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Sint cîteva zile de cind am asistat la adunarea gene
rală a cooperativei agricole de producție din comuna 
Vlădești, raionul Rîmnicu-Vîlcea. Au fost discutate, acolo, 
o seamă de probleme legate de bunul mers al coope
rativei agricole de producție șl de munca de înfrumu
sețare a satului ; de activitatea culturală, de întreține
rea drumurilor și de alte treburi gospodărești. Coope
ratorii au arătat, cu mîndrie, că unul dintre sectoarele 
importante ale gospodăriei lor — livada în suprafață 
de 85 ha, aflată pe rod — a adus, anul trecut, un venit 
de peste 700 000 lei. Anul aceasta, vor începe să ro
dească încă 20 ha din cele 89 ha plantație tînără și ve
niturile livezii se vor ridica la aproape un milion lei. 
Perspectivele deschise de intrarea pe rod, în anii viitori, 
a întregii livezi tinere sînt și mai îmbucurătoare.

Bineînțeles că pentru aceasta și pentru alte treburi ale 
gospodăriei oamenii au muncit cu entuziasm. Coaste 
aride au fost terasate și transformate în mîndre livezi. (Și 
putem spune că nu numai cei din Vlădești, ci din în
treaga regiune Argeș. Cine trece prin aceste locuri șl 
privește, de exemplu, dealurile altădată golașe, aco
perite azi cu vii și pomi roditori, nu poate să nu le ad
mire hărnicia.) In acea ședință au fost lăudati nun.e- 
roși cooperatori care au lucrat bine, contribuind la în
tărirea cooperativei agricole. Au ieșit la iveală, însă, șl 
abateri ale unora dintre ei. Astfel, Maria Ciurea a fost 
criticată că nu participă la muncă în cadrul cooperati
vei. Mulți au luat cuvîntul, afirmînd că M. Ciurea „s-a 
boierit”. Se laudă că ea n-are nevoie să muncească. 

fiindcă Lărbatu-său lucrează la o întreprindere din Rîm
nicu-Vîlcea, a cumpărat motocicletă și aduce acasă, în 
fiecare lună, „o căciulă de bani”. Vorbitorii au arătat 
că bărbatul susnumitei cooperatoare cîștigă, într-adevăr, 
bine, dar acest lucru nu o îndreptățește să uite că și ea 
are datoria să contribuie la întărirea cooperativei din 
care face parte.

In adunarea generală au mai fost criticați și alții 
pentru atitudine nejustă față de muncă. Unul dintre ei, 
fost șef de echipă, a fost întrebat de ce nu mai vrea 
să îndeplinească această funcție. Răspunsul lui nu a fost 
mulțumitor și în jurul acestei probleme s-a discutat cu 
aprindere. Omul s-a dovedit un organizator priceput și 
atît cei din conducerea cooperativei, cît și tovarășii lui 
de lucru au stăruit să-l facă să renunțe la hotărîrea sa.

Pînă în prezent, nu știu care e rezultatul acestor stă
ruințe, dar faptul are a semnificație deosebită. Vechile 
conflicte de odinioară dintre oamenii muncii de la sate 
— certuri, bătăi și chiar crime pentru stricarea unui hat 
dintre două fîșii de pămînt, procese de zeci de ani 
pentru o casă dărăpănată — au dispărut făcînd loc unor 
noi dispute, în care e oglindită noua viață, noua menta
litate a țăranilor noștri.

In ultimele luni am vorbit cu mulți dintre membrii coo
perativei agricole din comunele Furculești, raionul Ale
xandria, Putineiu, raionul Giurgiu, Cîrligul-mare, raio
nul Urziceni și din alte comune. Am constatat, cu bucu
rie — după cum se exprimă un președinte de coopera
tivă agricolă, — că toți privesc lucrurile în perspectivă, 
nelăsîndu-se influențați de greutățile prezente. Ei iac 
planuri, socotesc cu interes și întrevăd încă de pe acum 
cum vor arăta cooperativele lor peste un an, peste doi, 
peste cinci, peste zece ani și chiar mai departe. Ceea 
ce-i caracterizează pe toți este hărnicia, dragostea față 
de proprietatea socialistă — izvor de bunăstare și bel
șug. Și dacă ici, colo, mai sînt unii ca Maria Ciurea din 
Vlădești — Rîmnicu Vîlcea, care judecă mai îngust lu
crurile, ei devin din zi în zi tot mai rari. Intr-adevăr, co- 
vîrșitoarea majoritate a țăranilor cooperatori văd lucru
rile în perspectivă și această perspectivă este an de an 
mai luminoasă și mai strălucitoare.

ȘERBAN NEDELCU
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Duminică 
ALBINA

la Liești

SPORT,
C1NTEC

ȘI...
VOIE BUNĂ

Au început pasionantele partide de șah

E
ra pe înserat... Intr-o încăpere a căminului 
cultural din comuna Liești (raionul Galați) 
un grup de oameni stabileau ultimele măsuri 
ale programului manifestațiilor ce urmau să 

se desfășoare a doua zi, duminică. Printre cei de 
față și poate cei mai înflăcărați erau și tinerii : 
Ion Dolea (directorul căminului cultural) și Mircea 
Roșea (secretarul asociației sportive „Avîntul“ din 
localitate) Programul cuprindea întreceri sportive și 
artistice, la care participau tineri din Liești și sa
tele învecinate

In același timp, pe scena căminului cultural, 
grupuri de gimnaste și gimnaști se pregăteau in
tens în vederea întrecerilor sportive de duminică. 
In... repertoriul acestora erau prevăzute exerciții 
de gimnastică acrobatică și artistică. în sală se 
aflau și componenții echipei de dansuri populare, 
ca și cei ai formației instrumentale din Liești. Ei 
urmăreau cu Interes ultimele antrenamente ale ti
nerilor gimnaști Apoi a venit și rîndul artiștilor 
amatori să facă o ultimă repetiție înaintea mani
festației de duminică. Intr-o pauză, tînărul coopera
tor Vasile Ganea ne-a vorbit cu plăcere despre 
obișnuitele duminici cultural-sportive ce se organi
zează fn comuna Liești.

...A doua zi, sala căminului cultural din Liești a 
cunoscut atmosfera unor pasionante întreceri ale 
tinereții Programul sportiv a fost deschis de echipa 
feminină de gimnastică din localitate, condusă de

G
ust, măsură, finețe", 

spunea Eugen Lovi- 
nescu, în Istoria 
literaturii romîne 

(vol. III), caracterizînd la
pidar scrisul lui Sergiu Dan. 
în adevăr, acesta este pro
filul romancierului. Citin- 

du-i noul roman, îl regă
sești în întregime. Dar 
ceea ce Lovinescu n-a re
ținut. este ironia roman
cierului. ponderată de o 
inteligentă critică. Și toc
mai această ironie necru
țătoare. luminează bîlciul 
social din Tase cel Mare-

Deși romanul poartă nu
mele unuia dintre persona
je, cititorul se convinge re
pede că. de fapt, nu Tase 
Trandaf, zis cel Mare, este 
eroul principal. Alături de 
el. în smîrcurile sociale evo
cate de Sergiu Dan, mișună 
încă vreo cîteva perechi de 

asemenea personaje ca, de 
pildă, principesa Constanti
na Mavrogheni, principele 
Alexandru Mavrogheni, pri
mul soț al Mihaelei, fiica 
lui Tase Trandaf, măritată 
ulterior cu Gică Lupan. Fie
care dintre aceștia e viu, 
pregnant, prezent pînă la 
dezgust. Uitarea nu-i va pu
tea atinge, căci romancierul 
are darul de a ni-i înfățișa 
din toate pozițiile și în toa
te situațiile tipice.

Romanul se deschide cu 
descrierea nunții Mihaelei 
Trandaf cu Alexandru Ma
vrogheni. în aprilie 1925. 
Paginile antologice a-le aces
tui capitol sint pline de far
mec. Sergiu Dan a utilizat 
materialul istoric, luat di
rect, fie din viața publică 
— intrigile politice, identifi
cabile, ședințele Parlamen
tului cu faimosul : „Pupă- 
mă-n c...“ al lui C. Arge- 
toianu adresat lui V. Ma- 
gearu, întîmplare reală cu 
Marghiloman și Porfiriu 
etc. — fie din viața intimă 
a Bucureștilor de odinioară, 
ca de pildă, dintre multe 
altele, replica dată de cine
va. după divorțul lui Ale
xandru Mavrogheni : „Deș
tept grecu 1 După ce a păpat 
zestrea fetei lui Trandaf, a 
cedat-o lui Lupan pentru 
Lady Hamilton, iapa aceea 
adusă de la Budapesta".

profesorul de educație fizică Mircea Roșea. Evo
luția tinerelor sportive a fost răsplătită cu aplauze 
de numeroși spectatori. Au reținut mai ales atenția 
exercițiile de gimnastică artistică, ca și pirami
dele prezentate de tinerele sătence. La concursul 
individual de gimnastică s-au remarcat tinerele 
Elena Ciuntu, Ecaterina Grosu și Ileana Matei. Deși, 
au deprins de scurt timp... tainele acestui sport, 
pregătindu-se cu sîrguință, tinerele din Liești au 
obținut unele rezultate de seamă, fiind notate în 
foile de concurs cu note bune.

Apoi au intrat în concurs tinerii luptători și hal
terofili, prilejuind, de asemenea, dispute atractive. 
Tinerii Panaite Enache, Sergiu Ganea, Vasile Ga
nea, Panaite Ghica au dovedit frumoase calități 
pentru aceste sporturi, înscriindu-și numele pe lis
tele învingătorilor.

Intr-o sală amenajată în apropierea căminului 
cultural și-au disputat întîietatea participanții la 
concursurile de tenis de masă și șah. Am notat 
aproape 100 de concurenți, dintre care au ieșit 
în evidență : Vasile Ciurea, Gheorghe Stoica, Iorgu 
Enache, Petrică Gheorghe, Dan Cobrănescu etc.

Deosebit de atractiv a fost și programul artistic, 
ce s-a desfășurat la amiază pe scena căminului 
cultural. Peste 300 de spectatori au urmărit cu in
teres evoluția echipelor de dansuri populare, a so
liștilor vocali și a formațiilor instrumentale din co
munele și satele Șerbești, Bucești, Hanul Conache 
s> Ivești.

Nota de lectura

Sergiu DAN: „TASE CEL MARE“
roman

Căci, iapa era o veritabilă 
iapă, din neamul cabali
nelor.

