al doilea 
il întinde pe incă un sfert 
de program, repetind de 
multe ori cele spuse in 
prolog. Din nou muncă de 
prisos.

In sensul celor de mai 
sus am pregătit cu brigada 
casei de cultură un pro
gram intitulat „Lică și Vi- 
că... zootehniști", pe care 
l-am prezentat Ia semina
rul raional.

T«n să subliniez că nu 
se pot da rețete care să 
prescrie modul de întocmi
re a unui program de bri
gadă. Poate că anii și con
cursurile viitoare vor găsi 
rezolvări mai fericite. In
structorul se va călăuzi 
după bunul său sir1 ț artis
tic și va alege : va întocmi 
programul folosind sau nu 
un fir conducător ; cu zece 
interpreți sau numai cu pa
tru. Se poate oricum. Nu
mai artă autentică să fie !

D. STANCIU 
metodist al Casei raionale 

de cultură Găiești

întreprinderi și instituții 
din mediul rural!

Cărțile de specialitate pe care 
nu le găsiți la librăria sau maga
zinul mixt ori universal (sau la 
difuzorul de carte) din localita
tea dv. de domiciliu le puteți ob
ține adresîndu-vă printr-o scri
soare sau carte poștală, secției 
„Cartea prin poștă" din orașul 
reședință de regiune, la următoa
rele adrese :

Reg. Argeș : întreprinderea co
mercială interraională Pitești, 
Str. Tîrgul din Vale nr. 23.

Reg. Bacău : I.C.R. Bacău, Str. 
Tineretului nr. 44.

Reg. Banat : I.C.I. Timișoara, 
Str. Ungureanu nr. 17.

Reg. Brașov : I.C.R. Brașov, Str. 
Cărămidarilor nr. 4.

Reg. Cluj : I.C.I. Cluj, Str. Fa
brica de chibrituri nr. 1.

Reg. Crișana : I.C.I. Oradea 
Str. Martirilor deportați nr. 32— 
34.

Reg. Dobrogea : I.C.I. Constan
ța, Str. Ștefan cel Mare nr. 84.

Reg. Galați : I.C.R. Galați, Str. 
11 Iunie nr. 25.

Reg. Hunedoara : I.C.R. Deva, 
Str. George Enescu nr. 40.

Reg. Iași : I.C.R. Iași, Str. Man
ta Roșie nr. 74.

Reg. Maramureș : I.C.I. Baia 
Mare, Str. 6 Martie nr. 216, Car
tier Depozite-Recea.

Reg. Mureș Autonomă Maghia
ră : I.C.I. Tg. Mureș, Str. Pavlov 
nr. 3.

Reg. Oltenia : I.C.I. Craiova, 
Str. Rampei nr. 35.

Reg. Ploiești : I.C.I. Ploiești, 
Bd. Grivița Roșie nr. 23.

Reg. Suceava : I.C.I. Suceava, 
Str. Bazelor nr. 1, Cartier Bur- 
dujeni.

Librăria „Cartea prin poștă" 
București, Str. Sergent Nuțu Ion 
nr. 8—12, raion Lenin.

Cărțile cerute vor fi trimise 
prin poștă la adresa indicată de 
dv., plata făcîndu-se la primirea 
coletului. Pentru întreprinderi și 
instituții plata se poate face și 
prin virament dacă valoarea co
menzii depășește suma de 100 lei.

Rețineți: La aceleași adrese 
puteți cere și vi se vor trimite 
gratuit, cataloage de cărți din do
meniul dv. de activitate, cataloa
ge ale cărților literare, recoman
dări, recenzii, note bibliografice 
etc.
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f’uIii iiI in pămintul
Pămintul, produs al naturii însăși, 

constituie de milenii un mijloc per
manent de producție. Limitat ca în
tindere și de neinlocuit. el are in 
schimb posibilități nelimitate de 
creștere a producției agricole, o pro
duselor agroalimentare și al mate
riilor prime pentru industrie. Aceasta 
cere insă punerea lor in valoare ia 
condiții optime. Redăm în pagina de 
iață păreri ale unor oameni pe care 
problema amintită mal sus ii privește 
Îndeaproape.

Organizarea terito^ 
riului și însemnătatea 

sa practică

Înființat de numai trei ani. Oficiul 
de proiectări pentru organizarea 
teritoriului iși Îndeplinește au 
succes misiunea in regiunea 

noastră, fiindcă rostul său a fost În
țeles de masele laTgi de cooperatori 
agricoli, fiindcă aceștia ne sprijină în 
activitatea deloc ușoară dar de mare 
utilitate pentru producția agricolă. 
Numai anul trecut suprafața a- 
gricolă a arescut în regiune cu 12 400 
hectare. Cum ? Sini multiple căile și 
ele continuă să fie folosite. Pămintul, 
această importantă sursă de sporire 
a producției agricole, ne dezvăluie 
neîncetat tainele sale, dacă, firește, 
n folosim rațional, dacă aplicăm în
tregul complex de măsuri și lucrări 
ameliorative. Așa se și întimplă in 
fapt fn toate raioanele. Aș cita insă 
cu precădere Mizilul și Ploieștiul unde 
s-au valorificat masiv pantele supuse 
erozlunM prin participarea kt lucrări 

a mii de oameni. Tn circuitul agricol 
au intrat în acest an 1 800 de hectare 
de suprafețe ocupate in mod inutil de 
lăstăriș și arboret. Fondului silvic l-au 
fost repartizate suprafețe egale în 
zona de munte, care au fost plantate 
cu arbori. Este, folosind un alt cuvînt, 
un fel de rocadă a solurilor, avînd de 
scop o mai judicioasă folosire a lor. 
Au fost preluate și transformate în 
teren agricol suprafețe situate de-a 
lungul căilor de comunicație, supra
fețe care depășeau necesarul în teren 
al unor obiective industriale. (Aceas
ta este o sursă importantă de recupe
rare a pămîntului, socotind specificul 
industrial pronunțat al regiunii). O 
măsurătoare riguroasă a terenului, 
realizarea a ceea ce se cheamă o 
bună evidență funciară, a dus la creș
terea suprafețelor agricole în raioa
nele Cislău și Teleajen. Peste 2 100 de 
hectare au fost recuperate în raioane
le Rîmnicu-Sărat și Ploiești prin 
transformarea în „arabil' a unor pă
șuni slab productive și a unor vii hi
bride bătrîne. Suprafața arabilă a cîș- 
tigat și mai poate cîștiga încă prin 
defrișarea livezilor neproductive așe
zate pe terenuri plane, prin lichidarea 
risipei de pămînt oare se face cu dru
murile de acces, prin folosirea chib
zuită a suprafețelor din vetrele de sat

La Șarînga au 
fost valorificate 
prin tcrasări noi 

suprafețe 

și centrele de producție ale cooperati
velor agricole. Aceasta e numai o 
mică parte din frontul nostru de luptă. 
Dar sînt încă atîtea posibilități oare 
așteaptă să fie folosite. Bine ar fi. 
de pildă, dacă organele locale din 
raionul Teleajen ar valorifica mai bine 
terenurile în pantă, dacă cele din ra
ioanele Mizil șl Buzău n-ar declara cu 
atîta ușurință ca nefolosibile terenuri 
pe care băltesc apele și care cu pu
țin efort pot fi redate agriculturii.

Mai sînt situații în care se schimbă 
destinația unor terenuri arabile, bune 
pentru culturi cerealiere, plantîndu-se 
pe ele vii sau pomi, cînd știut este că 
locurile potrivite pentru acestea sînt 
terenurile în pantă sau supuse ero
ziunii. Se cere mai multă grijă și la 
executarea construcțiilor de tot felul, 
a gropilor de împrumut (de unde se 
scoate pămîntul pentru diverse utili
zări etc.). Ele să nu se facă pe seama 
terenurilor agricole.

Lucrărilor de organizare intergospo- 
dărească a teritoriului li se adaugă 
acțiunea permanentă de stabilirea 
calității solurilor. Anul, trecut în labo
ratorul nostru de analiză a solurilor 
s-au luat 2 288 probe de sol și s-au 
executat 13 728 analize. Aceasta va 
permite folosirea încă din acest an cu 
eficacitate maximă a îngrășămintelor 
și amendamentelor.

Anul acesta se vor încheia în regiu
ne lucrările de organizare intergospo- 
dărească a teritoriului și de evidență 
funciară, a căror înrîurire asupra pro
ducției agricole s-a vădit pe deplin. 
Ele vor duce la deplina și raționala 
folosire a pămîntului, la folosirea cu 
randament sporit a tractoarelor și 
mașinilor agricole, la buna organizare 
a muncii în cooperativele agricole de 
producție. Pentru ducerea la bun sfîr- 
șit a tuturor acestor măsuri avem ne
voie de sprijinul specialiștilor din uni
tățile agricole, ca și de participarea 
masivă a cooperatorilor agricoli. Mai 
înainte de asta se cere însă o deplină 
clarificare a acestora în ceea ce pri
vește însemnătatea folosirii chibzuite 
a pămîntului. Unitățile culturale să
tești au prevăzut în programul lor de 
activitate explicarea acestor proble
me. Serile de calcul în care se înfă
țișau comparativ modurile de folosin
ță al pămînturilor pe parcursul ani
lor și creșterea corespunzătoare a 
rentabilității lui au fost pe deplin a- 
preciate. Așteptăm continuarea și in
tensificarea acestor acțiuni.

