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PE CARE O VISA
EMINESCU

A

In Aihivelt lașului existâ numeroase docu
mente școlare scrise de mina lui MihaQ 
Eminescu, a revizorului școlar care a bătui 
drumurile acestei regiuni. Marele nostru 

poet punea tot sufletul în slujba luminării popora
lul, redactind către autorități adrese peste adrese^ 
în care cerea să se îndrepte stările de lucruri. In
dignarea lui st manifesta din plin pentru faptul 
că sate întregi rămîneau fără învățător sau că din 
anumite dușmănii politice, unii bieți învățători erau 
dați afară. Sint multe satele din jurul lașului, din 
părțile Vasluiului pe care le-a vizitat Eminescu.

Acum vreo nouă decenii, revizorul școlar Emi
nescu, trecind pe la școala din Tansa ce se rezuma 
la o cămăruță scundă, neaerisită și neluminată, scria 
cu inima strinsă de durere : „Dacă frecvența este 
mică, cauza e a se căuta numai în netrebnicia 
administrației comunale, care privește școala ca un 
lucru de prisos, închiriază un local nesuficient, 
în care pot încăpea doar 30 de copil, lasă șl 
acest local descoperit și în stare proastă, nu cum
pără cărțile și ustensilele necesare școlii șl prevede 
peste tot sume neînsemnate în bugetul el pentru 
școală incit tot bugetul școalei e cit a treia parte 
din leafa domnului primar".

Care este situația azi la Tansa ?
Nu se exagerează cu nimic dacă se spune că 

ea este așa cum i visa revizorul școlar Eminescu. 
Școala veche — nu cea menționată în raport — 
a devenit de mult necorespunzătoare. Alături de ea 
există o clădire modernă, inzestrată cu laboratoa
re, cu mobilier construit după cele mai recente 
proiecte. Ca omagiu adus marelui poet, noua școa
lă poartă numele lui Eminescu.

Dar nu numai Tansa beneficiază de asemenea 
școală. In Scheia, Bocești, Dăgita, in atitea și atî- 
tea alte comune găsești școli noi, moderne, care 
au depășit cu mult școala pe care o visa Emi
nescu.

Mergind pe urmele lui acum, cînd școlarii se 
pregătesc să Înceapă noul an de învățătură, nu 
poți avea decit satisfacții. Școlile noi, bine înzes
trate, existente la tot pasul, reflectă grija arătată 
de partid, ilustrează rodul măsurilor luate in per
manență pentru consolidarea școlii și culturii.

In regiunea Iași — ca să ne referim numai la 
ea— nu există sat oricît de îndepărtat, oricit de 
ascuns intre dealuri și păduri care să nu aibă în
vățător. In locul camerelor întunecoase în care 
învățau laolaltă toate clasele s-au clădit școli pe 
măsura timpului nostru, a societății noastre. Spo
rirea numărului de elevi și trecerea Ia învățămîntul 
general de opt ani au cerut extinderea spațiului 
școlar, reamenajări. Din 1948 și pină la începutul 
anului acestuia, în regiune s-au clădit 2 677 săli de 
clasă, dotate cu material didactic de calitate su
perioară.

Pe pupitrele elevilor școlii, in clasele I—Vin, 
s-au așezat la începutul anului manuale gratuite. 
In anul școlar 1964—1935 valoarea manualelor se 
cifra la aproape opt milioane lei. Acum, prin ho- 
tărîrea Congresului al IX-lea al partidului, toți ele
vii școlilor generale și liceelor vor primi manuale 
gratuite, ceea ce constituie un ajutor substanțial 
dat părinților și copiilor.

In satele prin care a trecut Eminescu, ca de alt
fel în toate satele patriei noastre, numărul cadrelor 
didactice a sporit considerabil.

Această „densitate" se simte pretutindeni. Iată, 
de pildă școala din Osoi. Aici erau, ca in surghiun, 
cîțiva învățători care se rînduiau, predînd doar în 
două săli de clasă. Astăzi numărul cadrelor didac
tice — învățători și profesori — este atît de mare 
incit numai ele ar putea umple o sală di clasă. 
Cadre didactice .specializate dezvăluie tainele chi
miei, pe table se scriu calcule algebrice compli
cate.

„Apostolatul" nu este plătit, ca în trecut, cu 
moartea de ftizie din cauza foamei și frigului. Fos
tele mele invățăioare Olimpia Nicolau și Elena Gă- 
lățeanu au fost două dintre victime, răpuse în 
floarea virstei. Acest capitol dureros a fost încheiat 
pentru totdeauna iar cadrelor li se asigură condi
ții optime pentru a-și exercita nobila lor misiune.

Arhivele, care au adunai pe filele documentelor 
mărturii dureroase din viața școlii, adaugă altele, 
de altă natură, total deosebite. Sint mărturii alo 
unei școli înfloritoare. E școala ce o intîlnești pre
tutindeni, pe întreg cuprinsul patriei noastre.

CONSTANTIN S1RBU

Omagiu creatorului 
anonim: poporul

de CONSTANTIN
PRISNEA

La Mircești
de ION ISTRATI

în pag. 6:

Din lumea 
animalelor

de acad. EUGEN
A. PORA
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MAPAMOND»
Zigzag pe mapa

mond, ultimul volum 
de reportaje al lui 
Grigorescu, ii prile
juiește cititorului « 
călătorie fără exo
tism în țări exotice, 
ca India si Indone
zia — prin două ci
cluri care cuprind 
ca intr-o paranteză 
reportajele despre 
Uniunea Sovietică și 
Polonia, America și 
Franța, Grecia și 
Cipru. Cartea reu
nește în general în
tre copertele sale 
cele mai izbutite re
portaje semnate de 
autor, unele apărute 
în alte volume, al
tele in presă, altele 
inedite. Sîntem prin 
parcurgerea lor mar
torii activi ai unei 
vaste desfășurări de 
peisaje și monumen
te de cultură, ai u- 
nei confruntări cu 
oameni și obiceiuri 
diverse, ai unei de- 
mistificări continui, 
puse în slujba citi
torului, cartea reali
zează. în urma par
curi irii paginilor, o 
imc'tine nouă și mai 
der.să a lumilor prin 
care îl poartă repor
teri l. Acesta a ținut 
totodată ca noua lui 
carte să fie în același 
timp o pledoarie îm
potriva exotismului 
pretențios (care își 
mai găsește încă loc 
în nota de călătorie) 
împotriva contempla
tivi imului pasiv, mi- 
litînd pentru o poziție 
lacti ă a reporterului 
față de viață Ni se 
perindă astfel prin 
față imagini ale în
depărtatelor Indone
zia și India, cu vege
tația lor diversă, cu 
oamenii și societatea, 
ocupațiile și obiceiu
rile lor specifice, cu 
marile lor monu
mente de artă, cu 
lupta lor pentru un 
trai mai bun și li
bertate națională. 
Urmează „America
dintr-o privire", cu 
tehnica ei înaintată, 
cu marile sale con
tradicții, cu beția 
reclamei, cu nenu
măratele mistificări 
de acolo, pe care au
torul nu ezită a le 
numi ca atare. E 
coșmarul unei lumi
unde domnește o 
mare trepidație și o 
tehnicizare nu odată

echilibru însă, toate 
acestea apar atenua
te, dînd naștere unei 
certe prosperități. 
După o trecere 
scurtă dar instructi
vă prin Cipru, auto
rul zăbovește mai 
îndelung în Polonia, 
„pe stingă și pe 
dreapta Vistulei", 
unde reliefează eroi
ca rezistență antifas
cistă a polonezilor, 
frumusețea țării a- 
cestora, renașterea 
ei continuă de după 
război, cu impresio
nanta ambiție a noi
lor gospodari de a 
reconstrui unele car
tiere, Varșovia în
treagă, exact cum a 
fost înainte, cu fru
musețile și chiar u- 
rîțeniile de atunci.
Cu sufletul încărcat 
de impresiile de pî- 
nă acum cititorul 
trece în continuare 
în Grecia, reportaj 
după a cărui lectură 
îți vine să exclami 
din nou cu autorul 
„Inima mea e în E- 
lada“. Vin la rînd 
cele „optsprezece po
pasuri în Caucaz" și 
împrejurimi, contu- 
rîndu-ni-se astfel o 
originală imagine a 
lumii sovietice, după 
care autorul ne poar
tă într-o agreabilă 
plimbare prin Fran
ța de azi și de de
mult, pentru a în
cheia cu acel vibrant 
reportaj : „India în
vață să surîdă", sub
intitulat „Fals tratat 
de exotică".

Un instinct al de
taliului bine țesut în 
mișcarea panoramică 
a pasajelor, un re
fuz al „poeticului" 
cu orice preț, un 
simț al măsurii lu
crurilor și al speci
ficului acestora, re
fuzul concluziilor di
dactic servite aga
sant cititorului, fac 
lectura atrăgătoare, 
pagina vie și colora
tă, iar din actuala 
carte a lui loan Gri
gorescu un succes în
semnat al său și al 
reportajului nostru în 
genere. E concentrată 
aci nu numai o vi
ziune polemică asu
pra lumilor prin care 
a umblat, ci și una a- 
supra modalităților 
și cerințelor repor
tajului modern, rele- 
vînd în autor un slu
jitor fervent al celor 
pentru care scrie.

G. MUNTEAN
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Sonrâ do program artistic la cămi
nul cultural din Dala Română, 

raionul Sebeș.

insuportabilă a vie
ții. In punctele de

Vă invit la cinematograf.
Ce film o să vedem ?

Da’ ce eu am spus că vă 
invit la film ? Mergem 

la cîteva cinematografe sătești 
din regiunea Craiova. Eu am 
fost mai deunăzi și după ce vă 
voi spune ce-am găsit pe aco
lo, dacă mai aveți curaj, pof
tiți. Ajung la Ciutura și cînd 
să intru în cămin, văd un șanț 
în care licărea ceva.
— Ce cauți acolo, ai găsit 

vreo comoară ? îl întreb pe o- 
xnul din tranșee.

NU NUMAI PE HÎR^IE
Am vrut să aflăm din cine e format consiliul de 

conducere al căminului cultural din comuna 
Poiana, raionul Turda. Pentru aceasta, am des

chis jurnalul activității culturale la pagina untie în
deobște sînt trecute numele celor din consiliu. Pa
gina era de un alb imaculat. Directorul fiind iplecat 
la examene, ne-am adresat bibliotecarei Justina Mu- 
reșan. După ce i s-a întipărit pe fată uimirea, de 
parcă am fi înlrebat-o despre componența 'forumului 
roman, bibliotecara ne-a spus :

— Sînt aici din luna martie dar încă n-am aflat 
cine e- in consiliul de conducere al căminului. Nu s-a 
ținut nici o ședință, nimeni n-a venit să-mi spună 
ceva despre această problemă. Poate că totuși-exislă...

