
TRĂIASCĂ 1 MAI, ZIUA SOLIDARITĂȚII 
INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC!

Revistă săptăminală a Așezămintelor culturale

Anul 67 — Seria II

Miercuri

28 aprilie 1965

8 pagini — 25 bani

ARMINDEN
De trei sierturi de veac, in aceste zile de pri- 

mavarâ, sub steagul roșu al solidarității inter
naționale, muncitorii din lumea intreagă pășesc 
din an in an tot mai mulți, mai uniți și mai tari, 
dovedindu-și hotărîrea fermă de a lupta pentru 
progres și pace, tncepind din anul 1890, clasa 
muncitoare din Rominia s-a alăturat muncitori
lor de pretutindeni, sărbătorind, ca o singură 
armată, ziua de 1 Mai. Zeci de ani, pentru oa
menii muncii din Rominia, această măreață zi 
nu a fost o sărbătoare, ci o zi de grele încer
cări în care unii dintre cei ce manifestau erau 
arestați și închiși, bătuți șl schingiuiți, iar alții 
chiar uciși. Ziua de l Mai, pentru muncitorii din 
țara noastră constituia nu numai un prilej de 
afirmare a solidarității cu proletariatul din ce
lelalte țări ale lumii, ci și unul de luptă pen
tru drepturile tuturor oamenilor muncii din Ro- 
mînia — țărănimea asuprită de burghezie și 
moșierime. intelectualii și toate celelalte cate
gorii de oameni ai muncii.

Astăzi, poporul nostru, eliberat de exploatare, 
întâmpină ziua de 1 Mai într-o atmosferă de en
tuziasm. creată de mărețele realizări în toate 
domeniile de activitate, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn. Sărbătorim ziua da 
1 Mai în condițiile victoriei definitive a socia
lismului la orașe și sate, a unui continuu pro
gres spre bunăstare și fericire Despre aceste 
condiții vorbesc industria socialistă înfloritoare, 
agricultura mereu mai prosperă, traiul îmbel-, 
șuqat al oamenilor muncii de la orașe și sate.

De opt ori și jumătate este mai mare pro
ducția globală Industrială de azi decît cea din 
1938 Tn perioada 1960—1964. producția agrico
lă medie a tarif a fost cu 12 la sută mai mare 
decît media celor cinci ani anteriori. In aceiași 
perioadă s-a produs anual un spor mediu de 
peste 1 milion tone cereale 180 000 tone floa
rea soarelui. 800 000 tone sfeclă de zahăr.

Aceste mari sporuri de recoltă sînl rodul 
vredniciei oamenilor muncii de pe ogoare, al 
sprijinului dat de partid șl guvern, de clasa 
muncitoare Zeci de mii de tractoare, semănă
tori mecanice șl combine, mii și mii de tone 
îngrășăminte au fost puse la dispoziție agri
culturii de către stat, zeci de mii de specialiști 
cu studii medii și superioare sprijină țărănimea 
în buna organizare a producției. Aproape un 
milion de țărani cooperatori își îmbogățesc cu
noștințele. urmînd cursurile învătămîntului agro
zootehnic de masă

A sporit bogăția țării, au sporit și veniturile 
poporului Traiul lui se îmbunătățește continuu. 
Salariul real a fost în 1964 cu aproape 28 Ia 
sută mai mare decît în 1959. Veniturile țărăni
mii cooperatiste au crescut și ele considerabil. 
Numai în perioada I960—1964, populația de la 
sate $l-a construit, din fonduri proprii, aproape 
500 000 case de locuit Volumul vînzărilor de 
mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist în 
mediul rural a crescut de la 2 963 milioane lei 
în 1950. la 9 162 milioane tn 1959 și la 15 605 
milioane. în 1964. In 1965. valoarea mărfurilor 
vîndute la sate va crește cu 11 Ia sută. Aceste 
cifre arată că astăzi țărănimea are din an în 
an locuințe mai confortabile, se îmbracă și mî- 
nîncă mai bine, are un nivel de trai din ce în 
ce mai ridicat.

Succesele noastre de teri au pregătit pe ce
le de azi ; tar cele de azi le pregătesc pe cele 
de mîine. Conștiențl că de strădania tuturor 
laolaltă șl a fiecăruia în parte depinde organi
zarea unul viitor din an în an mai strălucit, oa
menii muncii din fabrici și de pe ogoare îșl 
sporesc eforturile. Colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri din Industrie întâmpină ziua 
de 1 Mai — etapă Importantă a întrecerii so
cialiste — cu noi șl Importante realizări. La 
rîndul lor, lucrătorii de pe ogoare muncesc cu 
hărnicie, pentru a termina la vreme și în cele 
mai bune condiții campania de însămînțări ; 
muncesc cu avînt la întreținerea culturilor, în 
vederea obținerii unor recolte boqate. Cine-i 
vede la lucru pe mecanizatori, își poate da 
seama că pe ogoarele fără haturi pulsează o 
viață nouă, prevestitoare de mare belșug. Se 
înfăptuiește cu succese politica partidului. In 
luptă cu condițiile climaterice neprielnice, toți 
oamenii muncti de pe ogoare se străduiesc 
pentru ca anul acesta să facem noi pași înain
te. pe calea ridicării agriculturii.

O adevărată întrecere patriotică se desfă
șoară la țară pentru înfrumusețarea satelor, 
pentru ridicarea de noi edificii economice și 
culturale. întregul popor lucrează cu avînt 
pentru a întâmpina cu noi succese ziua de 
1 Mai și cel de al IV-lea Congres al Partidului.

Umăr la umăr cu toate popoarele din țările 
socialiste, cu forțele progresiste din toate țări
le qlobului pămîntesc, poporul romîn va lupta 
hotărît pentru apărarea păcii.

In Mai. toate cîntecele sînt aripi roșii de steaguri... 
Vorbesc despre dogoarea ce palpită la fel, 
In ochii oțelarului ca și pe fruntea plugarului, 
Ca și in versul cel nou al poetului, ascultindu-le.

In Mai, gindurile lumii noi sint brațe de muncitori, împletite
De pe un meridian pe altul, legănind dorul de înfrățire-al popoarelor... 
Ascult în sonora lor adiere glasul clasei, de foc —
Bătăile inimii ei, neobosite, universale.

In Mai visele noastre înfloresc — stele in constelația libertății... 
Și fiecare poartă in el o lumină din fruntea lui Lenin.
In Mai ți-ai deschîs petalele florii de purpură vie, 
Partid : steaua bunei speranțe și gloria patriei mele !

HARALAMBIE ȚUGUI
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rotundă

BRIGĂZILE 
ARTISTICE

DE AGITAȚIE
Acum cîteva luni, revista Albina a inițiat o discuție despre 

brigăzile artistice de agitație. Și-au spus cuvintul directori ai 
caselor regiona.e ale creației populare, metodiști ai caselor 
de cultură, directori de cămine culturale, membrii ai brigăzilor 
și spectatori.

In încheierea acestei discuții, redacția revistei noastre a 
organizat o masă rotundă la care au participat scriitorul 
Petru Vintilă, Bogdan Căuș și dr. Cornel Constantinescu — 
instructori ai unor brigăzi laureate la concursurile artistice de 
ama ori, scriitorul Victor Kernbach și Tiberiu Bănulescu din 
partea Casei Centrale a Creației Populare, Iuliu Rațiu — re
dactor la revista îndrumătorul cultural. Din partea redacției au 
luat parte Șerban Nedelcu, Ovidiu Maraloiu și Andrei Croitorii.

BOGDAN CĂUȘ:
Consider inițiativa revistei 

Albina, organizatoarea aces
tei mese rotunde, mai mult 
decît oportună. întrebarea 
care se pune aici, în primul 
rînd, este aceea dacă stadiul 
în care se găsesc brigăzile ar
tistice de agitație, acum, după 
mulți ani de existență, satis
face întru-totul menirea pen
tru care au fost create. Pă
rerea mea este că în această 
direcție, la ora actuală, sînt 
unele rămîneri în urmă. Bri
găzile au rămas debitoare 
maselor largi, constructorilor 
vieții noastre noi. Creșterea 
cantitativă a brigăzilor n-a 
fost însoțită și de o corespun
zătoare creștere calitativă a 
cadrelor de îndrumare a aces
tor formații. Ar trebui școla
rizați cu atenție instructorii 
brigăzilor.

Pe de altă parte, unii dintre 
instructorii care au de acum 
o experiență cîștigată nu se 
preocupă în mod suficient de 
căutarea unor expresii artis
tice mai noi, mai proaspete. 
Aș putea spune că multe bri
găzi au devenit un „stas per
sonal" al instructorului res
pectiv. Seamănă cu nivelul și 
gustul lui.

La prima vedere, brigada 
pare un gen minor, însă este 
un gen complex la care con
cură cinematograful, muzica, 
teatrul de păpuși și alte arte- 
Un program de brigadă nu se 
rezumă la scrierea unui text. 
El trebuie să aibă imagine 
scenică. Mi se pare că, la ora 
actuală, nu se fac investiga
ții mai adinei, nu se forea
ză mai adtnc, ca să zic așa, 
pentru a găsi niște filoane de 
aur. Programele ar trebui să 
se ocupe mai mult de proble
ma conștiinței ridicate a co
operatorului agricol, de pozi
ția lui nouă față de diverse 
probleme ale satului. In cen
trul programelor să fie omul. 
Să se vorbească despre oame
nii noi și despre felul în care 
ei se manifestă, de atitudinea 
lor în fața problemelor eco
nomice, culturale, administra
tive. Uneori se observă o fo
losire exagerată a cifrelor 
din care cauza textele capă
tă structura unor procese 
verbale.

PETRU VINTILĂ:
Se vădește o manie a spec

tacolelor de lung metraj. Tre
buie să ne gîndim și la sen
sul agitatoric al acestor spec
tacole. Nu-1 critică nimeni pe 
Instructor dacă oferă un spec
tacol de 10 minute, însă foar
te bun.

In fiecare comună există 
numeroase cadre didactice, 
intelectuali cu o bogată expe
riență în activitatea cultural- 
axtislică. Aceste cadre ar pu
tea fi mai mult antrenate la 
alcătuirea unor programe de 
brigadă interesante și instruc
tive.

Avea dreptate tov. Căuș 
spunînd că textele nu abordă 
problemele importante, noi 

ale satului. In Banat sînt pes
te 150 magazine sau raioane 
cu autoservire. Nu mai vor
besc de casele laborator, de 
punctele meteorologice... Se 
observă o rămînere în urmă 
în oglindirea acestor realități 
care iau un avans tot mai 
mare- Unele brigăzi, în loc să 
reflecte pe scenă gama boga
tă de realizări, de noutăți din 
viața satului rămîn tot la 
„Tra-la-la și foaie verde".

IULIU RAȚIU:
Mi se pare simbolică ideia 

că tocmai revista Albina a 
organizat o astfel de discuție, 
întrucît un program de bri
gadă trebuie să fie întocmai 
ca o albină : face miere, dar 
și înțeapă. Cred că problema 
esențială a brigăzilor artistice 
de agitație este conținutul 
textului. La baza acestui con
ținut rămîne totuși omul. In
tr-adevăr, noutatea care tre
buie să fie surprinsă de bri
gadă ar duce la ridicarea ni
velului tematicii. Insă de 
multe ori, textele se referă 
doar la anumite generalități 
pe care le cunoaște tot satul.

OVIDIU MARALOIU:
Spectatorul de astăzi este 

mult mai exigent și forța lui 
de înțelegere este mult mai 
mare decît își închipuie tex
tierii.

IULIU RAȚIU:
Am citit un program inte

resant al unei brigăzi din Fe
tești, despre realizările din 
comună. La un moment dat 
oamenii aceștia și-au propus 
să critice raptul că un drum 
care ducea spre gară era foar
te prost. Poate alt colectiv de 
creație (aceste colective exis
tă însă doar pe hîrtie), ar fi 
început să spună că drumul 
nostru nu e bun, ș.a.m.d. Insă 
aci nu s-a întîmplat așa. A 
apărut un tînăr pe catalige 
și întrebat unde se duce, a 
răspuns :

— La gară.
A fost de-ajuns. Este nece

sar ca în programe să apară 
realitatea transfigurată în 
mod artistic, avînd astfel o 
mai mare influență asupra 
spectatorului.