EDUARD OLTEANU 
director al O.R.P.O.T., 

regiunea Ploiești

Despre o nouă 
chiverniseală 
a terenului
Ne vorbesc : GHEORGHE RADOIAȘ, direc

tor al S.M.T. Bărcănești :

In ultimul an gradul de mecanizare a 
lucrărilor a crescut în raza S.M.T.-uJiui cu 

0,75 hantri pe hectar suprafață. (Pe întreaga sta
țiune 27 000 de hantri față de 1963). Cauza nu 
este exclusiv cea amintită la începutul acestei an
chete dar ea este esențială. Prin regruparea so
lelor în tarlale mari s-a pus capăt deplasării îin 
gol a mașinilor, risipei de carburanți și uzurii 
tractoarelor. Timpul de lucru și-a modificat și el 
dimensiunile. Din 1963 semănatul porumbului s-a 
scurtat cu două zile. Grîul a fost semănat în 
toamnă cu 4 zile mai devreme. Semănatul n-a 
depășit timpul optim și grîul promite de pe acum 
o recoltă bogată. Din 1963 media hantrilor pe 
cap de tractorist a crescut cu 30 la sută. Viața 
tractoarelor s-a lungit, dovadă fiind perioada tot 
mai mare dintre două reparații. Pînă la organi
zarea de astăzi a teritoriului din raza S.M.T. ma
șinile străbăteau adesea drumuri întortochiate de 
la sediile^ brigăzilor la locul de muncă din cîmp. 
La Bărcănești, Buda Palanca, Șima, s-au tăiat 
drumuri de acces directe. Multă vreme tractoa
rele întîlneau pe traiectul lor de lucru pomi răz
leți sau cioate care le obligau la abateri. S-a fă
cut acum o altă toaletă a pămîntului prin înde
părtarea obstacolelor nedorite. Organizarea teri
toriului a înlesnit intensificarea mecanizării. Ea 
este de sută la sută la arătură și semănat și 
crește anual la recoltat și prășit. Producțiile au 
devenit și ele mai mari ca o concluzie firească. 
,Cele 33 cooperative agricole de producție din 

raza S.M.T.-ului au realizat anul trecut o depă
șire globală de producție la grîu și porumb de 
2 436 tone (socotiți și seceta). Un asemenea lucru 
bucură deopotrivă pe cooperatori și pe mecani
zatori. Aceștia din urmă dau un larg concurs 
lucrărilor de defrișare, desțelenire, desfundări 
pe curba de nivel în vederea terasărilor, pe care 
cooperativele agricole le întreprind pentru o cît 
mai bună folosire a pămîntului.

EUGEN DAMIAN, președintele cooperativei 
agricole de producție Șarînga.

Am avut 111 hectare crîngăriș care nu aducea 
nimănui absoliut nici un folos și pe care l-am 
transformat în ultimii doi ani în arabii. Cu via 
hibridă n-a fost la fel de ușor. Oamenii s-au 
pomenit, cu ea și nu se obișnuiau cu gîndul s-o 
scoată. Dar rezultatul din primul an a fost și 
prima dovadă concludentă. Plantat cu vie nobilă, 
același hectar de pe care s-a defrișat via hibri
dă aduce cu 18 000 de lei mai mult venit. Acțiu
nea de valorificare a terenului steril sau semi- 
steril e numai o parte din planul nostru de pro
iectare întocmit pe cîțiva ani cu ajutorul spe
cialiștilor. Tot aceștia ne-au sprijinit în operația 
grea a jalonării și măsurării dealurilor și pante
lor (avem 417 hectare teren în pantă). în ultimii 
doi ani 43 de hectare au fost populate cu vii pe 
terase. Pe cele 30 de hectare amenajate din 
toamnă a început în primăvara aceasta planta
tul viei. Pe terenuri pe care se cățărau numai ca
prele am pus salcîmi. Folosul e dublu : se conso
lidează pantele și se furnizează material lemnos 
pentru construcții. Buna folosire a terenului ne-a 
impus ca măsură urgentă regruparea parcelelor 
îndepărtate. E de necrezut, dar cooperativa noas
tră agricolă avea parcele și în Făurei, Brăila, 
Rîmnicu Sărat la distanțe de zeci de km. Numai 
în Brăila aveam 400 de hectare spre care tre
buia să deplasăm, cu cheltuieli fără rost, oameni 
și mașini. Organizarea intergospodărească a te
ritoriului a lichidat această anomalie.

Cooperativa noastră agricolă a avut de cîști- 
gat de pe urma acestui lucru. Anul trecut veni
tul la suta de hectare a fost 234 650 lei. Anul a- 
cesta va fi de 356 000 lei. Ne bizuim pe adeziunea 
unanimă a cooperatorilor, convinși de mult de 
rezultatele obținute, la acțiunile pe care le vom 
întreprinde pentru folosirea tot mai bună a pă
mîntului.

INTERESANT DE ȘTIUT...
Despăduririle prădalnice și exploata

rea nerațională a solului în trecut au 
făcut ca procesul de eroziune să ocupe 
suprafețe vaste. Acest proces a fost stă
vilit pină astăzi in întreaga țară pe o 
suprafață de 1 milion hectare.

Suprafața de 12 000 hectare intrată în 
circuitul agricol, în regiunea Ploiești, 
prin valorificarea pășunilor slabe și a 
viilor hibride bătrîne, dădea în trecut un 
venit anual de 6.5 milioane lei. De pe 
aceeași suprafață se realizează azi un 
avantaj economic net de 29,5 milioane 
lei.

în decurs de șase ani viile din G.A.S. 
plantate pe pante și terenuri erodate 
care nu produceau nimic, dau o produc
ție de trei ori mai mare decît producția 
medie cunoscută.

Lichidarea vechilor drumuri de acces 
și înlocuirea lor cu altele mai scurte au 
redus cheltuielile legate de transportul 
oamenilor, mașinilor și recoltei cu 
100 000 lei în medie pe fiecare raion.



A ALB

IIINCIIIII DE PiMI DDM DINTRE DORURI
Mă-ntîmpini oriunde cu piine și sare 
Hai, dintre doruri, dorul meu cel mai mare !

Dreaptă-n tinerețea mea inima-ți bate — 
Cuib al nădejdilor mele-ntrupate.

Ca mai toate periferiile Capitalei, care sub năvala 
impetuoasă a excavatoarelor, tind să dispară zi 
de zi, cartierul cu nume împrumutat pe vremuri 
de la podul ce traversează linia ferată, își 

schimbă și el fizionomia.
Avea o tradiție și o faimă altădată.
Locuit de feroviari, muncitori de la Regie și celelalte 

Întreprinderi înconjurătoare — o masă compactă de 
proletari frămîntată de revolte mocnite și aspirații spre 
mai bine — cartierul figura pe harta politico-socială 
a urbei în contururi hașurate cu roșu, culoarea care 
în limbajul oficialității însemna nesiguranță și suspi
ciune. Și din tată-n fiu, oamenii nu-și dezmințeau în- 
dîrjirea contra lumii îmbuibaților, care „dincoace de 
pod" le croia soarta din petice și le ticluia viața din 
amar, turnînd-o în tiparnițe sufocante. De aceea, din
colo de pod, în cartierul Grand, sentimentul de revoltă 
era pretutindeni prezent : pe fețele istovite, în ochii 
adumbriți de mînie, în pietrele colțuroase ale caldarî- 
mului, în aer, pretutindeni. Tn afară de muncitorii revo
luționari, erau aci și alte categorii de oameni — con
secință a condițiilor de viață. E vorba de lu
mea Grandului de ieri, alcătuită din haimanale și 
vagabonzi, ostracizată, zvîrlită în afara legilor, pe 
maidanul disperării sociale. Dar și această faimă 
dureroasă a cartierului s-a șters, ca și imaginile chi
nuite care populau altădată ulițele mahalalei.

Peste groapa lăptarului

Este cunoscut faptul că încă din primii ani ai pu
terii populare, factorul cultural a pus o temeinică am
prentă în peisajul mohorît al cartierului : Teatrul mun
citoresc C.F.R. a deschis seria largilor perspective spre 
lumină. Apoi, în lanț, au urmat bibliotecile, casa de 
cultură, cinematografele, concomitent cu amenajarea 
celorlalte așezăminte de folos obștesc. 

cunoscut, s-au împrietenit, contopindu-se într-o mare 
familie tovărășească. Dovadc o constituie lucrările de 
amenajare, înfrumusețare și îmbunătățire aduse car
tierului, la care toți au colaborat cu însuflețire. In 
afara vieții de apartament, oamenii se comportă ca 
într-o gospodărie mică : se sfătuiesc împreună, își îm
bină inițiativele, plantează arbori și straturi de flori 
pe aleele de acces, se îngrijesc de menținerea cură
țeniei pe străzi și conlucrează permanent cu condu
cătorii instituțiilor de folos obștesc.

Numai astfel s-a reușit, într-un interval de timp foarte 
scurt, ca fostul „cîmp al lăptarului* să fie transformat 
într-o vastă grădină de piatră, arbori și flori.

Locul unde s-a întîmplai ceva...

— „Acolo a fost rîpa în care colcăiau plantele pu
trezite și broaștele".

Tov. Ion Georgescu, directorul Școlii de 8 ani nr. 
166, ne arată un perimetru de spații verzi, un teren de 
sport și alei tivite cu șiraguri de flori. Acolo a fost 
rîpa...

Pe buza acestei rîpi s-a ridicat clădirea școlii. 
Vorbind despre ea ar trebui să începem cu cifre seci: 
58 de profesori și învățători, 46 de clase, 1 630 de elevi 
etc. Dar, nu 1 în acest cartier de blocuri populat de 
peste 9 600 de suflete, dintre care aproape 3 000 de 
copii, se cuvine ca mai întîi să pornim de la un alt 
capăt al firului.

Cînd s-au mutat în noile locuințe, toți acești oameni 
începeau laolaltă o viață nouă, în care trebuiau armo
nizate deprinderile tuturor. Școala și-a luat această 
nobilă misiune, inaugurînd prin blocuri cercuri de 
citit, consfătuiri cu cititorii, întîlniri între locatari și 
scriitori, lectorate cu părinții pe diferite teme peda
gogice etc.

Activitatea culturală, desfășurată în cadrul școlii,

Mi-ești aproape de suflet, cum e marea de prund — 
Har, dor din doruri cel mai profund 1

Cu lumină îmi ieși, și cu dragoste-n cale — 
Pămint străbun, mulțam dumitale 1...

DIMITRIE RACHICI

SÎNT
Sînt ziua celor ce-au trecut prin bezne, 
în lanțuri de la creștet pin* la glezne, 
și scrîșnetul acelor trași pe roată 
ce-a-ntunecat privirea țării, toată.

