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M
isele de milioane de oameni ai muncii din 
(ara noastrâ discută pe larg proiectul noii 
Constituții a Republicii Socialiste Româ
nia. Acest document de uriașă importanță 

oglindește transformările care au avut loc in 
țara noastră. El consfințește strălucitele succese 
ecr «mice și social-culturale ale poporului 
român.

Așa cum arată articolul 5 din proiectul noii 
Constituții, „Economia națională a României 
este o economie socialistă, bazată pe proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor de producție.

In Republica Socialistă România, exploatarea 
omului de către om este pentru totdeauna des
ființată și se înfăptuiește principiul socialist al 
repartiției după cantitatea și calitatea muncii.

Munca este o îndatorire de onoare pentru fie
care cetățean capabil de muncă".

în Republica Socialistă România, — în care 
întreaga putere aparține poporului liber și sta- 
pin pe soarta sa, putere care se întemeiază pe 
alianța muncitorească-țărănească — întreaga 
activitate de stat are drept scop dezvoltarea 
orinduirii socialiste, creșterea continuă a bună
stării materiale și culturale a poporului, asigu
rarea libertății și demnității omului, afirmarea 
multilaterală a personalității umane.

Iată numai cîteva din multele principii cu
prinse în Legea fundamentală a Republicii So
cialiste România, prin care se dovedește supe
rioritatea orinduirii social-economice din țara 
voastră.

Citind proiectul noii Constituții nu putem să nu 
ne amintim de constituțiile ticluite, in trecut, de 
către clasele exploatatoare burghezo-moșiereștl, 
care le asigurau posibilitatea de a exploata șl 
Jefui poporul muncitor. Erau asigurate, de pildă, 
dreptul moșierilor de a răpi pămîntul țăranilor 
și dreptul de a le pune cele mai grele condiții 
de muncă in dijmă, de a-i exploata la singe. Era 
asigurat dreptul bancherilor și cămătarilor de a 
scoate Ia mezat mica proprietate țărănească și 
de a și-o însuși.

Pentru oamenii muncii de pe ogoare erau asi
gurate „dreptul* de a robi pe păminturile mo
șierilor și chiaburilor; „dreptul" de a răbda de 
foame ; „dreptul" de a umbla desculț șl zdren
țăros ; „dreptul" de a trăi in mizerie și Întune
ric ; „dreptul* de a primi bice pe spate de la 
vătafii moșierești și de la jandarmi.

Odinioară exista o zicală : „Iți aplic constitu
ția 1" Era un fel de amenințare, căci acest lucru 
însemna tot ce e mai rău pentru oamenii muncii.

împotriva tuturor împilărilor, clasa muncitoare 
în alianță cu țărănimea, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a luptat cu avint, zdro
bind puterea moșierilor și capitaliștilor și creind 
un stat nou, statul care asigură oamenilor 
muncii de la orașe și sate condiții optime pen
tru a-și îmbunătăți mereu traiul.

Așa cum arăta, nu demult, un țăran coopera
tor din comuna Fierbinți, raionul Urziceni, pro
prietatea cooperatistă Ie asigură posibilitatea 
de a trăi in demnitate. Muncind în cooperativa 
agricolă, țăranul iși asigură bunăstarea și con
fortul la el acasă : mobilă, televizor, îmbră
căminte și încălțăminte bună. Acum, dreptul la 
învățătură le este asigurat prin școlile generale 
de opt ani care funcționează în toate comunele, 
in multele școli medii și profesionale, existente 
in fiecare raion, in invățămintul superior.

Drumul întregului popor duce într-o singură 
direcție : tot înainte. Cee ce este rău și înve
chit este înlăturat și lăsat in urmă ,- ceea ce este 
nou și bun se adaugă, contribuind la înflorirea 
continuă a traiului celor ce muncesc.

ȘERBAN NEDELCU

Secerișul griului pe tarlalele cooperativei agricole de producție din Fili- 
pești, regiunea Galați

SENS
E o lumină amplă ce mă cheamă I
necontenit prin noapte și prin zl, — 
lumină credincioasă ca o mamă
și proaspătă ca setea de a ști.

E o lumină simplă și frumoasă :
ce-o vede ochiul sufletului meu, 
prezentă-n veac, in inimă și-n casă 
și-nscrisă-n lume : arc de curcubeu.

E o lumină care te renaște
și care e a mea, a ta, și-a veacului 
iumină-n care adine se recunoaște 
fiece om ce-i om in sinea lui.

Ea infășoară-n raze România 
și leagă, suplă, Oltul de Șiret, 
Ceahlăul de Negoi, în armonia 
Românului ce s-a născut poet.

Lumină limpede și creatoare
prin care nasc virtuți- și cresc avid, 
în semnul scump al clasei muncitoare 
și-n existența simplă de partid.

Este lumina noastră-a tuturora 
care se urcă-n noi cu mers sonor.
Prin ea se leagă de tradiții ora 
și-apoi se face drum spre viitor.

AL. ANDRIȚOIU

Pe terenurile eliberate după recol
tarea griului, cooperatorii agricoli 
din Buzescu, raionul Alexandria au 
semănat culturi duble. Iată un as

pect din timpul lucrărilor
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GÎNDURI

DESPRE CONSTITUȚIE 
de ION BANUTĂ

Constituția eea nonă, — 
dintr-o mie de izvoare — 
ne aduee viitorul 
fața lui de-argint ți soare.

Soare-i astăzi pretutindeni: 
in uzină,-n eîmp, în casă, — 
sufletul nu pribegește 
stă cu omul lui la masă.

Proiectul de Constituție a 
Republicii Socialiste Ro
mânia reilectâ profun
dele schimbări petrecute 

in țara noastră.
In articolul 10 al proiectului 

de Constituție se arată că „Sta
lul sprijină cooperativele agri
cole de producție și ocrotește 
proprietatea lor". O asemenea 
consemnare, prin care țărăni
mea noastră se va bucura și 
pe viitor de sprijinul statului, 
ne umple inimile de bucurie 
și recunoștință. Dacă in pre
zent, averea obștească a coo
perativei noastre se ridică la 
o valoare de 4 milioane lei,

ÎNDEMN 
LA NOI 
REALIZĂRI

asta se datorește. In mare par
te, sprijinului acordat de stat. 
Mașinile moderne, ingrășămin- 
tele chimice, semințele selec
ționate și cadrele tehnice ce 
le -am primit din partea statu
lui, au contribuit la sporirea 
Droc oțiiloi la hectar. Anul 
trecut, de pildă, am obținut de 
pe cele 500 ha cu porumb o 
producție de aproape 4 000 kg 
boabe la hectar, iar de pe 
cele 350 ha cu griu o produc

Sufletul, — din vechi că
tușe 

a zbucnit in România 
și aprinde cerul, vîntul, 
îngropind melancolia.

Constituția e aur, 
temelie grea, de piatră, 
lege, cint și omenie, 
intr-o românească vatră.

Drepturi 
egale

ție de 2 200 kg la hectar. Față 
de anii cind în comună nu 
exista cooperativă agricolă, a- 
ceste producții reprezintă o 
creștere de 4 ori la porumb și 
mai mult de două ori la griu. 
Tot statul ne-a ajutat, prin cre
ditele acordate pe termen 
lung, și în dezvoltarea secto
rului zootehnic.

Avem astăzi o proprietate 
obștească cu care, pe drept 
cuvînt, ne putem minări: peste 
1 500 ha teren arabil, numeroa
se animale, din care numai 
bovine 470, peste 3 000 de pă
sări, 5 grajduri cu o capacita
te de 100 capete bovine tieca- 
re, 3 puiernițe etc. Fiecare din 
noi știe că această proprieta
te obștească este izvorul vieții 
noastre omenești. Numai în ul
timii patru ani, peste 300 de 
săteni și-au construit case noi, 
peste 200 și-au cumpărat tele
vizoare și peste 50 au motoci
clete. Aparate de radio, ara- 
gaze și garnituri de mobilă în
tâlnești aproape în fiecare 
casă din comună

Iată de ce fiecare dintre noi 
este interesat să dezvolte și 
mai mult această proprietate 
obștească care ne ajută să 
trăim din ce în ce mai bine 
și în demnitate. De aceea 
sîntem hotărîți să muncim și 
mai bine, ca să putem răspun
de marilor perspective pe care 
ni le deschid proiectele de Di
rective ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, cu pro
ducții din ce în ce mai mari.

GRIGORE IVANOV 
președintele cooperativei 
agricole „Viață Nouă* co
muna Bărcănești, regiunea 

Ploiești

Satul în care sînt deputa
tă a purtat, pînă nu de 
mult, numele unuia din 
moșierii care stăpîneau 

prin locurile noastre. Acum 
are un nume nou. La propu
nerea locuitorilor, el se nu
mește Livezi. Nu i-am ales a- 
cest nume întâmplător. Livezile 
tinere îmbracă dealurile altă
dată golașe ale satului, apar- 

ținînd comunei Valea Mare. 
Sînt 240 ha în plantație ma
sivă. In acest an vor intra pe 
rod pomii sădiți pe 150 ha și 
vița de vie de pe 34 ha.

Vor Intra pe rod 1 Pentru 
noi, aceste cuvinte au un ră
sunet anume. La ele m-am 
gîndit citind proiectele de Di
rective ale celui de-al IV-lea 
Congres al P.M.R., ca și pro

M-am bucurat din toată 
inima cînd am luat cu
noștință de proiectul de 
Constituție. L-am citit 

de la un capăt la altul cu 
un simțămînt de mîndrie și de 
mare satisfacție.

Ca țărancă cooperatoare și

A

îndatorire 
de onoare

mamă a patru copii m-am 
oprit mai îndelung la acele ar
ticole ale proiectului noii 
Constituții care vorbesc despre 
muncă, despre ocrotirea fami
liei și dreptul la învățătură.

Zăbovind la articolul 5 care 

Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la odihnă (din proiec
tul de Constituție a Republicii Socialiste România)

iectul marii legi a României 
socialiste. Oare viața noastră 
n-a fost înainte cum erau și 
dealurile ? Ba așa a fost. 
Stearpă și fără rod pentru noi, 
că rodul muncii noastre mo
șierii l-au cules. Eu la moșieri 
am muncit de mică, la Vică 
Potropopescu, la Băsișteanu, 
la Alexandru Teodorescu și la 
alții. Acum, cînd mă gîndesc 
la țara mea, așa cum va arăta 
ea în viitor, o asemui cu o li
vadă ce va intra pe rod, la 
termenele stabilite în proiecte.