La textul de brigadă, con
ținutul bogat trebuie să fie 
sugestiv prezentat și îmbrăcat 
într-o formă artistică cores
punzătoare, care să satisfacă 
și din punct de vedere este
tic. Ceea ce uită instructorii 
de brigăzi, este faptul că bri
gada artistică de agitație re
prezintă un sincretism, o le
gătură între diferite arte. Se
cretul unor brigăzi artistice 
de agitație foarte bune constă 
în faptul că împletesc mai 
multe genuri și specii litera
re, dar în același timp conțin 
și muzică, sînt legate și de 
dans, firește de arta drama
tică, de scenografie. Progra
mele noastre sînt văduvite de 
aportul unor scenografi. Cu 
anumite elemente aparținînd 
scenografiei, se pot realiza lu-

culturalMoment dintr-unul din spectacolele brigăzii artistice de agitație a căminului 
din Slobozia, regiunea Argeș

cruri foarte bune care uneori 
suplinesc talentul interpreți- 
lor-

Dr. CORNEL CONS
TANTINESCU :

Brigăzile artistice cuprind 
zeci de mii de interpreți. Ce 
fac acești oameni ? Repetă, in 
vederea pregătirii unui pro
gram de brigadă. Ce repetă? 
Niște texte. Ei repetă în ca
drul unei acțiuni judicios 
gîndite de culturalizare a ma
selor. Dar de multe ori repe
tă niște texte șablon care nu 
îi ajută la formarea unui o- 
rizont cultural. Brigada își 
are locul ei printre diferite 
genuri de artă : cor, dans etc. 
Brigada trebuie în primul 
rînd să continue la nivelul 
actual spiritul glumeț, de far
să, să-1 cultive în mod realist 
socialist, ca să ajute la creș
terea și mersul înainte al so
cietății.

ȘERBAN NEDELCU:
Brigăzile au datoria să re

dea realizările poporului nos
tru. Dar brigada nu poate să 
ocolească lipsurile. Depinde 
însă cum anume le prezintă.

Dr. CORNEL CONS
TANTINESCU :

Brigada concurează cu agi
tația vizuală. Ea însă trebui? 
să facă altceva, să nu repete 
lucruri deja cunoscute. Este 
necesar ca brigada să iasă 
din caracterul ei contempla
tiv și să influențeze conștiin
țele în sensul de a merge îna
inte.

Cred că pentru ridicarea 
nivelului artistic al brigăzi
lor este necesară o mai bună 
calificare a creatorilor texte
lor de brigada, precum și a 
celor care realizează specta
colul. Altfel vor privi foarte 
schematic. Limbajul brigăzii 
este mult mai mare decît de 
la A la Z. Toate artele se pot 
combina pentru asta. Briga
da. după părerea mea, are un 
avantaj dar și un mare deza 
vantaj. Avantaj că lucrează 
cu fapte concrete, însă în a- 
celași timp aceste fapte con
crete te îndeamnă să le pri
vești în mod expozitiv. In 
scrierea programelor să se 
renunțe la prologurile lungi, 
inutile și să se treacă direct 
la subiect.

ANDREI CRO1TORU:
Există în multe texte o sce

netă bună sau un cuplet bun. 
Toate că ar fi mai util să se 
prezinte uneori numai acel 
fragment valoros.

Dr. CORNEL CONS
TANTINESCU :

Intr-adevăr, nu este nevoie 
de un program întreg de bri
gadă pentru însămințări, de 
pildă. Dacă este un instruc
tor bun, care scrie bine, să 
facă o singură scenetă pe care 
să o prezinte la sfirșitul “e- 
dinței în care se discută des
pre campania respectivă Să 
vină cu cîteva epigrame, stri
gături și o să fie un program 
folositor.

TIBERIU BĂNULESCU:
In scrierea textelor de bri

gadă trebuie antrenați mem
brii cercurilor literare, pro

fesorii de limba romînă. Ei 
pot să aducă o contribuție 
valoroasă la ridicarea nivelu
lui artistic al textelor.

VICTOR KERNBACH:
Cînd brigada se ridică în 

intenție la generalizări, păre
rea noastră este că nu ajunge 
decît la o schemă simplistă, 
care nu este nici literatură 
dramatică, nici brigadă artis
tică de agitație. Tot așa, cînd 
nu se alege din contextul 
realității locului de muncă 
respectiv ceea ce este mai in
teresant, rămîne ceva mai us
cat și mai slab decît cel mai 
slab jurnal vorbit. Ceea ce 
s-a vorbit aici este foarte im
portant de luat în seamă la 
modul organizatoric, anume 
faptul că toată acțiunea noas
tră de îmbunătățire a brigă
zilor artistice de agitație tre
buie să pornească de la mun
ca cu instructorii. Paralel cu 
aceasta, trebuie să atragem, 
ceea ce noi am și început să 
facem la casa centrală și în 
parte la unele case regionale 
ale creației populare, cît mai 
mulți scriitori, oameni de tea
tru, compozitori. Insă nu fie
care să lucreze pe felia lui, ci 
eventual toți împreună, ceea 
ce încă nu s-a reușit decît in 
foarte mică măsură.

ȘERBAN NEDELCU:
Sînt anumiți oameni de 

artă care se feresc de briga
dă. Dacă am izbuti să-i con
vingem să contribuie la crea
rea unui spectacol de brigadă 
ar fi foarte bine. S-ar ridica 
în felul acesta nivelul brigă
zii și totodată și prestigiul ei-

VICTOR KERNBACH:
Să creăm condițiile pentru 

alcătuirea unor bune specta
cole de brigadă, actuale, agi
tatorice, antrenante. Insucce

In în'heiere, ȘERBAN NEDELCU a spus printre altele : Bri
găzile artistice de agitație și-au dovedit, in decursul exis
tenței lor, utilitatea in viața satelor. Nu sint puține cazurile 
in care brigăzile au contribuit, prin mijloacele artistice ce le 
stau la dispoziție, la Întărirea cooperativelor agricole de pro- 
duct'c, la acțiunile de înfrumusețare a comunelor, la dezvol
tarea conștiinței socialiste a sătenilor.

Insă, așa cum a reieșit din discuția purtată in paginile re
vistei noastre și de la această masă rotundă, creșterea cali
tativa a brigăzilor a rămas in urma efervescenței vieții me
reu înnoitoare de pe cuprinsul patriei noastre. Conținutul 
programe'or ar trebui să aibă in centrul atenției problemele 
majore și să nu se mulțumească cu prezentarea plată, mo
notonă, neconvingătoare a unor generalități,. a unor aspecte 
bine cunoscute, care nu spun nimic nou spectatorului. Con
deiele scriitorilor pot aduce un aport prețios la alcătuirea 
unor texte interesante. Și revista Albina și casele de creație 
publică texte de brigadă. Rostul publicării lor nu trebuie în
țeles insă greșit. Intr-o scrisoare primită la redacție, un me
todist de la Palatul culturii din Pitești spune că „s-au editat 
in tiraje de masă o serie de texte model, in felul acesta tem- 
perind, mai degrabă scăzind considerabil fantezia creatoare 
a instructorilor". Aceste texte nu trebuie luate ca model, ci 
înțelese ca un schimb de experiență menit să contribuie la îm
bogățirea cunoștințelor de specialitate ale instructorilor, să sti
muleze crearea pe plan local a unor texte de calitate.

Un alt aspect al muncii brigăzilor, în care se simte nevoia 
unui riviriment, este spectacolul propriu-zis. S-au lăcut aici 
propuneri jud'cioase in legătură cu modalitățile de realizare 
a unui spectacol menit să satisfacă exigențele estetice ale 
spectatorilor.

In scopul realizării acestor deziderate impuse de viață, pen
tru ca brigăzile să țină pasul cu dezvoltarea luată de mișca
rea artist că de amatori din țara noastră, este nevoie în primul 
rînd de o muncă atentă, desfășurată in timp, pentru ridicarea 
competenței instructorilor.

Spectatorii vin cu drag la un spectacol de brigadă. Să fa
cem tot ce ne stă in putință pentru ca aceste spectacole să 
nu-i dezamăgească, ci să le bucure inima și să le incinte 
ochiul.

sul unora dintre brigăzi se 
datorește în primul rînd nai
vității textului — de la con
ținut pînă la replică — făcut 
de oameni mai puțin infor
mați asupra realității decît 
publicul. Datoria noastră este 
ca, avînd acest mijloc foarte 
bun de agitație imediată, fo- 
losindu-se elementul concret 
și nume concrete utile, să sti
mulăm apariția a cît mai 
multe spectacole de brigadă 
de masă, atrăgătoare la "mo
dul artistic. Brigada trebuie 
să se alimenteze tehnic din 
structura literară a reporta
jului și din structura scenică 
a estradei — de aici sinteti- 
zîndu-și propria personalitate 
chemînd la această sinteză 
toate elementele teh'nico-artis- 
tice vechi și noi — păpușile, 
folclorul, estrada, schetciul, 
pantomima, dansul, cinema
tograful, muzica — sau bas
mul folcloric, fabule, sceneta 
realistă și științifico-fantas- 
tică. Bineînțeles nu negreșit 
toate odată. Și fiecare din a- 
ceste elemente să fie nece
sare, să fie integrate în con
text. Dar niciodată nu poate 
lipsi din formă umorul, nici
odată din Conținut — ' intere
sele noi ale mediului căruia i 
se adresează brigadă. Pentru 
reușita unui spectacol de bri
gadă este necesar ca textie
rul și instructorul formației 
să : conlucreze de la scrierea 
programului pînă la prezen
tarea lui pe scenă.

Casa centrală și casele re
gionale ale creației populare 
s-ău străduit în specia! în ul
timii doi ani să publice texte 
măi interesante scrise de 
scriitori ca : Petru Vintilă, 
Paul Angbel, Violeta Zamfi- 
rescu. Casa centrală a crea
ției populare are ca obiectiv 
să sprijine și mai profund și 
mai eficient brigăzile artistice 
de agitație.
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PE PLAIURILE SEBEȘULUI
Aflat in partea de răsărit a regiunii Hunedoara, raionul Sebeș cuprinde un 

teritoriu cu un relief din cele mai variate. Ținutul se întinde de la culmile mun
ților cu același nume, aflați in partea sudică, și coboară spre nord, în pante 
domoale, formind platouri brăzdate de cute adinei, pină in zonele cu terenuri 
mai joase, nu prea întinse dar destul de roditoare. Condițiile diferite de climă 
și de sol au avut, cum era și iiresc, o însemnată inriurlre asupra îndeletnicirii 
de bază a locuitorilor din cuprinsul raionului, tn partea mai muntoasă a fost 
favorizată creșterea animalelor, îndeosebi oieritul cunoscut din cele mai vechi 
timpuri, iar mai la vale se cultivă griul, porumbul, cartoful și alte plante alături 
de care s-a dezvoltat pomicultura și viticultura.

Așadar nu e vorba nici de pusta bănățeană, nici de cimpia nesfirșită a Bă
răganului cu terenuri intinse ca-n palmă și unități agricole cu mii de hectare 
pamint mănos, in cea mai mare parte a-ntiia. Nici o așezare din raionul Sebeș, 
fie de deal fie pe cursul unei văi, nu se poate lăuda cu așa ceva. Cu atît mai 

valoroase sînt rezultatele obținute de către cooperativele agricole de producție 
din această parte a regiunii Hunedoara, a căror avere obștească se ridica, in 
anul trecut, la peste 84 milioane lei. Și dacă raionul Sebeș deține în prezent locul 
fruntaș pe regiune în ce privește producția agricolă realizată, aceasta se explică 
prin grija permanentă cu care organele de partid și de stat indrumă zi de zi 
consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, prin hărnicia, priceperea și 
dragostea profundă a membrilor cooperatori față de avutul lor obștesc. Grăitoare 
în această privință sint producțiile realizate. Dacă in 1962 producția agricolă 
globală a raionului era de 24 929 tone, in 1964 a ajuns la 36 899 tone in aceeași 
perioadă producția de porumb a crescut de la 8 490 tone la 20 486 tone, adică 
de aproape două ori și jumătate. Faptele sint cu atît mai concludente cu cit 
sporul de producție a lost realizat pe aceleași suprafețe, pe aceleași terenuri. 
Succese icsemnate s-au obținut și in creșterea animalelor și a producției acestora, 
în extinderea plantațiilor de vii și pomi.

ANGAJAMENTUL, 
CUVÎNT DE ONOARE

Clinicul e așezat pe valea ce-i 
poartă numele. Aici se mai 
păstrează una din cele mai 
vechi cetăți feudale din cu

prinsul raionului, iar în hotarul co
munei s-au găsit urme care dove
desc existența unor așezări ome
nești din timpuri străvechi. Cetatea 
prezintă interes turistic și constituie 
obiect de studiu pentru mulți specia
liști in materie.