Șantajul, crima, tîlhăria, 
egoismul, arivismul — iată 
cîteva din caracteristicile 
morale ale acestei societăți 
burgheze romînești dintre 
cele două războaie, pe care 
Sergiu Dan ne-o evocă atît 
de pregnant și autentic. în- 
cît romanul său este un 
zdrobitor act de acuzare

Coșmarul pe care avoca
tul Scarlat îl are. bunăoară, 
lîngă sicriul in care se află 
Vilma, soția lui. ne arată că 
Sergiu Dan a surprins bur
ghezia romînească din fun
dul mocirlei și pînă în adîn- 
cul mitologiei bigote. Ironia 
lui Sergiu Dan atinge, aici, 
mari virtuozități.

Dar paralel cu această lu
me pe care a cunoscut-o 
bine și a demascat-o. Ser
giu Dan schițează doar pro
filul comunistului Vasile 
Dodu care nu are puterea 
de prezentă a lui Tase. Ma
vrogheni. Porfiriu. Hanga- 
nu. Lupan sau chiar Costi- 
că Rizea.

Romanul Tase cel Mare 
este plin de sensuri multi
ple. de nuanțe, de aluzii 
asupra unei lumi apusă 
pentru veci, dar adusă în 
lumina permanentă a artei.

PETRU MANOLIU

...Programul cultural-sportiv s-a încheiat pe în
serat, cînd tinerii concurenți și numeroșii spectatori 
s-au îndreptat spre casele lor cu satisfacția că au 
petrecut cîteva ore plăcute în tovărășia sportului, 
cîntecului și dansului.

înainte de a părăsi comuna Liești, am mai schim
bat cîteva cuvinte cu tinerii Mircea Roșea șt-4on 
Dolea, animatorii activității cultural-sportive din lo
calitate. Ei ne-au vorbit despre pregătirile ce vor 
începe peste cîteva zile în vederea întrecerilor din 
cadrul noii ediții a Spartachiadei de vară, dotată 
la sate cu trofeul „Cupa Agriculturii". Prima etapă 
a acestei populare competiții de masă se inagu- 
rează azi, 15 aprilie, ea cuprinzînd un număr de 
14 discipline sportive.

L. MIHAI

f Iubitori 
de

I muzică
Doriți să primiți la domiciliu 

discul preferat ? Adresați-vă li
brăriei „Cartea prin postă* din 
București, str- Sergent Nuțu Ion 
nr. 8-12 — Raionul Lenin, care 
vă expediază, la cerere prin pos
tă, ultimele noutăți de muzică 
populară, ușoară sau simfonică 
precum și piese de teatru, sau 
basme înregistrate pe discuri.

Plata se face la primirea cole
tului.

Rețineți:
La cerere librăria ..Cartea prin 

postă" din București, str. Seroent
Nuțu Ion nr. 8-12 — Raionul Le- 
nin. vă trimite gratuit cataloage 
cu lista discurilor imprimate de 
Electrecord precum și prospectul 
cuprinzînd condițiile de expedie
re a discurilor.
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LUCRĂRILE AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ

CE ARATĂ
AGROTEHNICA

Pe urmele unei scrisori

BIAI Piu LA MIJLOCIII SATULUI ?

M
embrii cooperativei agricole 
din Miloșești, raionul Slo
bozia, au cules în toamnă 
cîte 3 868 kilograme po

rumb boabe la hectar. Rezulta
tele sint deosebit de valoroase și 
ele au o dublă semnificație. Pri
ma constă în verificarea cu suc
ces, în practică a respectării in
dicațiilor cu privire la agroteh
nica diferențiată in cultura po
rumbului, iar a doua, în învăță
mintele trase din experimenta
rea hibrizilor folosiți în anii tre- 
cuți și de aici, măsurile pentru 
acest an.

Sporul de porumb boabe pe 
663 de hectare se cifrează la 
peste 17 vagoane și jumătate. 
Dar cei din Miloșești n-au urmă
rit numai producția și sporul 
global. Potrivit indicațiilor și in 
urma experienței proprii au se
mănat patru hibrizi dubli. Era 
deci de mare însemnătate ca pe 
toată perioada de vegetație să se 
urmărească modul de comporta
re a lor în condițiile locale și 
deosebit de importantă respecta
rea de către brigăzi și echipe a 
recomandărilor cu privire la în
treținere. De importanța acestei 
măsuri unii și-au dat seama mai 
tîrziu, în perioada formării știu- 
leților și apoi la cules. Hibridul 
dublu 409 a dat pe o suprafață 
de 180 hectare cîte 4 814 kg boabe 
la hectar. Urmează H.f. 405 cu 
4 293 kg pe o suprafață de a- 
proape 200 hectare.

Se cuvenea așadar să se tragă 
concluziile necesare cu atît mai 
mult, cu cît acești hibrizi s-au 
dovedit constanți in condițiile 
cînd pe o mare suprafață a so
lului apa freatică se află mai la 
suprafață. Dar membrii coopera
tori trebuiau să mai știe și altele 
cu privire la agrotehnica porum
bului in Miloșești. Argumentarea 
științifică, folosindu-se exemple 
concludente, are darul să înlă

ture unele îndoieli cu privire la 
pregătirea terenului, alegerea 
soiurilor, cantitatea de sămînță 
la hectar și semănatul Ia timpul 
optim. A fost de ajuns, bunăoa
ră, să se întîrzie cu semănatul 
două zile, după data de 25 apri
lie, pentru ca producția pe o su
prafață de 40 hectare să fie mai 
mică eu circa 400 kg la hectar. 
Deci un vagon și jumătate de 
boabe pierdere pentru două zile. 
Explicația a dat-o inginerul a- 
grouom al cooperativei Victor 
Cremenescu și oamenii au înțe
les. în condițiile cînd apa frea
tică se află mai la suprafață, e- 
vaporarea ei se face mult mai 
repede. S-au tras deci, cum era 
și firesc, învățămintele cuvenite.

Asigurarea unei densități op
time (30 000—32 000 plante recol- 
tabile la hectar) presupune mă
suri încă de la semănat. Numă
rul plantelor la prima prașilă, 
cînd se face și răritul, se cere să 
fie cel puțin dublu și chiar mai 
mult. Se pot astfel lăsa firele 
cele mai viguroase și cîștigul e 
sigur.

Acum, membrii cooperativei a- 
gricole din Miloșești se află din 
nou pe tarlalele destinate po
rumbului. întreaga suprafață 
(700 hectare) e pregătită. Preo
cuparea principală in aceste zile 
premergătoare a fost păstrarea 
umezelii în sol, pentru care s-au 
făcut toate lucrările necesare. 
Cei mai valoroși hibrizi (409 și 
405) vor ocupa trei sferturi din 
suprafața amintită.

Și un ultim amănunt. în pre
ziua semănatului și chiar în a- 
ceeăși zi se va mai face o lu
crare de întreținere a solului cu 
grapa stelată la adîncimea la 
care se va așeza samînța. E o 
măsură bună pe care, poate, o 
vor aplica și alții.

CL. MUNTEANU

S
i osită din comuna 

Deveselu, raionul 
Caracal, scrisoa

rea menționează că și 
în satele din cuprinsul 
acestui raion s-au obți
nut în ultimul an reali
zări demne de toată 
lauda. Oamenii sînt 
mîndri de ele și o spun 
din toată inima. Cei din 
Deveselu sînt la curent 
cu toate, le discută, fac 
comparații între comu
na lor și cele din jur, 
pun umărul cînd sînt 
solicitați și sînt nemul
țumiți atunci cînd nu 
se respectă hotărîrile 
luate.

„Dornici să avem lu
mină electrică în sat, se 
spune în scrisoare, am 
hotărît cu toții, în adu
narea obșteasca, să con
tribuim cu bani la in
stalarea ei. Hotărîrea a 
fost votată în unanimi
tate. în scurtă vreme 
sumele ce ne reveneau 
au fost achitate. Asta 
s-a întîmplat în urmă 
cu 7 ani. De atunci..."

De atunci oamenii au 
așteptat cu răbdare pînă 
în toamna anului trecut. 
Cam tîrziu, ce-i drept, 
dar lucrările de electri
ficare au început. Bucu
rie fără margini. S-au 
instalat stâlpii și s-au 
tras firele dar... numai 
pînă la mijlocul satu
lui. Bucurie pentru unii, 
nemulțumiri îndreptă
țite pentru ceilalți., S-a 
anunțat apoi că lucră
rile vor continua în pri
mul trimestru al aces
tui an. „Nu e rău" — 
și-au spus cetățenii. Și 
au așteptat. A așteptat 
și comitetul executiv al 
sfatului popular, fără 

să facă demersurile ne
cesare. La 30 martie 
însă iată că și-au anun
țat sosirea instalatorii 
din Craiova dar nu să 
continue lucrările în 
Deveselu, ci să înceapă 
altele în satul Comanca. 
De ce, nimeni nu poate 
să precizeze și nici sfa
tul popular nu știe cu 
toate că satul Comanca 
ține de Deveselu.

S-a constatat apoi, 
deși cam tîrziu, că pen
tru instalarea luminii 
electrice în toată comu
na ar mai trebui o anu
mită sumă de bani. Cît 
anume ? Nu se știe nici 
pînă astăzi, lată încă un 
motiv de întîrziere a lu
crărilor și, bineînțeles, 
de nemulțumire a oa
menilor.

Nu demult, într-o 
adunare obștească, s-a 
votat contribuția bă
nească voluntară nece
sară construirii școlii de 
8 ani din satul Coman
ca. Construirea școlii 
are și ea o întreagă po
veste. Cea mai mare 
parte a materialului ne
cesar este procurată dar 
construcția încă nu a 
început, deși fundația 
putea fi turnată din 
toamnă. Si aceasta nu
mai din pricina unor 
dezacorduri între raion 
și comună în problema 
numărului de săli nece
sare școlii. Si în această 
privință, în loc să inter
vină pentru urgentarea 
aprobării, sfatul popular 
din Deveselu a preferat 
să aștepte. Nici acum, 
cînd s-ar putea începe 
lucrările, încă nu se știe 
nici cîte săli va avea 

școala, nici cînd va 
începe construirea ei.

Este binecunoscut ro
lul activității cultura
le la sate. Dacă insă 
cineva s-ar opri, din 
întîmplare, la Deveselu 
și ar intra în sala cămi
nului cultural și-ar pu
ne pe drept cuvînt în
trebarea : „Aici se pot 
oare petrece și ore plă
cute de odihnă "

Primăvara i-a găsit pe 
țăranii cooperatori din 
Deveselu dornici să iasă 
la cîmp. Lucrările agri
cole au început îndată 
ce timpul a îngăduit e- 
fectuarea lor. Se pare 
însă că în sectorul legu
micol lucrurile nu merg 
tocmai bine Dacă pen
tru trimiterea cu intir- 
ziere a semințelor de 
roșii timpurii se face 
vinovată întreprinderea 
„Fructexport" Craiova, 
apoi de întîrzierea pre
gătirii răsadnițelor se 
face vinovată conduce
rea cooperativei agrico
le. Datoriiă acestor ne
ajunsuri, repicatul ro
șiilor, care trebuia ter
minat la 1 aprilie abia 
a început în jurul aces
tei date. Dar sînt și alte 
lucruri de care bunul 
gospodar se îngrijește 
din timp. La Deveselu, 
însă, pînă pe data de 30 
martie nu se procurase 
încă necesarul de arpa
gic, iar usturoiul 'ipsea 
cu desăvirșire.