Constituția cea nouă a Ro
mâniei socialiste pe toate le 
statornicește, drepturile cîte 
le-am cîștigat noi, poporul 
muncitor condus de partid. 
Dreptul la învățătură ? Priviți 
școlile noastre noi, copiii noș
tri învățînd buchea ce părinții 
au cunoscut-o abia la bătrî- 
nețe. în fiecare din cele 7 sate 
ale comunei noastre am con
struit localuri noi de școală, 
iar în centru — mîndria noa
stră — școală frumoasă de opt 
ani, ce anul acesta își va afla 
perechea în surata ei, tot școa
lă de opt ani, pe terminate în 
satul Valea Caselor. Cît des
pre dreptul de a alege și a fi 
ales, găsim, și la noi în comu
nă, destule exemple. Femei 
simple ca mine, și nu numai 

spune că „Munca este o înda
torire de onoare pentru fiecare 
cetățean capabil de muncă" 
— m-am gîndit la faptul că și 
la noi în cooperativă munca 
este mult prețuită. tn toate 
sectoarele de producție avem 
fruntași care sînt respectați șt 
cinstiți de toți cooperatorii. Și 
eu mă străduiesc să lucrez cît 
mai bine, să contribui cu toate 
forțele mele la dezvoltarea și 
înflorirea cooperativei noastre 
Anul trecut am realizat 216 
zile-muncă și am fost răsplă
tită bine după munca mea

Sînt o femeie mai în vîrstă. 
Mai mult de jumătate din anii 
mei i-am trăit in vechiul re
gim și n-am putut termina de- 
cît cîteva clase primare. Dar 
copiii mei au astăzi asigurat 
dreptul la învățătură. Băiatul 
cel mare, Gheorghe, a termi
nat anul acesta Institutul pe
dagogic de trei ani din Tg. 
Mureș și va lucra ca profesor 
în comuna noastră sau intr-o 
altă localitate unde va fi ne
voie. Celălalt băiat, Ion, a ab- 

ca mine, ci și ca Ioana Dumi- 
trașcu, de pildă, din comuna 
mea, și atitea altele pe care le 
cunosc vrednice și respectate, 
au fost alese deputate! Oa
menii sînt conștienți de faptul 
că țara-i a lor, de aceea ei 
muncesc cu atâta rîvnă, pe 
cîmp sau in treburile obștești, 
în circumscripția mea am avut 
de construit un canal, că ve
neau apele mari și ne prici
nuiau pagube. Să le fi văzu* 
atunci pe Elena Gh. Stanciu, 
pe Gheorghița Pomătaru. (sin
gură a săpat peste 60 m !) 
pe Gheorghița Loliceru și 
pe cite altele, cooperatoare cu 
sute de zile-muncă, cum lu
crau voluntar la săpat. Și 
fiindcă tot sîntem la acest ca
pitol, aș vrea să laud femeile 
din comuna mea, că sînt har
nice și numai ele au făcut a- 
proape 8 000 de zile-muncă ! 
(pînă la 7 iunie). Noi toate, fe
mei egale în drepturi și înda
toriri, vom munci și de acum 
încolo în așa fel, încît $ în
dreptățim încrederea care 
partidul și guvernul ne-o a- 
cordă

ECATERINA GHEORGHE 
deputată in sfatul popular 
al comunei Valea Mare, 

raionul Găești

solvit școala profesională agri
colă și așteaptă cu nerăbdare 
să lucreze intr-una din coope
rativele de producție ca tehni- 
nician O fată de a mea a ter
minat în această vară clasa a 
VlII-a iar cel mai mic băiat 
este în clasa a Vil-a.

In aceste zile țăranii coope
ratori din comuna noastră dis
cută mult despre proiectele de 
Directive ale Congresului și 
despre proiectul noii Constitu
ții care consfințește marile 
realizări dobîndite de poporul 
nostru sub conducerea parti
dului. Dezbatem cu multă în
suflețire aceste proiecte și 
muncim cu mult elan și tra
gere de inimă pe ogoarele 
noastre.

Pentru tot ce-i înscris în 
proiectul de Constituție, noi 
purtăm adîncă recunoștință 
partidului nostru drag.

ELENA MUNTEANU 
comuna Nadeș.

raionul Sighișoara
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Nu-i văzusem de un an. Un cu
noscut de la Hălchiu, întîlnit 
pe străzile Brașovului, m-a îm
biat să vin din nou acolo. 

M-am dus răspunzînd invitației, dar 
împins și de o subită curiozitate. Știu 
de mult satele brașovene. Ele au o li
niște a lor aparent netulburată, o pa
tină de vechime păstrată în zidurile 
vechi, în porțile înalte și grele, în 
graiul și în portul localnicilor. Așa 
s-ar părea. Dar tot ei au îmbrățișat 
cu pasiune ideea de progres și civili
zație și au introdus-o, îmbrăcată une
ori ardelenește, în viața lor. Casele 
noi păstrează, într-o îmbinare fericită, 
elemente de modernism și cele din 
tradiția locală. Sînt 350 de locuințe 
care asaltează cîmpul, un întreg car
tier care va face în curînd joncțiu
nea cu blocurile muncitorești ale 
combinatului avicol. Cu un an în 
urmă nici acestea nu erau. Mi-a ră
sărit înainte chipul isteț și binecu
noscut al brigadierului zootehnic Du
mitru Popescu.
-r— Nu te-am văzut de un an — îi 
.spun. — Ești neschimbat.

Mă purtase atunci pe schela celei 
mai înalte clădiri din cîmp, cea a a- 
telierelor. Am admirat de acolo aco
perișurile serelor unde se coceau la 
vremea aceea tomatele și se desfoiau 
calele. Clădirea atelierelor e termi
nată și intrată de acum în sfera avu
ției obștești. Serele se extind, cer tot 
mai multă căldură, pentru ca să ne 
poată oferi, în ianuarie, sub viscol, 
spectacolul în premieră al verii. Ele 
au cerut recapacitarea centralei de 
forță.

Am găsit centrala cea nouă în 
funcțiune. In localul celei vechi au fă
cut a-clier de vulcanizare. (Cred și 
eu, cu 10 mașini și încă 6 tractoare 
rutiere). Au vulcanizator calificat. La 
început au angajat unul de la Brașov. 
De la el a învățat Ion Năstase, hăl- 
chian de baștină, meserie și duce a- 
cum întreg atelierul. Dezvoltarea 
cooperativei a însemnat printre altele 
apariția noilor profesii. Ion Tudor, 
mecanic la centrala de forță, a făcut 
școala la oraș și s-a întors cu carnet 
de lucrător calificat. Dintre coopera- 
i. fi au apărut în ultimul timp încă 
cinci șoferi. Cel care trimite în floră
riile orașului calele și garoafele bă
tute e horticultor sadea.

Cei doi ingineri, Mărgineanu — a- 
gronom și Popovici — zootehnist, sînt 
vechi aici, sînt prieteni și colabora
tori. Aud încă o dată din gura lor 
metafora atît de des întîlnită și atît 
de plină de adevăr : „Cooperativa a- 
gricolă este a doua noastră facultate1*.

Mărgineanu ne spune de examenul 
strălucit al lui „Etoile de Choisy 
(Șleau din Choisy), soi de grîu culti
vat pentru prima oară anul trecut :

Din activitatea cooperativelor agricole de producție

iui halchicnll
producția 4 tone la hectar, cu o tonă 
mai mult decît media pe întreaga 
cooperativă. Să trecem aceasta, cum 
se și cuvine, pe primul loc în bilan
țul unui an. Pentru la toamnă i-au 
oferit soiului valoros o suprafață du
blă. Acum grîul își îmlădie talia 
după adierile de iulie și le promite o 
nouă și mare surpriză. E-adevărat că 
niciodată n-au îngrășat o suprafață 
atît de mare ca în ultimul an. Au că
rat gunoi dintr-un depozit vechi al 
I.R.I.C.-ului, bogat în substanțe ferti- 
lizante.

— In timp de un an (ne informea
ză activul inginer Popovici) am urcat 
procentul vacilor productive pînă la 
50 la sută din efectiv. In decembrie 
trei sferturi din efectivul de bovine 
le vor deține vacile productive. în 
1963 din 100 de bovine numai o trei
me își plătea hrana. Am început un 
calcul sever al rentabilității pe fie
care ramură și începutul a fost făcut 
cu sectorul administrativ, unde s-au 
economisit 3 000 de zile-muncă anual 
prin redistribuirea a șase cadre, care 
prisoseau aici, în ramurile productive.

...I-am revăzut după un an și anu
me la puțin timp după ce își însuși
seră, îndemnați de un uriaș interes, 
prevederile proiectului de Directive. 
Au cercetat din nou resursele de care 
dispun, și au descoperit, oarecum 
surprinși, că multe, foarte multe stă
teau nefolosite.

în ultimii ani baza furajeră n-a 
fost în pas cu cerințele șeptelului. Au 
uitat un principiu, cel al interdepen
denței dintre ramurile de producție, 
al dezvoltării lor ritmice. Și au văzut 
și consecințele. Incepînd cu acest an, 
plantele de nutreț vor primi supra
fețe mai mari. Ele sînt luate de la 
sfeclă și cartofi. Toate bune dar în
trebarea e, nu va suferi oare produc
ția de sfeclă și cartofi ? Răspunsul îl

dă tot pămîntul, iar specialiștii din 
Hălchiu îl cunosc de fapt și teoretic, 
și practic. Sfecla poate asigura ușor 
un spor de 4 tone la hectar, care va 
compensa producția de pe suprafe
țele cedate. Asta cu condiția să fie 

Paralel cu recoltatul griului, la cooperativa agricolă de producție 
din Lehliu, regiunea București, se desfășoară lucrările de îngrijire 

a culturilor. în fotografie : prașila a treia la porumb

îngrășată suplimentar și irigată. Car
toful de soiul Mercur, introdus în 
cultură anul acesta, dă o producție 
curentă de 25 tone la hectar. Și fiind
că vorbirăm de resurse, e locul să a- 
mintim că apa Vulcăniței (care taie 
Hălchiul de-a curmezișul) e folosită 
la irigare, dar cu destulă sfială încă.

Ferma de taurine aduce cooperati
vei agricole un venit anual de peste 
2 000 000 lei. Investițiile de muncă și 
capital dau aici cele mai sigure bene

ficii. O bună parte din e e le aduc 
animalele puse la îngrășat. (Se vor li
vra în acest an 500 de capete.i.