De cîțiva ani încoace Clinicul a 
devenit însă punct de atracție pentru 
zeci de delegații cu multe sute de vi
zitatori din țară și chiar de peste ho
tare. Motivele sînt legate într-un fel 
anume tot de studiu, adică de expe
riența celor din Cîlnic in creșterea 
și îngrijirea animalelor. Iar dacă tu
riștii se întorceau acasă cu noi cu
noștințe asupra trecutului istoric al 
așezării, apoi cursurile de speciali
zare organizate aici cu crescătorii 
de animale, schimburile de experien
ță și discuțiile cu delegații au îmbo
gățit cunoștințele multor cooperatori 
și au avut rezultate practice ce se 
exprimă în mulți hectolitri de lapte 
peste plan.

Pe Simion Uscat îl cunosc astăzi 
sute de îngrijitori nu numai din ra- 
iori și regiune, ci și din alte părți 
ale țării. Și nu numai că-1 cunosc dar 
au și învățat de ia el multe lucruri 
folositoare. Simion Uscat are astăzi 
„rivali* serioși printre foștii săi „e- 
levi*. O mărturisește sincer, adău
gind că este una din cele mai mari 
satisfacții ale sale din ultima vreme. 
„Mi-ar ii părut rău dacă nu s-ar fi 
întimplat așa. Ar fi însemnat că 
n-am izbutit să-i ajut*. Răspunsul e 
demn de profilul omului nou, al co
munistului conștient de însemnătatea 
răspindirii noului în producție.

Cu patru ani în urmă, la consfă
tuirea pe țară a țăranilor colectiviști 
a luat și el cuvîntul.

La Gîrbova existau în trecut
184 de slugi și 150 zilieri. A- 
ceste date sînt destul de grăi
toare pentru a nu mai insista 

asupra vieții din vremuri apuse. In 
aceeași comună intră astăzi 700 abo
namente de ziare și reviste, se organi
zează cu regularitate o serie de ma
nifestări cultural-educative pe pro
bleme ce corespund preocupărilor oa
menilor. Cooperativa agricolă de pro
ducție, condusă de comunistul Gheor- 
ghe Crăciun, deputat în Marea Adu
nare Națională, deține unul din locu
rile fruntașe atît în ce privește con
solidarea cooperativei cît și în 
privința producțiilor obținute. Nu
mai la porumb s-au strîns în anul 
trecut 875 tone față de 349 în 1962, iar 
la cartofi, în aceeași perioadă, pro
ducția a crescut de două ori și jumă
tate.

Gîrbova este doar un exemplu. în 
ținutul Sebeșului situații asemănătoa
re au fost în trecut în mai fiecare sat. 
La Daia, la Pianul de Sus și de Jos, în 
cele două Apolduri, la Miercurea, Pe- 
trești și în alte sate, cei mulți au dus-o 
greu. Daia, bunăoară, e un vechi sat 
de iobagi. După cum arată unele des
coperiri arheologice trecutul lui se 
pierde în timpul veacurilor pînă în

In anul 1260 Îngrijitorii do animale 
de la cooperativa agricolă Qîinic ob
ținuseră o producție medie de 2 900 
litri pe cap de vacă furajată. Cu un 
an mai tîrziu, adică în anul cînd a 
avut loc consfătuirea, planul pre
vedea cîte 3 500 litri. Simion Uscat a 
obținut 4 200. La consfătuire a vor
bit în fața asistenței simplu, curgă
tor, despre pasiunea pentru îndelet
nicirea ce ți-ai ales-o, despre modul 
cum îngrijește el animalele. A pome
nit și despre vacile Stînca și Mara, 
care au dat 6 000 și respectiv 5 000 
litri de lapte anual, apoi și-a luat 
angajamentul ca în anul 1965 să ob
țină cîte 5 000 litri de la fiecare va
că furajată din lotul său.

Au trecut de atunci mai bine de 4 
ani. Simion Uscat din Cîlnic nu și-a 
uitat angajamentul și l-am regăsit 
preocupat tocmai de respectarea cu- 
vîntului dat. La acest vrednic îngri
jitor, preocupare nu înseamnă îngri
jorare, ci căutare de noi soluții care 
să-i asigure succesul. Stînca mai 
trăiește și, în ciuda vîrstei, dă 6 800 
litri de lapte. Simion Uscat e opti
mist. Anul trecut a obținut de la 
fiecare vacă furajată cîte 3 865 litri. 
Ortacii lui, Gheorghe Bărbuș și Va- 
sile Ghibescu, îl urmează îndea
proape. Pentru acest an, cînd va avea 
loc cel de al IV-lea Congres al 
partidului, Simion Uscat și-a întocmit 
un program minuțios pe fiecare tri
mestru. Primul care a precedat ziua 
de 1 Mai l-a încheiat cu 13 000 litri. 
Demonstrează științific că la jumăta
tea anului va ajunge la 30 000 litri. 
Țelul final va fi atins. Nu e numai 
convingerea lui Simion, ci certitudi
nea tuturor îngrijitorilor de animale 
din Cîlnic, care în anul trecut au 
obținut de la 133 vaci o producție 
de 3 700 hectolitri de lapte.

Cîlnicul își păstrează faima.

cîteva cuvinte
epoca stăpînirii romanilor. în Daia de 
astăzi există o cooperativă agricolă de 
producție, socotită drept cea mai mare 
din cuprinsul raionului, cu un fond de 
bază de peste șapte milioane lei. Lo
calitatea a fost electrificată în între
gime doar de cîțiva ani și tot în a- 
ceastă perioadă 530 de locuitori și-au

• Veniturile cooperativelor a- 
gricole din cuprinsul raionului 
au crescut in 1964 la 15 193 009 
fată de 31 667 000 în 1962.

• In ultimii trei ații unitățile 
agricole socialiste au plantat 353 
hectare cu viță de vie și 669 ha 
cu pomi fructiferi.

• Producția de cartofi a coope
rativelor agricole din Apoldul de 
Sus. Gîrbova și Cîlnic a fost de 
aproape 182 vagoane față de 09 
vagoane în 1962, iar cea de po
rumb a crescut de aproape trei 
ori.

• Producția de lapte de vacă 
a crescut în ultimii trei ani cu 
1 266 hectolitri Iar numărul ani
malelor (bovine, ovine și porci
nei a sporit cu lt 399 capete.

In zori, la sectorul zootehnic al cooperativei 
agricole de producție din Cîlnic, raionul Sebeș.

TOJI ÎMPOTRIVA

7Tovarășul Ioan Kir, președinte
le cooperativei agricole din 
Apoldul de Sus, povestea că 
în toamnă, la culesul culturi

lor tîrzii, oamenii scoteau produsele 
la capul locului, lingă șosea, cu atita 
grijă, incit nici un știulete de porumb, 
nici un cartof sau rădăcină de sfeclă 
nu răminea în urma lor. „Dacă le în
găduia timpul, erau in stare să le și 
numere". E un exemplu și poate nu cel 
mai concludent. Și președintele l-a 
citat, gindindu-se la ceea ce se chea
mă lupta împotriva risipei. Așa se 
pune problema la Apold in toate sec
toarele de muncă. Suprafața arabi
lă a cooperativei nu atinge nici 790 
hectare teren de coastă și platou. So
lul e în mare parte brun, umed de 

ridicat case noi. Activitatea culturală 
din Daia poate servi drept exemplu 
multor comune care pînă nu demult 
dețineau locuri fruntașe în privința 
manifestărilor cultural-artistice.

De altfel, eficiența activității pe 
frontul cultural-educativ din cuprin
sul raionului Sebeș a fost remarcată 
în numeroase rînduri. Și dacă în urmă 
cu numai cîțiva ani predominau ma
nifestările artistice, în ultima vreme, 
potrivit cerințelor impuse de realitate, 
s-au organizat manifestări deosebit 
de atractive care răspund în mare 
parte preocupărilor actuale. Numai în 
cursul anului trecut au fost ținute 
4 800 conferințe la care au asistat peste 
360 000 auditori. Bibliotecile au orga
nizat la rîndul lor 1 488 acțiuni de 
masă : recenzii, simpozioane, consfă
tuiri, seri literare etc. In același timp 
în satele raionului au fost citite 
305 374 cărți împrumutate de la bi
blioteci.

Sînt doar cîteva date care ilustrează 
pe de o parte grija pentru satisfacerea 
nevoilor culturale ale sătenilor de pe 
aceste meleaguri, iar ]>e de altă parte 
setea lor de cultură, dorința de a în
văța mereu, de a reface terenul pier
dut în anii cînd cultura era un bun 
numai pentru cei avuți.

RISIPEI
fineați și preu. Teren de luncă doar 39 
de hectare. Aici fertilizarea e proble
ma fiecăruia și se concretizează în 
stringerea cu grijă a gunoiului de 
grajd, a cenușii in toate curțile. Coo
peratorii vînd apoi acest prețios in- 
grășămînt cooperativei agricole.

In anul trecut, cooperativa agricoli 
a obținut de pe toată suprafața o pro
ducție medie de 5 159 kg porumb boa
be (plan 2 800). Sfecla de zahăr a dat 
în medie 23 700 kg față de 18 000 pla
nificat. Fără îndoială că rezultatele a- 
mintite nu se datoresc doar acestei 
măsuri, ci unui șir întreg de lucrări 
de calitate, incepînd cu pregătirea so
lului, folosirea semințelor de soi, lu
crările de întreținere a culturilor și» 
cum spuneam la început, o permanen
tă luptă impotriva oricărei tendințe 
de risipă. S-ar mai putea spune multe 
despre munca acestor harnici coope
ratori. Anume că brigada condusă de 
Andrei Glatz a realizat 6 837 kg po
rumb boabe la hectar, că sint alții 
care l-au depășit. S-ar mai putea spu
ne că la sfirșitul anului trecut s-au 
împărțit membrilor peste 25 vagoane 
de porumb, numai plată suplimentară 
pentru depășire de producție, că va
loarea zilei-muncă a trecut de 42 de 
lei.

Vor fi destule cooperative agricole 
in alte regiuni a căror suprafață de 
teren e de trei și chiar de mai multe 
ori mai mare ca aceea din Apoldul 
de Sus. Dar cite din ele au o avere 
obștească de 547 845 lei la suia de 
hectare ? Și cite au realizat în anul 
trecut 411 415 lei venit la aceeași sută 
de hectare ?

Veniturile mari la unitatea de su
prafață depind insă de dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramurilor și nu 
numai atît. E vorba de ceea ce chel
tuiești și ce scoți. „Altminteri nu se 
poate", adaugă inginerul cooperativei. 
Anul trecut producția medie dc lapte 
pe cap de vacă furajată a fost de 
2 700 litri. Puțin a lipsit ca și în acest 
sector cei din Apold să ocupe locul 
fruntaș. E posibil că asta se va întim- 
pla în 1965, Pină acum au realizai un 
oarecare avans asupra altora. între
cerea e grea insă, pentru că ..adver
sarii" sînt demni de luat in seamă.

Pagină redactată de 
CA. MUNTEANU
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ÎNFLOREȘTE ȚARA MEA

I Semnificația 
succesului

Gospodăria de stat din Giarmata deține „Steagul 
roșu" și Diploma de întreprindere fruntașă pe 
țară în ramura gospodăriilor de stat cu pon
dere cerealieră. Cum am cucerit această fai

mă, cum am transformat gospodăria_ într-o fabrică de 
pîine, voi încerca să povestesc în rîndurile de față. 
Am avut la început un pămînt sărac în resurse care 
nu promitea prea mult. El constituia însă principalul 
nostru mijloc de producție și trebuia silit să-și spo
rească rodnicia. Am realizat acest lucru cu prețul unui 
efort de 10 ani timp în care au acționat pe de-o parte 
înzestrarea tehnică, din an în an mai modernă,_ pe 
de alta rezervele morale ale colectivului. Gospodăria 
este azi mare producătoare de cereale răspunzînd ast
fel misiunii care ne-a fost încredințată de a livra cît 
mai multe cereale pentru fondul central al statului.

De pe aceeași suprafață de pămînt producția-marfă 
de cereale a crescut față de 1951 cu 225 de vagoane. 
A tras mult în balanță munca inginerilor și lucrători
lor, oameni cu practică îndelungată în gospodărie, 
care și-au însușit tehnica nouă făcind lucrări la un 
înalt nivel calitativ.