Eu sînt lumina izbucnind zglobie, 
din luptă și din steaguri, purpurie, 
sint susurul pădurilor de sonde 
viu împletit cu-al spicelor din holde.

Sînt pulsul cald de inimi în uzine, 
acel descoperit in timpul care vine ; 
sint codru vara, cu noian de prieteni, 
neîntreruptul freamăt al vintului prin ceteni.

RADU FELECAN

CONSFĂTUIRE CU CITITORII

Noua înfățișare a Giuleștiului

Prelungirea liniilor de tramvai și autobuze, care lac 
legătura cu orașul a împlinit un vechi deziderat al 
locuitorilor, iar înființarea unei clinici de stomatologie 
cu 21 unități de lucru — prima de acest fel în țară — 
precum și a unui dispensar pentru copii și adulți, s-au 
aliniat pe rînd în planul de realizări, întregind per
spectiva arhitectonică cu noi clădiri impunătoare.

Dar mai rămăsese în acest plan o imensă pată 
neagră.

Pe șoseaua Giulești, începînd de la stația Măgura 
Florilor și pînă spre Grozăvești și Ciobotari, se întin
dea „cîmpul lăptarului', o întindere de peste 7 km 
pătrați. plină de bălți, gropi și bălării, permanent fo
car de răspîndirea boleșnițeloi. Prin 1960 au început 
operațiile de desecare a bălților, de asanare și nive
lare a mlaștinilor ; iar astăzi, pentru trecătorii neini- 
țiați, s-ar părea că e vorba de-un basm, fiindcă pri
veliștea ce ți se înfățișează ochilor înlătură categoric 
orice imagine deprimantă. Cîmpul, balta, gropile au 
dispărut o dată cu vermina aciuată acolo. Pe spațiul 
neted nu vezi decît portaluri de blocuri colorate, rîn- 
duindu-se simetric ca pe o întinsă panoplie.

Consimțind că și aci, ca mai pretutindeni în zonele 
Bucureștiului, excavatoarele și-au spus cu rîvnă cu- 
vîntul, remarca se oprește asupra unui alt fapt : peste 
lumea de ieri s-a așezat aci o alta, cu totul alta, 
trăind în bătaia sănătoasă a vintului, a soarelui 
și luminii. Nu este lipsit de interes să cunoști 
alcătuirea ei. Cele 2 463 de apartamente din cartier 
sînt locuite de familii de muncitori, proveniți de prin 
mai toate părțile Capitalei. Oameni deosebiți, cu în
deletniciri, obiceiuri și tabieturi deosebite. Aci s-au 

prin echipele de dansuri, orchestră și cor, conduse de 
tov. Ecaterina Vlădoiu, Teodora Niculescu și Corneliu 
Bugeac s-a soldat, în cursul anului trecut, cu șapte 
premii și două mențiuni la concursurile raionale și in- 
terșcolare pe Capitală.

Voluptățile cartierului

Răsfoind cronicile care se ocupau de viața vechilor 
mahalale bucureștene, ai să întîlnești însemnări 
despre epidemii, incendii, foamete și fel de fel 
de alte aspecte ale mizeriei. Preocupările năpăs- 
tuiților locuitori de la marginile Capitalei în care 
huzureau doar coconii și pezevenghii, se rezumau doar 
la goana de fiecare zi după amarnicul codru de pîine. 
Sub semnul acestei apăsătoare griji se desfășura în 
trecut și existența muncitorilor din Grand. Cu atît mai 
emoționantă apare azi constatarea că în sufletele a- 
cestor oameni se dezvoltă înclinații spre frumos, de o 
noblețe nebănuită. Florile au intrat azi în viața lor. 
Exemplul pe care îl cităm este de-a dreptul impresio
nant. Cetățenii din Grand împreună cu tovarășii lor 
din alte circumscripții raionale au cultivat anul trecut 
peste 600 000 de flori de toate soiurile, — flori cu care 
și-au împodobit aleele, parcurile, școlile și balcoanele 
locuințelor. Mîinile care mînuiesc ciocanul și aparatul 
de sudat, știu să mîngîie și lujerele plăpînde ale plan
telor înflorate, care colorează azi pretutindeni peisa
jul pasionant al cartierului...

I. PANAIT

Duminică, 4 aprilie, in comuna Vlădești din raionul 
Rm. Vilcea a avut loc o consfătuire cu cititorii revistei 
„Albina". La consfătuire au participat și tovarăș'1 N. 
Mihăilescu — vicepreședinte al sfatului popular al reefnmii 
Argeș, N. Mateescu — secretar al comitetului regional 
pentru cultură și artă, V Roman — vicepreședinte al 
sfatului popular raional, numeroși locuitori ai comunei 
Vlădești, directori ai căminelor culturale și bibliotecari 
din cuprinsul raionului

In cadrul discuțiilor s-au ridicat numeroase probleme 
privind conținutul revistei, s-au făcut propuneri pentru 
lărgirea tematicii.

Din partea redacției a luat cuvintul tovarășul Șerban 
Nedelcu, mulțumind celor care au contribuit la organi
zarea consfătuirii și participanților 1^ discuții pentru pre
țioasele sugestii pe care le-au dat.

In încheiere, tovarășul Nicolae Mihăilescu a relevat 
aportul „Albinei" la activitatea culturală de masă și a făcut 
unele propuneri în vederea îmbunătățirii conținutului 
revistei și legăturii ei cu masele de cititori.

GHEORGHI
Răzvrătiți împotriva nedreptei orin- 

duiri a vremurilor trecute, haiducii 
erau exponenții durerei și revoltei 
poporului asuprit. Cuvîntul e de ori

gine turcească (haidut) și însemnează hoț 
de codru. La noi, ca și la vecinii unguri, 
bulgari, sîrbi, cehi, apoi la greci și la alba
nezi, numeroși au fost acești flăcăi, care 
și-au lăsat plugul și stîna, ca să se tragă 
în inima pădurilor. De acolo, de pe povîrni- 
șurile munților, se repezeau ca șoimii în 
vale să jefuiască pe moșieri, pe egumeni, 
pe neguțătorii bogați. Dădeau ajutor celor 
obidiți, pedepseau pe vătafii stăpînirii și ai 
boierului, care le necinsteau fetele și fe
meile, înfruntau pe zapcii, pe vătafii de 
plai, strîngătorii de biruri și pe poterașii 
stăpînirii care asupreau oamenii.

Pentru asupritorii turci, acești crunți stă- 
pînitori ai peninsulei balcanice, răzbună
torii mulțimilor obidite nu erau decît niște 
tîlhari. Haiduci la noi, „comitagii" la 
bulgari, la sîrbi „voinici", la greci „antarți" 
sau „clefți", acești „păunași ai codrilor" 
erau singura nădejde a săracului, a oropsi
tului. Literatura populară de pe cele două 
maluri ale Dunării e plină de isprăvile lor. 
îi cintă doinele și poveștile poporului, îi 
evocă lăutarii și bătrînele din jurul vetrei, 
cîntăreții bisericești și ciobanii care băsmu- 
iesc în lumina stelelor. Cărturarii le-au a- 
dunat și le-au scris viețile zbuciumate, ca 
să rămînă slovă tipărită și nemuritoare, pe 
urma celor jertfiți în slujba mulțimilor nă
păstuite.

Printre cei cărora se cade a li se pomeni 
numele, este buzoianul Gheorghelaș, care a 
trăit pe vremea lui Tudor Vladimirescu și 
a murit de moarte năpraznică, asemeni lui.

Era acest Gheorghelaș, fecior al moșnea- 
nului Negoiță, negustor de vite din satul 
Țoca, pe malul drept al rîului Buzău. Se 
spune despre Negoiță că venise din părțile 
Făgărașului și lăsase băiatului moștenire 
ura împotriva arendașilor și egumenilor
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Victor EFTIMIU

n luna ianuarie a anului trecut, Victor Efti
miu (n. 1889) a fost sărbătorit pentru împli
nirea virstei de șaptezeci și cinci de ani. El 
este, deci, un patriarh al familiei literare ro- 

mînești, avind la activul său aproape șase decenii 
dc activitate cu condeiul, una dintre cele mai fe
cunde, mai variate și mai glorioase ale istoriei li
teraturii noastre moderne.

Dc un dinamism rar intilnit, Victor Eftimiu a 
fost director de revistă literară la vîrsta de șai
sprezece ani, ceea ce. trebuie să recunoaștem, se 
întîmplă destul de rar, chiar dacă luăm în consi
derație faptul că funcția de „director** se confunda 
pe atunci și cu aceea de redactor, de secretar de 
redacție, și chiar de... vînzător al publicației res
pective, care n-a apărut decît de vreo patru, cinci 
ori. E un fapt fără prea mare importanță, doveditor 
numai al precocității, al pasiunii literare nestăvi
lite. Mult mai demnă de luat in seamă este apari
ția primului său 
'JJăștie, (să nu 
ardelean: poetul 
bania, și a trăit,
pilării, la București) la vîrsta de 
volum de promisiuni foarte solide, 
influență a parnasianismului și simbolismului — 
cesta din
Maccdonski — anunță pe excepționalul minuitor al 
limbii rominești și pe desăvîrșitul meșteșugar al 
versului.

La vîrsta de 
miu cunoaște

volum de poezii, in tiparnița de la 
se tragă de aci concluzia că ar fi 
s-a născut intr-o 
de la vîrsta celei

comună din Al- 
mai fragede co- 
optsprezece ani: 
care, sub dubla 

a-
urmă filtrat prin pecetea poetică a lui

douăzeci și unu de ani, Victor Efti- 
dintr-odată celebritatea, care nu-1

va mai părăsi niciodată, pentru că însăși opera care 
i-a dat naștere va intra din prima clipă, și va stră
luci mereu, în fondul de aur al dramaturgiei ro- 
mînești. E vorba de poemul dramatic „inșir’te măr
gărite...**, a cărui premieră a avut Ioc, la Teatrul 
Național din București, în ianuarie 1911. Bijuterie 
de prelucrare cultă a valorilor folclorice, bijuterie 
de limbă poetică autentică, avîntată, savuroasă, 
bijuterie de sentiment patriotic, „Inșir’te mărgări
te** va pune pe activitatea scriitoricească a lui 
Victor Eftimiu pecetea de dramaturg. Tot ce va 
urma, — cariera Iui atît de bogată, popularitatea 
extraordinară, onorurile și consacrările, și chiar 
judecata istorici și criticii literare — va sublinia, 
va pune în lumină, va fixa din ce în ce mai apă
sat, această calitate de dramaturg.