Au calculat că folosind în rația lor 
grosiere înnobilate cu uree, sporul de 
carne zilnic se va obține cu o cheltu
ială minimă. Inginerul zootehnic și 
președintele regretă sincer că n-au 
făcut lucrul acesta mai demult. Ii 
consolăm spunîndu-le că inițiativa e 
oricum binevenită.

I-am aflat. după un an, în plină 
febră a căutărilor. îi știam puternici 
și pricepuți. Și ne dădeau acum o 
nouă dovadă.

VIRGIL TOSO

Lucrări agricole
SECERIS9

PE RĂRĂGAN
Zece zile va dura campania 

de recoltare a griului. Așa 
prevede angajamentul oame
nilor muncii din cuprinsul ra
ionului Brăila și primele re
zultate arată că se vor ține 
negreșit de cuvînt. In zece zile 
peste 41 000 de hectare. E o pe
rioadă scurtă, poate cea mai 
scurtă din cite s-au cunoscut 
vreodată. Ce-i drept și parti
ciparea la muncă și entuzias
mul oamenilor sînt fără egal. 
In seara zilei de 2 iulie raio
nul Brăila se afla pe locul doi 
după Făurei. Dar diferența 
nu-i de nici două procente. 
Mai sint 8 zile și nici cei din 
Făurei n-ar putea garanta că 
se vor menține în frunte.

La Cazasu, participarea coo
peratorilor Ia muncă este de 
aproape sută Ia sută. Faptul 
își are semnificația lui, el ex- 
primînd dorința membrilor 
cooperativei agricole de a în- 
tîmpina Congresul partidului 
așa cum se cuvine. Tudor 
Păun e șeful brigăzii a treia și 
pare deosebit de mulțumit. 
Recolta din prima zi de recol
tare, la soiul Triumph,'arată o 
producție medie de 3 300 kg la 
hectar. Firește, nu peste tot 
va fi așa. Dar trebuie reținut 
că se vor obține depășiri de 
plan ou totul peste așteptări.

Brigada a IlI-a mai are și 127 
hectare cu grîu din soiul Be- 

'zostaia. Tudor îl cercetează 
zilnic și face calcule asupra 
lui și pronosticuri. După toate 
probabilitățile aici se va obți
ne o producție de circa 3 600 
kg la hectar. Unii, mai ales 
cei în vîrstă, susțin că aseme
nea producții nu s-au mai cu
noscut prin partea locului, 
„îți fi avînd dreptate, replică 
Păun, dar tot atît de adevărat 
e că nici pămîntul n-a fost 
muncit ca în ultimii ani. A- 
dăugați la asta îngrășămintele 
chimice, mașinile, soiurile mai 
productive. Socot că nu-i greu 
de priceput".

Acum Tudor Păun cercetea
ză cu luare aminte mersul 
combinelor. Aceea pe care flu
tură drapelul de fruntaș e a 
lui Androne Cojocaru. Șef de 
combină este Ion A. Popescu. 
Dar aproape, foarte aproape 
se află combina lui Mușat. 
După unii fruntășia lui An
drone s-ar cam clătina. Dar 
asta rămîne de văzut, la urmă.

★

In raionul Galați primii care 
au intrat în lanuri au fost 
membrii cooperativelor agri
cole din Grivița și Pechea. 
Aici, pentru strîngerea la timp 
a recoltei sînt folosite pe lingă 
combine, toate forțele și mij
loacele de care dispun coope
rativele agricole.

Sînt însă comune în care 
lucrările n-au început con
form indicațiilor date. La Și- 
vița și Frumușița, spre exem
plu, secerișul a început abia 
pe 2 iulie, cu toate că s-ar fi 

putut intra în lan mai devre
me. Or, în campania de recol
tare a griului o zi pierdută în
seamnă mult. Cooperatorii o 
știu prea bine și combinerii 
de asemenea.

IA CHIRNOGI - 
OETENITA>

După ce au terminat strîn
gerea orzului, membrii coope
rativelor agricole de produc
ție „Stupinele" și „8 Martie" 
din comuna Chirnogi, raionul 
Oltenița, au trecut la recolta
rea griului de pe cele 1 700 ha.

La cooperativa agricolă „8 
Martie" am ajuns în ziua cînd 
a început seceratul griului. 
Primele rezultate anunțau o 
recoltă medie de peste 2 000 
kg Ia hectar. La fel de pro
mițătoare este și recolta celor 
de Ia cooperativa agricolă 
„Stupinele".

Cui se datoresc aceste re
zultate ? Părerea tov. Dicu 
Niculae, președintele coopera
tivei agricole „Stupinele" cit 
și a tov. ing. agronom Iosif 
Guttemacher este unanimă. Ei 
ne-au vorbit despre aceleași 
măsuri întreprinse anul trecut 
— pregătirea unui bun pat 
germinativ, însămînțatul la 
timp, aplicarea unor cantități 
sporite de îngrășăminte chi
mice și naturale, însămînțat 
după plante premergătoare, 
potrivite, alegerea celor mai 
productive soiuri și canform 

recomandărilor pentru terenul 
de aici. Multe din aceste mă
suri n-au fost respectate acum 
doi ani ceea ce a făcut ca re
colta să nu fie pe măsura po
sibilităților.

La ora prinzului tarlaua de 
40 hectare de la cooperativa 
agricolă „8 Martie", în care 
intraseră combinele de dimi
neață, era pe terminate. Dacă 
se lucrează în ritmul cu care 
s-a început recoltarea griului, 
așa cum am fost informați, va 
fi încheiată pe la mijlocul a- 
cestei luni.

Concomitent cu recoltarea se 
fac pregătirile pentru insă- 
mînțările de toamnă. Membrii 
cooperatori din Chirnogi sînt 
hotărîți să realizeze în anul 
viitor recolte și mai bogate.

NICULINA DENDRINO

SCRISOAREA ONOR 
COMBINE AFEATE
l\ VACANTĂ

Dragă redacție.
Să nu-ți închipui că ne 

aflăm pe litoral sau la izvorul 
Peleșului. Iți scriem aceste 
rînduri chiar de aici, de la 
obîrșia miriștii, unde ne pe
trecem vacanța datorită bună
voinței mecanizatorilor de la 
S.M.T. Vinătorii Mici. Cine 
sîntem ? Trei combine, una și 

una, alese pe sprinceană pen
tru C.A.P. „Brazdă nouă" din 
comuna Sirbeni, raionul Titu.

Poate o să te mire faptul 
că de patru zile ne bronzăm 
la soare în timp ce suratele 
noastre înoată prin marea 
de spice. N-avem ce zice. 
Băieți buni cei de la S.M.T. 
Vinătorii Mici. Cînd ne-au 
consultat înaintea secerișului 
numai ce am auzit chiar pe 
tovarășul director Oprea 
Udrea spunindu-ne : „Ce vă 
trebuie Amara sau Techir- 
ghiol ? Duceți-vă la „Brazdă 
nouă", dacă vreți că faceți băi 
de soare și să vă petreceți con
cediul !“

Intr-adevăr, s-au ținut de 
cuvînt. Cum am atacat pri
mul Ian, am și intrat in va
canță ! Așa condiții bune de 
reparare ne-a creat condu
cerea stațiunii. Deunăzi ne-a 
văzut însă tovarășul inginer 
mecanic-șef Zamfir care s-a 
făcut foc : „Așa, suratelor, 
stați ! Bravo vouă ! Lasă că 
luăm noi măsuri!" Și ne-a fă
cut cu ochiul...

Cu alte cuvinte să n-avem 
grijă că vacanța ne e asigu
rată. Ce te faci insă cu coo
peratorii de la „Brazdă nouă" 
care au de recoltat 495 ha de 
grîu? Ei totuși mai speră să 
ne dăm pe brazdă. Căci vorba 
ceea : „Ce-i în lan, nu*i în 
hambar !“

Cele trei combine de la 
S.M.T. Vinătorii Mici 
aflate în stațiunea de 

odihnă Miriștea
f>t. conf. M. GHEORGHIU



Arhitectura 
hainelor

Vedere de ansamblu a secției de confecții din cadrul Fabricii de confecții 
și tricotaje București

E
xistă o industrie a îmbrăcăminții care îșl eta
lează puterea, belșugul și gustul inimosului în 
toate vitrinele țării : de la marile magazine la 
cooperativele sătești. Milioane de oameni, toate 

virstde, poartă lenjeria, hainele, rochiile, tricotajele 
acestor fabrici. Numai intr-una singură dintre ele — 
Fabrica de confecții și tricotaje București — lucrează 
14 500 de muncitori.

Laboratoarele de creație ale fabricii ocupă o imen
să hală compartimentată cu pereți de lemn lustruit și 
impărțltă pe sectoare specializate : femei, bărbați, co
pii. E in această sistematizare, cel dinții semn că 
munca de creație, aici ca și aiurea, are nevoie, pen
tru ca să fie fecundă, de anume disciplină.

La Început, rochia, haina sau costumul pentru copii, 
nu este decit un model. Mai puțin chiar : o idee. Ceea 
ce cunoaște in primul rind creatorul de modele e linia 
generală in moda anului care vine. Căci moda nu e 
invenția arbitrară a unui creier năstrușnic : e previzi
bilă și premeditată. Și spațiul de timp pe care ope
rează previzibilitatea în modă ar putea stirni invidia 
oricărui meteorolog : căci in timp ce meteorologia iți 
poate da timpul probabil pe trei zile și nu poate să 
știe exact ce furtuni va purta cerul săptăminii viitoa
re, modelierul prevede moda unui an întreg.

Ceea ce cunoaște apoi creatorul de modele e ma
terialul din care lucrează. Există aici oameni specia
lizați să pipăie un eșantion, să-l cerceteze atent și să 
decidă că din cutare țesătură, de cutare calitate și 
de cutare culoare se poate face cutare piesă vesti
mentară. Fișa pe care circulă acest eșantion, însoțit 
uneori de schița unui model, are de fapt valoarea 
unei sugestii.

In fine, creatorul e la masa lui de lucru. E, de obi
cei, o tînără absolventă a Institutului de arte plastice, 
o absolventă a vreunei școli populare de artă, sau 
pur și simplu un om de talent. Creionul se agită, ză
bovește, pornește iar : ai zice că virful creionului re
produce pe hîrtie, ca pe ecranul unui televizor, linia 
unui prototip ideal, difuz, incă in cerul inteligenței

Schița dată întemeiată pe hîrtie, tehnicianul stabi
lește dacă este compatibilă cu mijloacele industriei și 
hotărăște croiala cea mai nimerită, mai economicoa
să și mai artistică. Apoi, atelierul laboratorului purce
de Ia realizarea prototipului. Silueta, croiala, detaliile, 
țesătura, culoarea — toate sint intr-o corespondență 
secretă care face din modelul respectiv o individuali

tate distinctă. De la ideea fulgerată pe hîrtie pînă Ia 
întruparea ei in țesătură modelul cunoaște toate me
tamorfozele.