Dacă ar fi să definesc secretul producțiilor mari 
primul cuvînt pe care l-aș rosti ar fi : omul. Tehni
cienii ca și lucrătorii cunosc pămîntul gospodăriei 
cum își cunosc palma. Fiecare tarla are cerințe aparte. 
Avem un mozaic de soluri care cere un mozaic de 
tratamente. Ici variază arătura, colo cantitatea și na
tura îngrășămintelor. întreaga suprafață a devenit un 
vast laborator și ca în orice laborator, de experiențele 
ce se fac se leagă și trudă și speranță și aceeași încor
dare a așteptării, eșalonate însă pe luni de zile.

în astfel de condiții s-a desfășurat la noi lupta pen
tru aclimatizarea noilor soiuri de grîu. în 1959 am 
realizat cea mai mare producție de grîu din regiunea 
Banat. A fost anul nostru de cotitură în care am în
ceput să ne cunoaștem măsura posibilităților. Și cul
mea, că tot atunci apăruse Zavrus-ul cu care s-a răz
boit însă și pe care l-a învins aviația utilitară. G.A.S. 
Giarmata a produs în acel an cu o tonă grîu mai mult 
la fiecare hectar decît gospodăriile agricole de stat 
cu cernoziomuri fertile din regiune.

Ducem cu pămîntul și clima o veșnică luptă de 
hărțuială. Ele influențează cel mai mult asupra evo
luției soiurilor. Soiul Etoile de Choisy (Steaua din 
Choisy) a dat în fiecare an producții mari. Dar pînă

Recoltarea castraveților la complexul de sere din Arad.

I Oglinda 
belșugului

De cite ori om prilejul să vorbesc despre viața 
noastră de azi, despre realizările din coopera
tiva agricolă, mă duce gîndul înapoi la primul 
an al muncii laolaltă și de fiecare dată sînt 

tot mai mîndru de tot ce am realizat pînă în prezent.
Cînd spun început îmi vin în minte cîteva cifre : 35 fa

milii, o brigadă de cîmp. Am scos atunci la hectar 1 300 
kg porumb boabe. Așa era acum 15 ani. Munca organi
zata însă, creșterea producției în fiecare an prin res
pectarea indicațiilor științei au modificat aceste cifre și 
au adăugat multe altele. Avem acum un sector zooteh
nic puternic care numără 3 574 capete bovine, porcine 
și ovine, precum și 3 658 păsări matcă. Sectorul legumi
col se întinde și el pe o suprafață de șaptezeci și opt 
de hectare. Pe ogoarele cooperativei noastre lucrează 
20 tractoare. De pe cele aproape 3 000 de hectare ocu
pate cu agricultura s-au obținut anul trecut rezultate 
care ne bucură pe toți. Aș vrea să amintesc ceva și 
despre brigada a 5-a de cîmp, pe care o conduc eu. 

la urmă am înțeles că e o performanță mai mult spec
taculoasă și nu una de esență. Bezostaia a fost soiul 
cel mai redutabil, cu cea mai mare consistență a bo
bului și cea mai mare greutate hectolitrică. El a știut 
să ia din pămînt tot ce i-a putut acesta da, a putut 
rezista climatului nostru mediteranian capricios ca și 
viscolelor care ne vin din centrul de acțiune siberian. 
Frontul nostru de luptă e liniștit și aș zice pitoresc. 
Dar cîte nopți nedormite cu gîndul la firicelele acelea 
verzi și plăpînde acoperite de geruri, cite sondaje sub 
zăpadă nu s-au făcut, cîte evaluări și pronosticuri. De 
10 ani natura nu ne mai poate lua prin surprindere. 
De 10 ani siguranța științifică a devenit o constantă 
a noastră. De tot atîta timp belșugul de boabe este 
și el constant.

Repet, aceasta e o realizare de prestigiu a întregului 
nostru colectiv de muncă. Există în gospodărie o 
coeziune sufletească și un entuziasm în muncă de la 
ultimul lucrător pînă la director. Este opera muncii 
de educație dusă de organizația de partid și efectul 
bunului exemplu al comuniștilor în muncă și în viața 
de toate zilele.

în clipa aceasta tot ce înseamnă braț de muncă la 
G.A.S. Giarmata e prins în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai și a celui de al IV-lea Congres 
al partidului nostru.

Colectivul de muncă al G.A.S. Giarmata s-a anga
jat, ca în condiții normale, să depășească producția 
la toate culturile. Avem motive să spunem că ele se 
vor realiza întocmai. O garanție este faptul că pe data 
de 20 aprilie, G.A.S. Giarmata și-a depășit angaja
mentele cu care și-a propus să întîmpine ziua de 1 Mai 
o primă etapă a întrecerii socialiste.

Avîntul în muncă al colectivului gospodăriei este 
strîns legat de numele comuniștilor care dau întot
deauna cele mai bune pilde. Mecanizatorii comuniști 
Vasile Lai și Mihai Bejan, sufletul brigăzii a IlI-a, 
sînt nelipsiți ziua și noaptea (la nevoie) în fiecare 
campanie, comunistul Vasile Popa și cei fără de partid 
ca mulgătorul Dumitru Coșovan care și-au însușit un 
fel nou de a gîndi și munci la nivelul progresului 
gospodăriei. Ei toți au realizat acea constantă a bel
șugului de produse care ne ajută să dăm anual multe 
milioane de lei peste beneficiul prevăzut.

NICOLAE DOGARU 
Erou al Muncii Socialiste, 

director ai G.A.S. Giarmata, 
regiunea Banat

în 1964, recolta la porumb în medie a fost de 2 450 kg 
boabe la hectar. Brigada a 5-a realizat însă cu 665 
kg mai mult la hectar. Acum, în campania de pri
măvară au depus toate eforturile pentru terminarea la 
timp a însămînțărilor din urgența a doua. Cred că și 
lor se datorește faptul că ziua de 1 Mai ne găsește cu 
porumbul semănat pe toată suprafața de 905 hectare. 
De altfel în întîmpinarea acestei minunate sărbători 
membrii cooperativei noastre au muncit în chip deose
bit. Nu peste multă vreme va avea loc Congresul parti
dului. în cinstea acestui mare eveniment toți cooperatorii 
noștri vor munci cu entuziasm pentru depășirea angaja
mentelor luate.

Oamenii știu pentru ce muncesc. Anul trecut coopera
tiva noastră agricolă a repartizat membrilor săi numai 
bani peste 4 milioane lei, la care se mai adaugă 200 000 
lei, retribuție suplimentară.

De fapt, adevărata oglindă a belșugului din coope
rativa agricolă „Dezrobirea" este întreaga înfățișare 
a comunei Vitănești. Casele noi care se țin lanț de-a 
lungul șoselei, peluzele cu flori și iarbă, toate acestea 
luminate seara de becurile electrice dau o înfățișare 
deosebită comunei noastre.

BADEA RADULESCU 
brigadier,

C.A.P. Vitănești-Alexandria

I Izvorul 
nesecat

Am refăcut, ajutat de caietul in care-mi însemn 
unele impresii, date sau nume de oameni, un 
itinerar mai vechi. Cutreierasem atunci Oltenia, 
de-a lungul Dunării, ureînd spre Gorj. Nc bucu

ram de o primăvară pe deplin stăpină și darnică in 
frumusețe și prospețime. Se semănase porumbul, griul 
îmblănea verde pe întinderi vaste. La un astfel 
de popas, în Poiana Mare, mi-a dat in gind să reiau 
convorbirile mele cu badea Vasile, om umblat cindva 
prin țară, de-acuin cărunt la timple, dar veșnic ar- 
zînd de curiozitate ca un om tinăr.

Badea Vasile mi-a cerut cu insistențe și repetiri re
latarea cit mai amănunțită a tot ce am intimpinat, 
cunoscut, văzut și notat. Desigur, m-am supus cu plă
cere, învoindu-mă să-i înșir și despre alte meleaguri 
ale patriei noastre. Așa s-a născut ideea de a-i povesti 
despre oameni, obiceiuri, despre noile peisaje întâl
nite. Și mai ales modificările survenite. In fond, ba
dea Vasile, fără să mi-o spupă pe față, îmi cerceta, 
să zicem, metoda de documentare.

La întrebarea lui, legată de simburele fiecărei po
vestiri scrise, i-am răspuns că izvorul, necesat și ge
neros, al tuturor celor care scriu este viața de fie
care zi a omului. Viața satului rominesc se modifică, 
oferind nesfirșite prilejuri de inspirație și entuziasm.

Iată, i-am spus, lucrările de mari proporții din su
dul Olteniei, pentru readucerea în circuitul agricol a 
mii de hectare. Iată dealurile sterpe ale Argeșului în
florite în această primăvară, purtând toamna rodul a 
noi plantații de vie și pomi. Dar farmecul unei in
serări la marginea noilor porumbiști din lunca Du
nării. Ele pot fi cuprinse și-n cifre. Cufti s-a mai spus, 
au și cifrele poezia lor.

Sursa principală e insă omul, eroul povestirii în 
germene, omul intîlnit, cunoscut din viața nemijlo
cită a satului, modificările din concepțiile lui, senti
mentele, năzuințele lui.

Un bărbat, țăran de-acum trecut, rămas văduv în
cearcă să se recăsătorească. Aude că in satul vecin 
femeia pe care ci o înșelase crunt nu s-a măritai 
niciodată, că și-a crescut copiii cum a putut. Mai de
mult, dragostea lor se împiedicase fatal în socoteli cu 
zestre, de pămint. Feciorul se încăpăținase doi ani și 
rezistase, urmînd calea inimii. Pe urmă cedase, ade
menit de-o încuscrire pusă la cale de părinți. Anii au 
trecut. Copiii s-au făcut mari. Femeia, in alte îm
prejurări, ar fi fost strivită de viață. Dar ea și-a 
crescut copiii in anii noștri. E membră a cooperativei 
agricole de producție. Și-a clădit o casă încăpătoare, 
luminoasă, trăiesc bine. Auzind acestea omul nostru 
se decide să reinnoade firele rupte de el. Sînt copiii 
lui, de fapt. Merge, rămîne in drum dar nu mai are 
curajul să intre. El, de fapt, și nu femeia e un in- 
frint, iar lumea de ieri a satului n-o mai poți reîn
toarce.

Dar eu am văzut mult mai multe lucruri in acel 
sat bihorean decît cele expuse în paginile unei po
vestiri. Exact. Am întâlnit acolo, între altele, cîteva 
zeci de profesiuni noi, proprii satului contemporan, am 
văzut sere, turnuri de apă, linii decovil și liste cu 
producție de lapte și furajare. Am întâlnit în acest 
sat bihorean și acel original muzeu sătesc, găzduit de 
ultima casă de lut acoperit cu stuf. Toate acestea, prin 
fire nevăzute, au transmis modificări in viața fiecă
rei familii. Copiii Esterei se vor căsători fără să le 
pese că altădată li s-or fi spus că-s „din flori". Iar 
'loader va rămîne in drum ințelcgîndu-sc că, de fapt, 
nu e singurul vinovat. Lumea de-atunci, cu prejude
cățile ei l-a învins. N-a fost îndeajuns de tare. Asta, 
da, este o vină.

Da, bade Vasile, marile transformări în om s-au 
petrecut, el este sursa primordială. Intr-un rind ți 
l-am descris pe un președinte de cooperativă agricolă. 
M-ai tot întrebat : se descurcă greu sau s-a învățat ? 
Am răspuns : s-a descurcat greu dar s-a învățat și 
toate merg strună. Venitul lor anual e în jur de 15 
milioane lei ! Averea lor obștească e și mai mare. Cu 
alte cuvinte, ai observat, mare răspundere. Desigur, 
cum nu se poate mai mare, căci lui i-au dat coope
ratorii în seamă una din cele mai grele sarcini. Acest 
președinte pe care ți l-am descris nu e singur. Sînt 
alături de el consiliul de conducere, inginerii, tehni
cienii, brigadierii, au brigăzi de tractoare și utilaje, 
și-au construit ateliere, grajduri — un adevărat com
plex zootehnic — au învățat și acesta e lucrul cel mai 
de preț ! Partidul i-a învățat să se conducă, stăpînind 
tainele agrotehnicii, să nu se mulțumească niciodată 
cu jumătăți de măsură.

ȘTEFAN LUCA

I Accesul 
la cultură

Nu aș putea spune că am prea multă experiență în 
munca de director al căminului cultural. Este primul 
an în care îndeplinesc această funcție, alături de 
preocupările mele de cadru didactic. In comuna noas
tră — pe lîngă marile schimbări petrecute în anii re
gimului nostru în ceea ce privește creșterea nivelului 
de trai al sătenilor, sau mai bine zis ca o parte inte
grantă al acestuia — accesul la cultură al sătenilor 
capătă forme tot mai felurite. într-o comună în care 
în trecut erau zeci și zeci de analfabeți, există astăzi 
o școală utilată modern, în care 19 cadre didactice îm
părtășesc celor mai tineri locuitori din Colceag lumi
na învățăturii.