Ce au de spus la toate 
acestea tovarășii din 
Deveselu care răspund 
de bunul mers al gos
podăririi comunale ?

NICUL1NA 
DENDRINO

MINA ȘI OCHIUL
GOSPODARULUI

c.

Cooperativa agricolă de producție Plopșorul, ra
ionul Giurgiu. Discuirea terenului destinat însă- 

mînțării porumbului

A

I
n plin Bărăgan, pe malul Ialomiței, 
o primă surpriză plăcută : trotuarul 
de zgură roșie, întărit spre șanț cu 

bordură de leasă, care ne scoate din sat 
și ne duce la sectorul zootehnic al coope
rativei de producție Manasia. Oameni nu 
se văd. Robotesc toți prin magazii, ate
liere și grajduri. împrejurimile ar părea 
pustii de n-ar fi concertul neîntrerupt al 
binecunoscutelor zgomote de muncă.

Grajdurile și-au deschis larg ușile în 
primăvară. Aerul se îmbălsămează cu izul 
dulce-acruț al furajelor. Pe alei, ochiul cel 
mai scrutător nu descoperă nici urmă de 
cocean sau de pai. O gazdă promițătoare, 
curățenia, ne întîmpină pretutindeni.

Unde e curățenie, întîlnești și sporul. 
Acest adevăr ni-1 întărește cu cifre zoo
tehnistul Anton Mardare : fermele coope
rativei agricole din Manasia își depășesc, 
de la o vreme încoace, toți indicii de plan. 
Anul trecut au fost contabilizați la plu
suri 12 miei, 37 viței, 38 purcei și 9 000 pui 
de găină. O întreagă faună care a venit 
pe lume fără a fi prevăzută scriptic și 
care n-a avut ce să regrete : la îngrășă- 
toria ne bază de furaje grosiere, melasă și 
uree, tăurașii au crescut zilnic în greutate 
cu 1,050 kg, iar purceii, cu norocul lor 
proverbial, au pus pe ei în fiecare zi cîte 
nouă sute de grame și chiar cîte un chil 
de carne. (Cooperativa din Manasia, ca o 
chivernisită și întrepridă gospodină ce 
este, a pus la dispoziția I.C.I.L.-ului o 
ghețărie și o clădire pentru un centru de 
colectare și prelucrare a laptelui. Astfel, 
pe lîngă concentrate și lucernă, a apărut 
zerul, acest deliciu al rîmătorilor candi
dați la obezitate).

Buna tradiție a depășirii tuturor indici
lor a fost continuată și în primul trimes
tru al anului acestuia. Din nou toate fer
mele și-au supraîndeplinit planul atît la 
efective, cît și la produse animale.

Saivanul oilor și stația de incubație sînt 
vecine. într-o parte, albul de nea al miei
lor — 103 miei la suta de oi. în cealaltă, 

auriul puilor din seria a doua, cu un pro
cent de ecloziune mai mare decît cel sta- ■ 
bilit. Anul trecut a fost de 87 la sută, cel 
mai bun pe raionul Urziceni. Acum osci
lează între 79 și 82,7 la sută.

Va fi atins și depășit procentul de anul 
trecut ? Calmul, răbdarea, mișcările sigure 
ale operatoarei Maria Apostol, care lu
crează cu ovoscopul și pe care o urmărim 
un timp în tăcere, ne încredințează că pe 
graficul stației săgeata va urma un drum 
ascendent.

Chipul Măriei Apostol e liniștit și grav. 
Are 20 de ani. Fată muncitoare și dintre 
cele mai serioase, are acasă o ceată de 
frați mai mici pe care îi îngrijește și îi 
ajută. O parte din timpul liber. învață : 
s-a înscris la fără frecvență ca să termine 
învățămîntul elementar de 8 ani.

Nu face nimic în grabă. De multe, ori 
rămîne la incubator și peste schimb. Vine 
și duminica, chiar dacă nu e de serviciu.

—■ E grija întruchipată, ne șoptește in
ginerul. Noi, comuniștii, am confirmat-o 
candidată de partid.

Afară, inginerul Anton Mardare ne po
vestește că o dată s-a întrerupt curentul 
electric pe rețea și că Ia reluare s-a pro
dus o oscilație de voltaj, mărindu-se ten
siunea. Un accident banal pentru alții, în 
plină zi mai ales, dar care pentru co
moara din eclozionatoare putea fi fatal. 
Fluxul de curent a făcut ca temperatura 
să crească brusc. Două mii de pui abia 
ieșiți din găoace începuseră să se asfi
xieze. Ei ar fi fost trecuți la pierderi „ad
mise" dacă n-ar fi existat grija de fiecare 
clipă, neobosită, a operatoarei. Ea a știut 
să vadă și să evite pericolul înainte de a 
fi prea tîrziu. A scos sitele cu pui, a des
chis geamurile. Puii și-au revenit. Au scă
pat cu viață. Două mii de viitori pui de 
frigare sau de viitoare găini matcă, fără 
de care poate că planul n-ar mai fi fost 
depășit la toți indicii.

NICOLAE CULCEA
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EIe ctr op u fere
C

a o uriașă pasăre de lumină, cuprinzînd sub 
razele ei cenușiul zilei de iarnă și orașul fremă
tător, soarele și-a întins aripile pe cer și. pe sub 
șovăiala lui evoluează viața. El își scutură penele bă- 

trine peste pădurea de stîlpi de beton, în preajma 
căreia ne-am oprit la intrare. E avangarda unei oștiri 
întinse cît vezi cu ochii, severă și mîndră, aceasta este 
uzina Electroputere din Craiova.

Altădată aici s-au fabricat roabe și pluguri. Altădată 
aici aveau cuvîntul unele meșteșugării mărunte, limi- 
tînd — la siîrșitul războiului — niște conștiințe cu totul 
deosebite de avîntarea, de îndrăznelile și viziunea suc
cesorilor de azi... Pe urmă s-a ivit pe hartă, în voca
bular, între rubricile planificării de stat, a apărut pe 
tabelele produselor de export și-n poezie un termen 
nou, egal cu voința, cu elanul, cu munca și cu învă
țătura : Electroputere. In consoanele zgrunțuroase și-n 
vocalele tari ale acestei vorbe vii e ceva din însuși 
suflul revoluției.

După o raită din pavilion în pavilion, din hală în 
hală, m-am oprit lîngă trupul proaspăt colorat al loco
motivelor Diesel-electrice. Modelul acestei locomotive 
prezentat la expoziția din august anul trecut avea 
2 100 de cai putere și călătorea cu 100 km pe oră, 
echivalînd două-trei locomotive cu aburi, însă la un 
consum de cinci ori mai redus. Locomotiva romîneas- 
că izbutise performanțe superioare licenței din Elve
ția și rezultatele examenului au fost răsplătite de gu
vern cu ordine și medalii acordate la peste o sută de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și proiectanți. Realizarea 
celei dintîi, în 1960, a lost într-adevăr grea. Următoa
rele — mai puțin însă. îmbunătățiri continui, modifi
cări de concepție și tehnologie, experiențe destoinic 
și progresiv acumulate creau oameni și creau surpri
ze ; iar rezultatele n-au întîrziat. Numai anul trecut pe 
porțile complexei întreprinderi au ieșit 85 de locomo
tive Diesel-electrice, comparabile din toate punctele 
de vedere cu cele de tip asemănător din vechi și 
înaintate țări industriale.

Construcțiile de mașini, electrificarea satelor, indus
tria minelor, transporturile și telecomunicațiile sînt a- 
limentate și respiră, există și se dezvoltă într-o bună 
măsură mulțumită energiei, priceperii, strădaniilor.

BĂIATUL

SI

PRIVIGHETOAREA
Vecinul meu are trei ani abia
Și distinge fluierul de privighetoare.
Se uită uimit la furnici și ia greieri
Și-l copleșesc uneori curcubeiele.

Dar privighetoarea i-a rămas ne-nțeleasă;
Cum poate ea umple cerul cu sunete ? 
Se uită la fluier
Și fluierul tace ;
Oare văzduhul cintă singur ?

Au rămas greierii și furnicile pe jos și-s uitate, — 
Soarele se așează pe-o căpiță de fin.
Numai cerul din jurul băiatului
E plin de nevăzutele fluiere.

fată ! A descoperit universul!
Pe-o trestie, o cintăreață, cît o frunză de vișin 
Umple tot cerul cu sunete.
Și-i atît de emoționată și neatentă 
încît vecinul meu încearcă s-o prindă.

...Cerul tace apoi liniștit...
Auziți ? Greierii sună cutii cu cliibrituri.
Numai băiatul suferă, suferă
C-a izgonit cîntecul...

studiului și conștiinciozității neobosite a muncito
rilor de la Electroputere, a căror medie de vîr- 
stă este de numai 26 de ani și din rîndurile cărora exis
tă laureați ai premiului de stat, deputați în Marea A- 
dunare Națională, sute de inovatori, inventatori și in
gineri dintre care unii, pînă mai alaltăieri, aveau 
de-abia cursul elementar. Grupul școlar profesional 
de maiștri și tehnicieni de lîngă uzină a dat 15 pro
moții pînă acum și institutele de învățămînt superior 
numără vreo sută de studenți dintre muncitorii acestei 
mari întreprinderi industriale, care an de an își trimi
te spre specializare în diverse țări cu tradiție pe cei 
mai capabili dintre angajații săi.

In fabricile de prelucrarea lemnului, în fabricile de 
produse chimice, în irigațiile agricole, la foraje — a- 
proape peste tot pot fi observate amprenta și con
tribuția celor de la Electroputere, uzină unică în ge
nul ei pe teritoriul republicii noastre. Dominînd regiu
nea, ea se ridică și se resfiră într-un cartier cu blocuri 
noi, locuite în cea mai mare parte de salariații săi. Sute 
și sute de motociclete ori de automobile personale îi 
aduc dimineața pe cei care stau mai departe. Lucrul 
nu mai pare o surpriză. Altădată ar fi fost. Altădată — 
cînd cu exces de cinism rigoarea legii normaliza ast
fel relațiile dintre patron și salariat : salariatul tre
buie să facă dovada ; patronul e crezut pe cuvînt. Azi 
e crezută pe cuvînt munca și onestitatea, sute de ani 
obligate la muțenie. Cu legilo lor cu tot, patronii au 
dispărut și — o dată cu ei — morala lor.