Fiecare ve' mint trădează arhitectura superbă a 
omului, în fiecare haină dibăcim o concepție arhitec
tonică. Căci oricit de greu ne-ar li să gîndim pentru 
arta confecțiilor noțiunea de arhitectură, consacrată 
de uz pentru arta de a construi și de a împodobi 
edificiile, pare totuși cum nu se poate mai potrivit să 
delinim croitoria ca o arhitectură aplicată Ia arhitec
tura omului. înrudirea e sigură. In definitiv și casa e 
o haină ; numai că te îmbracă mai pe departe. Cu 
plafonul pe umeri, cu ușa in pod și cu fereastra la 
nivelul genunchilor, casa n-ar mai fi casă, așa cum o 
haină cu minecile pină la coate și cu buzunarele pe 
omoplați n-ar mai fi o haină : care va să zică etalonul 
utilității lor e omul. Și mai au ceva comun haina și 
casa : studiul proporțiilor. Omul e un monument calcu
lat in toate detaliile ,- intre înălțimea lui, lărgimea 
umerilor și amplitudinea bazinului există un raport 
matematic. Antropometria e tot atit de indispensabilă 
in confecții ca și calculul volumelor în construcții. Și 
tocmai matematica asta face posibilă industria con
fecțiilor. O asemenea industrie este la urma urmei un 
triumf al optimismului căci obiectul atenției sale este 
in ultimă instanță omul.

Totalitatea prototipurilor realizate alcătuiesc o co
lecție. Colecția face obiectul unei expoziții permanen
te. O asemenea expoziție există chiar in incinta fa
bricii, la doi pași de laboratoarele de creație : o încă
pere largă, traversată de un podium, căptușită cu ne- 
sfîrșite rinduri de cuiere. Oricit ar părea de curios 
pentru un profan, moda anului 196E spinzură deja, în 
bună măsură, pe cuierele acestei expoziții. Intr-o 
bună zi siluetele acestea in care predomină linia 
furou și linia princese, rochiile astea cu corsajul 
ajusiat sau cestelalte tăiate pe linia taliei, cu corsajul 
bluzat, fustele astea drepte, rochițele acestea tinerești 
cu alură simplă și grațioasă, adaptate condițiilor vie
ții active vor trece strada pe umerii femeilor pe care 
le iubim. In clipa asta, modelele capătă harul vieții.

Omologate și contractate după o largă și atentă 
consultare a specialiștilor, a unităților comerciale și 
a opiniei publice, serviciile de specialitate construiesc 
în carton, Ia scara fiecărei talii, tiparul fiecărui veș- 

mînl, foaie piesele lui constitutive : o mineci 
Ier, un cordon, un pieptar... Un costum intre< 
ton. O dată elaborată tehnologia produsului 
și stabilită normarea consumului, modelul Ini: 
canismul ager și lacom al industriei moder 
produs in mii de exemplare. In anul 1965 «or 
2 100 de noi modele, intre care 1 500 confec 
tricotaje.

In fiecare zi, 120 000 de confecții și tricotaj 
porțile fabricii să îmbrace țara. Ba unele di 
sele acestea ajung să ocolească lumea : di: 
pină in Egipt și din Islanda pină in Italia, 
puternică unitate din ramura textilă și una 
mai mari întreprinderi industriale din țară v< 
principalii indicativi pe 1965 cu 24 800 000 1< 
loarea producției globale, cu 9 000 000 lei ecc 
prețul de cost ; cu 65 000 de confecții și cu 5 
tricotaje și ciorapi.

Din aceste angajamente, in cinstea Congr< 
vor realiza : 10 000 000 de lei la produc
bală, 5 300 000 lei economii, 36 000 confecții, 
320 000 tricotaje și perechi de ciorapi, 3<-3 d< 
noi de confecții, 30 de modele noi de ciorapi 
contexturi de tricot Apetitul industriei e intr- 
tenită întrecere cu apetitul cumpărătorului.

ALEXANDRU S

ÎNȚELEPCIUNE
Cînd sub polog de astre-n culmi adorm 
și cînd Selenc-mi cîntă din tăceri 
ciocnind chimvale mute, revărsînd 
melancolii — privesc (străvechi tezaur) 
brazi, căciuli înalte-nfipte-n zări 
în chip de vele-avînd catarg 
Cîndrelul cel cu fanioane de-aburi albi 
și punte Transilvania de aur.

Atunci cintînd, pe Topolog cobor, 
cu mine Miorița cîntă-n cor, 
și umbre de demult și umbre noi 
în frunte merg, dar cîntă chiar în noi, 
ca Argeșul în clinchetu-i sonor 
când spune împlinirea unui dor

Plutind spre Mîine sub stindard visat, 
cînd valuri slute-n provă ni se sparg, 
Cîrmaciul înțelept e-n frunte, iar 
corpul navei, de la Oaș la Mare, e strunit 
cu noi puteri și cu al meditării menufar..

spre
GEORGE DEMETRU

SECERIȘUL
Oceanele de grîne aurii 
Vin zarea fremătînd să o sărute 
Zîmbesc înalte spicele zglobii 
Rîvnitul seceriș să îl salute.

Parcă se-aud departe fremătări 
Parcă se-aude cîntec de combine 
E timpul grav al marilor chemări 
Chemîndu-te pe tine și pe mine.

E vremea secerișului de-acum 
E-o vreme a recoltelor bogate 
Mari bogății ne-ntîmpină în drum 
De mina noastră bună semănate.

E-un seceriș de vis și bogății 
Brazdele mari ne duc spre zarea-naltă, 
E inima acestei epoci vii 
în care țara ca un imn tresaltă.

RUSALIN MUREȘ.
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nobilă, pină Ia livezile 
dealurilor dulci din

împodobită — cum se 
partea locului — coo-

ale cincinalu- 
cuprinse în 

de Directive 
economiei na-

Oprea Lungu de la Casa de cultură 
Urziceni a interpretat cu multă mă
iestrie și sensibilitate, la fluier, cî- 

teva melodii populare locale

ă aflam pe șesuriie coopera
tivei agricole de producție 
Vlăsinești din Moldova, in
tr-o dimineață de argint. 

Ascultam foșnetul adine al grile
lor și al secarei-masă-verde, ur
mărind cu ochii pașii măsurați ai 
prășitoarelor desfășurate larg în 
lanul de porumb. Era o di
mineață senină și președintele. 
Ion Lebădă, mă chemase cu el, să 
văd mindrețea cimpului, de Ia 
vița de vie 
tinere ale 
zare.

Bogată și 
spune prin
perativa din Vlăsinești a urcat an 
de an cite o treaptă a belșugului 
lzvorind din munca mi inilor unor 
oameni iscusiți, cu fiecare an mai 
iscusiți, ca Vasile C. Otta, Anton 
Sumănaru sau Ion Filip, Vasile 
Cruț sau Ștefan Bur»c. Dar iat-o 
acum, in lumina limpede a unui 
iunie in care se prefigurează re
coltele el viitoare, 
Iui, la dimensiunile 
paginile proiectului 
privind dezvoltarea
ționale in perioada 1966—1970. 
Oamenii care s-au dovedit meș
teri neîntrecuți ai griului — sînt 
campioni pe regiune in această 
cultură și unii din cei mai buni 
pe țară in privința recoltelor de 
porumb — vor urca în anii ce ur
mează o nouă treaptă, mai înaltă 
și mai rodnică. Cele peste 35 de 
miliarde de lei din investițiile sta
tului in agricultură, cele peste 
115 000 de tractoare fizice și cele 
'47 000 de combine pentru cereale, 
șe vor revărsa și încoace spre

Vlăsinești, așa cum se 
vărsa spre toate șesuriie 
deschidă noi i 
dea un chip și 
mintului și să 
mult bucuria și 
nilor.

Mă aflam pe 
lor, așa cum mă puteam aila ori
unde, pe orice șes, la Bărcănești- 
Ploiești sau Topalu-Dobrogea, la 
Comloșul Mare-Banat sau la Live- 
dea, fiindcă pretutindeni se între
zăresc noile trepte ale belșugului, 
fiindcă pretutindeni oamenii șesu- 
rilor noastre muncesc cu vrednicie 
să le zidească mai devreme și mai 
înalte, ca un omagiu și ca o dova

vor re- 
țării, să 
rod, săizvoare de

mai strălucitor pă- 
sporească și mai 

i mulțumirea oame-

șesuriie Vlăsineșli-

parcă adine 
chimice care
1,1 milioane 

mult deci! in 
se pregătesc 

in lumea ve- 
lucrărilor de

incercam să deslușesc 
României in anii cin- 
Și-am văzut holdele 
văzut combinele por-

dă de recunoștință aduse partidu
lui.

Pămîntul vibrează 
în așteptarea manei 
în 1970 va însemna 
tone, de 3,5 ori mai 
anul acesta. Apele 
pentru călătorii noi 
getală, supunindu-se
hidroameliorații, pășunile așteap
tă cirezile celor circa 5 milioane 
de bovine și turmele celor circa 
13 milioane de oi...

Mă aflam pe unul din șesuriie 
țării șt privind griiele și porum- 
biștile, lanurile de floarea-soarelui 
și podgoria, 
agricultura 
cinalului. 
grele, și-am
nind in campania culesului, și-am 
văzut cîntarele gemind, și-am vă
zut apoi lumina strălucind pe chi
purile oamenilor. Intr-adevăr, a- 
veau de ce să fie mulțumiți. Con
gresul al IV-Iea al partidului ho- 
tărise creșterea producției agri
cole globale cu circa 20 Ia sută 
față de media anilor 1961—1965
— și iată că păminlurile și vred
nicia lor au depășit-o...

Nici nu se poale altfel... E atita 
dragoste de oameni, atita frățeas
că grijă in fiecare rînd al docu
mentelor, incit nu Ie poți răspun
de altfel decit cu elanul, cu hotă
rî rea de a munci fără preget, cu 
dorința înflăcărată de a reuși mai 
mult decit ai reușit oricind. Țara 
întreagă continuă să urce, strălu
citoare, pe treptele de aur ale 
belșugului.