Cui i-ai fi spus cu ani în urmă că va veni o vreme 
cînd vom avea un cinematograf sătesc și posibilitatea 
să vizionăm săptămînal mai multe filme, i s-ar fi pă
rut un lucru de necrezut.

Alte căi de acces ale culturii în comuna noastră
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Noua clădire a Universității din Timișoara.

prin sutele de aparate de radio și abonamentele 
le mai felurite publicații. Setea de cultură a să- 
>r se poate remarca urmărind fișele de cititori 
șezătorile literare organizate de biblioteci. Con- 
ntă a fost una din ultimele manifestări intitulată 
*a care mi-a plăcut mai mult, în care cei mai 
i cititori ai bibliotecii au vorbit în fața sătenilor 
e cărțile lor preferate.

r principalul for de cultură rămîne căminul cul- 
. De aceea, responsabilitatea pe care o am mă 
ă să fiu permanent în pas cu viața, cu cerințele 
rale ale cooperatorilor noștri. Pentru o mai corn- 
i oglindire a problemelor respective, de curînd a 
reorganizat colectivul de conferențiari, unul din 
mai active colective ale căminului cultural. In ul- 
e conferințe prezentate de tovarășii Marin P.
n, președintele C.A.P., Cornelia Budileanu, Nico- 
’anait, Sofica Matei, am căutat să prezentăm cele 
noi realizări ale regimului nostru pe plan repu-
o. 7 7/ional și local. Despre cele mai noi — maga- 

umversal și electrificarea satului — vorbește și
iul program de brigadă. Colectivul de conferen- 
continuă să prezinte în fața sătenilor realizările 

ire oamenii muncii din comuna noastră întîmpină 
întîi de Mai. Pentru sărbătorirea zilei muncii 

iregătit și un program special intitulat Cu fața 
primăvară.
ncipalul obiectiv pe care și l-a propus căminul 
'ral în cinstea celui de-al IV-lea Congres al parți- 
i este popularizarea, prin cele mai felurite mani- 
ri, a realizărilor obținute de sătenii comunei 
tre. Tn acest sens ne-am propus să organizăm pe- 
c o Tribună a cooperatorilor fruntași, Jurnale 
ite despre înflorirea comunei noastre etc.

MARIA BADEA 
director al căminului cultural 

um comuna Colceag, regiunea Ploiești

Marca 
fabricii

y une, mai bune, și mai bune". 
Cuvintele de mai sus au

J consfătuire de producție pe
tunci cîteva luni, așa că nu mai rețin exact nu- 

autorului lor. Ce mi-a atras însă atenția a fost 
jI spuselor sale. Sau, dacă vreți, redarea in chipul

fost rostite într_o 
uzină. Sînt de a-

cel mai simplu a frămîntării colective ce există la noi 
pentru calitate. Stai- de vorbă cu oricare strungar, lăcă
tuș, matrifer sau turnător. în nouă din zece cazuri, o- 
biectul discuției va fi același.- calitatea superioară. Și e 
normal să fie așa. Marca U.M.A.S. (Uzinele de mașini 
agricole „Semănătoarea") are de acum un prestigiu 
cîștigat cu multă trudă. Și prestigiul obligă.

Anul acesta, uzina noastră va livra agriculturii un 
agregat nou și anume : combina C.T. II R. de recoltat 
porumb. Procesul de fabricație pentru o asemenea ma
șină, cu indici de un înalt nivel tehnic, cuprinde mii și 
mii de operații.

Noi, cei din turnătoria de fontă maleabilă, executăm 
diverse piese sau, dacă vreți, în termeni uzinali, repere. 
De pildă, carcase, capace, roți dințate, lagăre, piulițe 
crenelate etc. Cei care nu cunosc ce înseamnă turnatul 
pieselor, pot crede că-i ceva simplu. Topești fonta, o 
torni în tipare, o lași să se răcească, o scoți din tipare 
și gata. Lucrurile însă stau cu totul și cu totul altfel. Să 
dau un exemplu. Este destul să scapi din vedere un 
simplu amănunt al compoziției chimice la amestecul fon
tei în cuptor, sau la amestecul pămîntului din care se 
fac miezurile pentru forme și poți considera totul irosit 
în zadar. Cu alte cuvinte, rebut.

Ce aș vrea să subliniez. încadrîndu-se în angajamentul 
luat de uzină în cinstea Congresului partidului, de a 
realiza numai combine de calitate superioară, colectivul 
secției noastre, în frunte cu comuniștii, acordă o mare 
atenție întrecerii socialiste. Obiectivele întrecerii sînt 
clare .- calitate, o productivitate maximă și un preț de 
cost cîf mai scăzut. Acum, cu ocazia zilei de 1 Mai, con
siderată de noi ca o etapă principală în desfășurarea 
întrecerii, sînt deja profilate o serie de rezultate\bune. 
Și cum rezultatele nu pot fi desprinse de oameni, tre
buie să-i numesc în primul rînd pe cei mai buni dintre 
cei mai buni și anume : pe comuniștii Păun Pîrlog, Ion 
Dumitru, Stan Mircea, Tudor Ivănescu și Marin Manea. 
Din rîndul acestor oameni, fumători vrednici, au venit 
numeroase și mai ales prețioase propuneri de inovații 
care, o dată puse în aplicare, au adus secției multe, 
multe economii. Considerăm aceste realizări ca o mani
festare directă a respectului pe care colectivul uzinei 
noastre îl are față de beneficiari, față de cei care mun
cesc pe întinsul ogoarelor.

SERGIU OPRESCU 
maistru turnător, 

Turnătoria de fontă maleabilă

GENERĂflA 
PRIMĂVERII

La sfat pr pajiște.

De cîțiva ani, la sărbătorile noastre, mi
nunatele sărbători ale primăverii socialis
te, s-a mai adăugat una : o zi din cel mai 
tînăr anotimp a fost închinată, în patria 
noastră, tineretului. A doua zi după ce, cu 
entuziasmul specific vîrstei, vor fi demon
strat în coloana impresionantă a oameni
lor muncii, tinerii vor sărbători Ziua Ti
neretului din Republica Populară Romînă.

Ziua de 2 mai a devenit o sărbătoare iu
bită poporului nostru, un prilej de a sa
luta victoriile obținute în muncă și învă
țătură de tînăra generație. E totodată o 
nouă dovadă a prețuirii de care se bucură 
tineretul, aliniat în marele front al oame
nilor muncii ce luptă pentru înfăptuirea 
politicii partidului.

Nicicînd ca astăzi, în anii desăvirșirii 
construcției socialiste, tînăra generație nu 
a avut de atins țeluri atît de grandioase, 
însuflețitoare.

„...Un cîmp vast de activitate creatoare 
— a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în cuvîntarea rostită cu ocazia sărbă
toririi celei de a 40-a aniversări a U.T.C. 
și a primei Zile a tineretului din R.P R. — 
se deschide tineretului nostru de la sate... 
Tinerii au datoria să-și ridice necontenit 
nivelul cunoștințelor agrotehnice, să aplice 
în producție cele mai noi cuceriri ale știin
ței, să muncească într-un mod nou, cores
punzător cerințelor marii agriculturi so
cialiste".

La sărbătorile acestui început de mai 
tinerii țărani cooperatori se regăsesc ală
turi de tinerii muncitori, venind direct de 
pe ogoare, unde au încredințat pămîntu
lui fecundul germen al recoltei viitoare. 
Iarna s-a îndurat cu greu să plece, dar ti
neretul sătesc a știut să folosească cu spor 
și acest anotimp al amorțirii, ținînd cu re
gularitate aprinse pină în ceas de noapte 
luminile școlilor și ale căminelor cultura
le. Flăcăii ce participă astăzi la sărbătoa
rea tinereții sînt absolvenți ai cursurilor 
agrozootehnice de trei ani. Ei — pe care 
trecutul i-ar fi condamnat poate la anal
fabetism — contribuie cu mijloace științi
fice la obținerea unor holde mai dense, cu 
spicul greu, la creșterea unor cirezi mereu 
mai mari.

Este modul în care răspund — alături 
de tinerii fabricilor și uzinelor, ai claselor 
și amfiteatrelor — tinerii ogoarelor înfră
țite la drepturile, condițiile optime, posi
bilitățile de dezvoltare ale generației actua
le, pe care nici o altă generație din istoria 
țării nu le-a avut.

Steagurile roșii care împodobesc azi 
sărbătorește imensul șantier al patriei so
cialiste sînt gata să fluture lingă pletele 
fetelor, purtate de mîini tinere și viguroa
se, în coloana sărbătorească; grădinile în
cărcate cu flori, cîmpiile cu iarba înroura
tă sînt gata să primească voioșia juvenilă, 
rîsul, dansul și cîntecul tinereții cutezătoa
re, căreia toate orizonturile îi sînt des
chise.

VLADIMIR PANA
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Răspuns la întrebările cititorilor

ACȚIUNEA TEMPERATURII
ASUPRA PLANTELOR
Temperatura influențează asupra 

fenomenelor vitale ale plante
lor, asigurînd creșterea și 
fructificarea. Asupra plantelor 

prezintă influență atît temperatura 
solului, cît și cea a aerului. Tempe
ratura solului, de pildă, acționează 
puternic asupra creșterii rădăcinilor 
iar temperatura aerului și variațiile 
ei influențează intensitatea transpi
rației, a respirației, asimilația cloro- 
filiană etc.

La orice plantă ne-am referi, fie ea 
cu organizație inferioară (bacteriile, 
ciupercile), fie cu organizație su
perioară (plantele cu flori), se consta
tă că viața acestora se desfășoară în
tre două limite extreme 
tură : una maximă și

în climatul temperat, 
ține și țara noastră, 
maximă pentru majoritatea plantelor 
este cuprinsă între 40J și 46,5° C, iar 
cea minimă este în genere socotită 
0° C după natura plantei. Tempera
turile maxime și minime suportate 
de o plantă reprezintă punctele ei 
critice pragurile biologice.

între temperaturile critice (mini
me și maxime) există o temperatură 
optimă, caracteristică pentru fiecare 
proces din viața plantelor. De exem
plu, asimilația clorofiliană crește 
numai pînă la o anumită tempera
tură, care poate fi de cel mult 
39° C ; respirația crește pînă la tem
peratura maximă de 40’ C—46,2° C, 
iar temperatura 
țează secreția 
circa 25° C etc.

Numeroasele 
dacă se depășește temperatura maxi
mă sau minimă, viața plantelor în
cetează Aceasta este adevărat, însă 
nu pentru toate plantele. în natură 
există plante și organe de plante care 
rezistă la temperaturi supramaxime 
sau la temperaturi subminime. în a- 
ceste condiții, viața se desfășoară cu 
o încetineală extremă.

Astfel, este cunoscută, de exemplu, 
rezistența sporilor de bacterii (sporii 
sînt organe de rezistență) la tempe
ratura de 100n C (temperatura de 
fierbere a apei) timp de o jumătate 
pînă la o oră, sau chiar mai mult, 
fără ca să fie omorîți. Sporii de bac
teria finului (Bacillus subtilis) pot re
zista timp de o oră, fără să fie 
omorîți, la temperatura de 130° C. 
Sporii ciupercilor, care sînt organe de 
înmulțire, rezistă cîteva ore la tem
peraturi apropiate de lOO’C. O re
zistență mare la temperaturile supia- 
maxime prezintă și semințele plante
lor. Ele pot rezista cîteva ore la 
temperaturi de peste 100°C fără să 
fie vătămate. Unele experiențe făcu
te cu semințe de floarea-soarelui a- 
rată că acestea, prin încălzire, timp 
de o oră, la temperatura cuprinsă 
între 130—150° C, sînt vătămate nu
mai în proporție de 25 la sută, restul 
semințelor puse în condiții de germi
nare (căldură, aerisire și umiditate) 
germinează 100 la sută, dînd plante 
sănătoase.

Ținem să subliniem că organele de 
plante menționate (sporii, semințele) 
rezistă cu succes, un oarecare timp, 
la temperaturile supramaxime, numai

de tempera- 
una minimă, 
căruia apar- 
temperatura

optimă care influen- 
nectarului este de

observații arată că

dacă ele se găsesc în stare uscată, a- 
dică dacă ele conțin foarte puțină 
apă, în caz contrar, la temperaturile 
supramaxime sînt distruse imediat.