Un consiliu de conducere al căminului cultural nu 
există numai prin faptul că a fost ales. Existența sa 
trebuie să fie dovedită prin munca pe care o dqpune. 
Deci, in comuna Poiana nu se poate vorbi despre un 
asemenea consiliu din moment ce de o jumătăte de 
an el nu și-a manifestat prezența și nici n.ăcar nu s-a 
făcut cunoscut bibliotecarei. Sprijinul consiliului ar 
fi fost necesar, dat fiind mai ales slaba activitate și 
neglijența ce domnește în bibliotecă. Dar se pune în
trebarea : ce a făcut bibliotecara, pentru activizarea 
consiliului din care face parte ? Răspunsul nu e greu 
de ghicit și poate fi sintetizat intr-un cuvint : nimic.

Munca consiliilor de conducere ale căminelor cul
turale a constituit subiectul documentării noastre și 
în comunele Unirea și Ciumbrud, tot din regiunea 
Cluj. Deși în aceste comune, consiliile sînt cunoscute 
și aduc o oarecare contribuție la desfășurarea activi
tății culturale, ele nu s-au întrunit de foarte multă 
vreme. E necesar ca membrii consiliului să se -întru
nească cel puțin o dată pe trimestru. Analizind rperio- 
dlc activitatea căminului ei au datoria să contribuie 
la alcătuirea planului de muncă în lumina necesită
ților comunei, a dorinței oamenilor. Deoarece mem
brii consiliului lucrează în diferite sectoare, pot veni 
cu sugestii menite să îmbunătățească, să îmbogă
țească viața culturală.

Un exemplu în această privință ne-a dat tovarășul 
Iosif Kovacs — directorul căminului din Ciumbrud, 
spunindu-ne că directoarea școlii a făcut propuneri 
interesante privind aportul muncii culturale la edu
carea tineretului. Ca urmare a fost introdusă în plan 
o manifestare cu tema : Exemplul părinților în păs
trarea avutului obștesc. Dacă toți membrii consiliului 
ar dovedi că se preocupă ca planul să fie bine con
ceput, mai bogate ar fi roadele.

Nu este ușor să pui la dispoziția sătenilor o hrană 
culturală, variată și atrăgătoare. Directorilor cămine
lor din Unirea și Ciumbrud, deși dau dovadă de pri
cepere, Ie este greu să găsească singuri cele mai 
bune soluții.

Atit la Ciumbrud cit și la Unirea sînt prezentate 
regulat manifestări culturale. Privită însă in ansam

blu, activitatea este prea monotonă, manifestările mai 
interesante sînt rare. în comuna Unirea, de pildă, nu 
s-a mai ținut o seară de calcul din luna mai. Cetă
țenii din Ciumbrud au asistat cu plăcere la experi
ențele științifice făcute la cămin in luna iunie. De 
atunci de ce nu s-a mai programat o asemenea ma
nifestare ?

Față de posibilitățile existente în special in Unirea, 
munca culturală a rămas in urmă. Nu este vorba de 
canlitatoa acțiunilor culturale, ci de conținutul lor, 
care poate fi mai bogat, de forma de prezentare, care 
poale fi mai atractivă.

O muncă colectivă în conducerea acestor cămine 
culturale — și tocmai în acest scop au fost create 
consiliile — ar înviora viața culturală. împletind pri
ceperea cu entuziasmul, membrii consiliului pot face 
ca activitatea căminelor să cuprindă manifestări bine 
organizate, inspirate din realitatea satelor.

A. CKOITORU

Gheorghe Ion, brigadier legumicol la 
C.A.P. Curcani, raionul Oltenița, în fața 

bibliotecii sale personale.

— Aici mi-e locul. Sînt ope
rator și asta-i -cabina de pro
iecție.

Cu gîndul la minunile seco
lului 20, plec spre Beloțu. Aici 
altă poveste : spectatorii înă
untru, operatorul și aparatele 
afară. Impresionat, îl iau ușor 
pe operator:

— Ce faceți dacă plouă ?
— Nu-mi pasă, sînt doar în 

cabină.
— Care cabină, că n-o fi 

invizibilă.

— Nu, zice, e promisă. De 
trei ani. de cînd a fost desfă
cută cea veche. Am ajuns ba
rometrul satului. Cînd e film, 
n-are voie să plouă.

Călătoria începuse să devină 
mai tare ca în filme. O iau u- 
șor spre comuna Șopotu. Ajung 
la cămnin, deschid ușa, dar o 
închid repede : înăuntru cîțiva 
oameni în costume de baie. 
Mă mai uit o dată să văd dacă 
nu cumva nimerisem la vreun 
ștrand de noapte. Nu greșisem, 
era căminul. Văzîndu-mă ne

dumerit unul începu să-mi ex
plice :

— Facem plajă prin autosu
gestie. Ecranul face valuri- 
valuri, că e prins doar în două 
cuie și-l mai bate și vîntul, că 
de geamuri ducem lipsă.

Am plecat înapoi spre oraș, 
cu hotărîrea fermă de a da un 
anunț : „Vizitați cu încredesre 
cinematografele sătești din ra
ionul Craiova". Mai știi, poate 
se sesizează cineva.

MIRCEA IORGULESCU
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DIJMUIEȘTE 
VENITUL

Ca așezare, Chichișul e demn 
de invidiat ; îl îmbrățișează 
două ape: Oltul și Rîul Negru, 
ambele cu debit constant și 

abundent. Pămîntul e bun, coopera
torii gospodari și cu o veche experi
ență de producție. Si s-au orientat 
biuiB în alegerea acelor culturi cărora 
condițiile de sol și climă de aici le 
priesc. (Au teren aluvionar cu strat 
fertil de 1,5 m). Este vorba de sfecla 
de zahăr de pe care cooperativa a- 
gricolă încasează anual un milion let 
Ei livrează fabricii din Bod și sieclă 
timpurie, al cărei preț se știe, e mai 
mare. Suprafața de grădină s-a mic
șorat anul acesta cu 2 hectare. Ra
țiunea acestei măsuri ? Climatul rece 
nu permite o coacere rapidă și o va
lorificare avantajoasă. Cind se coc 
aici roșiile, pe piața Brașovului se gă
sesc de mult aduse din alte părți. Au 
mărit în schimb suprafața destinată 
cartofilor timpurii. O primă tranșă de 
110.000 lei realizată din vînzarea car
tofilor le-a și intrat de acum în casă, 
fapt care nu se petrecea anul trecut 
pe aceeași vreme.

Cooperatorii din Chichiș, regiunea 
Brașov, s-au fixat din anul acesta la 
soiul de grîu de cea mai mare pro
ductivitate : „Bezostaia' care le-a dat 
o producție de 2 500 kg la hectar. Pă
cat că încercarea soiurilor noi a tost 
făcută tîrziu, cu o neîncredere nejus
tificată O dovadă este că au menți
nu*‘pînă acum în cultură „Cenadul*, 
care de trei ani de zile dă produc
ție slabă.

Iosif Ilieș, președintele cooperativei 
agricole din Chichiș și inginerul agro
nom Gheorghe Vagnar spun că la ei 
s-a creat obiceiul de a se face neîn
cetat comparația între cheltuieli și be
neficii.

— Eu — zice președintele ,— soco
tesc cu nevasta fiecare ban. stabilesc 
o urgență a cheKuieldoi și mai ales 
grija de a le tace cu folos Ca preșe
dinte nu-mi rămîne decît să aplic prin
cipiile acestea și la cerințele gospo
dăriei mari

L-am asigurat că un gospodar care 
se respectă nici n-ar putea proceda 
altfel.

Așa se face că de la cicoare le ră- 
mîn, după calculele amintite, un cîș- 
tig net de 5 500 lei la hectar. Lotul 
semincer de sfeclă aduce, fără chel
tuielile de producție, 320 000 lei. L-au 
mărit ca atare anul acesta de la 9 
la 25 de hectare. O problemă cu dub
lu aspect, material și moral, e retri
buirea suplimentară, cu a cărei apli
care sînt deocamdată la început. Asta 
după ce au văzut că oamenii, intere
sați de soarta producției, au realizat 
pe 140 ha de sfeclă un spor de 18 
vagoane.

La cooperatorii din Chichiș există 
dorința căutării, înțelegerea necesită
ții de a spori mereu venitul. O cer
cetare amănunțită arată că unele la
turi ale problemei, ca cele amintite, 
trag venitul în sus, altele dimpotrivă. 
Cele două forțe ajung pînă la urmă, 
ca în legile mecanice, să se anuleze 
reciproc De doi ani de zile, venitul 
cooperativei agricole din Chichiș se 
menține — cu puțin e drept — sub ci
fra planificată Dar chestiunea este ca 
el să fie depășit, ca oamenii să cîș- 
tîge tot mai mult într-o cooperativă 
ca aceasta cu un pămînt de gradul 
întîi de fertilitate.

...Așadar Chichișul e invidiat pen
tru așezarea sa la cumpăna apelor. 
Pentru felul cum sînt folosite aceste 
ape nu sînt însă temeiuri de invi
diat. Fiindcă — citiți bine — nici un 
metru pătrat din pămîntul cooperati
vei agricole de producție din Chichiș 

nu e Irigat. Prima explicați» pe care 
o dau gazdele este ca n-au nevoie de 
apă, fiindcă regiunea e avantajată de 
un regim pluviometric bogat. Duși de 
credința asta, de doi ani de zile îi 
dijmuiește seceta. Șeful brigăzii a 
doua de cîmp, Toma Plugar spune: 
„Sînt crăpăturile în pămînt cit deje- 
tu' '. 11 ascultam și declarația aceasta 
auzită la confluența a două ape mi se 
părea de necrezut. Cu inginerul agro
nom, om inventiv altminteri și înzes
trat cu un dezvoltat simț al realității, 
am făcut un calcul : La varza de 
toamnă și la castraveți s-au pierdut 
din producție, din cauza secetei, zece 
tone, (dintr-o dată 15 000 lei).