Iar aparatajul, motoarele, transformatoarele care 
pleacă de aici duc faima acestor clime ale vredniciei 
în cîteva continente. Electroputere livrează multor sta
te, în număr mereu crescînd, produse romînești. Ar
gentina, U.R.S.S., Ceylonul, R.A.U., Indonezia etc., 
cumpără de la noi.

Acum 15 ani, cînd — împreună cu alți opt îndrăz
neți — Ion Vitan și Dinu Vereș s-au apucat de primul 
transformator, au lucrat la el patru luni, într-un ate
lier rudimentar. Tăiau miezul magnetic cu o ghilotină, 
n-aveau decît 3—4 mașini de bobinat, îndoiau țevile 
umplîndu-le cu nisip și încălzindu-le. Azi ies în patru 
săptămîni 500 de transformatoare de tensiuni pînă la 
110 k.v., care pot concura onorabil cu cele ale firmelor 
străine. (Există în uzină o stație special utilată pentru 
producerea unui trăznet artificial cu o tensiune pînă 
la 1 600 000 volți — cînd a unui bec obișnuit nu e de
cît de 220 — și al cărei rost este să supună înaltelor 
probe de rezistență transformatoarele menite să în
frunte în aer liber trăznetele naturale cele mai puter
nice și scurt-circuitele intervenite pe rețea. Prin com
parație, legendele cu Jupiter-tonans și caii mîniilor din 
iulie ai bietului proroc Ilie, cel răpit Ia cer, n-ar în
semna nici cît bățul de chibrit). La sfîrșitul lui 1964 s-a 
realizat aici autotransformatorul de 200 000 kilovolți 
amperi — unul dintre cele mai mari tipuri de trans
formatoare din lume — care poate prelua și vehicula 
energia întregului sistem național. El este instalat a- 
cum la Ișalnița și a doua bucată se află în lucru.

La sculărie, aproape toți cei ce lucrează au liceul 
terminat și primesc salarii la categoriile 7—8. Este sec
ția cu utilaje de foarte înaltă tehnicitate, trebuie și 
sînt obținute exactități maxime, comanda e electroni
că, se lucrează cu sutimi de milimetru și cizelarea pie
selor e controlată prinfr-un soi de televizor special, 
ochiul liber nefiind în stare să diferențieze suplețile 
cerute

Avîndu-se în vedere condițiile specifice de climă 
(temperată sau tropicală) ale țărilor unde exportăm, 
a trebuit să se procedeze la asimilarea produselor 
după cazuri, în așa fel încît ele să corespundă res
pectiv cerințelor fiecărui client. Se știe de către prea 
puțini la noi că, bunăoară, în regiunile tropicale, pe 
lingă agenții climaterici, sînt și unele soiuri de insecte 
și de șerpi ce pun în primejdie nu numai oamenii, ci 
ș; lucrurile născocite de oameni. De pildă : mașinile. 
Pentru preîntîmpinarea neplăcerilor de acest gbn, s-a 
creat o așa-zisă cameră de Iropicalizare — interesan
tă prin blindajul său — care oprește căldura să intre și 
să iasă. înlăuntrul acestei camere se reproduc — la 
scară redusă — toate condițiile climaterice tropicale 
unde produsele vor ii destinate să funcționeze.

★

Despre timpul liber al oamenilor, despre bibliotecile 
și locuințele lor, despre serviciul de documentare și 
laboratoarele uzinei, despre îndeletnicirile artistice și 
sportive ale muncitorilor, despre ziarul scos de Elec- 
tropu.ere și despre talentele literare din preajma zia
rului, despre cei zece medici care lucrează la dispen
sarul cu 8 secții, despre expoziția din fața halelor, 
despre rara capacitate a tovarășului Alexandru Dom
bi — directorul general — despre cei aproape 1 500 de 
evidențiați (dintre care două treimi tineri) și despre 
cîte altele, acest reportaj supus limitelor noastre de 
spațiu ne obligă să scriem cu alt prilej.

Mică monografie

AUTOPORTRET

rintre pictorii care ne-au lăsat mai multe Iu 
se numără și Oclav Bâncilă. Tablourile lui 
mîntările sociale ale timpului său, înccputu 
perioada luptei organizate a proletariatului 
țărănimii pentru pămînt și dezrobire de si

Născut la 27 ianuarie 1872, în comuna Corni, 
județul de unde a pornit răscoala țăranilor în 190' 
în Italia, Franța și Germania. Intorcîndu-se în ța 
și se dedică artei plastice, luîndv-ți subiectele, cel 
muncitorimii de la orașe și a truditorilor de pe og 
dintre cele aproape 1500 de lucrări executate de 
meni la muncă, sau frămîntați de problemele mun 

Impre.ionantă este, mai ales, seria de tablouri 
evenimente și represiunea burgheziei împotriva țăi 
1907. Atitudinea sa de protest față de cei ce pur' 
care le-au înăbușit în sînge, se alătura poziției ci 
au avut-o în legătură cu acele evenimente Caragi 
chian.

Uzinele „Electroputere“-Craiova 
linie, șeful de echipă Constant 
Săceanu execută ultimele verifi 

ratoare rotative de
ION CRÎNGULEANU ION CARAION
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devenit unul din cei mai iu- 
cinstit și astăzi ca un clasic

și partidul său.

GHEORGHE DINUMUNCITORUL ȘI ȚĂRANUL

rocă sîngeroasele 
ăsculafi din anul 
a răscoalelor pe 
și demne pe caro 
huța, Coșbuc, Lu-

V EANCILA
Deosebit de expresiv este acel tablou, intitulat chiar 1907, în care 

arată o scenă din răscoală. Țăranul, cu pumnii strînși, purtînd în ochi toată 
ura împotriva exploatatorilor are o forță unică întipărită pe față. Hotărîrea 
cu care se avîntă, dinamismul revoluționar al personajului din primul plan, 
țăranii secerați din fundal, reprezentînd un cerc plin de dramatism, exprimă 
ca un răcnet explozia revoltei. Cred că tabloul ilustrează cu pregnanță, 
ca o operă adînc cuprinzătoare, literatura care s-a scris despre această ero
ică luptă a țărănimii noastre împotriva latifundiarilor, literatura lui Liviu 
Rebreanu, Caragiale, Cezar Petrescu, Tudor Arghczi.

Lucrarea Manifestație de 1 Mai este, la rindul ei, tabloul demonstrației 
proletariatului romîn pentru drepturile lui legitime, în care artistul a știut 
că exprime demnitatea Iui de clasă, aspirațiile, protestul său.

Un tablou cu o deosebită semnificație în ansamblul creației sale este 
Muncitorul și țăranul, expus în 1925 la București, simbolizînd țelul comun, 
alianța în luptă. Existența în prim plan a muncitorului, citind alături de ță 
ran un ziar muncitoresc, ne dă să înțelegem că el este acela care ajută pe 
țăran și-1 mobilizează în acțiunea lui protestatară. El

caracter militant 
rză stringent tră
dării muncitorești, 
cu seamă, aceea a 
ia moșierimii.
rte de Botoșani — 
fi-a făcut studiile 
stabilește la Iași 
multe, din viața 
marea majoritate, 
sint înfățișați oa-

Lucrarea intitulată Pax, înfățișînd un muncitor care fringe o sabie, su
gerează împotrivirea lui la războiul imperialist, protestul său opus măcelă
ririi popoarelor pentru interesele expansioniste ale capitalismului.

Printre lucrările lui Băncilă —primul pictor al proletariatului nostru __.
se numără și tabloul Grevistul.

Și celelalte lucrări, reprezentînd scene de muncă, viața de mizerie a ță
rănimii, sînt tot atît de sugestive, o cronică a condiției umane, a destinului 
tragic și eroic în același timp al celor mulți.

Portretele, florile pictate și alte lucrări sînt mărturia virtuozității artis
tice a lui Octav Băncilă, a măiestriei și sensibilității Iui de artist angajat, 
pentru care arta n-a fost un joc gratuit, ci mijlocul de a-și manifesta gîndi- 
rea lui protestatară, militantă, artă a reflectării estetice, a realității social- 
istorice. Creînd o suită de opere valoroase el a 
biți pictori, prezent în conștiința celor multi, 
avînd un loc de frunte în cultura noastră.

Poșta 

redacției

DE VORBĂ
DESPRE
PROZĂ

elierul de aparataj de 
iță și lăcătușul Iulian 

un nou lot de sepa- 
-1 250 A.

PA VEL M. RUSU (Brașov). — 
Chiar dacă — așa cum ne-o reco
mandați — încercarea dv. e inspi
rată din viața cooperativelor agri
cole de producție, ea nu se poate 
bucura de „aprecierea favorabilă" 
la care rîvniți. Pe lingă o seamă de 
stîngăcii stilistice evidente în ma
nuscrisul dv., de fraze construite 
adesea din formule oficioase, lu
crarea are și lipsuri de conținut. Ne 
referim, întîi de toate, la împreju
rarea că nu reușiți să ne convingeți 
de autenticitatea faptelor pe care le 
narați. Părea, la un moment dat, că 
vom asista la o confruntare între 
un țăran înapoiat care, pentru a-și 
întări poziția, își ponegrește tovară
șul de muncă pe de o parte, și un 
conducător avansat căruia îi repug
nă intriga și calomnia, pe de alta. 
Dar confruntarea nu se produce și 
președintele îi mîngîie mîna bătrî- 
nului îngrijitor de porci ca... un 
flăcău pe a iubitei.

V-am dori un pasionat cititor de 
literatură.

FLORIN MANEA (Brașov). — Vă 
recomandăm să citiți nuvelele La 
răzeși de V. Em. Galan (e inclusă 
în volumul De la potop încoace) și 
Ploaia albă de Dumitru Radu Po
pescu (o găsiți în culegerea Umbrela 
de soare). Veți vedea cum poate fi 
exploatată tema abordată de dv. în 
încercarea Semnul.

MIHAIL ECOVIU-RACOVICEA- 
NU (Timișoara) și C. BRÎNDUȘOIU 
(Reșița). Deocamdată nu.

GR. ȚEPEȘ (București). — Aveți 
un condei sprinten. Barba lui Moș 
Trofin e însă o anecdotă mult prea 
lungită. Prea multe calcule matema
tice și prea multe clișee. Dialogul 
nu pare, pe alocuri, al unor oameni 
maturi chiar dacă sînt puși pe glu
mă, ci al unor copii :

,,— Și chiar c-ai rămas de min
ciună — îi răspunse președintele 
rîzînd.

■— Ba n-am rămas !
— Ba ai rămas !
— Ba n-am rămas, că m-am an

gajat...
— Ba ai rămas, că te-ai angajat 

că...“
Vă recomandăm, deocamdată, 

multă lectură, studiu susținut. Vă 
așteptăm și cu alte încercări.