Cunoașterea influenței tempera
turilor supramaxime asupra plante
lor prezintă interes practic deosebit. 
Pe baza cunoașterii acțiunii lor, se 
face sterilizarea conservelor alimen
tare, operație prin care se distrug 
microbii (bacteriile și ciupercile și 
sporii lor), prepararea serurilor etc.

Influența temperaturilor submini
me, spre deosebire de a celor supra
maxime, este mai puțin vătămătoare. 
In timpul iernii, arborii și arbuștii 
rezistă, 
puternice, 
peraturile 
suportate 
lemnoase, 
vătămări.

Temperaturile subminime nu 
omoară plantele, dacă ele sînt pregă
tite pentru a le suporta. Această 
pregătire, cunoscută sub numele de 
călirea plantelor, constă din acumu
larea de rezerve nutritive în țesutu
rile lor și reducerea la maximum a 
cantității de apă. Dacă n-au acumu
late 
apă, nu rezistă la astfel de tempera
turi și pier repede.

în privința acțiunii temperaturilor 
subminime trebuie să facem distinc
ție între înghețare și degerare. Plan
tele călite, adică pregătite pentru ier- 
nare, în timpul iernii îngheață. In 
stare înghețată, activitatea lor vitală 
poate fi extrem de slabă fără însă 
să fie vătămate sau omorite Dege- 
rarea distruge viața. Totuși nu trebuie 
să pierdem din vedere un lucru : că 
la multe plante, ca dovleacul, cartoful 
etc., înghețarea este 
degerarea, deci cu moartea.

Printre plantele cu organizație in
ferioară sînt numeroase specii care 
rezistă la temperaturi subminime și 
mai scăzute decît cele arătate. Unele 
experiențe făcute cu bacterii ținute 
timp de 7—8 ani la o temperatură 
cuprinsă între —74* și —196° C, (în 
stare de congelare) arată că acestea, 
puse în condiții normale, și-au reluat 
viața activă ca și cum nu s-ar fi 
întîmplat nimic. Temperaturile de 
—196’ C sînt suportate bine și de 
sporii ferigelor și ai mușchilor, pre
cum și de semințele uscate ale unor 
plante cu flori cum 
stejar, semințele de 
etc.

Un rol important 
tura în înflorirea, formarea fructelor, 
a semințelor și coacerea lor. Tempe
ratura minimă de înflorire este pen
tru unele plante destul de ridicată : 
16,3° C pentru grîu și ovăz, 18,4’ C 
pentru vița de vie, iar pentru altele 
ca porumbul, bumbacul 20’ C. în ce 
privește 
înflorire 
între 20’

Dacă, 
tura aerului este mai ridicată decît 
cea socotită maximă și de durată, ea 
duce la pieirea rudimentelor florale 
și la sterilitatea lor. 
temperatura ridicată 
multan cu seceta, la

bunăoară, la geruri foarte 
fără să fie vătămați. Tem- 
subminime de —25’ C sînt 
de majoritatea plantelor 

cu succes, fără să le aducă

rezerve, plantele conțin multă

identică cu

ar fi ghinda de 
pin, brad, molid

îl are tempera-

temperaturile maxime de 
și ele variază, fiind cuprinse 
și 35’C.
in fazele timpurii, tempera-

în cazul cînd 
acționează si- 
cereale, rudi-
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Magazin
(sființific)
Strămoșul porumbului

Cercetările arheologice în
treprinse in valea fluviului'Te- 
huacan, la două sute de kilo
metri de capitala Mexicului, 
au prilejuit oamenilor de ști
ință descoperirea rămășițelor 
unei gramtnee străvechi. Se 
presupune că e vorba de stră
moșul porumbului, care, după

cum se știe, ne-a fost adus, 
nouă, europenilor, din Ameri
ca Centrală, acum citeva 
veacuri.

Dat fiind că porumbul, așa 
cum îl cunoaștem astăzi, nu 
se poate reproduce fără inter
venția omului (boabele sale 
sînt bine înfipte în știulete, 
iar acesta este strins învelit 
cu frunze), specialiștii in isto
ria agriculturii s-au întrebat, 
adesea, ce anume permitea 
plantei, din care s-a născut 
porumbul, să se reproducă de 
la sine ? Tezaurul vegetal gă - 
sit în valea Tehuacanului dă 
răspuns la această întrebare.

Strămoșul porumbului avea 
știuletele mai puțin tare, iar

mentele florale din spic sînt nimicite, 
iar cînd spicul iese din teacă, se 
usucă repede și se albește. într-o 
fază mai tîrzie, temperatura prea 
ridicată duce, de exemplu la grîu, la 
boabe mici și zbîrcite, la așa-numita 
„pălire". Boabele „pălite" acumulea
ză puține substanțe nutritive și unele 
de calitate inferioară. Se acumulează, 
îndeosebi, dextrine, în loc de amidon. 
Dextrinele sînt produși inferiori ami
donului și acumularea lor nu permite 
folosirea boabelor pentru panificație.

Și la alte plante temperaturile prea 
ridicate, în timpul înfloritului, pro
voacă sterilitatea și căderea fructelor 
abia formate. Pentru unele plante, 
de exemplu cartoful, este periculoa
să și temperatura ridicată a solului 
(peste 26° C). Ea împiedică formarea 
și creșterea tuberculilor.

Cele arătate mai sus, cu privire la 
acțiunea temperaturilor supramaxi- 
me și subminime asupra plantelor ne 
duc și la presupunerea că viața poate 
fi posibilă pe unele planete, unde 
condițiile de temperatură sînt mai 
ridicate sau mai scăzute.

Prof. dr. H. CHIRILEI

Inginerul agronom Teodor 
Arsenescu și brigadierul 
Ion Dobre de la cooperati
va agricolă djn- comuna 
Ion Roată raionul Urzi- 
ceni, cercetează tempera

tura solului.

Asaltul deșerturilor
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boabele, mai puțin adine în
fipte se dezvoltau la subsuoa
ra bracteelor *). Metoda de da

tare cu ajutorul elementului 
carbon 14 a arătat că planta 
cu pricina trăia șt se dezvol-

*) bractee — organ membra- 
nos de forma unei frunzișoa- 
re, care se află la baza pedun- 
cuiului (spicului) floral.

Din totalul de 148 268 000 km. p. ei\ 
este suprafața uscatului de pe pla
neta noastră, circa 20 de milioane de 
km. p. sînt deșerturi. Dacă aceste 
imense suprafețe de terenuri ar fi re
date agriculturii, omenirea ar dis
pune de cantități de produse agri
cole mult mai mari decît cele pe care 
le are în prezent. în același timp ar 
crește considerabil și resursele de 
materii prime.

Cum au apărut deșerturlle ? Care 
sînt cele mai mari deșerturi din 
lume ? Este oare in stare omul tim
purilor noastre să fertilizeze pustiu
rile secătuite de arșița nemiloasă a 
soarelui și de furia nestăvilită a vin-

turilor ? Răspunsurile la aceste întrebări le dă broșur ...Asal
tul deșerturilor", apărută în Editura științifică, care, sci.să pe 
Înțelesul maselor largi de cititori, oferă o lectură pasionantă și 
instructivă.

H > Asaltul 
deșerturilor

Folosirea ureei în hrana animalelor
Lucrarea cuprinde citeva aspecte 

principale privind folosirea ureei in 
hrana animalelor, cum sini : impor
tanța și rolul substanțelor proteice în 
creșterea animalelor, necesarul de 
proteine la diferite specii și categorii 
de animale, posibilități de asigurare a 
animalelor cu proteine, particularită
țile anatomo-fiziologice ale rumegă
toarelor care iac posibilă folosirea 
ureei in hrana lor. In lucrare sint 
tratate, de asemenea, modul de admi
nistrare a ureei sintetice, intoxica
țiile ce se pot produce la animale 
datorită administrării necorespunză
toare a acestui produs, precum și

măsurile ce trebuie luate pentru a se evita sau combate astfel 
de intoxicații.

In lucrare se arată pe larg influența ureei sintetice și a al
tor produse cu azot utilizate în același scop, asupra calității 
produselor animale.

ta pe pământul Mexicului cu 
șapte sau opt mii de ani in 
urma. Era un „porumb" mic, 
cu inflorescență unică, bărbă
tească și femeiușcă totodată. 
Știuletele copt măsura abia 
trei centimetri, avea un ax fi
rav, iar frunzele, nefiind 
strînse în jurul lui, ci moi șt 
depărtate, lăsau grăunțele să 
se împrăștie ușor.

Se presupune că, atunci cînd 
oamenii au început să aleagti 
cei mai frumoși știuleți, pen
tru a-t semăna grăunțele, în 
alcătuirea plantei s-au petre
cut schimbări care, cu timpul, 
au dat porumbul așa cum ît 
Știm și noi astăzi.

G. D.

Agregat de plivit
Plivitul este o operație ane

voioasă care făcută cu mina 
necesită destul timp. De aceea 
strădania oamenilor de știință 
și a practicienilor a fost și este 
canalizată și in direcția găsirii 
unor posibilități de mecaniza
re a acestei însemnate lucrăA 
Un prim succes a fost obținut 
in această direcție de către o 
fabrică de masă plastică din 
R. P. Chineză care a confec
ționat un agregat de dimen
siuni mici pentru nimicirea 
buruienilor din plantațiile de 
orez.

Mașina este de o construcție 
simplă. Ea poate fi minuită cu 
multă ușurința.



ALBINA 7

TEHNICA 
1WUĂ
LA T1RGUL 
DIN LEIPZIG

Pi™ | L ROMÎNEȘTI
PESTE HOTARE

Tîrgul Internațional de la Leipzig, 
desfășurat anul acesta sub semnul ju
biliar al celor 800 de ani de existență, 

\ « este unul din evenimentele comerciale 
i ■ ale primăverii. Ca și în alți ani, parti

ciparea țarii noastre a fost însemnată. 
La acest i,randevu“ al tehnicii mon
diale, exponatele romînești au concurat 
cu cele din 75 de țari. Despre succesele 
tehnicii noastre la Leipzig ediția 1965 
ne relatează tov. Ion Tonceanu, direc
torul expoziției R. P. Romine la acest 
tîrg, în răspunsurile la întrebările re
dacției noastre.

ÎNTREBARE : Ce a însemnat noul an pentru 
prestigiul internațional al industriei romînești ?

RĂSPUNS : Dacă anul trecut vedeta expozi
ției noastre a fost instalația de foraj 3-D. H., 
anul acesta tractorul U-650 s-a impus mai cu 
seamă. La concursul organizat de Direcția tîrgu- 
lui, acest tractor a obținut medalia de aur și 
diploma de onoare pentru înaltul său nivel teh
nic și modul de prezentare. Performanțele sale 
tehnice, forța de tracțiune remarcabilă, aderență 
mare la sol, consum redus de combustibil, rezul
tatele excelente pe care le-a dat atît în lucrările 
agricole cît și în transporturi, în economia fores
tieră etc., au constituit pentru tractorul nostru 
3 bu-aă scrisoare de recomandare încît s-a în- 
ihei^t un contract cu R.D.G. privind livrarea a 
2 000 de tractoare U-650.

Semnificativ pentru prestigiul, mereu în creș
tere, al tehnicii romînești, a fost afluența de 
vizitatori, dintre care foarte mulți au fost oameni 
de specialitate, ingineri și tehnicieni. Ei au soli
citat prospecte, s-au interesat îndeaproape, mai 
ales de mașinile-unelte. Multe din exponatele 
noastre s-au vîndut în cadrul tîrgului.

ÎNTREBARE : Celelalte produse romînești au 
Eost și ele anreciate de vizitatori ?

RĂSPUNS • Aș numi în special strungul Ca
rusel care a' trezit interes în rîndul unor specia
liști din R. D. G. și R.F.G. Drept e că în ce pri
vește caracteristicile tehnice ale Caruselului ele 
au fost la nivelul celor mai bune mașini-unelte 
prezentate la actuala ediție a Tîrgului de la 
Leipzig. în încheiere vreau să subliniez că, ală
turi de produsele larg cunoscute în lume, cum 
ar' fi instalațiile petroliere sau tractorul romî- 
îesc, ediția actuală a Tîrgului a impus atenției 
na.șini și produse relativ noi, oferite pentru 
•xuojrt de țara noastră.