Am continuat calculul : S-ar putea 
iriga cu posibilitățile deja existente, 
50 hectare de sfeclă și lucarnă și 60 
hectare fîneață. Prin irigarea suprafe
țelor furajere se cîștigă în plus 1 000 
de unități nutritive la hectar Ceea ce 
ai însemna — altfel exprimat — 2 000 
litri de lapte pentru fiecare hectar de 
lucernă irigată. Cooperativa agricolă 
din Chichiș a îndreptat grosul chel
tuielilor spre construcțiile zootehnice 
și modernizarea grajdurilor de ani
male. rrigării — pe care consiliul de 
conducere a hotărît să fie „prin as- 
persie" — îi vine rîndul peste un an 
sau dot I s-a dat consiliului de con
ducere sugestia să mobilizeze brațele 
pentru efectuarea în primă urgență 
a unui sistem de canale. Dar explica
ția vine repede: „Avem foarte multe 
rădâcinoase și ele cer forțe de muncă, 
nu glumă' Intr-adevăr, cooperatorii 
au fost arhtacupați cu prașilele ma
nuale. Fiindcă, dintr-o greșită înțele
gere, nu au fost puse la treaba asta 
tractoarele.

Am citat numai cîteva exemple. Nu 
ne mai oprim asupra celor întîmplă- 
toare Le-am menționat pe cele mai 
serioase pentru care conducerea coo
perativei are pregătite argumentări. 
Dar nici un argument nu stă în pi
cioare cînd el nu e în stare să ser
vească cauza sporirii venitului.

...La Chichiș se simte, credem, ne
voia unui curent de opinie în favoa
rea unei bune distribuiri a forței de 
muncă, a folosirii complete a tot ce 
le pune la dispoziție tehnica agricola 
modernă ca și poziția lor geografică 
avantajoasă

V. TOSO

PREGĂTIM NOUA RECOLTĂ
Pentru mecanizatorii din brigada pe care o conduc, 

munca pe cîmp n-a încetat. Ea continuă cu și mai 
multă însuflețire. Acum, după ce griul de pe 1250 
hectare, pe care l-am recoltat aici la cooperativa 
agricolă din comuna Ion Roată, a ajuns în hambare, 
continuăm arăturile. Ne-am organizat în așa fel 
munca, îneît toate tractoarele lucrează cu întreaga 
lor capacitate. Hie Iosif, Gheorghe Bulgaru, Stan 
Ștefan și ceilalți tractoriști lucrează cu rîvnă. Mă
rețele sarcini pe care cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului le-a pus în fața agriculturii ne-au însuflețit 
pe toți. Cantitatea de aproape 600 kg de grîu mai 
mult la hectar realizată în acest an nu se datorește 
numai condițiilor de climă. La baza acestui succes 
au stat lucrările de înalt nivel calitativ, executate 
de oamenii noștri care au la îndemână mașini mo

deme, cu mare capacitate de producție. In anii cinci
nalului vom fi și mai bine dotați.

Acum punem bazele recoltei primului an din vi
itorul cincinal. Am executat arături pe mari supra
fețe, am semănat în cultură dublă porumb furajer. 
Ne pregătim pentru însămînțările de toamnă: s-au 
reparat semănătorile, agregatele. Avem condiții ca 
în anii Cincinalului să sporim producțiile de cereale 
cu mult mai mult de 20 la sută — așa cum se arată 
în documentele recentului Congres al Partidului. 
Pentru aceasta vom continua să învățăm și să mun
cim din ce în ce mai bine, fără a precupeți nici un 
efort.

MIHAI METAXA
șeful brigăzii nr. 5 de tractoare 

de la S.M.T. Balaciu, regiunea București

La G.AJS. Scorajeni, raionul Botoșani se 
pregătește terenul pentru insămînțările do 

toamnă

_________DOUĂ ÎNTREBĂRI
________ ȘI O PROPUNERE

„De ce ?“
A sosit toamna. A so

sit așa fără să Întrebe 
pe nimeni dacă-f convi
ne ori nu Și pentru că 
știut este, de la mie la 
mare, că după toamnă 
vine iarna cu lapaviță și 
ninsori, cu geruri uneori 
năprasnice, unii prevă
zători au luat măsuri 
care să-l pună la adă
post de eventualele ne
plăceri. S-au întrebat, 
așadar, cum stau cu con
strucțiile pentru adăpos- 
tirea animalelor î Ca 
buni gospodari, membrii 
unor cooperative agri
cole s-au Îngrijit de re
partiții pentru materiale 
de construcție. Au făcut 
demersuri și in scurt 
timp au intrat in stăpini- 
rea repartițiilor. Feri
ciți. oamenii au cerut la 
I.C.R. Bujoru să li se 
pună la dispoziție, pe 
baza repartițiilor, mate
rialele trebuitoare. Dar... 
I.C.R. Bujoru nu s-a gră
bit. De ce oare, se în
treabă oamenii ? Tovară
șii de la I.C.R. nu știau

că timpul prielnia pen
tru executarea construo- 
tiilor nu tine o veșnicie?

Cu 
aprobarea 
cui ?

Furajele, se știe, sînt 
destinate animalelor.
Cind ele, adică furajele, 
sint produse pe terenul 
cooperativei agrisole, faa 
parte din ceea ce numim 
avutul obștesc, și se dau 
pentru hrănirea anima
lelor proprietate obșteas
că, în primul rlnd și 
pentru animalele pro
prietate personală a 
membrilor eooperatori 
după zilele de muncă lu- 
srate de către aceștia.

Se mai eunosa și alte 
cazuri 7 Da. Se mal cu
nosc. In «omuna Bu- 
neștL din regiunea Bra
șov, de pildă, cineva a 
născocit eă furajele coo
perativei agricole mai 
pot fi Împărțite și altora 
care, nimic de zis, mun- 
sesc și ei, dar nu în coo
perativa agricolă. Atunci 
cu aprobarea cui se dau?

Aceasta e întrebarea 
membrilor cooperatori 
din Bunești. Poate le vor 
răspunde tovarășii pre
ședinți al coooerativei a- 
grlcole și sfatului popu
lar comunal.

Deocam
dată o 
propunere

Comuna Dersca sa 
află In raionul Dorohoi. 
Aici, ca și In mii de sate 
din tară se află un cine
matograf șl oameni Iubi
tori ari filmului. Dar la 
Dersca se mai află, din 
păcate, șl un operator, 
pe nume Vasile Pietraru 
care, prea des, pune răb
darea oamenilor la grea 
încercare.

„Socotim, arată oame
nii, că nu cetățenii ar 
trebui să-l aștepte pe o- 
perator pînă binevoiește 
să se obosească a veni 
la program, ci invers'.

Deocamdată e o pro
punere. Poate se mai gă- 
sesa și alte soluții.

I’ I
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75 de ani de la moartea lai Vasile Alecsandri

OMAGIU
CREATORULUI
ANONIM-
POPORUL
Cei mai mail scriitori ai poporului nostru au adus 

măcar o dată în viața lor o laudă poeziei 
populare. Este îndeajuns să amintesc că dis
cursul rostit în 9 iunie 1923 de către Mihail 

Sadoveanu cu prilejul primirii sale în vechea Acade
mie este închinat poeziei populare. Mihail Sadoveanu 
Urma în scaun lui Ion Caragiani, venit din Macedonia 
și cunoscut pentru stăruința lui pentru literatura popu
lară. Poate să ii iost doar o simplă întîmplare că ur
mașul lui Caragiani avea pentru literatura marelui 
anonim același cult și aceeași dragoste. Cu acest pri
lej Mihail Sadoveanu iace mărturisirea de credință că 
„poporul este părintele meu literar*. Și aducînd un 
omagiu înaintașilor săi pe drumul valorificării acestei 
literaturi, el spune : „Alecsandri, Russo, Negruzzi, dar 
mai ales Alecsandri încep să caute în munții și văile 
patriei, în satele umilite, cîntecele neamului, acele ră
sunete ale puținelor bucurii și ale nesfîrșitelor dureri 
ale trecutului'.

tă „doină* văile „clocotesc*, codrii „se-nfioară*, mun
ții „se clatină*. Un așa cîntec nu e nici de jale, nici 
de iubire, nici de plăceri ușoare*. Și în altă parte De- 
lavrancea îșl mărturisea admirația pentru creația ar
tistică a poporului. „In artă, poporul n-are nimic de 
învățat de la noi, ci pe toate noi trebuie să le învă
țăm de la el*. (Opere. Proză).

Coșbuc aduce și el omagiul său poeziei populare, 
căci „doina* nu este altceva decît o mărturisire de 
credință, față de cîntecul popular.

Al tăi sîntem 1 Străinii 
Te-ar pierde de-ar putea. 
Dar clnd te-am pierde. Doino. 
Al cui am rămînea ?
Să nu ne lași Iubito, 
De dragul tău trăim ;
Săraci sfatem cu toții 
Săraci, dar te iubim 1 

sul o adevărată revelație. Și cu aceasta începe pro- 
priu-zis și activitatea sa literară. Alecsandri nu se 
mulțumește numai cu diiuzarea largă a Doinelor sale. 
Traducerile franceze din Balade adunate și îndrep
tate și din Doine aveau un scop politic bine deiinit. 
„într-o epocă ca aceasta, unde țările noastre au a 
lupta cu dușmani puternici, care cearcă a întunec <> 
nu numai drepturile politice, dar și chiar naționalita
tea somânilor, poezia poporală ne va ii de mare agiu- 
tor spre apărarea aceștiia*.

Intr-o scrisoare din Paris, datată 19 decembrie 1852, 
adresată lui Ion Ghica el îi scrie : „Socot să pot tri
mite mîine la Iași noua colecție a baladelor ca să o 
dau numaidecît la tipărit și dacă mâ va ține Dumne
zeu, voi începe în curînd partea a treia ca să-mi în
zestrez țarg cu propriile ei comori și să dovedesc ast
fel că cei care neagă existența unei adevărate lite
raturi naționale sînt măgari cu urechi mici*.

Cum vedem Alecsandri vorbind despre poeziile a- 
dunate în Doine și-n Balade le consideră în primul 
rînd nu ca pe o creație proprie, ci ca „poezie popu
lară care ne va fi de mare agiutoi" și în al doilea 
rînd tipărirea lor o socotește drept o înzestrare a țării 
cu „propriile ei comori*.

Meritul mare al lui Alecsandri, este acela, că 
turi de Alecu Russo, care socotea Poezia poporală 
drept „expresia cea mai vie a caracterului național", 
numind Miorița „o minune poetică', a văzut în folclor 
nu numai un document al naționalității șl nu numai 
un element pentru reconstituirea unor momente din 
trecutul istoric, ci mai ales o valoroasă creație artis
tică, o mărturie a geniului creator al poporului român.