A fost, într-adevăr, și este un dramaturg înnăs
cut. De la douăzeci de ani, de la „Inșir’te mărgă
rite**, și pînă azi, Victor Eftimiu nu a lăsat din mină 
condeiul de dramaturg, nu a întrerupt nici o clipă 
contactul cu teatrul (care nu s-a redus, dc altfei. 
la contactul strict literar, de scriitor, ci a însemnat 
și activitate de animator și organizator, director de 
teatre, regizor, și, uneori, chiar actor), scriind peste 
cincizeci de opere dramatice, și bătînd, în acest do
meniu, recordul bibliografiei rominești. Variația 
creației sale de dramaturg este ea însăși excepțio
nală, reprezintă un record: opere în versuri și opere 
în proză; opere mitologico-folclorice, opere istorice 
și opere de actualitate; poeme feerico-alegorice, tra
gedii, drame și comedii, — mai toate formele și po
sibilitățile genului dramatic sînt reprezentate pe 
larg în creația lui Eftimiu, creație care reflectă în 
mod strălucit multilateralitatea talentului și per
sonalității sale. Multe dintre aceste opere dramati
ce au devenit, pe drept cuvînt, celebre și populare, 
multe s-au înscris în patrimoniul cel mai substan
țial al dramaturgiei noastre naționale: Cocoșul 
negru, Prometheu,, Thebaida, Atrizii, Ringala, Gla
fira, Meșterul Manole, Rapsozii, Pană Lesnea Ru- 
salim, — ca tragedii și drame — Achim, Sfîrșitul 
Pămîntului, Dansul milioanelor, Omul care a vă
zut moartea, Doctor Faust, vrăjitor, Parada, sînt 
numai cîteva din titlurile cuprinse în bogata crea
ție dramatică a Iui Victor Eftimiu, fiecare repre
zentând cîte o bogată specie și categorie a genului.

Spuneam, însă, mai sus, că reputația, celebrita
tea creației de dramaturg, tind să unilateralizeze 
creația literară a lui Victor Eftimiu, să pună oare-

domenii ale creației sale, 
omisiune, și o nedreptate, 
la un grad de fecunditate 

atins de alți scriitori ai

RADU POPESCU

cum în umbră celelalte 
Dar aceasta ar fi și o 
Eftimiu a manifestat — 
și continuitate rareori 
noștri — calitatea de poet liric, de romancier, de 
nuvelist, în fiecare direcție scriind opere nume
roase și masive. A scris și publicat cel puțin cinci
sprezece volume de poezii, expresie a unui fond 
liric deosebit de bogat și mereu proaspăt, al unei 
filozofii de viată totdeauna biruitoare asupra amă
răciunilor trecătoare ale experienței individuale, 
luminată de o mare și constantă dragoste fată de 
om, animată de căutarea unui ideal de frumusețe 
sănătos, limpede și echilibrat. El este un maestru 
al formei poetice, un strălucit cunoscător, mînuitor 
și admirator al limbii noastre, căreia i-a închinat 
un întreg volum de poeme — Odă limbii romîne. 
In ultimii ani, Victor Eftimiu s-a concentrat asu
pra celei mai dificile forme poetice, sonetul, deve
nind autorul a peste o mie de poeme scrise în a- 
ceastă clasică și severă factură, — fără îndoială, 
unul dintre cei mai fecunzi autori ai lumii, în acest 
domeniu al artei poetice.

A scris peste douăzeci de romane și volume de 
nuvele, a publicat, numai pînă astăzi, cinci volume 
de memorii, și a practicat cu o strălucire, cu o as
cuțime și cu o abundență, neegalate în literatura 
noastră, dificilul gen al aforismelor și maximelor.

Paralel cu toate acestea, a desfășurat o prodigi
oasă activitate de presă, — de Ia articolul politic 
pînă la cronica dramatică, — mii și mii de pagini 
de o vervă seînteietoare, de o simplitate care mer
ge direct la inimă, de un gust impecabil, și, pe 
deasupra tuturor acestor calități, de un democra
tism constant și curajos, de un progresism nedes- 
mințit. In cele patru decenii de activitate desfășu
rată în condițiile societății și culturii burgheze, 
Victor Eftimiu a manifestat, consecvent și dîrz, 
atitudinea unui autentic umanism, o dragoste fără 
margini și fără temeri pentru popor, pentru toți 
cei asupriți și exploatați, pentru cei ce luptau în 
slujba unui ideal generos de dezrobire, de liber
tate, de viață mai bună.

Aceste idei și aceste sentimente sint prezente în 
întreaga sa operă, o însuflețesc și o înnobilează, și 
îi dau cea mai sigură și mai vie garanție de viață 
lungă.

AȘ HAIDUCUL
TOR EFTIMIU

ți « ^logofeților băștinași, 
cu ztrăinii în jăcmănirea 

le haiduc, Negoiță s-a po- 
ar băiatul nu i s-a potolit 

ibertate și de ochii fru- 
și ai nevestelor de pe va- 
Cislău și din Poieni, tî- 

npărțea vremea între pîn- 
are, jefuirea celor îmbui- 
irmanilor și între petrece- 
cu vin bălai și crîșmărițe

e de pe drumuri, taică-su 
-1 însoare :

de dudău 
ttul meu, 
esc și eu 
:dă de oameni 
i să sameni 
n. sat în sat 
de sărutat

>elaș, mai zis și Gheorghi- 
■orghiaș nu-i ardea să-și 

îl frămîntau. Voia și el, 
ăbioara s-o fac plug, pis- 

să trag brazda dracului 
lui, drept ușa bogatului1, 
ărului le-a cîntat an. în
de cobză, bătrînul lăuta? 
lin' Cislău.
in 1821. Mult nu i-a tre- 
aș să se hotărască a porni 
urile oltenești, să intre în 
lor. A luptat alături de 
:ata lui Iancu Jianu, zap- 
va arnăuților domnești la 
_'ov, la monastirea Cîr- 

răzmerița și cînd Tudorel 
pierit ucis de căpitanul 
Gheorghelaș, tare scîrbit 
t, s-a potolit o vreme, s-a

însurat, a pus flinta-n cui și săbioara-n 
pod. Dar mult n-a stat la casa lui. S-a des
părțit de soție și a luat iarăși calea codrului. 
Faptele lui de vitejie le-au cîntat multă 
vreme lăutarii din partea locului. Haidu
cul își avea cuibul în peșterile muntelui 
Istrița din Buzău, la poalele căruia se afla 
pe vremuri Comidava, cetatea dacică. Acolo 
s-a găsit vestita comoară „Cloșca cu pui**, 
numită tezaurul de la Pietroasa, rămășiță 
de pe vremea Goților. Pe acele bătrînești 
plaiuri a hoinărit și-a haiducit flăcăul nos
tru, pînă l-a răpus potera.

Din viața zbuciumată a lui Gheorghelaș, 
poate cele mai vrednice de cîntat au fost 
clipele petrecute alături de o fată din satul 
Cătină, întovărășită cu el, să haiducească 
împreună. L-a iubit atît de mult această 
copilă vitează îneît s-a jertfit pentru el. 
Și-a pierdut viața apărîndu-și ibovnicul, în- 
tr-o luptă cu poterașii, în munții Pente- 
leului.

Mulți ani a dăinuit pe locul unde a fost 
îngropată haiduceasa din Cătină o cruce de 
lemn pe care ciobanii o reînoiau cînd pu
trezea, numită „crucea fetei".

în legătură cu Gheorghelaș a rămas și o 
lungă baladă, culeasă acum optzeci de ani 
în comuna Ghiojdu, din Buzău, baladă care 
povestește înfruntarea haiducului cu căpi
tanul de poteră Macovei.

CSz»t pe mîna feciorului lui Negoiță, 
Macovei ii roaga să-i cruțe viața :

— Măi Gheorghiță, Gheorghelaș
Voinic tînăr și gingaș
Nu fi pe mine vrăjmaș
Ia-mi calul și armele
Da-mi iartă păcatele
Să-mi hrănesc nepoatele
Și-mi lungește zilele
Să-mi mărit copilele 1

Gheorghiță Gheorghelaș îi răspunde :

— Frunzuliță flori de tei
Fir-ai jurat Macovei 
Cin-te scoase-n ochii mei ?!
Io la tine m-am băgat 
Șapte ani de zile-argat 
Șapte ani cit ți-am slujit 
Vai de mine ce-am pățit 
Mă duceam să-mi cumpăr pîine 
Șapte, opt trăgeați de mine 
Mă duceam ca să beau apă 
Mă loveai cu cizma-n ceafă 
Mă dai cu dinții de piatră 
Și beam apă sîngerată 
Cu măsele-amestecată !“ 
Așa, măre, cînd zicea 
Iar la el se repezea 
Iar de chică-l apuca 
De opt ori îl învîrtea 
Stîna-ntreagă mătura 
Numai sufletu-i lăsa !

Notele biografice ale preotului centenar, 
popa Neagu, fost protopop al Buzăului și 
prieten din copilărie al lui Gheorghelaș, 
spun că haiducul a fost prins și ucis în 
anul 1835.

Mai multe potere fuseseră trimise pe 
urma lui Gheorghelaș ; din multe capcane 
a scăpat, pînă l-a vîndut un cumătru al său, 
Ștefan din Cătină, mai mare peste o ceată 
de arnăuți. Acesta l-a împușcat cu un glon
te făcut dintr-un inel, pe care însuși hai
ducul, cumătrul său i-1 dăruise. Capul lui 
Gheorghelaș a fost trimis la București, unde 
a stat pe pod cîteva zile, în văzul trecăto
rilor, iar trupul i-a fost îngropat la Chihă- 
lui, lingă o potecă ce urcă spre piscul Pen- 
teleului.