E. M.

• Exponatele romînești din cadrul Tîrgului internațional de la 
Tokio se bucură de succes. Prințul moștenitor al Japoniei, Aki- 
hito, vizitînd Oficiul comercial cu expunere de mostre al R. P. Ro
mine, s-a interesat îndeaproape de produsele expuse și a iăcut 
aprecieri elogioase cu privire la calitatea acestora. Presa și tele
viziunea japoneză, referindu-se la vizita prințului moștenitor, a 
scos în evidență posibilitățile de lărgire a schimburilor economice 
între Japonia și R. P. Romînă.

• Profesorii universitari D. Macrea și St. Pascu, membri co
respondenți ai Academiei R.P.R., au ținut o serie de conferințe la 
Sorbona și la universitățile din Strasbourg și Montpellier, în ca
drul programului de schimburi cultural-științifice romino-franceze. 
Temele conferințelor au fost, printre altele, „formarea și latinilatea 
limbii romine", „Gîndirea social-politică, istoriografia medievală 
rominească", „Ideologia iluministă la romini" ele.

• Biblioteca municipală din Cavala, important centru cultural 
din Grecia de nord, a primit recent un număr de cărți de litera
tură și artă donate de Institutul romin pentru relații culturale cu 
străinătatea.

•După strălucitul succes al lui Nicolae Herlea în S.U.A., cîntă- .. 
reața Elena Cernei a reînnoit impresiile excelente ale americănilor 
despre arta interpretativă rominească. „Sînt foarte bucuroasă și 
mîndră în același timp că arta interpretativă rominească este 
apreciată azi la valoarea ei adevărată pe cele mai mari scene ale 
lumii..." — a declarat mezzosoprana romînă unui redactor al Agen
ției Romine de Presă „Agerpres", înainte de a pleca în cea de a 
doua etapă a turneului ei.

• Lucrări științifice ale unor autori romini sint utilizate în 
S.U.A., după cum a declarat profesorul S. Eskinazi de la Universi
tatea din Syracuza (S.U.A.), care a vizitat țara noastră. „în S.U.A. 
sînt bine cunoscute și folosite lucrările in domeniul lubrificației, 
mecanicii fluidelor, aeronauticii, ale unor autori romini" — a de
clarat, printre altele profesorul american.

• Filmul romînesc „La patru pași de infinit" care, la Festivalul 
filmului de la Mar del Plata, a primit premiul special al marelui 
juriu „Crucea sudului", a fost prezentat in cadrul unui spectacol 
de gală la cinematograful „Universitario" din Montevideo.

Un stand din incinta pavilionului romînesc la Tîrgul inter
național de la Leipzig : motoare și utilaje electrotehnice.
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NOTE
SUCCESUL UNEI ACȚIUNI 

GREVISTE
5 000 de țărani din Republica 

Dominicană au ocupat pămînturile 
nelucrate ale moșierului Alfon
so Reid, luptîndu-se vreme de 12 
zile cu jandarmii și polițiștii tri
miși să-i alunge. Pentru a sili 
autoritățile din capitala țării, 
Santo Domingo, să elibereze pe 
țăranii arestați, delegați din 16 
sate au stat patru zile și patru 
nopți în fața palatului preziden
țial în greva foamei. Spre a evi
ta extinderea tulburărilor in țară, 
întrucît se declanșase o largă 
mișcare de solidaritate cu cauza 
dreaptă a acestor oameni, gu
vernul dominican a fost obligat 
sa satisfacă revendicările țărani
lor.

MARȘ DE PROTEST
Timp de cîteva săptămîni, în 

Uruguay, mii de țărani, infrun- 
tînd represiunile au desfășurat 
un marș de protest spre capita
la țării, Montevideo, cerînd ex- 
propierea unor terenuri nelu
crate Marșul, organizat pe eta
pe, din oraș în oraș, s-a bucurat 
de sprijinul hotărît al populației 
țării.

6 PROPRIETARI 
ȘI 12 000 DE ȚĂRANI

Țăranii tailandezi care lucrea
ză la 6 mari orezarii din provin
cia Giap sînt în grevă de două 
luni, revendicînd organizarea a- 
sistenței medicale, înființarea de 
școli pentru copiii lor și înceta
rea raidurilor în scopuri de pe
depsire efectuate de trupele tri
mise de la Bangkok, capitala ță
rii. Cei aproape 12 000 de țărani 
au hotărît, dacă cererile lor nu 
vor fi îndeplinite, să-și părăseas
că așezările și să lase în para
gină orezăriile (stăpînite de ciți- 
va moșieri influenți), refugiin- 
du-se în satele triburilor libere 
din munți.

DEMONSTRAȚII 
ȚĂRĂNEȘTI ÎN R.S.A.

Puternice demonstrații țără
nești au loc de la începutul anu
lui în Republica Sud-Africană. 
Piuă la 15 aprilie, peste 300 000 
de țărani africani au organizat 
greve, refuzînd să presteze orice 
muncă pe plantații. In această 
lună, protestind împotriva ares
tărilor masive efectuate în rîndu- 
rile demonstranților, africanii au 
început boicotul mărfurilor la 
magazinele coperative ale negus
torilor albi, hotărînd să consu
me numai produse realizate în 
gospodărie. France Presse rela
tează că circuitul comercial va fi 
astfel păgubit cu peste 30 milioa
ne lire sterline, fapt care îi va 
lovi cel mai dureros pe rasiștii 
din R.S.A.

P. TĂTARU

Din programul de radio
RADIO

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 
ȘTIRI : Duminică : programul I : 7; 20;
12: 23,52 : programul 11 : 7,30; 10,30: 14; 19; 
11; 23: 0,52 ; programul 111 : 16 21,30; în
iccare zi de lucru : programul I : 5; 6;

10; 12; 14; 16: 20, 22; 23,52; programul 
LII : 16: 21,30.

EMISIUNI PENTRU SATE : Duminică : 
jrogiamul I . 7,30 — Jurnalul satelor. In 
iecare zi de lucru : programul I : 6,20 — 
furnalul satelor.

DUMINICA * programul 1 î 10,45 „Spre 
ioi victorii, conduși de Partid". 11,00 
Ziua tineretului din R.P.R. 12,05 „Zi de 
idihnă cu voie bună" — muzică populara. 
t5,00 „Opereta-magazin* de H. Nicolaide și 

, Berg. 15,45 Program susținut de orches- 
ra Ansamblului folcloric studențesc al 
?asei de cultură „Grigore Preoteasa" din 
3ucurești. dirijor Cicerone Limberea. 20,10 
Teatru la microfon. Premiera „Căsnicia 
w-1 o joacă" comedie de I. D. Serban ; 
programul II : 9.00 Din cele mal cunoscu- 
e melodii populare. 9,45 Cîntece despre 
ineret. 10,30 Oaspeți străini despre țara 
îoastră. 13,15 Din folclorul muzical al 
popoarelor. 19,05 Romanța dragostei.

UJJNI : programul I : 0,04 Cîntece pe 
de Maria Banuș. 9,00 Cîntece și 

Idcui'i populare. 10,30 Călătorie muzicală.
11,30 Melodii populare din diferite regiuni 
ale tarii. 12,40 Piese distractive interpre
tate de fanfară. 14.10 ,.O melodie pentru 
line" — muzică ușoară rominească. 15,34 
Vluzică populară cerută de ascultători.
7,15 „Miorița" de Paul Constantinescu. 
interpretează corul Radioteleviziunii diri
jat de Constantin Petrovici. 18,05 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători : progra
mul II : 10,05 „Săptămîna culturii ceho
slovace". Muzică populară. 12,15 ,.Pe ogoa
rele patriei* — emisiune de cîntece. 12,30 
Melodii de dragoste și jocuri populare. 
16.00 Melodii populare. 16,15 Pagini de vi
tejie. 18,35 Melodii populare interpretate 

de Elisabeta Pavel, Costel Moisa și Aurică 
Piculeață.

MARȚI : programul I : 10,21 Muzică
populară din Banat. 11,45 Suita oltenească 
de Nicolae Lungo. 12,30 Muzică populară 
interpretată de Ilie Bulgaru, Dumitru 
Fărcaș și Marin Pogon. 14,10 „Flori de 
mai pe portativ" — muzică ușoară. 17,15 
Dialog cu ascultătorii. 18,30 „Nunta în fol
clorul nostru". Prezentarea G. Sulițeanu, 
cercetător științific al Institutului de et
nografie și folclor (montaj muzical-Ute- 
rar) ; programul II : 7,45 Cîntă formația 
de cimpoieri din Perleni, regiunea Iași și 
taraful Uzinei „1 Mai” din Ploiești. 11,55 
Muzică populară. 15.05 Vechi melodii 
populare. 17,15 Noi înregistrări de cînte
ce. 18,15 Pagini din literatura antifascistă 
universală.

MIERCURI : programul I : 8,06 Cîntece 
de viață nouă și jocuri populare. 9,48 
Jocuri populare oltenești 12,03 Melodii 
populare interpretate la vioară de Ion 
Drăgoi. 14,10 Inierpreți dragi, frumoase 
melodii. 15,00 Muzică populară interpre
tată de Raveca Săndulescu și Ion Lăcea- 
nu. 17,35 Muzică populară cerută de as
cultători. 19,30 ,,O seară îneîntătoare" — 
program de muzică ușoară. 22,20 Muzicieni 
de seamă despre George Enescu ; progra
mul îl : 7,35 Jocuri populare. 9,03 Cîntece 
ciobănești și jocuri populare. 10,3(1 Tara
furi ale cooperativelor agricole de pro
ducție 15 05 „Viață nouă" — cîntec și 
joc. 16.00 Folclor muzical de pe întinsul 
patriei. 18,30 „Reportaj cu ștreangul de 
gît" de Julius Fucik (fragmente). 19,05 
Muzică populară interpretată de Dumitru 
Constantin și Iliuță Rudăreanu. 19,30 Tea
tru la microfon : „Evantaiul", comedie de 
Carlo Goldoni.

JOI : programul I : 9,20 Cantata antirăz
boinică „Tinerii soldați care au murit" 
de Liviu Glodeanu pe versuri de Archi
bald Mac Leish. 10,03 „Arcușuri vesele" — 
muzică ușoară. 10.30 Melodii populare ro- 
mînesti și ale minorităților naționale. 13,10 
Din folclorul muzical al popoarelor. 15,37 

și televiziune
Muzică populară interpretată de Cornelia 
Bălu și Vasile Petrica. 18,00 Seară pentru 
tineret ; programul II : 11,15 Cîntă or
chestra de muzică populară „Doina Ba
natului" din Caransebeș. 16,0(i Tineri in
terpret! de muzică populară. 17,15 Melodii 
distractive.

VINERI : programul I : 8,06 Muzică din 
opere romînești. 9,44 Jocuri populare. 
10,03 Teatru la microfon : ,,Romeo, Julie- 
ta și întunericul" de Jan Otcenașek. 16,15 
Mari ansambluri de cîntece : ansamblu
rile C.C.S. și „Ciocîrlia 21,15 Lectură 
dramatizată : „Soarta unui om" de Mihail 
Solohov ; programul II : 8,35 Muzică popu
lară. 11,03 „Din repertoriul ansamblurilor 
școlare". 14,35 Muzică populară din Mol
dova. 15,30 Din țările socialiste. 20,40 In
terpret! de odinioară ai muzicii populare : 
Grigoraș Dinicu, Petrică Moțoi, Teodor 
Zavaidoc, Luță lovită, Costică Tandin, 
Stelian Miță.

SlMBATA : programul I : 8,06 Melodii 
populare interpretate la diferite instru
mente. 9,00 Pagini simfonice închinate 
luptei Partidului. 10,03 Din cîntecele de 
luptă ale popoarelor. 12,40 Cîntece revo
luționare. 14,10 „De la o melodie la alta" 
— muzică ușoară. 15,45 Jocuri populare 
din Muntenia. 17,15 Ziua Victoriei — măr
turii literare ; programul II : 7,45 Jocuri 
populare. 11,45 Cîntă Paul Robeson. 12,00 
Cîntece și jocuri populare din diferite re
giuni ale țării. 13,03 „Poiana cu flori" — 
muzică ușoară. 15,05 Muzică populară in
terpretată de Maria Firulescu, Fărâmiță 
Lambru și Simîon Stanciu. 17,15 „Slavă 
Partidului" — emisiune de cîntece.

TELEVIZIUNE

DUMINICA
11.00 Emisiune pentru sate • Cronică de 

primăvară • Ce știți despre viața plan
telor ? • Casa noastră • „La horă-n 
sat“. Montaj de cîntece și jocuri popu
lare din diferite regiuni ale țării.

pe sâptâmino
2—8 mai

După amiază — Duminica sportivă
Transmisiune de la stadionul „23 
August" a întîlnirii dintre reprezentati
va Republicii Populare Romînc și a 
Turciei.