DRAGOȘ VICOL

DUMINICĂ ARTISTICĂ PE MALUL BORCII
Printre manifestările cultural-artis- 

tice organizate în cinstea Congre
sului al IV-lea al partidului, se 
numără și festivalul folcloric des

fășurat zilele trecute la Călărași. Peste 
o mie de artiști amatori din raioanele 
Lehliu, Urziceni, Oltenița și Călărași 
s-au întrecut pe scena amenajată într-o 
pădure de plopi de pe malul Borcii. Far
mecul cadrului geografic a fost dublat 
de cel al spectacolului : artiștii amatori 
și-au dat silința să evolueze cu virtuozi
tate și au izbutit în cele mai multe nu
mere de program.

Frumoasa competiție scenică i-a reu
nit pe cei mai buni emisari ai cîntecului 
și jocului din raioanele amintite. Capul 
de afiș l-au ținut formațiile mai vechi 
și cu experiență, cum ar fi corul din 
Fierbinți, laureat al celui de-al VII-lea 
Concurs, ansamblul coregrafic al Casei 
de cultură Urziceni, distins la același 
concurs cu premiul II, taraful din Bo- 
gata-Călărași, cel din Preasna-Lehliu și 
altele. Dintre „bătrîni", o impresie de 
neuitat au lăsat dansatorii din comuna 
Grădiștea-Urziceni, în vîrstă de 40 pină 
la 60 de ani, lucrători în brigăzile de 
cîmp și ciobani. Ei alcătuiesc o formație 
perfect pusă la punct. Joacă cu o vi
goare și cu asemenea pași în contratimp, 
îneît își atrag ovații. Instructorul dan
satorilor din Urziceni mărturisea că ti
nerii săi învățăcei nu pot deprinde pa
șii grădiștenilor, atît de grea și compli
cată este arta lor !

Au făcut o impresie bună și for
mațiile mai tinere, prezente pen
tru' prima dată într-un concurs de ase
menea anvergură sau primenite cu ta
lente care își făceau debutul. Dansatorii 
orașului gazdă, atît cei de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie, recent intrat în func
țiune, cît și cei din echipa copiilor sub

10 ani au îneîntat pe spectatori. Echipa 
călușarilor din Sohatu-Oltenița, alcătui
tă din copii și tineri, a plăcut Și ea 
foarte mult. Un secret de culise : micul 
dansator Dumitrică Florea, mezinul for

r
Aspect din spectacolul prezentat de echipa de 
dansuri a căminului cultural din Dormărunt

mației, a avut trac înainte de spectacol. 
Dimensiunile scenei, prezența juriului, 
numărul covîrșitor al spectatorilor, at
mosfera de mare concurs, toate acestea 
H tulburaseră. Colegii săi l-au ajutat 

însă, într-un admirabil efort colectiv, să 
înfrîngă emoția debutului. Toți ochii 
erau pe Dumitrică, electrizîndu-1, obli- 
gîndu-1 literalmente să joace fără greș. 
Ca obiect al atenției călușarilor, Dumi
trică s-a impus atenției spectatorilor 
care l-au socotit drept un personaj cen
tral al dansului și l-au aplaudat furtu
nos.

Toate raioanele participante la festi
val au prezentat programe închegate sub 
formă de spectacole folclorice inspirate 
din viața tot mai plină de bucurii a 
poporului nostru și din lupta aureolată 
de izbînzi pe care o duce sub conduce
rea partidului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste. Mult gustate de 
spectatori au fost tabloul muzical-core- 
grafic „Sărbătoarea recoltei" din pro
gramul raionului Oltenița și finalul în
chinat partidului, „Te poartă în inimă 
întreaga țară", susținut de ansamblul ra
ionului Călărași.

Festivalul artistic din lunca Borcii a 
fost și o utilă trecere în revistă a for
mațiilor artistice din raioanele Lehliu, 
Urziceni, Oltenița și Călărași. Cele mai 
bine pregătite vor fi promovate pentru 
faza finală pe regiune. Pînă atunci, au
torii scenariilor de spectacole folclorice 
și metodiștii caselor de cultură au tot 
timpul să elimine unele discontinuități 
dintre numere, să le sudeze într-un tot, 
dar mai ales să împrospăteze repertoriul 
unor grupuri locale și soliști care cîntă 
de ani de zile aceleași bucăți. Un plus 
de exigență în cizelarea programelor va 
constitui desigur un cîștig și pentru ar
tiști și pentru spectatori, contribuind la 
o și mai bună reușită a festivalului.

NICOLAE CULCEA
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în lumina proiectului de Directive

Stațiunea experimentală viticolă Drăgășani- 
Argeș. In laboratorul de biochimie Petre Io- 
nescu, cercetător științific, determină alcali- 
nitatea la cenușă a diferitelor soiuri de viță 

de vie

ZIDUL
IndrAgostitilor

C
ercetări Îndelungate întreprinse 

la noi în țară, mult dezvoltate 
în anii din urmă de către In
stitutul de la Fundulea, la toate 

«tațiunile experimentale, arată că în
grășămintele chimice, cînd sînt minuite 
cu pricepere, constituie un mijloc deo
sebit de eficace pentru sporirea pro
ducției agricole. Verificarea in practi
că a acestor cercetări a fost făcută pe 
■cară mare de către gospodăriile agri
cole de stat, an de an tot mai bine 
aprovizionate cu îngrășăminte chimice.

i In acest sector, consumul de îngrășă
minte a crescut de la 18 kg/ha în anul

I 1954, la 286 kg/ha în anul 1963. Paralel 
cu aceasta a sporit continuu și pro-

1 ducția la hectar. Efortul mare făcut 
de stat pentru dezvoltarea industriei 

i de îngrășăminte chimice, și în primul 
i rînd al celei de azot, începe să-și dea 
i roadele.

Potrivit proiectului de Directive ale 
Congresului al IV-lea al P.M.R. pentru 
dezvoltarea economiei naționale pe 
anii 1966—1970, agricultura va fi apro
vizionată, de la an la an, cu cantități 
tot mai mari de îngrășăminte. Se va 
ajunge în anul 1970 la peste 1,1 mili
oane tone îngrășăminte substanță ac
tivă, din care cea mai mare parte (circa 
800 de mii tone) vor fi îngrășă
minte cu azot, elementul care de
ține primul loc în sporirea produc
ției. La nivelul anului 1970, agricultu
ra va primi de 4,4 ori mai multe în
grășăminte cu azot față de 1965, adică 
va ajunge să-și acopere în întregime 
necesarul de îngrășăminte și să asigure 
un raport favorabil intre principalele 
elemente fertilizante, azot și fosfor, de 
care duc lipsă plantele de cultură pe 
toate tipurile de so..

n anul în curs și în următorii doi- 
trei ani, vom dispune de mult mai 
mari cantități de îngrășăminte chimice 
față de trecut, nu însă îndeajuns față 
ae cit ne-ar trebui, mai ales în secto
rul cooperativelor agricole. Iată de ce 
trebuie luate anumite măsuri pentru 
folosirea, in lumina ultimelor cercetări, 
a disponibilului de îngrășăminte.

îngrășămintele trebuie administrate, 
în primul rînd, la plantele care le va
lorifică cel mai bine cum sînt : sfecla 
de zahăr, cartoful, cinepa și cerealele 
de toamnă (griul, secara, orzul), care 
valorifică mult mai bine îngrășămin- 
tele decit plantele de primăvară.

Cele două plante principale ale agri
culturii noastre — griul și porumbul — 
valorifică bine îngrășămintele chimice 
și in primul rînd pe cele cu azot pe 
solurile din regiuni umede (adică acolo 
unde cad peste 600 1 apă pe metru pă
trat in cursul anului, din ploi și ză
pezi), podzoluri, soluri brune și brune 
roșcate de pădure podzolite, aluviuni 
și smolnițe podzolite, in timp ce pe 
solurile din regiuni secetoase, pe cer
noziomuri, griul, cu deosebire soiurile 
intensive, rezistente la secetă și cădere, 
valorifică mult mai bine ingrășămin- 
tele minerale decit porumbul. Cînd se 
cultivă după el însuși, porumbul va
lorifică bine îngrășămintele și pe cer
noziomuri.

Pe terenurile bine lucrate și îngră
șate, griul poate fi semănat ceva mai 
rar, iar porumbul mai des. In reparti
zarea și folosirea rațională a îngrășă
mintelor la porumb, trebuie să se țină 
seama că această plantă cere mult azot, 
că are mare capacitate de a-și acoperi 
nevoia de azot din rezervele mari de 
humus din cernoziomuri, că cere multă 
apă la înflorire și la formarea bobului, 
deci în a doua jumătate a verii, cînd 
la noi bîntuie endemic seceta ce mic
șorează mult efectul pozitiv al îngră
șămintelor chimice Spre a fi cît mai 
bine valorificate, îngrășămintele tre
buie îndreptate în primul rînd către 
gospodăriile care irigă porumbul, apoi 
către zonele umede cu soluri sărace 
în humus, precum și spre solurile ero
date. care și-au pierdut parțial san to
tal orizontul cu humus, deci capacita

tea de aprovizionare a porumbului cu 
azot din rezervele naturale. Pe aeeste 
soluri, rezultatele cele mai bune in 
producția de porumb se obțin cind în
grășămintele chimice se dau, an de an, 
împreună cu gunoiul de grajd în doze 
moderate.

Pentru sporirea eficacității îngrășă
mintelor chimice pe solurile podzolite, 
trebuie combătută aciditatea prin în
corporarea în sol a amendamentelor 
cu calciu pe terenurile care în urma 
analizelor chimice se dovedesc a avea 
nevoie de calcarizare. S-au obținut re
zultate bune atit cu piatră de var fin 
măcinată cit și cu rezidurile industriale 
bogate în calciu de la fabricile de 
zahăr, ciment și sodă, aplicate in can
tități de 4—6 tone la ha. Experiențele 
au arătat că e mai bine să se repete 
calcarizarea mai des, la 4—5 ani și cu 
doze moderate, decit să se aplice doze 
mari la intervale lungi de timp.

îngrășămintele chimice sînt mai efi
cace intr-un sol bine aprovizionat cu 
bumus, folosirea îngrășămintelor chi
mice ducind la sporirea rezervei de 
humus a solului. Nu se sporesc numai 
recoltele de boabe ci și cantitățile de 
paie, furaje, gunoi de grajd și resturi 
organice ce se înapoiază în sol și se 
transformă in humus, substanța orga
nică intr-un anumit grad de descom
punere, ce dă culoare închisă solului

și este purtătorul celor mai alese te- 
sușiri ale lui.