Ciobanii care i-au rămas credincioși din 
tată în fiu, arată și astăzi, cu smerenie, lo
cul unde odihnește pe veci prietenul și 
ocrotitorul de odinioară al săracilor, hai
ducul Gheorghelaș, feciorul lui Negoiță 
Moșneanul.



6 ALBINA

Marile biblioteci ale antichității
Cartea, acest înțelept și stator

nic prieten al omului, n-a a- 
vut dintotdeauna forma în
grijită sub care o cunoaștem 

astăzi. Timp de mai bine de trei mii 
de ani, ea a îmbrăcat veșmintele 
greoaie și mai puțin atrăgătoare ale 
tăbliței de argilă arsă sau ale rulou- 
rilor de papirus și pergament, ale tă
blițelor de lemn acoperite cu un strat 
subțire de ceară sau ale plăcilor me
talice. Abia prin secolul al III-lea al 
erei noastre, cartea a îmbrăcat înfă
țișarea pe care o are acum.

Dacă istoria cărții cuprinde o pe
rioadă lungă, de peste cinci mii de 
ani, cea a bibliotecilor este cu ceva 
mai scurtă, primele biblioteci luînd 
ființă aproximativ îîn secolul al 
XV-lea înaintea erei noastre și se 
leagă de existența unei mari biblio
teci în templul de la Nippur (Asia 
Mică). Săpăturile efectuate aici au 
scos la lumină numeroase tăblițe de 
argilă, cu texte în cuneiformă, da
tând probabil din epoca sumero-alr- 
kadiană. Mai sigure și mai bogate 
sînt însă știrile despre o altă mare 
bibliotecă din aceeași perioadă isto
rică : cea din Hattușaș (pe locul ac
tualului oraș Bogaz-kdi, în apropiere 
de Ankara), vechea capitală a statu
lui sclavagist al hitiților. Ea datează 
din secolul al XTV-lea î.e.n. și conți-
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Tăbliță de lut din Ur cu scriere 
cuneiformă

IOAN PIUAMOIMR
Primul medic oftalmolog romîn 

de prof. dr. PETRE VANCEA 
membru corespondent al Academiei R.P.R.

Printre personali
tățile eminente ale 
științei și culturii u- 
niversale, recoman
date de U.N.E.S.C.O. 
a fi sărbătorite in a- 
cest an se numără și 
o serie de oameni de 
știință și cultură din 
țara noastră, printre 
care și loan Piuariu- 
Molnar, „primul me
dic titrat romîn", 
mort acum 150 de 
ani.

Acest mare cărtu
rar s-a născut în 
1749 la Sadu lingă 
Sibiu. După străluci
te studii făcute in a- 
cest oraș, apoi la Cluj 
și Viena unde termi
nă medicina, 9n 1771 
este numit „ocu
list chezaro-crăiesc al 
Transilvaniei", func
ție importantă pe 
vremea aceea, iar în 
1791 profesor de boli 
de ochi la Școala Me- 
dico-chirurgicală din 
cadrul Universității 
clujene.

Ca medic, loan 
Piuariu-Molnar a fost 
foarte apropiat de 
bolnavi și. după cum 
scrie un magistrat 
săsesc din Sibiu „are 
daruri sufletești re
marcabile, este băr
bat bun și onest și 
după cite am înțeles, 
pe oamenii apăsați 
de mizerie și sărăcie, 
are obiceiul a-i spri
jini cu ajutorul și 
binefacerile sale".

In ce privește ca

litățile sale de medic 
și profesor de oftal
mologie, același ma
gistrat, în raportul 
său scrie că „nu poa
te retecea faptul că 
el este în adevăr ver
sat în arta tămăduirii 
ochilor și că a dat 
multe și însemnate 
dovezi ale experienței 
și artei sale în acea
stă privință".

Ca patriot, loan 
Piuariu - Molnar a 
participat la ridica
rea poporului, orga- 
nizînd școli, scriind 
cărți de popularizare, 
tipărind un dicționar 
german-romîn și ro- 
mîn-german, o gra
matică latină. El a 
contribuit la compu
nerea documentului 
„Supplex libellum 
Valachorum", prin 
care se cerea să se 
acorde romînilor a- 
celeași drepturi „ca
re aparțin în mod e- 
sențial tuturor cetă
țenilor din Transilva
nia". Aceste cereri 
sînt făcute în virtutea 
vechimii poporului 
romîn, a numărului 
și a drepturilor sale 
naturale în Ardeal.

Ca profesor de of
talmologie la înalta 
Școală de Chirurgie 
din Cluj, publică lec
ția de deschidere a 
cursului său, care re
prezintă prima lucra
re medicală scrisă de 
un profesor romîn 
din învățămîntul me
dical superior și cu

nea table de argilă, de dimensiuni 
mari, cu texte scrise în cuneiformă. 
Arheologii au dezgropat peste 15 000 
table, printre care și unele table — 
catalog, indicând numărul textelor pe 
opere. Alte tăblițe au fost găsite la 
Ras-Shamra, oraș în Siria, care, în 
epoca hitiților, a fost un important 
centru comercial. Limba acestor tex
te este ugaritica, limbă semită înru
dită cu cea feniciană.

Celebre sînt apoi arhivele și biblio
teca regelui asirian Assurbanipal, 
descoperite la Ninive, capitala vechii 
Asirii. Datând de pe la mijlocul seco
lului al VII-lea î.en., din ele se cu
nosc, datorită săpăturilor efectuate în 
urmă cu un veac, peste 20 000 de tă
blițe de argilă, cu un scris clar și 
elegant, cuprinzând texte ale litera
turii sumeriene și asiro-babiloniene. 
Se presupune că acest rege a fost un 
pasionat colecționar, iar la curtea lui 
au lucrat numeroși caligrafi. Biblio
teca sa a fost distrusă în anul 605 
î.e.n., cînd mezii au cucerit orașul Ni
nive, devenind stăpînii Orientului 
Apropiat.

Cea mai mare și însemnată biblio
tecă a antichității a fost, fără îndo
ială, cea din Alexandria (Egipt). în
ființată în secolul al III-lea î.ejn. de 
către primii monarhi ai dinastiei 
Ptolomeilor și avîind menirea de a 
conserva în cele mai bune copii în
treaga literatură greacă de pînă a- 
tunci, această bibliotecă s-a îmbogă
țit continuu prin activitatea organi
zată a unor caligrafi și prin nume
roase achiziții de lucrări, reușind 
să-și completeze vastele-i colecții și 
cu traduceri ale operelor literare e- 
giptene și babiloniene. După unele 
informații, se pare că în anul 47 î.ejn., 
cînd Cezar a cucerit Alexandria și bi
blioteca a fost parțial nimicită, ea 
număra aproximativ 700 000 volume, 
printre care se găseau 550 de trage
dii și peste 1 500 de comedii. în jurul 
acestei biblioteci s-au grupat o sea
mă de savatnți ai lumii antice gre
cești, dintre care mai cunoscut ră- 
mîne poetul și învățatul Călim ah. 
Pornind de la cataloagele metodice 

care începe literatura 
științifică de la noi.

Tot lui se datorește 
alcătuirea unui ma
nual de retorică pen
tru școlile secundare 
romînești și tălmăci
rea în limba romînă 
a istoriei universale 
a lui Millot.

La 1 decembrie 
1793, loan Piuariu- 
Molnar cere autoriza
ția să publice la Cluj 
o gazetă romînească 
pentru țărani, autori
zație care îi este refu
zată de către guver
nul austriac cu obser
vația : „să-și vadă 
mai bine de o conști
incioasă împlinire a 
funcției sale de pro
fesor".

Un an mai tîrziu el 
repetă cererea de o 
scoate un ziar, de astă 
dată la Viena, cerere 
care i se aprobă, dar 
după scurt timp, zia
rul este suspendat.

Prin activitatea sa 
multilaterală, prin 
cultura sa vastă și 
patriotismul său lu
minat, loan Piuariu- 
Molnar se situează 
printre personalitățile 
cele mai luminate ale 
poporului romîn de la 
sfîrșitul secolului al 
18-lea si recomanda
rea U.N.E.S.C.O.-lui 
de a fi sărbătorit în 
acest an, alături de 
alte personalități ale 
științei și culturii 
mondiale, reprezintă 
o mare cinstire adusă 
geniului creator al 
poporului nostru.

Unul din papirusurile egiptene

ale bibliotecii — denumite pinakes — 
el a întocmit un indice al operelor 
poeților și dramaturgilor greci ai e- 
pocii, care, păstrat în copii incomple
te pînă astăzi, a constituit de-a lun
gul timpului o prețioasă sursă de in
formare asupra literaturii Greciei 
antice.

Resturi sile unei vaste și interesante 
biblioteci antice au fost descoperite 
în Asia de sud-vest, în urmă cu câ
țiva ani. Este vorba de biblioteca co
munității din Qumran, aparținând 
unei secte iudaice care a trăit în de
șertul actualului regat al Iordaniei, 
între secolul al II-lea î.e.n. și anul 68 
e.n. Cele aproximativ 40 000 fragmen
te de manuscrise pe piele, papirus și 
plăci de cupru, dezgropate din pește
rile de pe litoralul Mării Moarte și 
reprezentând vestigiile a 600 de 
cărți, sînt un tezaur deosebit de va
loros pentru cunoașterea adîncită a 
culturii antice, în primul rînd pentru 
cunoașterea izvoarelor creștinismului 
primitiv. Manuscrisele de la Qumran 
pot fi împărțite în două mari cate
gorii : manuscrise de cărți biblice (ca
nonice), în limbile ebraică și aramei- 
că, și scrieri cu caracter literar-reli- 
gios și legislativ, referitoare la isto
ria și structura socială a Palestinei 
sclavagiste

De o largă răspândire s-au bucurat 
bibliotecile, mai ales în statul scla
vagist al romanilor. Se pare că ele 
deveniseră la un moment dat o ade
vărată modă, întrucât se spunea că 
un roman care ținea la prestigiul lui
— bineînțeles, e vorba de cei bogați
— trebuia să-și aibă neapărat pro- 
pria-i bibliotecă. De altfel știrile ce

Curiozități
Plante carnivore

In lumea întreagă există 
un număr însemnat de 
plante carnivore, adică 
plante care se pot hrăni 
și cu musculițe, țînțari, 
furnici etc. Și în țara noas
tră trăiesc aproximativ 
zece specii de asemenea 
plante, una dintre cele 
mai răspîndite și cunoscu
te fiind rouă cerului (Dro- 
sera), care se nutrește cu 
diverse insecte.