...cu participarea actriței Fiavia Burei 
și a prestidigitatorului Ovidiu R6n£.

Cîntă o formație instrumentală condu
să de Valențiu Grigorescu.

19.30 Reportaj din Tara Crișurilor
20.00 . Varietăți... bar de Mihai Maximi

lian.
21.00 „Alo... Alo de Ion Popescu-Gopo 

și „Cîinele Fox* de Paul Terry. Desene 
animate.

21.15 Pârtea a Il-a a emisiunii de varie
tăți.

22.30 Telesport.
LUNI

21.00 ,,Cîntăreața sclavă" — fUm.
MARTI

20.00 Emisiune de teatru. „Dracul uitat" 
de Jan Drda.

JOI
20.20 Evocare George Enescu, cu prilejul 

împlinirii unui deceniu de la moartea 
marelui muzician romîn.

21.00 Transmisiune de la Studioul de con
certe al Radioteleviziunii a concertului 
dedicat lui George Enescu.

VINERI
20.00 Săptămîna.
21.00 Muzică pentru toți. Cîntă o forma

ție instrumentală condusă de Ludovic 
Diți.

22.00 Treizeci de minute cu Costache An* 
toniu — artist al poporului.

SlMBATA
19.55 „Locuri și clipe neuitate*. întîlnire cu 

veterani partieipanți la luptele pentru eli
berarea Patriei.

20.15 Teatru in Studio. „Perla și stridia’ 
de W. Saroyan.

21.45 Cîntă orchestra Casei de discuri 
Electrecord condusă de Alexandru Imre.



I<ĂIOIII
__ n ziua de 19 septem- 
Ibrie, Traian Nuțu, 

președintele gospodă
riei agricole „Drum 
Nou", a primit ca dar, 

cu prilejul împlinirii a patru
zeci și cinci de ani, o dată cu 
felicitările cooperatorilor din 
satul Cîrligul și un rătoi mare, 
alb. Asemenea dar ne-a uimit 
foarte mult pe cei invitați la 
petrecere. Povestea rățoiului 
o auzisem de două ori chiar 
din gura președintelui.

Prima variantă am ascul
tat-o în cabinetul tovarășului 
Cînepan, secretarul cu pro
blemele agriculturii al Comi
tetului raional de partid. Toc
mai se terminase o ședință 
foarte importantă și toți se 
grăbeau spre plecare, căci se 
făcuse aproape nouă seara, 
cînd secretarul l-a rugat pe 
președinte să mai rămînă o 
clipă Cică are de lămurit cu 
el o ..problemă".

Și după o clipă de gîndire, 
a întrebat :

— Voi. cei de la „Drum 
nou" sînteți în întrecere cu 
cei din Cîrligul ?

— Dficial. nu. a lămurit 
Traian Nuțu luminîndu-se la 
față Dar președintele lor, 
Săndulache. s-a lăudat că în 
doi ani mă întrece atît în cee_a 
ce privește averea obștească, 
cît șl retribuția la ziua-mun- 
eă.

— Dar cum a fost cu rățo- 
îul?

— A. ați auzit și dumnea
voastră T Pe fruntea președin
telui a trecut o undă de îngri
jorare. dar cum în ochii secre
tarului n-a citit supărare, s-a 
luminat iar și a început a 
ride. Avea un rîs plin, care 
se revărsa în cascade și-i zgu
duia tot trupul.

— A fost o glumă, tovarășe 
secretar.

— Dumneata, tovarășe Nu- 
țu. găsești că e numai o glu
mă ’

Norul cel întunecat și-a a- 
bătut brusc umbra pe chipul 
președintelui.

— Să vedeți, a răspuns cu 
voce nesigură, nu chiar o glu
mă. o întîmlare... o greșeală.

— A cu!?
— Păi. a cui să fie ? A lor, 

doar nu a noastră.
— Cum adică ?
— Păi. au venît să ceară 

ouă de rață tocmai de la noi, 
cu care erau, va să zică, în în
trecere.

— După dumneata, dacă 
erați în întrecere. însemna să 
nu vă mai ajutați... poate 
chiar să vă războiti ?

— Nu. nu așa. știu șl eu ce 
înseamnă întrecerea, dar, să 

vedeți, și noi aveam în plan 
să mărim numărul de rațe 
albe.

— Așa trebuia să le spuneți 
și lor, deschis : „Măi tovarăși, 
nu vă putem da, căutați în 
altă parte, sau adresați-vă 
consiliului agricol, ei vă vor 
îndrepta încotro găsiți ce vă 
trebuie. în loc de asta, le-ați 
promis ouă de rață albă, de 
rasă și le-ați dat ouă de rață 
obișnuită, pestriță.

— Păi. noi am vrut să le 
dăm, ca să-i ajutăm, că doar 
eram în întrecere. Dar a gre
șit magazionerul. Eu am vor

bit cu Săndulache să-l dau o 
mie de ouă de rață albă, ea 
să le bage la incubator din 
ianuarie. Cînd a fost gata In
cubatorul. a venit un om de 
la ei după ouă. T-am semnat 
bonul si î-am trimis la maga
zioner. Acela știa că noi 
strîngem ouăle de Ia ratele 
albe pentru incubatorul nos
tru și i-a dat din celelalte.

— Fără să le spună nimic ?
— Păi. nu l-au întrebat. Au 

cerut o mie de ouă de rață : 
le-a dat o mie de ouă.

— Uite, tovarășe Nuțu. eu 
cred că dumneata sau nu-ți 
dai seama de greșeala pe care, 
cu voie sau fără, ai făcut-o. 
sau nu vrei să recunoști. Si 
asta nu mal e o Droblemă 
personală. După cum nu poa
te fi problemă personală pa
guba produsă celor din Cîrli- 
gu.

— Nu le-am făcut nici o pa
gubă. tovarășe secretar. O mie 
de ouă au cerut, o mie le-am 
dat. Si numai din cele bune. 
Au scos peste nouăzeci la 
sută

— Rațe din cele pestrițe, 
iar lor le trebuiau albe.

— Am auzit că au și una 
albă, ca să prindă sămîntă 1

Si președintele Nuțu a în
cercat să rîdă. zguduindu-și 
fără succes trupul voinic, cam 
lăbărțat.

Cealaltă variantă am ascul- 
tat-o așa cum spuneam la în

ceput, în seara zilei de 19 sep
tembrie, ziua în care preșe
dintele Traian Nuțu își serba 
cei patruzeci și cinci de ani de 
viață.

Cînd au sosit trimișii celor 
din Cîrligu cu darul lor. era 
spre seară și sărbătoritul cioc
nise cam multe pahare cu 
mulți meseni care se perinda
seră de dimineață prin casa 
lui.

— Ha 1 ha 1 ha 1 a rîs el, 
glumeți oameni cei din Cirli- 
gu I Auzi colo, ce să-mi trimi
tă ei I Un rățoi alb. Te pome
nești că o fi chiar acela ieșit 
din ouăle luate de la noi.

Nimeni n-a rîs. El a deve
nit o clipă serios arătînd că 
gîndește adine. Si iar a izbuc
nit.

— Ha 1 hal ha I dar știu 
că le-am făcut-o bună. Auzi 
colo. îndăzneală la ei : cică mă 
întrec ei pe mine, cooperator 
vechi, cu experi nță. Le-am 
tras o păcăleală, s-o țină min
te... Vreți ouă. le-am zis ? Vă 
dau ouă.. Cît ?... Cinci sute 
De ce să vă încurcați cu cinci 
sute ? începeți cu o mie. Săn
dulache. nu. că oamenii tor 
n-au experiență la incubator, 
că mașinile-s noi. că mai știu 
eu ce... M-am gîndit : „Cu 
cinci sute de ouă nu-i o 
păcăleală cine știe ce. Cu 
o mie. tot e ceva". îi con
ving pe Săndulache. Si cînd 
trimit el oamenii după ouă. 
vorbesc cu Rădină de la ma
gazie : ..Dă-le ouă de rață pes
triță. și să vezi ce rîdem peste 
patru_săptămîni“... Acela așa a 
făcut " i* ce i-a trecut prin 
minte A pus și un ou de ra
tă albă Unul singur. Aia au 
luat ouăle, au plecat, noi am 
așteptat. Apoi să vezi hărmă
laie peste patru săntămîni, 
cînd au ieșit bobocii. Toți pes
triți. Numui unul alb. Rățoiul. 
Au început a se plînge în 
stînga și în dreapta, m-au re
clamat ia raion. Credeau că 
cine știe ce or să-mi facă. 
Cînd î-am povestit tovarășu
lui secretar Cînepan. se ținea 
cu mîna de burtă de rîs. 
..Strașnică păcăleală, zice, nu
mai tie putea să-ți dea în cap 
așa ceva'

Si Săndulache. cînd m-a vă
zut. zice : ,.Mi-ai făcut-o ne
ne Nuțule. Dă-mi măcar zece 
rațe și ia-ți rățoiul. să nu-mi 
fie paguba întreagă"... Zece 
chile de vin a dat pe chestia 
asta... Cică să uităm supără
rile șl să botezăm rățoiul. Ha 1 
ha 1 ha 1... Păi altfel fără po
vestea asta, cu rățoiul. mă în
trecea. ce crezi ? Tot e bun la 
ceva sî eîte un rătoi uneori.

VINICfU GAFIȚA

Mierea acul
..AIBIVII*

Unui artist amator 
plecat în excursie 
O.N.T.

E un antract, cînd prin întreaga 
tară 

Colind și eu din zori șl pînă-n 
seară

Tot admirînd al patriei decor — 
Și deci cînd sînt un simplu 

spectator
PUIU VIDA

Unui fotbalist chefliu

Cum întreaga ziulică 
Se dă-n vini după pahare. 
Numai in localuri cică.
El mai poate... trage tare.

Unui boxer de ca
tegoria cocoț, care 
s-a vngîmfat

Iată care e reproșul 
Ce I s-a adus tot anul:
Cică, de un timp „cocoșul'
O cam lace pe... curcanul.

V. D. POPA

Unei telefoniste
Ea. cu telefonul.
Deseori le-ncurcă : 
Pină vine tonul 
AI cam mult de— turcă.

Unui fierar fruntaș
Cică-n atelier
E mină de., fier.

Unui pierde-vară
Deseori se-obișnulește
Să spui vlrsta n primăveri ; 
Virsta tul se socotește
Mal degrabă-n... plerde-veri I

Epitaful unuia cer
tat cti igiena

E un lucru constatat: 
tn stirșit— s-a curățat I

SIG HOROVEANU

Vînadtorul loan 
Pușcaș din comuna 
bănățeană Ghioroc a 
fost prins vînzînd cu 
suprapret

tl vorbește-ntrequf sal 
Că ce-a vrut a căpătat: 
Preturile le-a mării 
Șt-a ajuns dls-pret** i

Brigadierului frun
taș I. Bucată de la 
C.A.P. Lisa, regiunea 
București.

Fruntaș iubit de lumea toată, 
Bucată-I om... dlntr-o bucată.

La magazinul din 
comuna Bragadiru- 
Zimnicea nu se adu
ce sare de lămlte

Și totuși, oamenil-au simtit 
Că dinții li s au strepezit : 
De cînd cer sare de lămiie 
LI s-a... acrit să-i tot amiie I

ST. FENEȘEANU

Unui gospodar cu 
casă nouă

Casei, hărnicia
I-a pus... temelia I

Unei bibliotecare
Despre dinsa (nu e șagă)
Se vorbește-n șapte sate 
Că ta bani la normă-nlreagă 
Dar muncește.... pe jumate.

TITI GHEORGHIU

Unui director de 
cămin cultural cu a- 
paratul de radio de
fect

Pe UNDE lungi e hirîială, 
Pe MEDII scirțîit de roti
Deci dacă vrei s-asculti 

programul 
L-asculți și tu pe UNDE... pot)

Epitaful unui zvonist
..Presimt că mor*, a zis 

zvonistul
Și-ntr adevăr a sucombat
Dar unii spun că zvonul ăsta 
A lost perfect adevărat ’

ARISTICA BAGHINA

Unui medic care nu 
respectă programul

Că ore-n șir l-am așteptat 
Eu nu-l mal pol găsi pricină: 
Vezi, pină medicul să vină 
De tot ce-aveam... m-am 

vindecat.

La moartea unei 
guralive

Pe piatră, cind o-nmormintară 
Drept epitai. i-au pus o... 

moară.
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