Meritul acesta avea să-i fie recunoscut de Hașdeu, 
care-1 socotea „gloria indiscutabilă a literaturii româ
nești în secolul acesta, reprezentantul cel mai puter
nic, cel mai complet al gîndirii și simțirii românești*.

Avea să fie recunoscut de Rebreanu, care socotea 
că Alecsandri a făcut un act revoluționar aducînd șl 
dînd la iveală o comoară de poezie populară.

Iar Sadoveanu socotea că „Alecsandri a întrupat 
in suiletu-i generos și a exteriorizat cu marele-i talent 
toate aspirațiile neamului nostru. Alecsandri a fost pri
mul din elita românismului, luptător, interpret și cîntă-

Cablnctul de lucru «I poetului de U MlrccștL Vasile Alecsandri Scenă din piesa Pintinn Blenduzlei cu Zebarie Birsan tu rolul 
principul.

Șl continuîndu-și elogiu], Sadoveanu arată : „Singu
rul document străvechi... este cîntecul popular și din 
el se vede că străbunii noștri au trăit într-un lung și 
aspru amurg de suferință... Sălașurile oamenilor țineau 
intre două spulberări de furtună. Iar omul, după cuvîn- 
tul biblic, era :

„.ca iarba, 
zilele lu! 
ca floarea cîmpulul™

Mai încoace, mult mai încoace, în discursul ținut tot 
la Academie, cu prilejul primirii sale, Liviu Rebreanu 
aduce și el o laudă, de data asta, cum spunea el 
„unui înaintaș din afară*, strămoșului său, țăranul ro
mân. Și după ce relevă că limba este o caracteris
tică tot alît de importantă ca și comunitatea de sînge, 
el adaogă „la noi și aceasta este opera țăranului*. 
Vorbind despre folclor el spunea : „Folclorul nostru, 
în toate manifestările sale, e creație de popor sărac... 
e însă mai valoros și mai bogat decît al multor nea
muri trăite în belșug*.

Cu zece ani înaintea Iui Sadoveanu, Barbu St. De- 
lavrancea își ținea și el discursul de recepție Ia Aca
demie. Discursul era intitulat Din estetica poeziei 
populare. Vorbind despre doină, Delavrancea spunea : 
„Dar chiar în poezia populară „doina* ne revine ca 
ecoul eroismului nostru din trecut. Cînd un voinic cîn-

Ibrăileanu, a cărui influență șl autoritate în critica 
românească rămîn și pînă astăzi în cea mai mare 
parte incontestabile, scria încă în 1919 :

„Poezia populară veche cum e Miorița, cum sînt 
mai ales baladele, conține sufletul poporului așa cum 
s-a închegat el în două mii de ani, din ceea ce a 
moștenit din trecutul insondabil, din toate nenorocirile 
Istoriei Iui, din tot traiul lui în cîmpiile, în munții, în 
pădurile, între apele țării acesteia, de-a lungul atîtor 
ani, atîtor toamne și primăveri.-.. Miorița a răsărit cînd- 
va, de mult, — în supremul moment de creație poetică 
al rasei daco-romane — în capul unui păstor genial 
din Carpați... Miorița a rămas, a trăit înfruntînd veacu
rile, pînă ce a auzit-o Alecu Russo la Soveja, — pen
tru că ea a vorbit inimii omenești sute de ani în șir...“ 
Și totuși, vorbind despre Alecsandri,*Ibrăileanu îi va 
imputa acestuia „că a falsificat realitatea" socotind 
pe țăran ca pe un „decor al naturii* și că în general 
bardul de la Mircești n-a vibrat la „suferința țăranu
lui român*. Ba- mai mult, undeva, (în Țăranul în lite
ratura românească) Ibrăileanu socoate că „Alecsan
dri, de pildă, la foarte mult de la popor : Doinele 
sale, s-a zis, pot face pe cineva să le ia drept crea- 
țiuni populare. E o exagerație, e drept, dar e drept că 
el și-a însușit, in Doine, foarte mult din forma și ele
mentele populare...*.

Adevărul adevărat este că Alecsandri descoperă 
poezia populară în anul 1842. Ea devine pentru dîn- 

reț. A fost unul din creatorii României moderne și prin 
prestigiul și strălucirea talentului său a simbolizat în
treaga epocă și întreaga operă".

Așadar Alecsandri a fost primul. Primul din elita ro
mânismului care aduce prinosul de recunoștință ma
relui creator, marelui anonim. Poporul.

După dînsul a venit Eminescu. Și după Eminescu 
ceilalți. Și nu pot încheia aceste însemnări fără să 
amintesc de acel omagiu, de cîntarea cîntărilor adusă 
poporului de către Tudor Arghezi într-un discurs ros
tit acum vre-o trei ani : „Plugarii, spunea el, ne-au 
dat moștenirea limbii, a simțirii și a frumuseților. 
Împletite în singurătățile marilor suferințe. Noi scriito
rii n-am fi născocit nimic fără ajutorul acestei moște
niri... Graiurile noastre sînt ale poporului, cartea noas
tră izvorăște din înțelepciunea și din puterile acestui 
popor. Cărturarii noștri și dascălii noștri sînt ciobanii 
Mioriției. Chemarea noastră este să-l dăm poporului 
înapoi, mai înfrumusețată, dacă se poate, zestrea 
strînsă de acest mare părinte, al nostru al tuturora. 
Poporul. încercăm cu sfială, să nu cumva s-o împu
ținăm...’

La o sută de ani de la tipărirea Doinelor și Bala
delor Iui Alecsandri, cuvintele Iui Tudor Arghezi adău
gau încă o cîntare de laudă la adresa creației artis
tice a poporului. Și în mod indirect un cuvînt de pre
țuire pentru marele merit al lui Alecsandri.

CONSTANTIN PRISNEA
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MALUL ȘIRETULUI
Aburii ușori ai nopții ca fantasme se ridică
Și, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică. 
Rîul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur 
Ce în raza dimineții mișcă solzii Iui de aur.

Eu mă duc in faptul zilei, mă așez pe malu-i verde 
Și privesc cum apa curge și la cotiri ea se pierde, 
Cum se schimbă-n vălurele pe prundișul lunecos, 
Cum adoarme la bulboace, săpind malul năsipos.

Cînd o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară,
Cînd o mreană saltă-n aer dup-o viespe sprintioară,
Cînd sălbaticele rațe se abat din zborul lor, 
Bătînd apa-ntunecată de un nour trecător.

Și gîndirea mea furată se tot duce-ncet la vale
Cu cel rîu care-n veci curge, făr'a se opri din cale.
Lunca-n giurumi clocotește ; o șopîrlă de smarald

’"^.i țintă, lung la mine, părăsind năsipul cald.

MIROEȘTI
n vatra Pașcanilor, prin Stolniceni și pe la Muncel, pe la Mogo- 
șești și Hălăucești, ajungem, intr-o zi de început de septembrie, 
bucurată, sub cerut neclintit, de un darnic soare, la Mirceștii 
ecsandtil. Cucerit azi de primenirile socialiste care-i conferă o 
ii cuvenită fizionomie, satul de odinioară, cu căsuțele lui trudite 
nice se arată în momentul de față curat, cu gospodării înnoite 
• îngrijite, împresurate de verdeața grădinilor. Iată-ne în deal, 
2, unde, în urmă cu trei pătrare de veac, poetul, adus cu trenul 

Paris de fată și de ginere, era coborît din vagon și purtat 
ițe, spre a muri apoi la 22 august 1890 de cancer hepatic și 
nar, — din spatele stației de cale ferată, facem puțintel la 
și, pe urmă, ne lăsăm ușor la vale pe un drumeag cu colbul 

iintat de nădușeala amiezii și sîntem deîndată, străbătînd calea 
e șiruri de locuințe, la casa memorials unde odihnește, precum 
uc aminte versurile lui Eminescu, „...acel rege-al poeziei, 

tînăr și ferice, / Ce din frunze îți doinește, ce cu fluierul îți 
Ce cu basmul povestește — veselul Alecsandri".
fo 'a podețului de la intrare, trase la umbră pe marginea 

ui, 'Jtau două autobuze roșii, iar dincolo de ele, lîngă niște 
iclete, se rînduiesc două FlAT-uri, unul cu număr de Brașov, 
It din Argeș, precum și un Volkswagen plin de praf în care 
i iau loc, gata de plecare, niște turiști din străinătate. înăuntru, 
tea largă, cu așternuturi de bogată iarbă și pe aleea principală, 
ora căreia, prin frunzetul bătrînilor arbori împletoșați de 
be vegetale, se distinge albul lăptos al lămpilor fluorescente, 
'.n jurul muzeului, pînă spre fîntîna cu roată și în preajma 
leului, se învălmășește o mulțime de lume învăluită, ca și noi, 
resme calde și cucerită, în liniștea adîncă apărată aci de 
ntele cu care copacii înalți și rotați îmbracă parcul, de aduceri- 
e ce par a căpăta grai și prind, ca atare, să cuvînteze la fiecare 

npreună cu un grup masiv de pionieri veniți tocmai de undeva 
Mureș, Pătrundem în sălile muzeului, (inaugurat în vara lui 

i restaurat apoi, mai cu minuție, în 1963) și ascilltînd explicațiile 
'■ui, îl și vedem, cu ochii minții, pe cel ce avea a deveni bardul 
Mircești. Copil fiind, lua cu asalt stogurile, laolaltă cu alți pici 
ai satului, dîndu-se, în parte, de-a berbeleacul pe căpițele cu 
n luncă, părăduind merele și perele, încă necoapte de prin 
urile megieșilor, ascultînd de povețele jupînesei Gahița, ori 
nd, după aceea, cu părintele Gherman, pentru ca mult mai 
popasurile făcute aici, la țară, să alterneze totdeauna cu călă- 
în apusul Europei. Dintre toate încăperile ne impresionează, 

es, biroul de lucru reconstituit cu fidelitate și în care au căpătat 
multe din cunoscutele sale scrieri în versuri și proză ca cele 
-au adus și îi păstrează îndreptățită consacrare. Reîmprospă- 
*■ ? astfel cunoștințele privind viața și prodigioasa operă a 
. _ ‘-t, nu tîrzie vreme, pornim, cu piciorul, către Șiretul din 
ere.
oroape ca și altădată, zăvoiul cu sălciile sale ca trase de estompa 
>ăpăi albastre pe fundalul cerului fără pată, ne întîmpină cu 

romanițe, cu rochiți de rîndunele și cu alte nenumărate și 
lase flori îmbătate de miresme. După cum, „cu aripioare 
■te", ne ies în cale „fluturi și colbeci" și cîntă slobod, cîntă 
e vii șuierătoare", ca și cum, împreună cu celelalte cîmpenești 
i cîntătoare ce abia se surprind ici colo, s-ar pregăti pentru cla- 
oncert nupțial ce va începe, cu toată orchestra, peste cîteva 
i. Dar, pină să se acordeze toate instrumentele tarafului cam- 
, pînă să iasă luna și pînă să atace apoi, împreună păsările, 
ida lor partitură, pentru ca în cadrul suavelor cîntări să intre, 
iceea, în rol de solistă, privighetoarea cu ale ei scumpe mărgă- 
pînă atunci mai e.