Experiențele au arătat că se obțin 
sporuri importante de producție cu în
grășăminte pe toate tipurile de sol din 
țară și mai ales pe solurile sărace, 
acide din regiunile umede. Pe un ast
fel de sol la Livada, regiunea Mara
mureș, s-a sporit producția de griu, in 
medie pe mai mulți ani de experiențe, 
de la 862 kg/ha cât a fost pe terenul 
neîngrășat și necalcarisat la 2 8C1 kg/ha 
boabe, adică cu 231 la sntă. Pe terenul 
calcarizat cu 5 tone la ha praf piatră 
de var și fertilizat cu 300 kg/ha azotat 
de amoniu și 400 kg/ha superfosfat 
adică cu formula de ingrășare in sub
stanțe active Ns Pm, care pe parcelele 
care au primit în plus pe lingă această 
fertilizare chimică și calcarizare și 20 
t.ha gunoi de grajd, producția de gria 
a ajuns la 3 435 kg boabe la ha, adică 
cu 2 573 kg boabe/ha sau In procente 
cu 298 la sută mai mult față de cel 
neîngrășat.

Ingrășămîntul este un factor impor
tant al recoltelor bogate. Crearea unei 
puternice industrii de îngrășăminte în 
țara noastră este una din realizările 
mari ale regimului nostru, realizare ce 
va asigura sporirea producției agricole.

Dr. GR. COCULESCU
șef secție cercetare I.C.C.P.T. — 
Fundulea, Laureat al premiului 

de stat

Pe una din insulele He- 
bride din Oceanul Atlantic, 
există un obicei ciudat po
trivit căruia, înainte de 
căsătorie, viitorii gineri să 
petreacă o noapte stind 
într-un picior lîngă „zidul 
îndrăgostiților". Acest zid 
este situat la o înălțime de 
250 metri pe țărmul stincos 
al oceanului. Dacă viitorul 
soț face o singură mișcare 
greșită, el este amenințat 
să cadă în prăpastie.

Nu este, deci, de mirare 
că pe această insulă divor
țurile sînt extrem de rare. 
Foarte puțini sînt aceia 
care se încumetă să stea și 
a doua oară lingă „zidul 
Îndrăgostiților** '

PRIETENIE 
NEOBIȘNUITAI
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DUREREA DE ȘALE
Durerea de șale este 

de cele mai multe ori 
denumită lumbago. O 
asemenea criză poate să 
fie produsă - de o răceală 
a regiunii lombare, de 
un efort mai mare al 
mușchilor lombari în 
momentul ridicării unui 
obiect greu sau de o în
tindere musculară prin 
efort. In asemenea ca
zuri se poate produce și 
o hernie de disc. Persoa
nele care au hernie de 
disc, de mai multă vre
me, fac crize de dureri 
de șale cu mai multă 
ușurință chiar la efor
turi mai mici.

Spondiloza lombară 
poate, în anumite împre
jurări, să producă și 
ea crize dureroase.

De durere de șale su
feră multe femei care 
au boli genitale. Acestea 
sînt dureri reflexe care, 
de la durerea genitală 
abdominală, corespund 
în regiunea mușchilor 
lombari. De asemenea, 
femeia gravidă are du
reri lombare atît în pri
ma parte a sarcinii, cît 
și în partea a doua a 
sarcinii, cînd din cauza 
abdomenului crescut, ți
nuta femeii este cu mer
sul lăsat pe spate.

Cînd cineva este bol
nav de gripă, de amig- 
daiită sau alte boli care 
produc febră foarte ma

re în timpul perioadelor 
febrile, dor mușchii cei 
mai activi ai omului, 
mușchii șalelor fiind cei 
preferați ca localizare.

Tot dureri lombare 
produc și unele boli de 
rinichi. Acestea însă au 
alte caracteristici și ma
nifestări.

Prevenirea durerilor 
de șale este legată în 
primul rînd de înlătura
rea cauzelor care le 
produc.

Cînd cineva este trans
pirat din cauza căldurii 
sau a muncii este bine 
să se ferească de răcea
lă la spate, în regiunea 
șalelor. Se recomandă ca 
în timpul repausului, 
după muncă, oamenii 
să se ferească de curen- 
ții de aer rece, să nu se 
așeze, pentru odihnă, cu 
spatele pe pămîntul rece, 
la umbra pomilor mai 
înainte de a se șterge de 
transpirație. Și chiar 
dacă s-au șters, e bine 
să aștearnă ceva pe locul 
unde vor să se odih
nească etc.

Cînd se fac munci cu 
efort, se ridică greutăți 
mari, se muncește la să
pat, prășit, portul brîu- 
lui strîns în jurul șale
lor și abdomenului este, 
pe de o parte, de ajutor 
în desfășurarea lucrului 
și totodată înlătură cri-

zele de lumbago sau alta 
accidente de efort care 
pot produce dureri de 
șale.

Tratamentul se adre
sează în primul rînd 
calmării durerilor. Vom 
folosi medicamente cal
mante generale, tablete 
antinevralgice, pirami- 
don, algocalmin cîte 
3—4 pe zi. Se fac injec
ții cu acțiune asupra 
mușchilor și nervilor cu 
vitamina B 1, vitamina 
B 6.

Se vor folosi trata
mente locale : ungeri cu 
Salirom sau Revulsin; 
aplicații de vată termo- 
genă, infiltrații locale 
cu novocaină, aplicații 
de căldură locală, cără
midă caldă, sticle cu apă 
caldă etc.

După caz se mai folo
sește și fizioterapia : 
raze ultrascurte, raze in- 
fraroșii, raze de lumină 
sau raze Roentgen etc. 
Balneoterapia este un 
factor importat în unele 
forme de boală.

Cînd durerile sînt ur
marea unei spondiloze 
sau a unei hernii de 
disc, tratamentul aces
tora se face de către 
medicii de specialitate.

Dr. EUGEN 
ȘERBANESCU 
medic primar, 
Spitalul Colțea

Ziarul italian „Corriere 
della Sera** a relatat recent 
un caz în care o pisică a- 
lăptează, în afară de cei 
trei pisoi ai săi, și... un 
șoricel. Cei trei pisoi s-au 
împrietenit cu un șoricel 
care, prinzind curaj, nu a 
ezitat să sugă alături de 
noii săi prieteni. De atunci, 
el își ia’- cu regularitate 
porția sa de lapte, iar pisi
ca acceptă acest lucru cu 
destulă „bunăvoință**.

HAINE
FARA CUSĂTURI...

Alan Marra, profesor la 
Universitatea din Michigan 
(S.U.A.), este de părere că 
nu-i departe vremea cînd 
prin folosirea substanțelor 
adezive se va ajunge ca să 
avem, între altele, haina 
fără cusături.
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Prezente romanești
7 7

peste hotare
In pampasul
ARGENTINIAN

de TOMA GEORGE MAIORESCU

Nete 
•le 
•Irum

• In cadrul conferinței Organizației pentru alimentație $1 agricultură 
a O.N.U., propunerile delegatului român pe margipea raportului pre
zentai de directorul general al F.A.O.. au lost aprobate in unanimi
tate de sesiune. Printre altele, delegatul român a pus in discuție pro
blemele colaborării intre guverne iu domeniul cercetării științifice in 
agricultură.
• La Festivalul filmului de la Cannes, tllmul românesc „Pădurea spin- 
zuraților* realizat de Liviu Ciulei, a obținui premiul pentru cea mai 
bună regie. Directorii principalelor festivaluri Internationale au pre
zentat delegației române felicitări pentru acest premiu, considerat ca 
cel mai important după Marele premiu al Festivalului de la Cannes.
• Cel de-al șaselea festival Internațional al filmului documentar și 
experimental din Uruguay, organizat de Societatea de radloteleviziune 
din Uruguay, a adus pentru tara noastră trei distincții: Mențiune 
specială la categoria film cultural pentru filmul „Sub aripa vulturu
lui". o mențiune onorifică pentru filmul „Comoara* șl o mențiune 
filmului pentru copii „Marile emoții mici*.
• Artistul emerit Ion Piso, prim solist ai Teatrului de Operă șl Balet 
din București, șl-a Încheiat turneul la Kiev. El a Interpretat rolul Iul 
Cavaradossi in opera „Tosca* de Puccini și rolul lui Manrlco in opera 
„Trubadurul* de Verdi. Spectacolele s-au bucurat de un frumos 
succes.
• O expoziție de reproduceri după tablouri de N. Grlgorescu, pre
cum și de filatelie românească s-a deschis in sala Centrului de cul

tură și informații — Horeia din Alexandria (R.A.U.J

Aspect de la expoziția de artă populară românească des
chisă la Universitatea din Strasbourg (Franța)

Ca să pleci clin Argentina tără să vezi 
măcar un „lngorilico* și pampa, nea 
pârât pampa — înseamnă că nici n-ai 
tost — mi a spus vechiul meu amic, 

prozatorul Carlos Rinz Daudet.
Era, firește, așa cum spunea. Dar intr-un 

„frigonhco*. cu toate insistentele lui Carlos 
Ruiz tot n-am putut pătrunde. La fiecare 
intrare mi se cereau atit de multe vrze și 
aprobări, incit, piobabil dacă umblam după 
ele intr-un timp înzecit cu acela de care 
dispuneam lot nu le-aș fi văzut.

E suficient Ca să ieși din Buenos Aires ca 
să dai de pampă Ea se Întinde, cit vezi cu 
ochit... Ierburi grase și-n mijlocul lor imen
se pete roșcate. Cirezi. Originea cuvintului 
„pampas" e indiană în limba queciua în
seamnă „întindere plană, acoperită de iarbă, 
lipsită de arbori"...

Pampasul este deci zona pășunilor. îna
inte vreme aici pășteau fără griji cirezile 
sălbatice. Ele asigurau indienilor o hrană 
lesnicioasă, un vina', sigur. Apoi, cu veni
rea spaniolilor, vitele au început să fie îm- 
blinzite și păzite sever de păstori înarmați. 
Se înmulțeau atit de rapid Incit. în scurt 
timp, au început să ridice „probleme" pen
tru noii proprietari. Lingă orășele-porturi 
se nasc primitivele „saladeros*, In care car
nea e sărată, uscată, preparată in pastramă 
și încărcată pe saravele. Dar nici carave- 
fele nu mai ajung Tot pampasul, pe sute de 
mii de hectare, e populat de cirezi tn sta- 
bulatie liberă în ținuturile îndepărtate 
unde problema transportului spre porturi 
ridică dificultăți, animalele sint jupuite de 
piei iar carnea lăsată pe cimp hrană pentru 
urubu..