Tablă mai subțire 
ca firul de păr

Oamenii de știință de la 
Institutul de cercetări în 
domeniul metalurgiei din 
Praga au obținut, prin la
minarea la rece, o foaie 
de tablă de o grosime de 
0,007 mm, adică de opt ori 
mai subțire ca firul de 

păr. Prin acest procedeu 
de laminare, dintr-un kilo
gram de oțel se poate ob
ține o foaie lungă de 120 
m și lată de 5 m.

Soarta primului fu
mător european

Primul european care a 
avut îndrăzneala să fumeze 
a fost spaniolul Rodrigo 
de Xeres, unul din mari
narii care l-au însoțit pe 
Columb în drumul său 
spre descoperirea Americii. 
Acest act de curaj l-a 
costat însă destul de 
scump. Aprinzîndu-și o ți
gară în fața soției și în
cepând să scoată fum pe 
nas, femeia s-a speriat atît 
de tare îneît a alergat la 
autorități spunînd că băr
batul său nu mai e în toa
te mințile, că a început să 
țină foc în gură și să scoa
tă fum pe nas, ceea ce în

ni s-au transmis atestă existența a 
numeroase biblioteci publice și pri
vate, multe dintre ele dispun rnd de 
bogate fonduri de manuscrise, și prac
ticarea unui intens comerț de carte, 

întîia bibliotecă publică din Roma 
antică a fost înființată în anul 39 
î.e.n. de către Asinius Pollion, iar la 
un interval de numai cîțiva ani, în 
timpul domniei împăratului August, 
mai iau ființă două : Biblioteca pala
tină, așezată pe colina Palatin, și Bi
blioteca octaviană, situată în porticul 
Câmpului lui Marte. Rînd pe rînd a- 
par apoi alte biblioteci publice — ■ 
dintre care cea mai importantă est»' 
Biblioteca Ulpia, fondată de Traian 
— îneît în veacul al IV-lea e.n. nu
mărul lor se ridică la 28. Fără îndo
ială, bibliotecile particulare au fost 
mult mai numeroase. Săpăturile ar
heologice au arătat că unele localuri 
de biblioteci aveau rafturi, iar pereții 
exteriori erau dubli, spre a apăra co
lecțiile de umiditate. Din nefericire 
însă, o mare parte a comorilor cul
turale pe care ele le adăposteau a 
fost distrusă fie datorită marilo- in
cendii prin care a trecut Romă, fie 
datorită pustiirilor aduse de desele 
războaie din epoca destrămării impe
riului roman.

Existența bibliotecilor din timpuri 
străvechi constituie o mărturie im
presionantă a prețuirii de care s-a 
bucurat întotdeauna cartea din par
tea celor ce l-au înțeles menirea.

MIHAIL TRITEANU 
directorul Bibliotecii Filialei Cluj 

a Academiei R.P.R.

seamnă că „era posedat de 
divaolul".

în urma acestui fapt 
Rodrigo a fost arestat și 
aruncat într-o închisoare, 
unde a stat zece ani. Cînd 
a ieșit de acolo, nu mică 
i-a fost surpriza văzînd pe 
numeroși alți cetățeni 
fumînd.

Broaște uriașe
în mările sudului exi

stă broaște țestoase care 
ating o greutate de 150- 
200 kg.

De asemenea, în Ame
rica de Nord există o 
broască uriașă (broasca 
Goliath) care nu e însă 
o broască țestoasă, ci 
una obișnuită. Ea are o 
lungime de 60 cm și 
cîntărește 600 gr. Car
nea ei este foarte gus
toasă, de aceea în 
S.U.A. există legi spe
ciale care reglementea
ză timpul cînd pot fi vî- 
nate aceste interesante 
batraciene.
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Note
Populația 
Salvadorului

Stația de incubație din Szeged furnizează cooperative
lor agricole pui, boboci de rață

SATUL MAGHIAR-AZI
In ultimii cmi, viața in satul maghiar 

i-a schimbat radical. Înainte de elibe
rare, 48 la sută din suprafața pămin- 
tului reprezentau moșiile grofilor, boie
rilor și demnitarilor bisericii. 80 de fa
milii de nobili dispuneau de cite o 
moșie de peste 10 000 holzi (o holdă 

0,575 ha). Pe moșii au muncit un 
milion și jumătate de muncitori agri
coli și slugi. Alți un milion și jumătate 
erau țărani săraci care aveau pămînt 
atit de puțin incit ei trebuiau să mai 
^'ncească și pe pămintul altora.

Schimbările cele mai mari s-au pe
trecut In satul maghiaro dată cu or
ganizarea socialistă iu masă a coope
rativelor agricole. Intre anii 1957— 
1960, urmind chemarea partidului, o 
mare parte a țărănimii maghiare a 
Intrat în cooperative agricole. Miș
carea cooperatistă cu sprijinul statu
lui se consolidează și se dezvoltă an 
de an, Hgricultura în R. P. Ungară pro
duce cu 30 la sută mai mult decît în 
anii dinainte de război. In timpul cin
cinalului, care se termină în 1965, au 
fost investite 45 miliarde de forinți în 
agricultură. Munca oamenilor este 
ușurată de 60 000 tractoare, 7 500 com
bine și multe alte mașini agricole. 
Sînt folosite tot mai mult îngrășămin- 
tele chimice. Astfel, în 1964, s-au fo
losit în medie 145 kg pe holdă.

Se dezvoltă rapid și gospodăriile de 
stat. Deși dispun numai de 13 la Bută 

totalul pămîntului arabil, ele pro

duc 24 la sută din totalul producției 
agricole.

Ca urmare a schimbărilor petrecute 
in agricultura R. P. Ungară, a crescut 
și nivelul de trai al țărănimii coope
ratiste. Statistica arată că In anul 
1964 această creștere a fost de peste 
10 kr sută. Despre ridioarea nivelului 
de trcri grăiesc șl depunerile bănești 
In continuă creștere.

In anul 1964 economiile populației. 
In cadrul diferitelor forme de depu
nere, s-au ridicat cu 4,4 miliarde fo
rinți, cu un miliard de forinți mai mult 
decît în 1963. 60 la sută din banii de
puși au provenit din mediul rural, fn 
timp ce în 1962 acest procent a fost de 
54,6 la sută, iar în 1963 de 58 la sută.

Civilizația, cultura, noul, frumosul, 
pătrund temeinic în satul maghiar de 
azi. Fiecare comună Iși are școala 
sa, învâțămîntul fiind obligatoriu 
pînă la vîrsta de 14 ani. Un nou tip 
de școli a fost creat, școala generală 
de 8 clase.

Casele nou construite predomină 
în cele mai multe așezări rurale. Iată 
de pildă, în satul Acsa sînt 120 de 
case noi.

Mașini de spălat, aparate de ra
dio și televiziune, mașini electrice 
de gătit, cumpărate în număr tot med 
mare de către țăranii cooperatori, 
contribuie la introducerea In viața 
satului maghiar a confortului urban.

Potrivit datelor Ministerului sănă
tății din Salvador (cea mai mică re
publică din America Centrală), pu
blicate în ziarul „Diario latino", din 
fiecare zece locuitori ai acestei țări, 
șapte suferă de inaniție. Marea masă 
a celor care îndură foamea o for
mează țăranii, care de altfel alcătu
iesc majoritatea considerabilă a popu
lației.

După cum relatează presa salva- 
doriană, cauzele acestei stări de lu
cruri sînt multiple și principala din 
ele rezidă în relațiile semifeudale din 
agricultură.

In satele Salvadorului stăpînesc ne
stingheriți moșierii, care au acapa
rat cea mai mare parte din suprafața 
arabilă a țării. Țăranii, cei mai mulți 
fără pămînt, sînt nevoiți să lucreze 
In dijmă. Pentru peticul de pămînt 
pe care i-1 dă în folosință, moșierul 
Q obligă pe țăran să muncească gra
tuit pe plantațiile lui, ba pe deasupra 
să-i mai dea și o însemnată parte din 
recolta sa.

Ca urmare, țărănimea salvadoriană 
are un nivel de trai din cele mai scă
zute. Mai bine de jumătate din popu
lația acestei țări e analfabetă.

„Hrană 
tradițională"
Propaganda cercurilor guver

nante ale Republicii Sud-Africa- 
ne susține cum că inaniția din 
rindurile africanilor care trăiesc 
In rezervații s-ar datora nu mi
zeriei, ci ^deprinderilor greșite 
In alegerea hranei".

Cam în același spirit raționea
ză și medicul sud-african Piter 
Quinn. Căutînd să găsească un 
răspuns la întrebarea cum tre
buie luptat împotriva foamei pe 
care o îndură populația băștina
șă din rezervațiile Transvaalului 
(R.S.A.), doctorul Quinn scrie in 
revista „South-African Medical 
Journal" că africanii ar trebui să 
se întoarcă la hrana „tradiționa
lă' a strămoșilor lor, In care se 
cuprind fructe și plante sălba
tice, cum și... insecte.

După cum se pare, năzdrăvanul 
medic găsește că aprovizionarea 
africanilor cu grîne, care ar fi 
soluția cea mai simplă, e o solu
ție mult prea banală...