tre acestea, am și ajuns aproape de șosea, nu departe de podul 
te Șiret, la umbra răcoroasă a doi veterani stejari, la cei „Doi 
declarați monumente ale naturii. Zăbovind jos lîngă tulpinile 
’ copaci, avem plăcuta surpriză ca, la micul aparat de radio cu 
■tori al unui cioban din părțile Săbăoanilor care mesește în tihnă 
ascultăm „Ciocîrlia". Ca și cum s-ar scutura salbe de 

ate, multe din acestea ne aduc aminte de Miorița cea bătută 
re scumpe pe care Alecsandri a scos-o împreună cu alte nepre- 
odoabe folclorice din neștiutul veacurilor! Nu cîntă ciocîrlia 
evărată din „Concertul în luncă" al lui Alecsandri, dar e tot 
itentică, a lui și a noastră a tuturora, cunoscută și îndrăgită 
ndeni, pînă departe, dincolo de fruntarii, plămădită fiind parcă 
dită din chintesența tuturor cîntecelor cîte-s în graiul inimii 
■lui nostru. Ale poporului care, în aceste zile, la 75 de ani de 
irtea poetului, împreună cu toate cîntecele țării, slăvește 

și opera scriitorului înconjurînd cu dragoste și respect 
ițea literară și cetățenească a celui care a contribuit cu
ca, prin rezonanța aspirațiilor din versurile sale, în marele 

t al lumii să se audă cu distincție și glasul dăruit, plin de 
s optimism și de demnitate al patriei sale pe care a slujit-o cu 
devoțiune patriotică.

ION ISTRATI

Unul dintre primele succese 
în teatru ale lui Alecsandri 
a fost prilejuit de jucarea 

vodevilului Nunta țără
nească, cînd, după chiar mărturia 
autorului, „hora reprezentată în- 
tîia oară pe scenă era atît de gra
țioasă încît piesa a reușit mai 
presus de toate speranțele mele". 
Credincios programului național 
al Daciei literare, scriitorul avea 
să acorde mereu un interes pro
fund țăranului român și înțelep
ciunii populare. Culegător și pre
lucrător de folclor Alecsandri a 
introdus deseori în piesele sale 
— drame sau comedii — nu nu
mai versuri și zicale de circulație 
orală dar și personaje din lumea 
satului, de cele mai multe ori 
pentru a îndeplini rolul unor co
mentatori ai acțiunii. Fie că se 
află în primul plan al conflictu
lui, fie că gravitează în jurul nu
cleului central, acești țărani is
cusiți rostesc replici îndrăznețe 
și pline de duh, amendînd mora
vurile corupte și predicînd virtu
țile unui trai drept și cinstit. 
Așa, de pildă, în piesa Rusaliile 
(1863) demagogia lui Răzvrătescu 
ca și pedantismul latinist al lui 
Galuscus, după ce sînt ridiculiza
te prin limbaj, capătă lovitura 
de grație din partea șiretei Su- 
sana, care-și apără cinstea cu o 
vervă deloc didacticistă. Perso
najele de țărani dau adesea o a- 
lură firească punctului de vedere 
critic, înlocuind prin humorul de 
esență folclorică moralizarea us
cată. Preluînd maniera „prover
belor" dramatice cu o întinsă cir
culație în dramaturgia secolului 
XIX, Alecsandri realizează trans
puneri de o certă originalitate, la 
care participă intens și influența 
snoavelor țărănești. Astfel, șotiile 
pe care le pune la cale Harță ră
zeșul (din vodevilul cu același 
titlu) împotriva boierului Bursu- 
flescu capătă o deosebită savoare 
prin paralela grăitoare dintre op
timismul nativ al eroului titular 
și machiavelismul păgubos al 
moșierului.

Este adevărat că în unele bu
căți ocazionale (Cinel-Cinel, Flo
rin și Florica) Alecsandri însăilea
ză grăbit figurine festive în port 
țărănesc, cu comportări nefirești. 
Dar dincolo de concesiile făcute 
cîteodată publicului din proti
pendadă, scriitorul își păstrează, 
chiar și cînd scrie piese de mică 
importanță, încrederea în purita
tea interioară a oamenilor simpli 
și respectul pentru gîndirea vie 
a muncitorilor pămîntului.

Din șirul lung al „canțonete
lor" comice compuse cînd ca
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pamflete portretistice cînd ca e- 
vocări sentimentale se detașează 
cu un profil singular, Ion Păpu
șarul, creat în afara tipologiei 
obișnuite a acestei serii de mono- 
loguri. Omul cu păpuși apare ca 
un mandatar simbolic al spiritu
lui critic popular și nu ca un 
caracter supus analizei. Prin in
termediul acestui personaj, Alec
sandri realizează o formă deose
bit de ascuțită a protestului de
mascator, reamintind cu evidentă 
plăcere tradiția satirei „în gura 
mare", atît de proprie vechiului 
teatru de iarmaroc. Ion Păpușa
rul se afirmă, în același timp, și 
ca o reprezentare generică a ță
rănimii ultragiate, capabil să-i 
judece pe politicaștrii vremii cu 
o minte limpede și în numele 
unui cod moral viguros.

O întruchipare remarcabilă a 
agerimii omului din popor este 
Pepelea, personaj pe care Alec

sandri l-a trecut din folclor în 
scrierea cultă, îmbogățindu-1 con
siderabil. în Arvinte și Pepelea 
eroul este solicitat să lupte nu
mai cu mintea împotriva averii 
și vicleniei unui bătrîn avar. Ce
lebra poveste a cuiului buclucaș 
este depănată cu o rară știință a 
dialogului, cele două personaje 
principale caracterizîndu-se pe 
măsură ce fiecare replică este 
lansată într-un spectaculos duel 
de cuvinte. Pepelea, acest țăran 
spiritual și ofensiv care nu dă 
înapoi din fața greutăților, i-a 
plăcut atît de mult lui Alecsandri 
încît poetul l-a reluat mai tîrziu 
în burlesca sa feerie Sînziana și... 
Deși, de data aceasta, se mișcă 
într-o lume de basm, Pepelea nu 
încetează a fi flăcăul năzdrăvan 
dintr-un sat moldovenesc, apro
piat de ceilalți săteni care ocupă 
cu comentariile lor acide primul 
tablou și revin mai apoi, cu sar
cina de a accentua legătura din
tre legendă și realitatea istorică. 
Prezența unor grupuri de comen- 
tatori-țărani poate fi întîlnită în 
cîteva dintre piesele scriitorului, 
îndeplinind, parțial și ironic, sar
cina corului vechilor drame. Ac
tul prim din Chirița în provincie 
introduce neașteptat în structura 
comediei acest comentar colectiv 
al țăranilor de pe moșia Bîrzoa- 
iei, după ce în Iorgu de Ia Sada- 
gura finalul moralizator se bucu
rase de participarea vie a săte
nilor în sărbătoare. Cînd în dra
ma romantică a lui Despot-Vodă 
sînt introduși plăieșii Limbă 
Dulce și Jumătate, scriitorul a- 
cordă omului simplu, sarcina de 
a interpreta mișcările eroului 
central, și de a semnala într-o 
evocare istorică rolul opiniei pu
blice populare. Cei doi comen
tatori convertesc acum spiritul 
viu și ascuțimea observației la 
un registru mai grav, culminînd 
cu scena înfruntării lui Despot, 
cînd în fruntea poporului răscu
lat, Limbă Dulce respinge banii 
vînzării în numele „opincii" și 
deslușește sensul „sumeției" sale 
care „e rod de suferire".

După cîntecul voios al cuplului 
Florin și Florica, apare în drama
turgia lui Alecsandri versul muș
cător spus de Ion Păpușarul și 
cugetul temerar al răzvrătitului 
Limbă Dulce. în imagini variate, 
apropiindu-se uneori puternic de 
adevărul vieții, rezumîndu-se 
alteori la surîsul cald de simpa
tie, Vasile Alecsandri nu pierde 
din vedere imaginea omului mun
citor de la țară, pe care-1 pre
țuiește și ca ambasador al ma
relui poet anonim. Filonul țără
nesc a dat o contribuție capitală 
originalității artistice a operei în
treprinse de ctitorul dramaturgiei 
românești.

V. MINDRA

Casa In care 

si născut poetul.
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Din lumea animalelor

viata
CIMPANZEILOR

de acad. EUGEN A. PORA
profesor emerit Fig. 1

Cimpanzeii trăiesc în Africa tro
picală, în pădurile bogate în 
fructe și verdeață. Se întîl- 
nesc mai multe specii, dar toa

te au o existență uniformă. Trăiesc 
în grupuri de 8—14 indivizi, conduși 
de un mascul mai în vîrstă (ce poate 
ajunge pînă la 1,60 m înălțime), 2—3 
masculi mai tineri și cu femele care 
au pui în tot timpul anului. Aproape 
toată viața și-o petrec în copaci, unde 
aleargă ușor de pe o creangă pe alta, 
de la un copac la altul, cu ajutorul 
lianelor, facînd sărituri acrobatice. Se 
hrănesc cu fructe, semințe, muguri, 
frunze suculente, dar se pare că nu 
se dau înapoi nici de la o șopîrlă, in
secte sau chiar mici mamifere. Carnea 
o mănîncă împreună cu frunze de tufe 
pe care le rup din jur. Dar cele mai

Fig. 2

preferate fructe sînt bananele, din 
care pot mînca zilnic pînă la 30—40 
de bucăți. Uneori atacă culturile ne
grilor făcînd destule stricăciuni.