La marile „frigoritico* — fabrici-abator 
eu frigorilere — din Buenos Aires, vitele 
sînt cumpărate nu pe bucată, nu pe greu
tate, ci cu „ceasul* Minate spre tăiere prin 
țarcuri înguste, de lățimea vitei, prețul e 
marcat ingenios și simplu : „Un ceas de 
vită"......Zece ore de vită".-

în sute de „pulperia*. „churrasqueria* 
sau „bolichi* (hanuri) situate în inima ora
șelor sau la răscrucea drumurilor de țară, 
earnea se consumă pe tacimuri de lemn, In 
adevărate festine ale „specialităților*. Flei- 
ea, fuduliile, măruntaiele, rinichii, creierii 
cunosc zeci de „gusturi" după intensitatea 
focului, calitatea jăraticului sau forma gră
tarului...

Una din cele mai răspindite specialități 
ale hanurilor de țară este „assado con 
cuero* Un bou întreg, din care s-au scos 
doar măruntaiele, este pus tntr-o groapă și 
acoperit cu vreascuri și pămînt. în jurul 
gropii sint săpate șanțuri și umplute și ele 
cu vreascuri. Vita se „dospește* in propria 
ei piele iar carnea e de o frăgezime nemai- 
tntilnită... Altădată, ea este tăiată în bucăți 
mari și pusă pe jăratic. Pielea ține locul 
tigăii—

Carnea oilor și a berbecilor nu e prețuită 
de nimeni. După ce li se jupoaie pielea, 
animalele rămîn să putrezească In stepă... 
Printre ierburi — mormane de schelete 
albe...

Cu toată această supraabundentă a cărnii, 
subnutriția e un fenomen cronic. Buenos 
Aires-ul (cu consumul ei peste măsură de 
mare și exportul) lasă majoritatea regiuni
lor fără carne, încîl populația „interiorului* 
e fericită și cu „disprețuita" carne de capră 
atunci cînd o are. Cauzele acestei stări de

lucruri nu tiebuie insă căutate numai intr-o 
distribuție deficitară Cauze sociale mult mai 
adinei, cum ai fi. de pildă existenta latifun
diilor încătușează economia ArgenuneL 
Este suficient să arătăm că 84 la sută din 
suprafața cultivată este concentrată în pro
prietăți de peste 400 ha. că 2 900 de mari 
moșieri dețin mai mult pămînt decît supra
fața Angliei. Belgiei. Danemarcei Elveției, 
Olandei. Portugaliei și Grecie) la un loc, ca 
să ne dăm seama de dimensiunile tragediei 
sociale a țăranilor, a muncitorilor agricoli, 
a sărăcimii satelor și orașelor.

*
Pline de poezie severă sint hanurile din 

pampă i Scaune și mese grosolane din lemn 
negeluit, lămpi de petrol un parîya (grătar) 
cu jarul pilpiind. gratii de sirmă despărțind 
prudent ..barul" de restul încăperii (încăie
rările sini dese și ar fi păcat ca de fiecare 
dată să fie nimicit chiar totul)... Pe pereți 
piei de vite întinse, o ghitară, un lasso, ză
bală. căpăstru, biciușcă. boleadorul — re
constituie universul intim al păstorului pam
per El Resero

La o masă clțiva gaucho in poncho șl 
eșarfă neagră în jurul gîtului ascultă cu
prinși de nostalgie un cînlec acompaniat de 
ghitară

„.Ascultați povestea picăturii de lună 
cuprinsă de somn
a cerului o dată atit de albastru...
In mi/locul nopții tăcute 
mă așteaptă acasă.
Dar nu e comoară mai mare 
pampa e cea mai frumoasă^

Intr-un alt cîntec în ritm de tango recu
nosc accente sociale i

...Noapte bună singurătate 
eu și sclavia 
pampa și biciul capatazului...’)

Alții stau la taifas unii în față cu biftecul 
în singe, dar toți sorbind yerba-mate. E 
băutura cea mai populară în America La
tină incă de pe vremea cînd primii europeni 
o descoperă în infuziile „tonice* ale indie
nilor guarani Pampero — locuitorii pampa
sului — susțin că yerba consumată în pahar 
își pierde aroma De aceea pisată (are cu
loarea mahorcii) ea este introdusă in niște 
mici tiuge de dovleac — mate — ornamen
tate adesea cu imaginație și turnată peste 
ea apă clocotită Infuzia este sorbită prin 
tuburi metalice „bombija* avînd la capătul 
lor găurele Mate este trecută din mînă în 
mină vecinului, după se ai sorbit de «Iteva 
ori prin bombija

Un prieten mă asigură că yerba-mate e o 
băutură miraculoasă Ea ridică tonusul vi
tal, întărește memoria și sistemul nervos, 
reglementează activitatea inimii, a stomacu
lui ș.a.m.d în orice caz e o băutură gus
toasă

Pampa solitară, pampa lirică și aspațială 
— este centrul vital, tumultos și trepidant, 
al întregii vieți argentiniene tn pampă se 
realizează patru cincimi din întreaga pro
ducție agricolă, aici cresc două treimi din 
șeptel i o concentrare aproape exclusivă a 
industriei tării. întregește tabloul febril al 
pampei și subliniază locul ei In ansamblul 
economiei argentiniene.

“) Capatas — vechil.

adio - eleviziune
populare. 12,15 Din viața muzicală a ora
șului Cluj. 18.05 Muzicieni la microfon 
despre succesele artei muzicale românești. 
19.15 ,, Participant!! la întrecere raportea
ză “. 21.30 Nestemate ale folclorului nostru 
în Rapsodiile lui George Enescu ; pro
gramul II : 9.03 .Moldovă, mîndră grădi
nă" — melodii populare. 15.30 Muzică 
populară franceză.

(Din programul pe sâptâmîna de la 11 —17 Iulie 1965)

RADIO

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 
ȘTIRI î Duminică : programul I î 7*. 20;
22; 23.52 ; programul II : 7.30; 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 
II : 7.30; fl; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 0.52 ; 
programul III : 18; 21 30.

EMISIUNI PCNTRU SATE : Duminică S 
programul I : 7.30 — Jurnalul sateJor ; In 
fiecare zi de lucru : programul I : 6.20 — 
Jurnalul satelor.

DUMINICA : programul I : 8.06 Clntă 
Ileana Constantinescu și Marcel Budală. 
10.00 De la o operetă la alta. 15.00 Muzică 
populară cerută de ascultători. 15.45 Vi
trina cu noutăți de muzică ușoară. 20.20 
Teatru la microfon ,,Oricît ar părea de 
ciudat". Adaptare radiofonică după piesa 
cu același titlu de Dorel Dorian ; Progra
mul îl : 10.30 „Oameni, ani, împli
niri !** 13.30 Clntă orchestra de muzică 
populară a Radiotelevizlunii. 14.30 La mi
crofon • „Satira și umorul". 20.46 Clntă 
Ioana Radu.

LUNI : programul I : 9.00 ,,Zls-a badea, 
zis-a mîndra" — muzică populară. 16.15 
Compozitorii întîmpină cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului cu noi cîntece : 
„Partid, lumină vie“ de Liviu Ionescu. 
Versuri de Păuna Răzvan. 18.05 „Din co
moara folclorului nostru" — jocuri de 
grup ; programul II : 10.00 „De pe plaiuri 
oltenești" — muzică populară 14.35 
Soliști și orchestre de muzică populară. 
17,15 Cîntece de Matei Socor.

MARȚI : programul I î 8.10 Melodii
populare de virtuozitate. 8.06 Cîntă or
chestra de muzică populară „Doina Ar
geșului" din Pitești. 12.30 Din folclorul 
muzical al popoarelor. 15.30 Melodii popu
lare ascultate cu plăcere 17.25 Muzică 
populară cerută de ascultători. 18.00 Ori
zont 1970. 19.15 „O melodie pe adresa 
dumneavoastră". 20.55 Cîntă Georgeta An- 
ghel și Constantin Bordeianu — muzică 
populară : programul II : 9 03 Mic con
cert de muzică populară. 9.30 Vorbește 
Moscova. 11.03 Cîntece și jocuri din re
giunile patriei. 19.15 Metafore la harta 
țării „Baladă nouă la Argeș" reportaj 
despre șantierul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de Victor Frunză.

MIERCURI : programul I : 10.30 Dimen
siuni contemporane ale artei noastre

JOI : programul I : 9.25 Muzică populară 
interpretată de Irina Loghin, Dumitru 
Constantin și Grigore Kiazim. 12.03 An
sambluri artistice muncitorești : corul 
Uzinelor metalurgice „Victoria" din Că- 
lan. 12.30 Retrospectivă — Opere literare 
apărute în ultimii ani : „Cordovanii" de 
Ion Lâncrănjan și „Pîrjolul" de Oscar 
Walter Cisek. 15.30 Din cîntecele și dansu
rile popoarelor 21.30 Cîntă Nelu Huțu și 
Ion Lipan : programul II : 7.50 Cîntece
și jocuri populare. 16.00 Noi înregistrări 
ale orchestrei de muzică populară „Du
nărea" din Oltenița.

VINERI : programul I : 8.35 Folclor mu
zical transilvănean. 9.00 Călătorie pe 
aripile melodiil-or. 12.37 Melodii populare 
interpretate de Ștefania Stere, Aurelia 
Fătu-Răduțu și Ion Văduva. 18.15 La a- 
ceastă oră. melodia populară preferată ; 
programul U : 9.03 Prelucrări de folclor, 
12.00 Muzică populară. 15.30 Din țările so
cialiste. 21.20 ..Festival Mamaia 1963 și 
1964“. 22.30 Literatura românească peste 
hotare.

SlMBĂTA : programul I : 11.00 Melodii 
populare din diferite regiuni ale țării. 
12.40 Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare. 17.15 Chipul de mîine al patriei — 
însemnări de scriitor ; programul II î 
7.50 „Satul nostru a-nflorit" — emi
siune de cîntece. 10.30 Din folclo
rul muzical al popoarelor 15.10 Muzică 
populară interpretată de Ștefan Lăzăres-

cu și Toni Iordache. 19.05 Melodia popu
lară și interpretul preferat — program la 
cerere.

TELEVIZIUNE
duminica

11.00 Emisiune pentru sate.
După-amiază : Duminică sportivă. Fotbal: 

Finala cupei Republicii Populare Ro
mâne.