AUREL I. PREDA (Tîrgoviște), — 
Memorialistica se bucură de un 
mare succes la public, fiindcă lasă 
cititorului sentimentul autenticității. 
Aceasta, însă, nu înseamnă că rela
tarea oricărei amintiri trebuie să fie 
neapărat literatură. Ce e ciudat, e 
că, povestind amintiri din copilăria 
dv. lăsați impresia că spuneți lucruri 
incredibile, fiindcă puneți accentul 
pe elementul spectaculos și nu pe 

mobilurile sufletești ale întîmplări- 
lor pe care le narați.

OVIDIU TEODORU (Iași). — Aveți 
de spus lucruri interesante, dar a- 
ceasta nu se poate face în fraze ca 
acelea pe care le cităm : „Nu 
mi-am închipuit, că un om la vîrsta 
lui Ion Bogdănici să se supună așa 
de repede regulilor potrivit cărora, 
cîteodată unii vorbesc sincer, își 
dezvăluie toate trăsăturile de carac
ter independent de voința lor, in- 
trînd suav într-o dantelărie fină 
lucrată cu meșteșug și experiență, 
fără a fi supuși unor „inoculări" de 
natură psihologică, care să le știr
bească demnitatea. De aceea, văzînd 
că Ion Bogdănici s-a încurcat prea 
tare în dantelăria despre care vor
beam, i-am spus..."

ALEX. HANDREA (Brașov). — 
Vedeți răspunsul de mai sus.

I. SUCEVEANU (Iași). — Preșe
dinta unei cooperative agricole de 
producție e, înainte de toate, un 
conducător, un om matur deci. Nu 
se poate, prin urmare, comporta ca 
o fetișcană oarecare din literatura 
romanțioasă practicată pe vremuri 
de către unii scriitori pentru uzul 
unor cititoare de un gust îndoielnic.

EUGEN LUCA
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FORMAREA POPORULUI ROMlN
de prof. univ. MIHAIL MACREA 

de la Universitatea din Cluj

0
 curiozitate firească îndeamnă 

pe oricine să se întrebe cine 
este poporul din care face par
te, cînd s-a format acest po

por, din ce strămoși se trage, cu 
cine este înrudit și de cînd locuiește 
pe teritoriul pe care se găsește și 
astăzi ? La asemenea întrebări este 
de datoria istoricilor să răspundă.

Documentele istorice arată că ro- 
mînii au locuit dintotdeauna în cele 
trei țări romîne : Moldova, Munte
nia și Transilvania. Conștiința ori
ginii romane e mărturisită începînd 
cu Ioaniță, conducătorul romînilor 
ziși vlahi din Balcani pe la 1200, 
de cronicarii din veacul al XVII-lea, 
de istoricii Școlii ardelene de la sfîr- 
șitul secolului al XVIII-lea și începutul 
secolului XIX, și de aproape toți isto
ricii romîni de pînă astăzi. „De la Him 
ne tragem și cu a lor cuvintele ni-s 
amestecate" spunea cronicarul Grigo- 
re Ureche. Iar Dimitrie Cantemir a- 
răta că romanii „sînt strămoșii noștri 
a moldovenilor, muntenilor, ardeleni
lor șl a tuturor ori unde se află a ro
mânilor", care „niciodată piciorul din 
hotarele sale afară nu șl-au scos, ci 
intlpțl și nezmulși au rămas".

La fel cronicarii, călătorii șl învăța- 
ții străini, începînd de la cei bizantini 
din secolul al XI-lea și pînă la uma
niștii din secolele XV—XVI, ca și scri
itorii de mai tîrziu, au remarcat și 
mărturisit atît înrudirea limbii vorbite 
de romîni cu limba latină, cît șl des
cendența lor din romanii aduși în Da
cia de Traian. Există însă și unii is
torici printre care Sulzer, Engel, R. 
Roesler, toți de origină austriacă, care 
fără să poată nega origina romană a 

Unelte agricole șl meșteșugărești din secolul «I 
V-le* e.n. descoperite U Brațe! (regiunea Brașov).

romînilor, tăgăduiesc că ei ar fi lo
cuit din totdeauna în nordul Dunării. 
Acești istorici susțin că romînii nu sînt 
urmașii coloniștilor romani aduși 
de Traian în Dacia, ci s-au format ca 
popor în sudul Dunării, de unde au 
venit apoi în nordul fluviului în ținu
turile în care locuiesc astăzi. Adver
sarii continuității romînilor în Dacia 
nu au putut arăta însă documentat nici 
unde anume, în care ținut din sudul 
Dunării s-a format poporul romîn, nici 
în ce împrejurări istorice a emigrat 
el în nordul acestui fluviu. Pe de altă 
parte, apărătorii autohtoniei (cei care 
susțin că romînii s-au format și dez
voltat din totdeauna pe teritoriul Ro- 
mîniei de astăzi) istorici, filologi, etno
grafi, cu toate argumentele variate pe 
care le-au adus în sprijinul tezei lor 
n-au putut multă vreme să aducă do
vezi mai directe și care să nu poată 
fi contestate nicicum de orice istorie 
de bună-credință. Astăzi, asemenea 
dovezi arheologice, lingvistice, etno
grafice există însă și numărul lor 
crește necontenit, pe măsură ce cerce
tările se adîncesc și se amplifică. Ele 
se referă la epoca stăpînirii romane 
în Dacia, cît și la vremurile de după 
Aurelian și sînt menite să spulbere 
pentru totdeauna, ca fundamental 

greșită, părerea potrivnică autohtoniei 
romînilor.

★

Primul act care stă la temelia pro
cesului formării poporului șl a limbii 
romîne îl constituie cucerirea Daciei 
de către romani, în urma căreia au fost 
aduși în Dacia coloniști din toate 
părțile imperiului roman. Cultura ro
mană materială și spirituală se im
pune în elementele și formele ei noi și 
avansate. Toți istoricii și cercetătorii 
de specialitate sînt de acord că o pu
ternică romanitate s-a alcătuit în Da
cia, care a cuprins întreaga populație 
a provinciei. Această romanitate nu 
era însă nici pe departe atît de cu
rată din punct de vedere etnic cum 
căutau să o prezinte istoricii Școlii 
ardelene. Studiul inscripțiilor, mai a- 
les pe piatră, în număr de vreo 2 000, 
arată că romanitatea din Dacia s-a 
alcătuit din oameni de origină foarte 
diversă, veniți nu atît din Italia, ci 
mai ales din celelalte provincii ale 
imperiului (insulele britanice, Galia — 
Franța de astăzi — Hispania, Africa, 
Grecia și Asia Mică). Toți însă vor
beau limba latină, erau purtători ai 
civilizației romane și trăiau după obi
ceiurile și forma de viață romană.

Romanizarea a cuprins și vechea 
populație dacică, cucerită de ro
mani, spre deosebire de ceea ce cre
deau istoricii Școlii ardelene și de 
ceea ce au susținut apoi cu îndărăt
nicie unii istorici străini, dacii nu au 
fost nici exterminați pînă la unul, 
nici alungați din Dacia. Cercetările 
arheologice dovedesc, fără putință de 
tăgadă, că dacii au trăit mai departe 
sub stăpînirea romană, la vechile lor 

vetre, ca populație supusă și în cea 
mai mare parte lipsită de drepturi.

Alături de romani, dacii sînt un alt 
element din care s-a format mai tîr
ziu poporul romîn. Ca străvechi locu
itori ai acestor ținuturi, ei leagă de 
trecutul mai îndepărtat populația 
daco-romană rezultată din îmbinarea 
celor două elemente etnice de bază.

★
Al doilea moment important în pro

cesul formării poporului romîn este 
actul retragerii stăpînirii romane din 
Dacia în anul 271 e.n., la începutul 
domniei împăratului Aurelian. Unii is
torici afirmă că după Aurelian nu ar 
mai fi rămas în Dacia populație ro
mană.

Cercetările istorice, analizînd mai 
amănunțit relatările scriitorilor antici, 
au putut dovedi însă că din ele nu 
rezultă că întreaga populație a pro
vinciei ar fi fost retrasă din Dacia pe 
vremea lui Aurelian, ceea ce nici nu 
ar fi fost cu putință în acele vremuri. 
Se admite că din Dacia au fost retrase 
armata, funcționarii și administrația, 
la care se vor fi adăugat oamenii mai 
bogați și toți cei a căror soartă era 
strîns legată, într-un fel sau în altul, 
de imperiul roman. Dar o bună parte 
din populație, mai ales cea săracă și 
oropsită, nu și-a urmat stăpînii în re
tragere, ci a rămas pe loc, în vechile 
așezări și la vechile vetre.

Această populație păstrează tradi
țiile romane și dezvoltă mai departe 
cultura ei proprie, deosebită de aceea 
a popoarelor migratoare, care po
posesc vremelnic pe pămîntul țării 
noastre și cu care intră în contact.

Daco-romanii din fosta Dacie sînt 
singurul element etnic de continuitate, 
care s-a menținut neclintit secole de-a 
rîndul în nordul Dunării. Ei au trans
mis și popoarelor migratoare elemen
te de cultură, în ceramică, ritual de 
înmormîntare și altele. Tot ei au păs
trat și au transmis și popoarelor așe
zate ulterior pe teritoriul fostei Dacii 
o parte din toponimia antică, mai a- 
les numele marilor rîuri, ca Dunăre, 
Prut, Șiret, Argeș, Olt, Mureș, Someș 
Tisa, Timiș.

★

Prin așezarea slavilor, mai întîi în 
nordul Dunării, apoi pe la 600 e.n. și 
în sudul marelui fluviu, romanitatea 
dunăreană, rezultată din romanizarea 
populației dace și tracice din Dacia 
și Moesia și dezvoltată în strînsă u- 
nitate lingvistică și culturală și în 
continuitate geografică, suferă o pu
ternică lovitură, avînd ca rezultat 
spargerea unității ei și formarea de 
grupuri romanice mai mari sau mai 
mici. In urma acestui fapt, grupurile 
respective au început să se dezvolte 
separat. Despărțirea grupurilor alcă
tuite din romanitatea orientală, daco- 
moesică și izolarea daco-romanilor 
de pe teritoriul țârii noastre va fi de
finitiv înfăptuită ceva mai tîrziu, după 
așezarea în teritoriile din sudul Du
nării a bulgarilor șl înființarea pri
mului stat bulgar, ca și prin întreaga 
evoluție istorică ulterioară.

Slavii sînt al treilea element etnic și 
lingvistic care a contribuit la for
marea limbii și a poporului romîn. 
Conviețuirea slavilor cu daco-romanii 
a avut loc timp îndelungat la nord de 
Dunăre. Rezultatul a fost asimilarea 
slavilor de către daco-romani, în timp 
ce în sudul Dunării slavii mai nume
roși au asimilat populația romanizată 
de acolo (ca și pe vechii bulgari, de 
neam turc, de altfel, pătrunși acolo 
după aceea) sau au deplasat-o spre 
sud, în peninsula Balcanică, unde 
grupurile romanice au ajuns să for
meze dialecte diferite de cel daco- 
romîn care se constituie în nordul Du
nării.