Realități 
italiene

Făcind bilanțul anului agricol 
trecut, presa italiană constată că 
în prezent inegalitatea de It. sate 
se intensifică și contradicțiile se 
ascut tot mai mult. Ca o ilustra
re grăitoare, ziarul „Unita" pre
cizează că în cursul anului tre
cut, în Italia s-au ruinat și au 
fost lichidate 180 000 de gospo
dării țărănești mici.

Potrivit calculelor făcute de 
economiști, 20 la sută din veni
turile realizate din vînzarea re
coltei revin moșierilor, ca aren
dă pentru folosirea pămîntului, 
25—40 la sută ajung în seifurile 
monopolurilor și ale băncilor, 
mare parte nimeresc în buzuna
rele fermierilor capitaliști.

înglodați în 
datorii

In ultima vreme, camăta cunoaște 
o mare înflorire în Coreea de Sud. 
Flagelul acesta bîntuie mai ales la 
sate. Zbătindu-se în mizerie și ne- 
avind hrană destulă, care să le ajun
gă de la o recoltă la alta (situația în 
care s-au aflat anul trecut aproape 
un milion și jumătate de gospodării 
țărănești), țăranii sud-coreeni sint 
nevoiți să împrumute de la cămătari 
bani, alimente, semințe, îngrășăminte 
chimice, plătind pentru asta dobinzi 
foarte mari.

Cum situația aceasta se perpetu
ează, datoriile țăranilor față de cămă
tari cresc necontenit. Potrivit datelor 
oficiale, în ultima vreme suma totală 
a datoriilor de acest fel a crescut de 
1,5 ori in comparație cu anul 1960. In 
Coreea de Sud sint înglodate in dato
rii peste 90 la sută din gospodăriile 
țărănești.

★
După cum transmite Agenția cen

trală telegrafică coreeană, referin- 
du-se la postul de radio Seul, autori
tățile sud-coreene intenționează să tri
mită 80 000 de țărani în Bolivia. S-a 
anunțat, de asemenea, că anul acesta 
4 000 de locuitori ai Coreei de Sud vor 
fi expediați în Paraguay și în alte țări 
latino-americane, iar 1 000 — în Ger
mania occidentală.

Anul trecut, 500 de persoane au fost 
trimise să lucreze pe plantații în ță
rile latino-americane, 1000 de per
soane au fost trimise în întreprinderi 
miniere din Germania occidentală.

IGOR BLOCK

Din programul de radio
RADIO

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 
ȘTIRI : Duminică : programul I j 7; 20;
22; 23.52 ; programul II : 7.30; 10.30; 14; 19; 
21; 23; 0.52 ; programul III : 16; 21.30; in 
fiecare zi de lucru : programul I : 5; 6; 
7; 10; 12: 14; 16; 20; 22; 23.52 ; programul 
II: 7.30; 9: 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 0.52; 
programul III : 18: 21.30.

EMISIUNI PENTRU SATE : Duminică î 
programul I : 7.30 — Jurnalul satelor. In 
fiecare zi de lucru : programul I : 6.20 — 
Jurnalul satelor.

DUMINICA : programul I : 8.06 Cîntă 
orchestra de muzică populară ,.Doina Ar
geșului" din Pitești. 11.00 Melodii popu
lare cerute de ascultători. 11.30 Muzică 
din opere. 12.05 ,,Am îndrăgit o melodie' 
muzică ușoară. 20.15 Teatru la microfon : 
premiera „Năzdrăvanul occidentului", co
medie de John M. Synge ; programul II : 
9.00 Muzică populară cerută de ascultă
tori. 10.40 Noi soliști la microfon : Livia 
Hcău și Toni Dumitrache-Urziceanu. In 
program noi înregistrări de muzică popu
lară. 13.15 Din cîntecele și dansurile po
poarelor. 14.10 „Noutăți... noutăți"... eml- 
BxUne de muzică ușoară. 19.45 Recital de 
operă : Petre Ștefănescu-Goangă. 21.45 
Pagini umoristice în lectura actorului Ion 
Finteșteanu.

LUNI : programul I : 9.00 Muzică popu
lară din Muntenia. 11.15 Cîntă orchestra 
șl corul de copii ale Palatului pionierilor 
din Capitală. 11.30 Soliști și orchestre de 
muzică populară. 12.40 Lucrări corale.
15.29 Din melodiile populare îndrăgite de 
ascultători. 17.15 „Sub al Patriei cer în
sorit' — emisiune de cîntece. 23.12 „Mio
rița" — oratoriu pentru orchestră. coi 
mixt, cor de copii, tenor și bariton de 
Anatol Vieru ; programul II : 12.30 Emi
siune de cîntece șl jocuri. 13.45 Cîntece 

populare în prelucrări corale. 18.30 Inter- 
preți ai muzicii populare : Ioana Radu, 
Nicu Stănescu și Iile Udllă.

MARȚI î programul I ; 9.00 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare. 12.40 Vechi 
melodii populare. 15.30 Din comoara fol
clorului nostru. O șezătoare în satul Viș- 
tea de Jos-Făgăraș. 21.35 Muzică ușoară 
de Ion Vasilescu ; programul II : 7.45
Jocuri populare. 11.55 Muzică populară in
terpretată de Rodica Bujor și Nelu Stan.
13.30 Lectură din volumul „Copiii vîntu- 
lui" de Jorge Icaza. 17.15 Program pentru 
repertoriul ansamblurilor corale de ama
tori. 18.15 File dintr-o nouă „Romînie 
pitorească*. Lucrări literare despre Bără
ganul zilelor noastre.

MIERCURI : programul I : 10.30 ,,Pri
măvara la căminul cultural". 12.03 Jocuri 
populare interpretate la acordeon. 15.00 
Interprețl de muzică populară : Maria
Badiu, Radu Simion și Ștefan Stroe. 17.35 
Muzică populară cerută de ascultători.
21.15 Scriitori la microfon : Eugen Barbu ; 
programul II : 9.03 Din cele mai cunos
cute melodii populare. 10.45 Cîntece pa
triotice. 15.05 Pagini din muzica corală.
17.15 „Tangoul trandafirilor" — muzică 
ușoară. 18.30 Panait Istrati, evocare de 
Al. Oprea. 19.30 Teatru la microfon : 
„Moralitatea doamnei Dulska'.

JOI : programul I : 10.15 Lecturi la ce
rerea ascultătorilor : Balade populare.
10.30 Cîntece și jocuri populare. 13.05 Me
lodii populare. 13.40 Arii din opere. 17.15 
Cu microfonul prin regiunea Oltenia. 17.35 
Cîntece din folclorul nou și jocuri cerute 
de ascultători ; programul II : 9.03 Doine 
și jocuri populare. 15.45 Cinci cîntece 
negre de Xavler Montaalvatge. 16.00 Me
lodii populare. 18.15 Carnet plastic : Pro
fil clujean : Sculptorul Romulus Ladea. 
19.05 Seară de romanțe cu Mia Braia Șl 
violonistul George Niculescu.

VINERI : programul I : 9.45 Soliști și 
formații artistice de amatori. 10.03 Teatru 

și televiziune 
la microfon : „Trei crai de la răsărit", 
comedie de Bogdan Petri ceicu Hașdeu.
16.15 Muzică corală. 16.30 Emisiune de 
basme : „Arghir și Elena". 17.30 In slujba 
patriei. 21.00 Cîntăreți romîni de operă 
din trecut ; programul II : 8.35 Muzică 
populară. 12.00 Muzică populară Interpre
tată de Maria Păunescu, Viorel Munteanu 
și Dumitru Potoroacă. 16.00 Muzică popu
lară interpretată de Eugenia Frunză și 
Sandu Florea. 19.05 Duete din operetele 
lui Lehar. 22.40 Muzică ușoară.

SÎMBATA : programul I : 8.06 Melodii 
populare. 11.00 Melodii populare din Mol
dova. 12.40 Muzică populară interpretată 
de Cornelia Bălu, Dumitru Sopon, Gbeor- 
ghe Stănică și Ion Lipan. 15.45 Cîntă or
chestra Ansamblului folcloric al Sfatu
lui popular al Capitalei. 18.40 Program 
pentru iubitorii de romanțe ; programul 
II : 8.35 Suita simfonică de Sabin Drăgoi. 
12.00 Cîntece și jocuri populare din dife
rite regiunii ale țării. 15.05 Muzică popu
lară interpretată de Lili Creangă șl Ion 
Șerban. 18.00 Muzică ușoară romînească. 
19.05 Cîntece si jocuri.

TELEVIZIUNE
DUMINICA

11.00 Emisiunea pentru sate. Din cuprins ;
• La ordinea zilei : Tnsămînțarea po
rumbului • Telejurnalul satelor • In
terviul nostru : Ce densitate la hectar 
asigurați la principalele plante de cul
tură ? • Filmul documentar „Delta,
raiul albinelor* • Dicționar tehnic : 
Conveer verde • Muzică populară ro
mînească. Cîntă o formație instrumen
tală condusă de Florian Economu. So
liști : Ștefania Rareș, Maria Ciobanu, 
Pop Simion.

După amiază — Fotbal : întîlnlrile
dintre echipele : Dinamo București —

pe aăptămina
11 - 17 aprilie

Știința Cluj șl Rapid București — Pe
trolul Ploiești.

19.35 Din versurile lui Topîrceanu.
20.00 Primăvara pe strune — emisiune 

muzical-coregrafică de Aurelian Udriște 
și Paul Urmuzescu.

20.38 Frumoasele nopții — film.
22.20 Muzică și poezie. Transmisiune de

la casa memorială ..Goethe", din Weimar.

LUNI

19.40 „Musafiri eludați pe muntele de 
gheață" — film.

21.25 Recitalul pianistului belgian Frede
ric Gevers.

MARTI

20.00 Emisiune de teatru : „Constructorul 
Solness* de Ibsen. In pauză : Filmul do
cumentar „Callatis" — o producție a 
Studioului „Al. Sahia".

JOI

20.05 „Colaboratorul Ceka* — film.
21.35 Recitalul sopranei Arta Florescu, ar

tistă a poporului.