Tribul familial trăiește pe o anu
mită întindere de pădure și numai rar 
depășește limitele acesteia. Noaptea 
dorm în copaci, unde își fac un fel 
de cuib din crengi, iarbă, fire uscate. 
Se culcă pe o parte, cu mîna drept 
pernă și dorm înghemuițî, fiecare se
parat (fig. 1). Numai în caz de boală 
folosesc același cuih de mai multe ori. 
în mod regulat, călătoresc toată ziua 
și dorm unde îi prinde noaptea. Toți 
membrii unui trib dorm în același co
pac sau cel mult în doi copaci vecini.

Mai ales în orele calde ale zilei, 
cimpanzeii „se purecă" unul pe altul; 
scoțînd cu răbdare și dexteritate tot 
felul de semințe, paie, gozuri din bla
na lor destul de rară, care însă se 
„murdărește" din cauză că aleargă 
mereu prin copaci. Uneori coboară și 
pe pămînt pentru a scormoni vreun 
furnicar cu paiul, cu bețe pe care le 
iau din jur. Pe paiul scos din furnicar 
se agață furnici pe care maimuțele le 
mănîncă cu multă plăcere. Au teamă 
de ciuperci, pe care le semnalează cu 
gesturi furioase și strigăte speciale. De 
asemenea, se îngrozesc de șerpi, față 
de care iau o atitudine de ceartă, de 
frică, ridică brațele în sus, strigă, se 
aruncă în copac pentru a veni din nou 
în apropierea tîrîtoarei, în care arun
că tot ce le cade în mînă (fig. 2).

Mamele au grija puilor. Aceștia, 
după naștere, sînt purtați, pînă pe la 
4 luni, agățați de blana maternă. Ei 
sug și de la un timp mai primesc a- 
numite mîncăruri mestecate și înmu
iate de mamă. Abia pe la 5 luni încep 
să se miște și singuri, dar numai după 
8 luni sînt absolut siguri pe picioare 
și pe mișcări. Ea această vîrstă însă 
puii se joacă mereu unii cu alții, ca 
și copiii. Mamele îi supraveghează din 
aproape, să nu atingă vreo ciupercă 
(care fiind veninoasă poate să îi omoa
re), să nu se joace cu vreun șarpe

(care, de asemenea, este adesea veni
nos) și să nu îi fure cumva leopardul, 
dușmanul cel mai mare al cimpan
zeilor.

între cimpanzei există o serie de 
semnale pentru înțelegere. Astfel, în- 
tîlnirea dintre doi indivizi, care nu 
s-au văzut de un anumit timp, este 
însoțită de întinderea mîinilor unul 
spre altul, lovirea pănaîntului cu fața 
mîinii, producerea unui sunet uniform 
și liniștitor. Cînd unul găsește mai 
multă mîncare decît poate consuma, 
produce niște sunete speciale care 
cheamă pe ceilalți indivizi Ia hrană. 
Cînd se ivește vreun dușman, se anun
ță cu un sunet de asemenea special, 
care este altul pentru leopard, altul 
pentru un șarpe, altul pentru o ciu
percă etc.

Puii ajung adulți abia după vreo 8 
ani, cînd intră în categoria celor „se
rioși-, care nu se mai joacă, ci umblă 
după hrană, după femele.

Mulți cercetători care i-au studiat 
ta Africa povestesc despre curiozitatea 
nemăsurată a cimpazeilor. Ei se agită 
mereu, caută mereu în jur, mîinile lor 
sînt mereu în mișcare. După mai mul
te săptămîni cimpanzeii se apropie de 
tabăra omului (dacă acesta nu le-a fă
cut nimic, ci doar i-a supraveghiat) 
și ajung chiar să se apropie pentru a-i 
lua o banană din mînă. Sînt socia
bili și învață repede o mulțime de lu
cruri. Fața lor poate exprima o serie 
de stări funcționale : curiozitatea (bu
zele țuguiate mult înainte), atenție, 
bucurie (ca un rîs omenesc), teamă 
(țipă), dragoste de pui, groază de duș
man, durere fizică etc. (fig. 3). Chiar 
între ei se înțeleg cu ajutorul mimi
cei feței și al unor gesturi cu mîna.

In mod obișnuit, cimpanzeii umblă 
în 4 picioare, dar cînd duc vreo greu
tate în mîini, pot umbla cu ușurință 
în două picioare.

Cimpanzeii pot fi găsiți destul de 
des în grădini zoologice și în circuri. 
Aici se dresează foarte repede și ușor. 
Reflexele lor condiționate (obișnuința) 
se formează după 3—4 încercări (la om 
astfel de reflexe se pot forma chiar 
numai după o singură încercare). Se 
atașează puternic de cel care îi în
grijește și hrănește, învață să mănîn- 
ce la masă din farfurii, folosind lin-

nea de număr pînă la șapte. El aduna 
din cușcă un număr de bețișoare după 
cum i se cerea: patru, șase, șapte. 
Dacă i se cerea numărul șapte și în 
cușcă nu erau decît șase bețișoare, ru
pea unul în două și astfel prezenta 
șapte, pentru ca să poată primi răs
plata : o banană.

In captivitate nu trăiesc mai mult 
de cîțiva ani, căci mor de tuberculoză. 
In libertate însă ajung pînă la vîrstă 
de 45 de ani.

In laboratoarele de psihologie și fi
ziologie se studiază îndeaproape com
portamentul lor și felul cum se fac 
asociațiile dintre noțiuni și obiecte. 
Pentru a putea lua o banană pusă pe 
grilajul de sus al unei cuști înalte de 
sîrmă, un cimpanzeu a pus una peste 
alta 4 lăzi, ce se găseau răspîndite la 
întîmplare prin cușcă. Pentru a trage 
o banană ce era la peste un metru în 
afara cuștii, el s-a folosit de niște bețe 
ce se puteau băga unul în altul ca să 
se prelungească, iar pînă la urmă a 
tras banana și a mîncat-o. Pentru a 
scoate o banană închisă într-o ladă 
cu lacăt complicat, cimpanzeul a învă
țat repede să deschidă lacătul, să ri
dice capacul lăzii și să îl proptească 
ca să nu cadă apoi a intrat în ladă să 
scoată banana. In fața unei oglinzi 
mari se comportă ca și sălbaticii. Ii 
dă tîrcoale să vadă la spate pe cim
panzeul pe care îl privește în față. 
Prinde oglinda în brațe și rămine to
tuși foarte nedumerit că nu este în 
realitate un alt cimpanzeu în oglindă.

Cimpanzeul este, alăturea de gorilă 
și orangutan, o maimuță din cele mai 
apropiate de om. Dintr-un trunchi co
mun s-a desprins în miocen (acum 
peste 10 milioane de ani) o ramură 
care a dus la omul de azi (prin Pite- 
canthropus, Sinanthropus, Omul de 
Neanderthal). Dar cimpanzeul a rămas 
tot o maimuță și trebuie privit ca 
atare. Ca maimuță are o viață intere
santă, care în multe privințe se asea
mănă cu aceea a omului, mai ales a 
omului primitiv.

Am avut ocazia să văd în Australia 
populația aborigenă, care în stare săl
batecă trăiește în triburi de mai mul
te familii, umblă toată ziua după hra
nă, nu rar doarme în copaci, se în
țeleg între ei prin multe semne (dar , 
au deja și un limbaj) etc. Acest om 
australian, pus în condiții civilizate de 
mic copil, se dezvoltă ca oricare din
tre noi, pe cînd cimpanzeul, pus în 
orice condiții, cît de civilizate, nu 
poate fi niciodată un om. Pe cim
panzeu se pot face o serie de obser
vații referitoare la apariția gîndirii. a 
sentimentelor, a limbajului prin semne 
etc. Astfel, cimpanzeul, pe lîngă fap
tul că este o maimuță de toată dră
gălășenia, ne poate fi de mare folos 
pentru înțelegerea formării procese
lor noastre psihice. Din acest motiv, 
în Africa există în momentul de față 
trei expediții complexe, cu tabăra 
lîngă triburile de cimpanzei, pe care 
îi studiază cu mijloacele moderne ale 
științei.

Fig. 3

r 
i 
l 
i 
l 
I 
i 
I 
i 
l 
i 
i 
l 
I
L

Veverița „pietroasa**
In zona deserturilor din sud- 

vestul Americii de Nord trăiește 
un animal curios — veverița 
„pietroasă". Foarte vioaie de fe
lul el, această veveriță poate să 
nu bea apă timp de... o sută de 
zile. E o performanță serioasă, 
dacă ne gindim la cămilă, care 
poate să stea fără apă timp de 
30 de zile. In prezent se fac cer
cetări pentru a se vedea în ce 
fel s-a adaptat, atit de bine la 
secetă, acest animal.

„Vacile" furnicilor
Furnicile roșcate, mirmicele, 

care trăiesc în zona de mijloc a 
globului pămîntesc, deși foarte 
belicoase de felul lor, se arată 
deosebit de răbdătoare cu pădu
chii verzi, pe care chiar îi păzesc 
de dușmani. Păduchii verzi se
cretă un „lăptișor" dulce, foarte 
plăcut furnicilor. Pentru a-i face 
să secreteze „lăptișorul*, furnicile 
îi curăță de praf pe păduchi și-i 
gîdilă cu antenele.

Cucul vînâtor de șerpi
In Mexic trăiește o pasăre în

rudită cu cucul european. Ea are 
picioarele foarte mușchiuloase, 
puțind alerga cu o viteză de 25 
km pe oră. Coada cucului mexi
can e lungă, Iar pliscul puter
nic. El vînează șopirle, rozătoare 
mici, insecte. Este celebru mai 
ales prin victoriile sale asupra 
șarpelui cu clopoțel. Vâzînd șar
pele, cucul II apucă șl începe 
să-l izbească de pămînt, nelă- 
sindu-1 să-și vină în fire. Păsto
rii de prin părțile locului poves
tesc că atunci cînd cucul dă de 
un șarpe care doarme, se apucă 
să construiască in jurul lui un 
țarc din cactuși, după aceea aș
teaptă pînă se trezește șarpele 
și îl omoară.

Mirosul protector
Un preparat chimic, cu un mi

ros pe care nu-1 suportă clinii, 
pisicile, șobolanii șl alte anima
le a fost realizat in Anglia. Cu 
ajutorul acestui preparat pot fi 
protejați arborii fructiferi de pil
dă de rozătoare. Simțind mirosul 
animalele fug și nu se mal În
torc niciodată in locul cu pricina.