Influența slavilor asupra daco-ro
manilor s-a manifestat în limbă, cul
tură și organizare socială. Cu toate 
acestea, limba romînă și-a păstrat

Magazin
[științifici
COMBINA PENTRU 
RECOLTAREA 
SFECLEI
DE ZAHĂR

La uzina de mașini 
agricole din Dnepro
petrovsk (U.R.S.S.) a 
fost construită o com
bină pentru recoltarea 
sfeclei de zahăr, care 
poate fi atașată la un 
tractor. Ansamblurile 
agregatului sînt acțio
nate de motorul trac
torului. Un dispozitiv 
hidraulic de urmărire 
conduce combina in 
mod automat după 
osiile tractorului în 
funcție de direcția rîn- 
durilor.

După operația de 
tăiere a frunzelor, care 
se face cu un cuțit în 
formă de disc, se face 
recoltarea rădăcinilor 
de sfeclă.

TRANSPLANTĂRI 
DE PLĂMÎNI

Tot mai dese sînt în
cercările făcute de chi
rurgi în vederea înlo
cuirii unor organe din 
corpul omului. Dificul

tățile în această pri
vință sînt încă destul 
de mari. Se fac însă 
multe experiențe pe a- 
nimale. Una din aceste 
experiențe este și aceea 
făcută recent de chi
rurgul japonez dr. Y. 
Țudzy de la Universi
tatea din Nagasaki

care, in urma unei o- 
perații complicate, a 
reușit să transplanteze 
unui cîine plămîni lu- 
ați de la un alt cîine. 
Animalul operat a 
trăit apoi timp de 91 
de zile.

Această experiență a 
profesorului japonez 
ne arată că nu este de
parte timpul cînd ase-

caracterul șl structura sa fundamen
tală de limbă romanică, atît în ceea 
ce privește lexicul, adică numărul și 
folosirea cuvintelor, cît și gramatica. 
De la slavi, limba romînă a preluat 
un mare număr de cuvinte, chiar din
tre cele mai des întrebuințate și din 
toate domeniile de activitate.

O limbă romînă, deosebită de cele
lalte limbi romanice, dar vorbită de 
întregul popor romîn, există numai 
după asimilarea elementelor slave. 
Tot așa de poporul romîn nu se poate 
vorbi decît după contopirea slavilor 
cu marea masă a daco-romanilor. 
Procesul acesta de asimilare a limbii 
și a populației slave are loc în perioa
da de conviețuire a daco-romanilor 
cu slavii (între secolele VII—IX). In 
sec. X acest proces al formării po
porului romîn poate fi considerat pe 
deplin înfăptuit.

La prima pătrundere a ungurilor în 
Transilvania, care are loc în secolul 
X, ei întîlnesc aici, după relatarea 
cronicarului anonim din secolul XII, o 
formație statală a romînilor de pe So
meș condusă de către Gelu, duce, 
adică voevod, al blachilor de dincoa
ce de păduri, adică de la est de Me- 
seș. Tot așa în Dobrogea e cunoscut 
jupanul Dimitrie (943), iar a]ti condu
cători locali sînt amintiți ducînd tra
tative și supunîndu-se împăratului bi
zantin loan Zimisces.

în secolul X romînii trăiau în stătu
lețe cu organizare socială feudală, 
înfiripate pe „țări’, adică pe văi și 
unități geografice. De acum înainte 
ei vor fi amintiți fără întrerupere de 
toate izvoarele istorice în ținuturile pe 
care le locuiesc pînă astăzi. In de
cursul secolelor următoare romînii vin 
în contact cu multe alte popoare, une
le dispărute astăzi, de la care vor pre
lua cîte ceva. Astfel, la elementele 
lingvistice daco-romane și slave de 
bază ale limbii romîne se vor adăuga 
cu timpul numeroase alte elemente le
xicale mai noi, pecenege, cumane, u- 
crainene, ruse, poloneze, sîrbești, bul
gărești, ca și maghiare, mai apoi tur
cești, neo-grecești, iar în vremurile 
mai noi, — italiene, franceze, germa
ne, engleze care îmbogățesc lexi
cul limbii romîne, dar care nu-i mai 
modifică structura ei gramaticală de 
bază, care rămîne în esențe^ romană.

Folosind toate izvoarele care le stau 
astăzi Ia dispoziție, ca cele arheolo
gice, lingvistice și etnografice, isto
ricii noștri dau răspunsul documentat 
la problema formării limbii și poporu
lui romîn.

menea transplantări de 
organe se vor putea 
face cu succes și la 
om.

INIMA 
ARTIFICIALA

Vorbind despre po
sibilitatea înlocuirii ini
mii la bolnavii cardi
aci, medicul american 
dr. W. Colff din Cle
veland (S.U.A.), a ară
tat, la recentul congres 
al Asociației europene 
pentru dializă și trans, 
plantarea de organe, 
că în curînd inima bol
navilor cardiaci va pu
tea fi înlocuită cu niș
te pompe minuscule. 
Dr. Colff s-a referit Ia 
experiențele în cursul 
cărora unii oercetători 
au reunit să mențină în 
viață timp de 30 de 
orr un vițel a cărui 
inimă naturală a fost 
înlocuită cu un sistem 
de pompe mici. D- a- 
semenea, el a prezen
te* î» fata part’eipan- 
ților la amintitul con
gres un film în care se 
arăta un cîine cu inimă 
artificială La cinci 
ore după detașarea ini
mii sale naturale și în
locuirea ei cu o inimă 
artificială cîinele a 
băut apă, iar după opt 
ore și-a manifestat do
rința de a fi mîngîiat.
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Împotriva

Vietnam
K z'A pinia publică mondială urmă- 
L’ I I rește cu adîncă neliniște desfă- 

șurarea evenimentelor din Viet
nam. Zilnic ziarele anunță in- 

j tensificarea acțiunilor agresive ale 
■S.U.A. împotriva R. D. Vietnam, zil
nic aflăm noi amănunte cu privire la 
bombardarea unor localități, mitrali
erea femeilor și a copiilor, incendi
erea cîmpurilor de orez, despre folo
sirea gazelor toxice, a bombelor cu 
fosfor alb și napalm. „Am văzut mi
nele din Hung-Tien și Tanh Dong, 
unde au fost mitraliați femei și copii 
— exclama plin de indignare Michel 
Vincent, trimisul special al ziarului 
L’Humanite. ...Spectacolul care mi 
i-a înfățișat a fost deosebit de trist — 
nota el. în sătulețul în care mă aflu, 
au fost distruse o distilerie, o între
prindere de reparat unelte agricole — 
obiective ale industriei regionale des
tinate să transforme produsele agri
cole din cîteva cantoane".

Soldații americani au venit mai în- 
ții în Vietnamul de sud în chip de 
„consilieri" militari, pretextînd că vor 
să apere poporul de aici. S-a văzut 
însă curînd ce picioare scurte avea a- 
ceastă 
dovedit 
diază și 
alegere.
lagăre de concentrare pe care, de ochii 
lumii, le botează „sate strategice". 
Acum, războiul nedeclarat din Vietna
mul de sud a fost extins și asupra 
R. D. Vietnam. Agresorii vor să para
lizeze construcția pașnică din R. D. 
Vietnam, să nimicească tot ce a con
struit poporul. Cei ce au străbătut a- 
ceastă republică au fost uimiți de în
flăcărarea în muncă a poporului care 
a dat un tribut greu de sînge pentru 
eliberarea sa

Anul 1965 este pentru poporul din 
R. D Vietnam ultimul an al cincina
lului. Țară pe vremuri înapoiată, se
cătuită de împilare și război, R.D. 
Vietnam a pășit cu curaj pe drumul 
industrializării socialiste, angajîn- 
du-se în traducerea în viată a unor 

minciună. „Consilierii" s-au 
a fi agresori sadea care incen- 
distrug satele, omoară fără 

îngrămădesc populația în

proiecte mari, hotărîtoare pentru dez
voltarea economiei naționale. Astăzi 
sînt aici peste 1 000 de fabrici și uzine, 
printre cane 217 întreprinderi mari ; 
producția de energie electrică va fi la 
sfîrșitul anului 1965 de 600 milioane 
KWh, în timp ce în anul 1939, anul de 
dezvoltare economică maximă din 
timpul dominației coloniale franceze, 
această producție a depășit doar cu 
puțin 120 000 KWh. A fost efectuată o 
reforma agrară care a dat pămînt și 
vite unui număr de 10 milioane de ță
rani. In perioada 1958—1960, transfor
mările socialiste au făcut ca în coo
perativele dte producție să lucreze cu 
avînt 11 milioane de țărani.

Această ța»ă pașnică este acum o- 
biectul agresiunii americane. Lumea 
întreagă condamnă S.U.A. pentru ac
țiunile sale. în mari mitinguri de pro
test, cu participarea unor oameni de 
diferite categorii sociale și diferite 
convingeri politice, agresiunea este 
înfierată cu tărie. în orașul japonez 
Naha sau în cel italian Genova, la 
Paris ca și la Londra, oamenii își ri
dică vocea întru apărarea poporului 
vietnamez. Organizații obștești, oa
meni de știință, personalități eminente 
din diferite țări trimit președintelui 
Johnson scrisori și mesaje de protest. 
Consiliul municipal din Florența a 
adoptat o hotărîre prin care populația 
este chemată să-și ridice glasul de 
protest împotriva bombardamentelor 
barbare și folosirii gazelor de către 
S.U.A. in Vietnam. Primarul orașului 
grec Mitilena, împreună cu cîțiva con
silieri municipali, medici și profesori 
din acest oraș au semnat un mesaj 
de protest în care condamnă actele 
agresive ale Statelor Unite împotriva 
Vietnamului. Parlamentari englezi 
cer guvernului lor să înceteze spriji
nul acordat politicii S. U. A.

Proteste vehemente se aud chiar 
din rîndurile poporului american. 500 
de cunoscuți intelectuali americani și 
personalități ale vieții publice din 
Statele Unite au adresat de curînd o 
scrisoare președintelui Johnson. în

pecetluiesc cauza nepopulară a 
războiului în Vietnam.

care 
continuării 
„Nu ar fi oare mai prudent și mai 
just de a lua o inițiativă în vederea 
instaurării păcii în Vietnam... ?“ în
treabă ei, pe bună dreptate.