VINERI

21.00 Filmul documentar „Călătorie ima
ginară" — o producție a Studioului „Al. 
Sabia".

21.20 Muzică ușoară instrumentală.

S1MBATA

19.30 Tinerețe, ani de aur ! Spectacol mu 
zlcal-coregrafic în interpretarea Ansam
blului artistic al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

21.00 Teatru în Studio : Medeea de Eu- 
ripide.
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satiră și umor

N EREGULA
De la un timp, la registra

tura cooperativei „Arta ciz
măriei" se abătu o grindină 
de reclamații : vremea se 

umezise, iarna era pe drum, și 
comenzile clienților zăceau de luni 
de zile neluate în seamă. Faptul 
apăru de necrezut. Nici unul din
tre funcționari nu-și amintea o 
întîmplare asemănătoare. „înțe
leg și eu : o reclamație, două... 
poftim trei, da’ nu un vraf !“.

N-am intenția să povestesc ci
titorului toate reacțiile produse 
de această tulburare, dar socot că 
nu-i de prisos să arăt că, în ce-1 
privește pe președinte, acesta se 
îmbolnăvi subit de astenie. Pur și 
simplu, nu mai dormea noaptea : 
lucrurile merseseră atît de bine 
și deodată, hodoronc, tronc, totul 
se răsuci : sîntem amînați, nu ni 
se dau pantofii etc., etc. Situația 
deveni și mai neplăcută cînd un 
client se înfățișă personal averti- 
zînd că dacă într-o săptămînă 
nu-i vor fi gata pantofii, se va a- 
dresa tribunalului și va scrie și 
un articol la ziar.

MIOPIE
Un motan tărcat, odată, 
Se-nvîrtea, cu pași de vată, 
împrejurul vacii care 
Rumega nepăsătoare 
Și în sinea lui gîndea : 
— Se cam fudulește ea, 
Parcă nici nu mă zărește 
Și doar o cunosc, firește, 
Nu-i de ea nici o scofală : 
Nici mustățile nu-și spală, 
Nici nu miorlăie vreodată. 
Nici pe pat nu-i învățată, 
Nici pe-acoperiș nu sare, 
Nici nu stă în prag, la soare, 
Nici Ia mîngiieri nu toarce, 
Nici pe spate nu se-ntoarce, 
Nici cu gheme nu se joacă, 
Nu știe nimic să facă !

Și, văzînd că ea tăcea.
Dumnealui plecă să-și bea 
Porția de lapte gras,
De la vacă muls, de-un ceas.»

DAVID B. FLORIAN

S-a hotărît astfel convocarea 
unei ședințe operative, la care au 
fost invitați toți factorii de care 
depindea rezolvarea problemei : 
șeful serviciului aprovizionare cu

Printre darurile pe care 
anul în curs le-a făcut iubi
torilor de literatură satirico- 
umoristică, se numără și vo
lumul lui Vasile Băran : Ulu
itoarea dispariție a unui cap 
liniștit. Cu o peniță bine 
ascuțită, tînărul autor sa
tiric pornește la atac împo
triva unui întreg cortegiu de 
năravuri : birocratismul, chiu
lul, mediocritatea, meschină
ria, servilismul și îngîmfarea, 
ca să cităm numai cîțiva din
tre „inamicii" puși pe fugă 
de temuta armă care este rî- 
sul. în nici 140 de pagini, Va
sile Băran ne oferă un buchet 
de 24 de schițe în care își 
dau întîlnire incisivitatea, u- 
morul de bună calitate și con
cizia. Rccomandînd călduros 
spre lectură volumul „Ulu
itoarea dispariție a unui cap 
liniștit", reproducem pentru 
cititorii noștri schița „Nere
gula".

pap, șeful serviciului cuie, cu cei 
doi adjuncți (pentru secțiile cuie 
de lemn și cuie de fier), șeful ser
viciului blacheuri, de asemenea 
cu cei doi adjuncți (pentru secții
le blacheuri îngropate și blacheuri 
dezgropate) și, cum era și normal, 
șeful serviciului șireturi.

Răsfoiră scrisorile, le întoarse
ră pe o parte și pe alta, cuprinși 
în tot acest timp de o mare ui
mire. în primul rînd, nimeni nu 
înțelegea cauza acestei întîmplări 
neobișnuite în viața cooperativei. 
„Doar, slavă domnului, pap avem 
din belșug, cuie la fel, blacheuri 
așijderea..." Cît despre șireturi, 
șeful serviciului își spuse părerea 
răspicat:

— Putem, fraților, să dăm și la 
alții !

Au fost chemați cei patru ma
gazioneri, care au adus, spre con
vingere, dosarele cu facturi :

Nici o neregulă.
Atunci ?
Cineva propuse să se amîne șe

dința întrucît, din repezeală, fu

sese uitat șeful serviciului de con
tabilitate. Acesta simplifică, din- 
tr-o dată, totul :

puse la punct operațiunile din 
cartoteci;

făcu inventarul ;
întocmi situația contului 

„clienți" ;
întocmi și celelalte situații 

(„materii prime", „furnizori", 
„mărfuri" etc.) ;

le confruntă cu cele de anul 
trecut ;

analiză starea soldurilor ; 
încheie balanța de verificare.
Și aduse, într-o clipită, rezulta

tul pe masă : nicăieri nici urmă 
de greșeală !

Atunci ?
...Se dumiriră în cea de a treia 

zi de ședință cînd președintele 
cooperativei descoperi cu totul și 
cu totul întîmplător, scotocind 
printr-un fund de sertar, o cerere 
veche, de cîteva luni, scrisă de 
singurul muncitor cizmar al coo
perativei, cerere în care cizmarul, 
pe motiv că pentru fiecare cui 
care se scotea prin comandă 
specială din magazie trebuia să 
obțină 36 de semnături își cerea 
transferul la cooperativa de peste 
drum.

Cererea fusese aprobată.
Președintele și-a adus acum a- 

minte că atunci — fiind preocu
pat pînă peste cap de problema 
creării unor posturi noi la direc
ția de reclamă — se bucurase din 
suflet pentru postul care rămînea 
liber.

Epigrame
Unuia care vede numai 
lipsurile altora

După socotința dumisale,
Critica ar vrea să fie-atîta : 
înspre dînsul, ploaie de petale, 
De la dînsul, lovituri cu bîta t

Unui inspector de ma
gazine alimentare

Primind un gestionar
Că dă lipsă la cîntar,
Să-l demaște nu se-ndură:
Lui îi dă peste măsură...

AL. C. ALDEA

ȘEFUL (către servil) : — Ciudat, dar nu-mi pot 
aminti nicidecum fața dv !

(Din revista „Krokodil" — U.R.S.S.)

CINEI PĂCĂLITUL?
n Șiria Aradului, ca

Își în alte părți, 
oamenii s-au obiș
nuit ca în fiecare 
an de 1 aprilie să se păcă

lească între ei. Gheorghe 
Binchici a hotărît să rupă 
însă cu acest obicei înve
chit și să tragă o păcăleală 
mai din timp. Ce să mai 
aștepte el 1 aprilie ?

într-o dimineață, scu- 
lîndu-se bine dispus, își 
zise : „Băiete, acum e 
momentul 1“ După ce își 
luă atelajul în primire, 
porni de la cooperativa a- 
gricolă spre cîmp. De aici 
începe păcăleala, că de 
fapt o coti spre sat. Sc 
gîndea că poate va fi rost 
să transporte cîte ceva ba 
pe la unu’, ba pe la al tu’ 
și să scoată un ciubuc. Și 
pentru că tot era în sat, 
făcu o haltă la bufet.

— Azi ai început-o cam 
devreme, îl întîmpină ges
tionarul.

— Am și motiv, se 
lăudă Binchici. Sărbăto
resc o păcăleală. Ia spu
ne-mi, știi unde sînt a- 
cum ?

— Ești aici, la bufet.
— Aș I Sînt la cîmp. 

Așa crede și brigadierul.

înțelegi păcăleala ? E te
ribilă ! Și se puse pe rîs, 
bucurîndu-se de mirarea 
gestionarului.

După un număr bunicel 
de țoiuri, Binchici își a- 
minti că totuși e tin’xp'il 
să plece. Dar nici n-o luă 
bine din loc și caii, care 
precum se știe n-au sim
țul umorului și deci nu în- 
țelesesera păcăleala, îi ju
cară festa intrînd cu că
ruță cu tot în șanț I Cît 
despre Binchici, nici el nu 
era vinovat, pentru că, nu 
știu din ce motiv, i se pă
ruse că drumul e de două 
ori mai lat decît în reali
tate.

în timp ce cițiva oa
meni se căzneau sâ scoată 
căruța din șanț, gestiona
rul îl consolă :

— Lasă Binchici, nu fii 
trist. Din întîmplarea asta 
tot o să iasă cineva păcă
lit. Binchici nu înțelese 
unde vrea să bată gestio
narul. Pricepu abia a doua 
zi cînd i se aduse la cu
noștință că nu mai este 
conducător de atelaj... Iar 
măsura asta era de-adevă- 
ratelea, nu păcăleală 1

A. CROITORI

SCRISOARE
DE APRIL

Gingașa primăvară-n strai de gală, 
Trezind la viață cîmpul înflorat, 
Și-a pus in gînd să-i scrie lui Păcală, 
De-Intii April, scrisoare dintr-un sat.

Și i-a compus de-ndată o misivă 
Ce îl vestea, in stilul ei ștrengar, 
Că anul ăsta ziua lui... festivă 
N-a mai găsit-o-n nici un calendar !

„Te-ai păcălit, frumoasă domnișoară, 
I-a-ntors-o-ntr-o depeșă el, subtil; 
Că faima mi-o păstrează-ntreaga țară, 
Ți-o dovedesc și fără-ntîi April.

In orice zi din an sint pe-o estradă 
Și niciodată nu sint singur cuc : 
Cu frații din cămine in brigadă, 
Pe la ooncursuri, vesel, mă produc !

Și dacă-i de-nțepat cîte-o greșeală, 
Chiar eu, c-am devenit nemuritor, 
Mai recitesc și... „De-ale Iui Păcală", 
Ca să-mi ridic nivelul în... umor !“

MIHAIL COSMA
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