Insecte generatoare de câldurâ

gura, furculița, chiar cuțitul. Beau din 
cești sau pahare, fumează după masă, 
se plimbă cu bicicleta, aleargă pe 
frînghii, aprind focul etc. Pe un vas 
cu pînze au fost învățați să strîngă 
velele, să tragă parîmele, să facă lu
crul unui matelot.

Nu toți indivizii sînt la fel de inte- 
ligenți. Unii învață ușor (dar uită 
ușor), alții învață mai greu (și uită 
mai greu), unii sînt foarte nervoși, 
alții foarte calmi etc. Un cimpanzeu 
a putut fi învățat să cunoască noțiu

La Congresul interna
țional al entomologilor, 
care s-a ținut de curînd, 
savantul american R. 
Callahan a emis o inte
resantă ipoteză. El a 
constatat că unele spe
cii de insecte își pot 
menține corpul la o 
temperatură cu cîteva 
grade mai ridicată decît 
aceea a mediului în
conjurător, devenind în 
felul acesta un fel de ge
neratoare de radiații ter
mice, adică de unde elec
tromagnetice din secto
rul infraroșu al spec

trului. Această radiație 
este recepționată de 
mandibulele insectelor, 
care, după părerea lui 
R. Callahan, joacă rolul 
de antene

Dacă ipoteza — care a 
fost bine primită de oa
menii de știință — va 
putea fi confirmată prin 
experiențe mai preten
țioase, ceea ce de altfel 
și-a și propus un grup 
de biofizicieni și radio- 
ingineri englezi, se vor 
deschide perspective is
pititoare, ca de pildă

distrugerea insectelor 
dăunătoare. Ele ar pu
tea fi prinse în curse cu 
ajutorul unui generator 
corespunzător de raze 
infraroșii

Cît despre insectele 
folositoare, ele ar putea 
fi captate în același 
mod. acolo unde este 
necesar, de exemplu pe 
ogoare, pentru poleni
zarea culturilor agri
cole, sau în livezi pen
tru a le folosi împotriva 
insectelor dăunătoare.

I. B.



7
I ij i i* |( fi m f ? m

ALBINA_______________

Ca «ă se poată răspunde precis la întreba
rea : „Care este regimul optim de incubație? 
Ideal ar fi ca să se fixeze un termometru in- 
lăuntrni unui ou pus in incubator. Dar cum 
să faci aceasta fără a vătăma embrionul ? In
troducerea unui termometru obișnuit este im
posibilă. Dar oamenii de știință de la Institu
tul de agrofizică din Leningrad au creat un 
termometru original. La capătul unui ac s-a 
fixat un sesizor microscopic care, introdus în 
ou, nu stingherește cu nimic dezvoltarea em
brionului.

Figurat vorbind, de naștere al orașului
Talnah l-au semnat geologii. In vara anului 
1960 a fost descoperit în peninsula Taimîr, Ia 
85 km de Novilsk, un nou zăcămînt de mine
reuri de cupru și nichel. In curînd, spre aceste 
ținuturi, de dincolo de Cercul polar, unde ter- 

,mometrul se menține, aproape tot timpul anu
lui, sub 40 de grade, iar vînturile năpraznice 
te trîntesc una, două, la pămînt, au început să 
vină voluntari, mai cu seamă tineri, căci tine
retul a hotărit să ia sub patronajul său acest 
șantier. La început ei au locuit in corturi, mai 
apoi au apărut ansamblurile de blocuri, ma
gazinele, braseriile, oficii poștale etc. Orașul 
Talnah este in plină creștere, paralel cu con
struirea minei care, conform prevederilor, va 
trimite spre fabrici, încă în 1965, minereuri 
extrase acolo.

Noi tipuri de mașini agricole au fost create 
la uzina din Volgograd. Astfel, tractorul pe 
șenile DT-75 are o serie de avantaje față de 
binecunoscutul DT-54 : motorul mai puternic 
eu aproape 50 la sută, șapte schimbătoare de 
viteză în loc de cinci, viteza 5,1 pînă la 10,7 
km pe oră, consum de carburanți aproape egal 
la un randament mai ridicat cu aproape 30 Ia 
sntă, rezistență mai mare Ia uzură.

Numărul cărților editate anual în R.S.S. Le
tonia s-a dublat față de anul 1938, iar tirajul 
’or a crescut de cinci ori.

Aproape jumătate din totalul instalațiilor 
de pompare care deservesc rețeaua de iriga
ție din Tadjikistan funcționează automat. Iată, 
de pildă, în sala de mașini a stației de pom
pare Ceaukarron trece, doar din cind in cînd, 
un mecanic pentru a controla dispozitivele 
automate.

E. M.

IJG AI j DA
Cei dinții călători care au so

sit în Uganda au denumi
t-o „perla Africii". în ade
văr, s-ar părea că Africa 

și-a adunat aici toate frumusețile 
și toate bogățiile. Ce nu găsești 
pe cei 243 410 km2 ai Ugandei, 
străjuiți de marele lac Victoria 
la sud și granița Sudanului la 
nord ? Vulcani stinși cu vîrfuri 
semețe, gheisere (izvoare de apă 
fierbinte) deasupra cărora stăruie 
întotdeauna piele pline de taine, 
păduri nesfîrșite ; nenumăratele 
lacuri par tot atîtea oglinzi pe 
care soarele torid al Africii le-a 
presărat aici ca să aibă în ce se 
privi...

Ca în poveștile care ne-au în- 
cîntat copilăria, trăiesc pe acest 
pămînt leul cu coamă impună
toare, girafa cu gîtul lung, cro
codilul cu pielea solzoasă. Ugan
da este singurul loc de pe glob 
unde se mai pot întîlni rinoceri 
albi cu pielea ca laptele. Aici 
trăiește o pasăre extrem de rară, 
ciocîrlia cu diademă, care figu
rează pe stema țării. 7 000 000 de 
oameni — negri și indieni, arabi 
și albi alcătuiesc populația țării. 
In jurul și sub picioarele lor țara 
clocotește de bogății. Uganda dă 
lumii cafeaua cea mai fină 
(120 000 tone anual). Din păduri 
se extrage lemn pentru mobilă 
cea mai luxoasă. Pe cîmpii cresc 
bumbacul, porumbul, arborele de 
cauciuc. Subsolul conține mine
reuri din cele mai căutate în zi
lele noastre: bauxita (materia 
primă pentru industria aluminiu
lui), cupru, vanadiu etc. Rîurile 
Ugandei (mai bine de o zecime a 
țării e acoperită de apă) pot pune 
în mișcare zeci și zeci de hidro
centrale. De-abia în ultima vre
me, oamenii de aci au început să 
se bucure de bogățiile țării. 
Pînă în octombrie 1962, Uganda 
a fost protectorat britanic". 
„Protecția" aceasta n-a lăsat aici

aproape nimic. Totul a trebuit 
luat de la început. De-abia după 
obținerea independenței au apă
rut primele cooperative, primele 
școli, cei dintîi doctori pregătiți 
în cea dintîi universitate a țării...

Și totuși stăpînirea britanică a 
lăsat ceva Ugandei. I-a lăsat ne
înțelegerile ațîțate mult timp în
tre fostele regate, precum și în
tre diversele triburi ale țării. Ne
înțelegerile degenerează adesea 
în lupte armate. Avioanele incen
diază savane, oamenii sînt ne- 
voiți să-și părăsească satele, mii 
dintre ei cad morți și răniți. Lup
tele se duc adesea la mari înăl
țimi, în munți cu nume ciudate 
cum ar fi Ruwenzori.

Congresul popular al Ugandei, 
care deține puterea în țară, de
pune toate strădaniile pentru pa

cificarea întregii populații. Pen
tru a obține pacea s-a recurs 
chiar la o soluție originală : fos
tul rege al regatului Buganda, 
(care face acum parte din Ugan
da), a fost ales președinte al ță
rii ! După alegeri, regele Mutesa 
al II-lea a devenit președintele 
Edwuard Mutesa. Președintele 
este un om de vreo 40 de 
ani, energic, activ și cu idei în
noitoare. El a organizat un ple
biscit cu privire la disputele în
tre teritorii și a elaborat un plan 
de 5 ani pentru crearea unei in
dustrii naționale în Uganda. Cele 
dintîi succese realizate arată că 
poporul Ugandei e gata să înde
plinească obiectivele care au ea 
scop să ducă la transformarea 
țării sale într-un stat modem.

R. ȚIULESCU

Uganda : cursuri de educație 
sanitară in aer liber.

adio - eleviziune
(Din programul pe sâptămîna de la 12 sept.—18 sept. 1965)

RADIO

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 
ȘTIRI : Duminică : programul I : 7; 20;
22; 23.52 ; programul U : 7.30; 10.30; 14; 19; 
H; 23; 0.52; programul m : 16; 21.30; In 
flecare zi de lucru : programul I : 5; 6; 7; 
10; 12* 14; 16; 20; 22; 23.52; programul II : 
7J0; 9; 11; 13; 15; 17; 10; 21; 23; 0.52; pro
gramul HI : 18; 21.30.

KMISIUNI PENTRU SATE ; Duminici ! 
programul I : 7.30 — Jurnalul satelor ; in 
fiecare zi de lucru : programul I : 5.15 — 
Jurnalul satelor.

Duminică j programul I : 8.30 Teatru la 
microfon pentru copil : „Vasile Alecsan
dri". Scenariu radiofonic de Mihal Crișan. 
12.05 Noi înregistrări de muzică populară.
13.30 De toate pentru toți- 15.15 Program 
de muzică populară la cererea ascultăto
rilor. 18.30 Concert folcloric. 20.15 „Zilele 
Vasile Alecsandri". Teatru la microfon. 
Cuvlnt introductiv : Miluță Gheorghiu. 
w Chiri ța In provincie" : programul H : 
12.00 Calendar literar pe luna septembrie. 
1SL30 La microfon : Satira și umorul 18.00 
Varietăți muzicale. 21.20 Seară de romanțe 
cu Elena Zamora, Alexandru Grozuță șl 
Nicu Stoetnescu.

Luni : programul I : 8.04 Cîntec și joc 
de pe plaiuri bănățene. 12.30 Muzică popu
lară îndrăgită de ascultători. 17.00 Pro
gram de muzică populară la cererea as
cultă to pito r ; programul U : 9.30 Melodii 
populare : „Drag mi-e cînteeul de lume". 
14.35 Melodii populare interpretate de 
Ecaterina Cuzuioc, Ion Blăjan și Marin 
Pogon. 16J0 „Doină, doină, cîntec dulce" 
— emisiune de muzică populară. 20.50 
George Folescu și Alexandra Feraru In
terpretând muzică vocală de Dumitru 
G. Klrlae.