Discursul președintelui Johnson 
în care se afirmă intenția de a conti
nua agresiunea americană în Viet
nam, a întîmpinat critici chiar în 
sînul congresului S.U.A. într-o de
clarație a deputatului republican P. 
Findley, membru al Camerei Repre
zentanților, la care s-au alăturat alți 
nouă congresmeni, se subliniază că 
președintele Johnson, „nu a făcut de- 
cît să repete două teme vechi care nu 
promit nimic, și anume hotărîrea de 
a continua în mod unilateral războiul

Victime ale agresiunii americane în Vietnam

chinuitor din junglă și dorința de a 
trimite și mai mulți dolari în Asia de 
sud-est“.

Poporul romîn, pronunțîndu-se per
severent pentru promovarea în viața 
internațională a unei linii de. destin
dere a încordării și coexistență paș
nică între statele cu orînduire socială 
diferită, respinge categoric acțiunile 
agresive săvîrșite de S.U.A. în Viet
nam. Din simpatia caldă cu care este 
înconjurat, din manifestarea solidari
tății cu lupta sa, poporul vietnamez 
strînge noi forțe pentru a continua 
munca sa pașnică, pentru a-și apăra 
cuceririle, pentru a respinge agresiu
nea.

E. MARTIN

Din programul de radio și televiziune pe săptâmina 
18 —24 aprilie

RADIO

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 
ȘTIRI ; Duminică programul I : 7; 20; 22; 
23.32 . programul II 1.30; 10,30; 14; 19;
21 23. 0,52 programul III : 16; 21,30; in
fiecare zl de lucru ; programul I : 5; 6; 
7; 10. 12; 14; 16 : 20 : 22 : 23.52: programul
UI • 18: 21.30

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

DUMINICA prugramul I : 8,06 Muzică 
populară interpretată de Benone Slnules- 
cu și Constantin Bordeianu. 11,00 Melodii 
populare îndrăgite 12,05 Am îndrăgit o 
melodie — program de muzică ușoară. 
12.3(J Arii șl duete din cele mal iubite 
operete 15 00 Muzică populară cerută de 
ascultători 19.00 Duminica unui îndră
gostii reportaj muzical 20,15 Teatru la 
microfon .Moartea unui artist" — sce
nariu radiofonic de Horia Lovinescu 23,01 
Simfonia II -& în La major de George 
Enescu , programul II 7,00 Cîntece din 
folclorul nou 3J locuri 9.00 Muzică popu
lară cerută de ascultători 9.45 ..Tară 
mîndră înfloritoare1' - emisiune de cîn
tece 13.15 Melodii populare 14,10 Melodii 
încîntătoare 14,30 La microfon : Satira și 
umorul 16.00 Cîntece si jocuri populare.
16.45 Concert ghicitoare 17,15 Moment 
poetic .Coloana infinitului* — versuri de
dicate iul Brâncuși 19,05 „Ai să știi si tu 
ce-1 dorul'1 — program de romanțe. 21,45 
Pagini umoristice în lectura actriței Sil
via Dumitrescu-Timlcă

LUNI programul I : 6,07 Acordeonul 
vesel. 6,35 Cîntă taraful căminului cul
tural din Nicolina-Iași 9 04 Melodii popu
lare 11.15 Muzică corală 11,30 Soliști Șl 
orchestre de muzică populară 13.00 Ope
reta .Plutașul de pe Bistrița1* de Filaret 
Barbu (montaj muzical-llterar). 15.34 Din 
repertoriu] interpretilor de muzică popu
lară Ștefan Lăzărescu. Constantin Dobre 
și Alexandru Tltruș 17,15 Muzică corală 
de Gavriil Muzicescu 18 05 Melodii popu
lare îndrăgite de ascultători 19.00 Tri
buna Radio : Amintiri despre Uenln ; 

programul II : 8,00 Melodii populare. 10,05 
Cîntece și jocuri populare. 12,30 Din fol
clorul muzical al popoarelor. 14,35 Muzi
că populară. 16,00 Muzică populară din 
regiunile patriei 18,40 „Doina mea, doină 
frumoasă* — program de doine și jocuri 
populare.

MARTI : programul I : 8,06 „Poem ve
sel" de Gheorghe Dumitrescu, suită din 
baletul ,,Haiducii" de Hilda Jerea. 10,20 
Soliști și orchestre de muzică populară.
11,45 Cîntă corul căminului cultural din 
Săliște. regiunea Brașov, dirijor Gheor
ghe Șoima. 12,30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare. 18,30 Muzică populară 
cerută de ascultători ; programul II : 7,45 
Jocuri populare. 11,55 Muzică populară 
Interpretată de Maria Cotîrlea șl Nicolae- 
Bob Stănescu. 13,45 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii de stat 
din Arad 17.15 Muzică corală în Inter
pretarea Ansamblului de stat de cîntece 
și dansuri din Tîrgu-Mureș. 18.00 Cîntece 
populare 18,30 Muzică ușoară. 19,55 Con
cert de muzică populară. 21,35 Oameni de 
seamă din Istoria culturii : Jules Verne.

MIERCURI : programul I : 6,10 Melodii 
populare interpretate la cobză. 8,06 Melo
dii populare. 9,32 Folclor muzical din Ba
nat 10,03 Melodii distractive 10,30 Pagini 
literare despre Lenin. 12,03 ,,Sus la mun
te. la Izvor- — in program cîntece ciobă
nești 12,50 Arii din operete interpretate 
de Ion Dacian. Cornelia Seracin. George 
Mircea, Elena Slmionescu. Ion Stoian. 
15,00 Din cîntecele si dansurile popoare
lor : programul II : 15,05 Cîntece și
jocuri 16.00 Muzică populară 18.30 Capo
dopere ale literaturii : „Scrinul negru” 
de George Călinescu. 19,30 Teatru la mi
crofon : ..Orologiul Kremlinului" — adap
tare radiofonică după piesa lui Nikolai 
Pogodin.

JOI : programul I s 10,30 Muzică popu
lară. 12.15 Cîntă formația de muzică ușoa
ră condusă de Horia Ropcea. 12.30 Lec
turi la cererea ascultătorilor. 13,03 Cu 
cîntecul și locul pe întinsul patriei. 15.36 
Melodii populare. 16,30 Prietena noastră 

cartea : Pagini ale scriitorilor noștri cla
sici în lectura unor actori de frunte. 17,15 
Cu microfonul prin regiunea Galați. 17,35 
Cîntece din folclorul nou și jocuri popu
lare ; programul II : 11,03 Coruri de Di- 
mitrie Cuclin 13,30 Medalion : Iulia Haș- 
deu de A. Negreanu. ÎS,30 Versuri despre 
Lenln. 16,00 Soliști și formații artistice 
de amatori. 18,00 Lucrări corale. 19,05 Ro
manța șl interpretul preferat. 19,30 Cu 
magnetofonul la Institutul de etnografie 
81 folclor : Popas în lumea baladei (emi
siunea a Il-a).

VINERI ; programul I : 8,30 Rapsodia 
romînă de Ciprlan Porumbescu ; Două 
schițe simfonice „Cuvinte din bătrîni* de 
Ion Nona Ottescu. 9,45 Muzică populară 
interpretată de Ion Crețu și Haralambie 
lovită. 10,03 Teatru la microfon. Medalion: 
Ion Mânu. 12,31 Folclor muzica! din 
Transilvania. 15,00 Muzică populară ceru
tă de ascultători. 18,15 Din comoara fol
clorului nostru ; programul II : 12,00 Bu
chet de melodii populare. 13,30 Limba 
noastră. „Gramatica în școală" — vor
bește acad. prof. Al. Graur (reluare). 
14,35 Soliști de muzică populară. 15.30 Din 
țările socialiste. 16.00 Din repertoriul ln- 
terpreților de muzică populară Maria 
Peter și Fănică Stănescu Românești.

SIMBATA : programul I : 8,06 Folclor 
muzica] din Oltenia. 11,00 Muzică popu
lară 12,20 Cîntece despre tineret. 12,40 
Melodii populare interpretate de Artemi- 
za Bejan și Nelu Orian. 13,10 Din crea
ția compozitorului George Stephănescu.
15.45 „Cît ii Maramureșul" — program de 
melodii populare 17.00 Poemul folcloric 
„Pe Dunăre în jos* de Paul Constanti- 
nescu. 17.15 Pagini din literatura antifas
cistă universală 18.20 Muzică ușoară ro- 
mînească : programul II : 7.45 „Fluleraș
de fag mult zice cu drag" melodii popu
lare interpretate la fluier. 10.00 Patru 
cîntece pe versuri populare de Sigismund 
Toduță. voce Ion Budoiu. 10,31 Din mu
zica popoarelor. 15,05 Din repertoriul ln- 
terpreților de muzică populară Victoria 
Baciu, Victor Bulzan și Stela Firulescu. 
19.05 Melodii populare îndrăgite de as
cultători. 19 30 Pagini din opera scriitoru
lui Ion Pas în lectura autorului. 23,05 Pe
trecere dansantă.

TELEVIZIUNE
DUMINICA

11,00 Emisiunea pentru sate. Din cu
prins : O lucrare de cea mai mare însem
nătate : însămînțarea porumbului. • Te
lejurnalul satelor ■ Noutăți de la sta
țiunea experimentală agricolă „Dobrogea” 
• Răspundem telespectatorilor • Artiști 
amatori în Studio : Orchestra de muzică 
populară a cooperativei „încălțămintea 
manuală* După amiază — Fotbal : 
Transmisiune de la stadionul ,,23 August” 
a întîlnirilor dintre echipele : Progresul— 
Crișul Oradea și Steaua—Steagul Roșu 
Brașov. 19,45 „Umbrelele din Cherbourg” 
— film. 21,15 Muzică distractivă cu Ilinca 
Cerbacev, Marina Votca. Constantin Dră- 
ghîci, Ovid Teodorescu șl orchestra Ho
ria Moculescu. 22,15 Telesport.

LUNI
19,50 Filmul artistic „Teama*. 21,35 

Umor în pilule. In cuprins, versuri vese
le, anecdote, scenete, proverbe sau defi
niții umoristice.

MARȚI
19,45 Omagiu lui Lenin — montaj de 

versuri 20.05 „Paris. Strada Lenln”. Fil
mul prezintă locuri șl documente legate 
de perioada petrecută de V. I. Lenin în 
Franța 21,00 Teatru în Studio. „Careta de 
aur" de Prosper Merim^e.

MIERCURI
Dumă amiază — Fotbal : Transmisiune 

de la stadionul „23 August* a întîlnirilor 
dintre echipele: Progresul—Dinamo Bucu
rești și Steaua—Rapid.

JOI
20,20 „Comoara din Vadul Vechi". O 

producție a Studioului cinematografic 
„București" 21.50 Cîntă soprana Marla 
Goia și baritonul Alexandru Farcaș.

VINERI
21,00 Emisiune de artă plastică : Muzeul 

Louvre (II). 21,40 Miniaturi... în operete.
SÎMBATA

20,00 ..Bigamul* - film. 21,45 Concert de 
estradă. Transmisiune de la Sofia.
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UNUI ARTIST 

AMATOR
Cu prilejul Festivalului 

bienal de teatru „I. L. Ca- 
ragiale".