19.40 „Oltenia contemporană".
20.00 Dialog la distanță Ploiești-Brașov : 

I-a ediție a unei emisiuni-concura pe 
teme cultural-artistice inter-regiuni.

LUNI

21.20 Film : „Mofturi 1900“.

MIERCURI

20.30 Orizont '70.
21.00 Teatru în Studio : „Zorile la 4.54* de 

Ionel Hristea.

JOI

22.30 Spectacol folcloric „Pe ulița satului". 
Transmisiune de la Muzeul satuțui. 
Își dau concursul : Aurelia Fătu-Ră- 
duțu, Maria Butaciu, Polina Manoilă, 
Maria Pietraru. Angela Buciu, Pop 
Simion.

VINERI

21.30 Pagini din creația compozitorilor 
noștri.

8IMBATA

21.00 Un rapsod popular : Mihal Lăcătuș, 
din Cîmpulung-Moldavenesc.

21.25 „Cîntecul în imagini".



satiră și umor ALBINA satiră și umor

FOȘNETE*
I

Foșnetele de păioase 
Tare-s moi și mătăsoase.

Se aude ca o șoaptă
Cum foșnește-o holdă 

coaptă:

„Un poet spunea odată 
C-aș fi mare-nvolburată.

Toate bune. Dar o mare
Poartă nave in spinare.

Poezia deci nu-i bună
Fiindcă are o lacună"...

Vorba bine n-o sfirșește.
Că o navă se ivește.

N-are coșuri, nici catarge. 
De ea valul nu se sparge.

Zarea o cutreieră.
Seceră șl treieră.

Foșnetele de păioase ( 
Se aud pină prin case —-

Foșnete de bucurie : 
Acum da, e poezie.

ȘTEFAN TITA

I 
I■
I
I
I
I 
I
I 
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j FABULE pwtace
SPIRIT
CRITIC

O maimuță fu lăsată
Intr-o cameră sau tindă 
Și zărindu-și prima dată 
Silueta-ntr-o oglindă
Zise scărpinindu-și țeasta :
— Cine-o fi și sluta asta ?

INSULTĂ

Leopardu-i foarte supărat: 
Cineva i-a spus că e... pătat!

CALIFICAREA
MUȘTE!

Cică musca a venit 
La albine și-a grăit:
— Surioarelor, vă pup ! 
Vreau să mă transfer în stup.

necdot-e

— Bine, însă cu ce scop ? 
Miere știi să faci vr-un strop?
— Nu, dar pot să fiu, surate, 
...Controlor de calitate !

MĂIESTRIA
SCAIETELUI

Scaietele, odată, purtat de 
vînt alene,

I s-a-ncurcat, din joacă, 
hultanului în pene 

Și-așa, pornind să-l treacă o 
mie de fiori, 

S-a pomenit că zboară 
aproape pîn-la nori.

De-atunci, ținut în grija și 
stima tuturor,

...Dă lecții la o școală de zbor 
fără motor!

STELIAN FILIP

Nnlaturi
VIESPEA

Subțirică și trufașe 
Nu pune nimic pe ea ; 
Cum voiți să se îngrașe 
Cind o știți cit e de rea ?

CAPRA

Ține coada sus
Chiar cind e rîioasă :
— Ai ceva de spus ?
— Lume păcătoasă !...

GÎSCA SALBAT1CA

într-o baltă cu răchită, 
Patrulează (în ce scop ?) 
O amfibie-nvechită 
Cu lopeți și periscop.

ȘARPELE

Pe-atuncea, Eva-n adevăr 
Se mulțumea c-un singur 

măr, 
Dar azi ia pielea de pe tine 
Să-și facă geantă și botine.

AURELIAN PAUNESCU

I 
i 
I
l 
l 
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I
I 
I

O doamnă a încercat 
mult timp, fără succes, să-l 
invite la ea acasă pe marele 
scriitor american Mark 
Twain. în cele din urmă, 
i-a trimis o carte de vizită 
pe care scria : „Doamna A. 
M. Smith va fi acasă marți 
între orele 15 și 18“. Cu- 
rînd după aceea, a primit 
înapoi cartonașul însoțit de 
un bilețel : „Și eu de ase
menea. Mark Twain11..

La o serată de binefacere, 
Bernard Shaw a invitat la 
dans o doamnă necunoscu
tă.

— E foarte drăguț din 
partea dv. — i-a spus a- 
ceasta — să dansați cu 
mine, deși nu ne cunoaștem.

— Păi, i-a răspuns Shaw 
— sîntem doar la o serată 
de binefacere.

Un editor american, vă- 
zîndu-1 pe Bernard Shaw 
cufundat în gînduri, i-a 
spus :

— Vă dau un dolar dacă 
îmi spuneți la ce vă gîndiți.

O, gîndurile mele nu 
valorează atît de mult !

— Spuneți-mi totuși, la 
ce v-ați gîndit.

— La dv. !

»
Un filozof atenian se 

plimba pe malul mării. 
Deodată, îi ieși în cale un 
aristocrat care nu vroi să 
se dea la o parte.

— Nu am obiceiul să ce
dez locul oricărui tîmpit, îi 
spuse el.

— Iar eu, îi răspunse fi
lozoful, am acest obicei.

Ca să se laude cu cultura 
lui filozofică, un cetățean 
vorbea mereu despre locui
torii cerului. Enervat, Dio- 
gene l-a întrebat într-o 
bună zi:

— Tu cînd ai picat din 
cer ?

DEANDOASELEA

AH, EXAMENELE!
E bravo I Uite că am 

trăit s-o văd și pe asta. 
Mitache al meu în fe
bra examenelor de ad

mitere la școala medie. I-a tot 
văzut ba pe unul ba pe altul 
din flăcăi continuîndu-și stu
diile și hai să facă și el la fel.

Așadar, țin-te pregătiri. 
Mai întîi și întîi și-a procurat 
niște cărți noi nouțe că cele
lalte erau ferfeniță de atîta 
tabinet. Avea de gînd să nu 
piardă nici o clipă de pomană. 
De altfel mi-a și spus „ca să 
nu mai zici așa și pe dincolo 
despre mine și să nu mă mai 
creionezi la Albina, uite că mă 
pun cu burta pe cărți. Cred că 
cunoști și tălică zicala cu ăla 
care dacă are earte are și 
parte. Deci eu mă ocup de 
cărți și tălică de examene".

— Adică ?
— Ei, asta-i bună — a ex

clamat el făcîndu-mi conspi
rativ cu ochiul. O vorbuliță 
bună pe lîngă cei din comisie. 
Atîta tot. N-o să te refuze ei 
taman pe tine. Și ai grijă 
să-mi dea și note mai ca lu
mea că vreau să le rup gura 
ălora de ziceau că nu-mi face 
pielea doi bani.

Poftim. Să-mi mai zică cine 
mi-a mai zis că am fost aspru 
cu Mitache poreclindu-1 dean- 
doaselea. Aaaa ! Dar stați să 
vedeți. Tărășenia abia de acu 
încolo începe. Mirosind se 
vede că n-am să mișc un deget 
pentru astfel de intervenții, 
Mitache m-a atacat prin învă
luire. N-a fost rudă sau mem
bru al familiei căruia să nu i 
se plîngă că refuz să-l ajut. 
După aia consiliu de familie. 
Acuzat fără drept de apel cine 
credeți că este ? Eu. Firește, 
Eu, că vreau să-l las pe bietul 
băiețaș pradă neștiinței. Mama 
m-a amenințat că îmi ia îna
poi lavoarul cu care m-a în
zestrat acum 30 de ani la că
sătorie. Vărul Țone că mă de
nunță pentru port ilegal de a- 
parat cu tranzistori. Cît pri
vește tușa Fănica a și dat aca
tiste la biserică propunîndu-i 
„celui de sus11 să mă facă să 
fiu hulit de toți criticii lite
rari. Singurul care mi-a pus 
parte a fost Goguță, fratele 
nevestii.

— Ce aveți măi oameni 
buni cu el ? Nu-1 vedeți cît e 
de încăpățînat ?

Bun om cumnatul Goguță. 
Și ține la mineee !

— Mă duuuc ! Mă duc. 
Gata. Ajunge — i-am liniștit 
eu. Jur că voi interveni. Și 
am intervenit. I-am spus di
rectorului școlii să fie cît se 
poate de exigent cu Mitache.

în sfîrșit ziua examenelor. 
Mitache, tobă de... carte. La 
matematică știa 66 și 14—31 ca 
pe tatăl nostru. în istorie pu
tea să dea lecții de ce înseam
nă lupta atunci cînd e vorba 
de călărași. Cu engleza se juca 
declinînd pokerul cu ochii în
chiși. în sfîrșit își însușise bă
iatul o sumedenie de noțiuru. 
de cultură generală ca : stos, 
pinaclu, copeică și chiar trom
bon. Mai rămînea o simplă 
formalitate : examenul.

. — Ascultă, măi... — m-a 
luat el cu frumosul, referin- 
du-se la intervenție. — Ai fă
cut ceva cu chestia aia ?

— Gata domne — l-am asi
gurat eu — te prezinți, te în
treabă cîte ceva așa, de ochii 
lumii și ești ca și promovat.

Nu știu cum s-a făcut, dar 
în sala de examene intrase 
lume mai ceva ca la film.

— Mitache Dan ! (doaselea).
— Zent!
— Ne poți spune dumneata 

care anume element din ta
belul lui Mendeleev a fost 
descoperit în zilele noastre ?

— Mendele — cum ?
— Medeleev. Și ce te-ai ru

șinat așa ?
Alte materii, alte întrebări 

și Mitache, rușinos foc. Ruși
nos și mai ales modest. Cum 
adică ? Să se apuce el s-o facă 
acolo pe deșteptul față de toa
tă lumea ? Ar fi însemnat să-i 
eclipseze pe profesorii exami
natori și nu se făcea.

— Poți pleca — i s-a spus. 
Ai reușit.

— Tovarășe director, vă 
mulțumesc din suflet și mă 
angajez, ca să zic așa, să fiu 
un elev model cu care școala, 
acest înalt edificiu de cultură 
să se mîndrească și să...

— Un moment tinere. Un 
moment. Am*vrut să-ți spu
nem că ai reușit să cazi la 
examen și că te așteptăm la 
sesiunea anului viitor.

Din ziua aceea eu nu mai 
am familie și nici rude și nici 
alinare. îl am în schimb pe 
Mitache. Vorba ceea. Ce face 
omul cu mîna lui nici aghiuță 
nu desface.
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