Am cunoscut cel pu
țin doi: poetul D. 
Nanu și prozatorul 
1. A. Bassarabescu.

Cimpulungeanu D. Nanu. 
bard pe nedrept uitat, era 
un om de talent, cu o soli
dă cultură, o inimă de aur, 
naiv, prietenos și tare uituc. 
O mulțime de anecdote cir
culau pe vremuri, pe seama 
distracției lui D. Nanu Une
le le povestea el însuși, zîm- 
bind. ca și cum ar fi fost 
vorba de altcineva.

în tinerele, plecase spre 
Bruxelles Dar s-a dat jos 
din tren într-un orășel ne
însemnat. înainte de a fi a- 
juns în capitala Belgiei. A 
stat el vreo două săptămîni 
în acea localitate anonimă, 
pînă cînd într-o bună zi 
și-a dat seama că nu ni
merise în metropola spre 
care călătorise.

Si-a luat geamantanele și, 
în sfîrșit. iată-1 la Bruxelles. 
A tras la un hotel modest 
și a plecat să dea o raită 
prin oraș. Pînă să se întoar
că acasă, a uitat unde stă.

își aducea aminte, numai, 
că strada pe care era hote
lul la care trăsese se des
prindea dintr-un mare bu
levard și că paralel cu ea 
erau mai multe ulițe. A-n- 
ceput să bată, pe rînd. aces
te străzi și unde vedea un 
hotel, întreba pe portar:

— N-a descins la dum
neavoastră azi un romîn. 
Dimitrie Nanu ?

— Nu. domnule! îi răs
pundeau. cu indiferență, 
portarii.

Din stradă în stradă, din 
hotel în hotel, a nimerit a- 
colo unde trebuia.

își repeta întrebarea:
— N-a tras la dumnea

voastră azi un călător ro
mîn, Dimitrie Nanu ?

— Păi nu ești dumneata ? 
îi răspunse domnul ..con
cierge". surprins de o ase
menea întrebare.

Altă dată, la București, 
luase masa la restaurantul
„Bulevard". împreună cu 
alți scriitori, printre care 
St. O. Iosif.

Era o zi friguroasă de no
iembrie.

Cronică 
rimată

TRUFANDALE
Stau în patul lor, comod, 
Al răsadnițelor rod : 
Roșii, castraveți, ardei, 
Vinete și dovlecei. 
Zice-ardeiul : „Dochia baba 
Cam de mult sfîrșit-a treaba, 
Fustele și le-a schimbat. 
Vremea astăzi s-a-ndreptat * 
„Ne-a priit aici căldura 
(Sare roșia cu gura) 
Dar e cazul s-o cotim. 
Pe teren să mai ieșim. 
Sîntem mari, emancipate. 
Vrem să ne vedem plantate !“ 
„Sigur ! — vînăta răspunde — 
In răsadnițe pătrunde 
Aerul curat de-afară 
Cu parfum de primăvară..."

Grădinarii-au ascultat 
Si in cîmp le-au și mutat. 
Răsfățindu-se-n lut reavăn. 
Fiecare crește zdravăn 
Și visează, vezi mata.
Să ajungă trufanda...

Prins și eu de reverie. 
Le și văd in farfurie !

ȘTEFAN TITA

La plecare, ca să-i facă o 
farsă, Iosif luă și îmbrăcă 
pardesiul lui Nanu. Pe Ca
lea Victoriei, zgribulit în 
hăinuța lui. Nanu se uita 
cu admirație la losif.

— Mare noroc de voi ăș
tia care aveți pardesiel ex
clamă el uitîndu-se cu ad
mirație la losif și oftînd.

Un alt scriitor uituc 
era I. A. Bassara
bescu. autorul atî- 
tor admirabile schi

țe și nuvele, foarte aprecia
te. care se citesc și azi cu 
îneîntare.

Profesor la liceul din Plo
iești. Bassarabescu era un 
om pe cit de politicos, pe 
atît de distrat. Am auzit din 
propria lui gură. cîteva 
mici povestiri, pățanii din 
tren, de prin restaurante, 
din cafenele, de la Acade
mia Romînă. al cărei mem
bru corespondent era.

Intr-o zi, la Sinaia, i s-a 
părut lui Bassarabescu că 
vede, la masa unui restau
rant, un cunoscut.

S-a dus, jovial, spre el, 
cu mina întinsă:

— Ce mai faci, dragă Po- 
pescule ?

— Pardon, domnule, mă 
confundați l îi răspunse ce
tățeanul.

Seara, la Ploiești, la res
taurantul Berbec, l-a zărit 
pe Popescu, la o masă. S-a 
dus la el tot jovial și tot cu 
mina întinsă:

— Salutare, Popescule, , 
știi că azi te-am confundat 
cu un tip, la Sinaia 1

— Pardon, domnule, îi 
răspunse presupusul Popes
cu. „Eu sînt tot tipul de azi 
de la Sinaia...'

M-am întrebat de unde ai tu darul 
Și rostul vorbei cum te-ai priceput 
Să-1 potrivești așa, precum olarul 
își modelează vasul Iul de lut ?

Mi-ai spus că meșteșugul se învață 
Și nimeni nu se naște învățat,
Iar cine-ascultă-a inimii povață 
Găsește-n artă drum adevărat.

Te-am admirat cu cită măiestrie 
Pe scenă știi să Joci ca un actor.
Deși nu-ți faci din artă meserie 
Și n-ai trecut pe la Conservator,

In rîsul tău și-n lacrimile tale 
Atît firesc și-atîta suflet pui.
Incit n-ar șovăi nici Caragiale
Să-ți dea un loc de cinste-n teatrul Iui I

TUDOR MAINESCU

Treningul avocat
L

a o ședință a Con
siliului raional

’U.C.F.S. Drăgă-
nești-Vlașca, a fost 

criticată, ca de obicei, pen
tru lipsă de activitate 
obștească, profesoara de 
educație fizică Ana Chela- 
ru de la școala medie din 
comună. In sală s-a găsit 
însă și o voce care să-i ia 
apărarea :

— Tovarăși, prietenei 
mele Ana Chelaru, absol
ventă I.C.F. repartizată 
aici în noiembrie trecut 
(că pe cel viitor n-ar vrea 
să-1 mai apuce în Drăgă- 
nești-Vlașca) i s-a cerut 
să sprijine asociațiile spor
tive locale, ca și cum n-ar 
avea atîtea pe cap în afa
ra bigudiurilor ce șl le 
pune pentru coafat prin 
resurse locale. De aseme
nea, a trebuit să ia în pri
mire și materiale sportive 
în valoare de circa 20 000 
lei. Socotesc mai ales ulti
ma măsură nejustă, întru- 
cît ce putea să facă, de

.................................

Interviu cu dresorul de Iei
(Din revista „Vie Nuove“-Italia)

exemplu, cu 30 de trenin
guri, cînd acestea nu au o 
culoare în ton cu părul 
ei ? I s-a obiectat că în
tregul echipament le este 
destinat tinerilor ca să 
facă sport. Aceștia se 
plîng pe toate drumurile 
că nu văd echipamentul 
deloc. Dar ce e vinovată 
tovarășa Chelaru dacă du
lapurile din magazie n-au 
geamuri ? Să fie criticați 
tîmplarii care le-au făcut 
fără vizibilitate, nu să i se 
ceară ei să predea echipa
ment cu regularitate, ui
tîndu-se că o profesoară 
de educație fizică predă 
gimnastica, nu tricouri sau 
bocanci.

La drept vorbind, a îm
părțit ceva din materiale: 
trei bluze le-a dat astă 
iarnă secretarei, bibliote
carei și contabilei școlii. 
Le-a rugat ea să le verifi
ce rezistența. Bluzele s-au 
dovedit de bună calitate și 
nu s-au rupt, deși au fost 
purtate zilnic în cele opt 
ore legale de serviciu, plus 
cele de acasă. N-a putut fi 
însă verificată și calitatea 
plaselor de la porțile de 
handbal, cele trei salaria
te refuzînd să le încerce 
sub motiv că au fost ținu
te toată iarna afară și au 
găuri prea mari, nefiind 
bune pentru piață.

Tineretul local zice că 
ea n-a făcut nimic pentru 
sportul din comună, uitînd 
rapoartele ce le prezintă 
periodic către onor U.C.F.S. 
Sportivii se plîng că nu 
i-a însoțit nici măcar la 
faza raională a Sparta- 
chiadei, disputată în co
muna Crovu. Nu-i adevă
rat : i-a însoțit... cu gîn- 
dul. Și asta tot din vina 
U.C.F.S. : de ce a progra
mat faza la Crovu și nu, 
de pildă, la București,

unde ei îi place să se ducă 
atît de des și să-și petrea
că timpul liber ?

în încheiere., recunosc că 
n-a sprijinit nici prea-prea, 
nici foarte-foarte activita
tea sportivă din Drăgă- 
nești-Vlașca. Dar cum ea 
are o mare putere de mun
că, însemna să facă din 
asociațiile noastre frunta
șe pe raion, dacă nu chiar 
pe regiune sau pe țară. Or, 
asta i-ar fi adus evidenție
re și popularizare, lucruri 
de care fuge din modestie, 
în plus, aflîndu-se de 
realizările ei, ar fi venit 
de la ziar să o fotografie
ze, sau chiar de la televi
ziune. S-ar fi făcut deci 
niște cheltuieli de depla
sare și diurnă, pe care ea 
le-a evitat. Cu toate astea, 
în ședințele consiliului ra
ional U.C.F.S. este critica
tă în Ioc să 1 se aprecieze 
contribuția la opera de 
economisire a unor fon
duri bănești de care nu 
vrea să vorbească, pentru 
că. așa cum spuneam, nu-i 
place să se laude...

Zicînd acestea, vorbi
toarea se îndreptă grăbită 
spre ușă. Atunci consta
tarăm cu surprindere că 
ceea ce luasem drept o 
tînără, era de fapt un tre
ning gol, fără corp și fără 
cap. Strigarăm după mis
teriosul trening, îl între
barăm cine e, îl rugarăm 
să se întoarcă. Dar el dis
păru fantomatic. Cercetă
rile ne-au dus la conclu
zia că e vorba de un tre
ning dat de profesoara 
Chelaru unei prietene care, 
grijulie, s-a gîndit să-i ia 
apărarea. Și și-a trimis 
treningul avocat.

La așa avocat, așa apă
rare.

V. D POPA 
și M. LERESCU

REDACȚIA : București Plata „Scînteti' Tel 17.60.10. Interior 1884 Abonamente 13 lei anual Abonamentele se tac la oficiile poștale, prin 
factorii poștali și difuzorli voluntari. TIPARUL : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii * 40.001