Marți : programul I : 6.35 Melodii popu
lare oltenești. 11.15 Suita „Prin Tara Mo
ților" de Mircea Chiriac. 12.03 Melodii 
populare transilvănene- 12.30 „Pe malul 
mării" — muzică ușoară. 17.45 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători. 20.55 
Cîntă Raveca Săndulescu și Iosif Mihuț 
— în program melodii populare ; progra
mul II : 8.00 Opere românești inspirate din 
basme- 9.03 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor. 9,30 Vorbește Moscova, 16.30 
Melodii populare interpretate de Minodo- 
ra Nemeș, Costel Moisa și Stelă Firuies- 
cu. 19.30 „Zilele Vasile Alecsandri". Tea
tru la microfon „Fîntîna Blanduziei" de 
Vasile Alecsandri.

Miercuri : programul I : 10.30 „15 minu
te în tovărășia unor povestitori popu
lari". (Pe plaiuri sucevene cu Petre 
Popovici Păduraru și cu Simion Hîrnea 
în Tara Vrancei). 15.16 Melodii populare 
interpretate de Ilie Bulgaru șl FJorea 
Burnea. 20.55 Muzică populară interpreta
tă de Ioana Crăciun și Constantin Borde- 
ianu ; programul II : 9.33 Folclor orășe
nesc. 14.35 Melodii populare interpretate 
la diferite Instrumente. 16.00 Prelucrări 
din folclorul popoarelor Asiei. 18.30 Capo
dopere ale literaturii — „Apus de soare" 
de -Barbu Ștefănescu Uelavrancea.

Joi : programul I : 8.30 „Pădure, dragă 
pădure" — emisiune de muzică populară. 
12.03 Melodii populare interpretate de 
Alexandru Bidirel, Ilie Artinescu și ion 
Stolcănel. 17.15 Cu microfonul prin regiu
nea Oltenia. 17.35 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare ; programul II : 
7.50 „Dragu mi-i bade de tine" — emisiu
ne de muzică populară. 10.30 Soliști și for
mații artistice de amatori. 13.03 Rapsozi 
ai cînteculul nostru popular. 14.35 Arii 
din opere de compozitori români. 16.00 
Din comoara folclorului nostru. Un stră
vechi obicei gorjenesc — „Hăulitul".

Vineri : programul I : 8.06 Tineri inter
pret! de muzică populară. 10.03 Teatru la 
microfon — „Steaua polară" de Sergiu 
Fărcășan. 11.27 Melodii populare din dife
rite regiuni ale țării. 18.00 Din cele mal 
cunoscute melodii populare. 18.30 Muzică 
ușoară de H. Mălineanu. 18.50 Tribuna 
Radio. Directivele Congresului al IX-lea 
— programul înfloririi multilaterale a Ro
mâniei socialiste. Mecanizarea complexă 
și chimizarea agriculturii ; programul n î
15.30 Din țările socialiste. 16.00 „Dobroge, 
mîndră grădină" — emisiune de muzică 
populară. 17.30 Sfatul medicului : Alimen
tația rațională a școlarului. 20.35 Melodii 
populare interpretate de Traian Uilecan, 
Alexandru Titruș și Lon Zlotea.

Sîmbătă ; programul I : 8.36 „Ca pe 
Mureș, pe la noi" — emisiune de muzică 
populară. 12.03 Din folclorul muzical al 
popoarelor. 16.30 Emisiune muzicală de la 
Moscova. 18.20 Melodia populară șl inter
pretul preferat. 18.55 Program de roman
țe : programul II : 9.03 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Doina Olteniei" din 
Craiova. 11.45 Sonata pentru vioară și 
pian de Sabin Drăgoi. 13.30 „Cîntăm pa
tria socialistă" — program de cîntece. 
17.15 Cîntă Angela Moldovan. 19.30 Pagini 
de călătorie. „Prin Franța și Spania". 
Note de drum de Dan Deșliu. 20.30 Drag 
mi-e cînteeul și jocul.

TELEVIZIUNE

DUMINICA

11.00 Emisiune pentru sate : In agenda 
emisiunii : Cum trebuie să fie se
mănat griul în toamna aceasta î In 
continuarea emisiunii o întîlnire cu 
Ilie Vede-tot. Un amănunt Important: 
în drumeția sa, Hie Vede-tot a fost 
însoțit de un aparat de filmat șl un 
magnetofon. Se anunță ceva „strict 
autentic".

își vor da concursul : Marica Mun- 
teanu, Eilena Siminescu, Aurelia Jurj, 
Ion Bogza, Cornel Rusu, BLmbo Măr- 
culescu și o formație instrumentală 
condusă de Nlcu Stănescu.

16.30 Duminică sportivă : Finalele cam
pionatelor republicane de ciclism pe 
pistă. Transmisiune de la Velodro
mul Dinamo.

28.00 Varietăți „Bueurești-Parls-BucureștF' 
Emisiune de Mircea Crișan și Radu 
Stănescu.

LUNI

20-15 Cîntă Ga 11 na Vîșnevskaia.

20-55 Selecțhinl din programul celui de-al 
ni-lea Festival Internațional al Tea
trelor de păpuși șl marionete.

2L40 Miniaturi coregrafice.

MIERCURI

20.00 Emisiune de teatru „Britanicus" de 
Raclne. Interpretează un colectiv al 
Teatrului Național din Iași.

JOI

20.00 Film : „Prietene de noapte".

2L30 Cîntece șl jocuri din diferite regiuni 
ale țăril

VINERI

21.30 Seleețiuni din programul celui de-al 
ni-lea Festival Internațional al Tea
trelor de păpuși șl marionete.

22.30 IntîJnire cu Magda lanculescu.

S1MBATA

21.00 Retrospectivă umoristică. Emisiunea
a XlV-a cu... Mihai Ciucă.

a.25 Filmul : „Urmele duc la al 7-lea
cer" (III).

22.40 Seară de jazz cu Richard Oșanlțchl.



satiră si umor MMI'll satiră și umor

„CU RAIONUL STAU BINE I"
Marin Presură, un bărbat de 

vreo treizeci și cinci de ani, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comuna 

Dropia, stă la masă cu un prieten 
din Vasilați. Vorbește fără încetare, 
povestind cit de bine îl privesc pe 
el tovarășii de la raion. Prietenul se 
uită lung în ochii lui. Apoi zîmbește 
și îl întreabă :

— Cu membrii cooperativei cum 
te împaci ?

— Mde... Cum să spun ? Mulți ar 
vrea să fie în locul meu 1 In gene
ral, însă, știut fiind că mă prețu
iește raionul...

— Deoarece veni vorba, intervine 
prietenul, la voi cum merg trebu
rile ?

Marin Presură își suge buzele șl 
■urîde sigur pe sine.

— Și la noi au fost unele proble
me, dar le-am rezolvat. Cu ajutorul 
raionului...

— Eu am auzit că...
— E drept, a fost un caz. A ve

nit unul la mine în birou și-a în
ceput să strige că de ce nu i-am dat

lot ajutător ? M-a acuzat că sînt 
prea autoritar. însă chiar membrii 
cooperativei l-au pus la punct. Vreo 
doi, care s-au întîmplat de față, l-au 
luat de mînă și l-au dat afară.

— Și nu s-a dus să se plîngă mal 
sus ?

— S-a dus la raion... Dar... cum 
spusei, acolo sînt cunoscut și prețuit 
de toți.

— Totuși, de ce n-ai supus pro
blema adunării generale sau măcar 
consiliului ?

— Poate că așa ar fi trebuit.
Marin Presură se oprește din vor

bă. Ca și cum și-ar fi amintit de 
ceva neplăcut, își schimonosește 
fața cu o strîmbătură și reia :

— Se mai întîmplă cîteodată ca 
plîngerile să ajungă mai sus. Dar 
dacă ai o plapumă, vorba cîntecu- 
lui, nu te doare capul. Anul trecut, 
s-au găsit unii deștepți care-au tri
mis un memoriu. Cei care au venit 
în anchetă au cercetat și...

— ...s-a aranjat.
Presură își ia un aer de nemulțu

mire.

— Ce-ți trece și ție prin minte ? 
La noi nu merge pe aranjamente. 
Oamenii s-au informat... au cerce
tat și au aflat și opinia raionului. 
In consecință, mi-au dat dreptate.

— Stai puțin, zice prietenul. Au 
venit cu păreri preconcepute ? Au 
tras concluziile fără să facă anchetă 
la fața locului ? Aveau datoria să 
vorbească și cu membrii cooperati
vei. Măcar cu doi-trei.

— Ei, i-o întoarce îngăduitor 
Presură și rîde cu hohote. Cum îți 
închipui ? Au vorbit cu vreo două
zeci. Crezi că la noi așa se lucrează? 
Depinde însă de apreciere. Cine 
poate să aprecieze mai bine ca ra
ionul ? El le știe pe toate. Ne cu
noaște pe fiecare, în parte.

— Știu că uneori... Și, pe deasu
pra, poate că, într-adevăr. Nu cum
va ai greșit ?

— Asta este părerea ta...
— După cum ai spus, și a oame

nilor.
— Mă sfătulești să mă situez în 

coada maselor ?
Președintele cooperativei pove

stește că Iancu Dogaru a mers pînă 
acolo, încît a cerut să fie recalculate 
normele, că sînt prea mari.

— Cum să le recalculezi fără a- 
probarea organului superior ? se în
furie președintele. Spune și tu, asta 
nu-i anarhie ?

Prietenul încearcă să-1 domoleas
că, răspunzînd că, într-adevăr, este 
necesară și aprobarea organului su
perior, dar problema trebuie stu
diată adine, în comună, la fața lo
cului.

Presură încheie sentențios :
— Nu sînt de acord I

Au trecut șase luni. Presură stă 
iarăși de vorbă cu prietenul său. 
Acuma nu mai e președinte. Adu
narea generală a ales altul în locul 
lui.

— După cum ți-am mai spus, 
• mulți mi-au rîvnit postul și m-au 

lucrat, spune el cu tristețe.
— Atunci, ziceai că...
— Auzii M-au acuzat, că am lu

crat de unul singur și-am nesocotit 
colectivul.

— Bine, dar raionul ? se intere
sează prietenul.

— Raionul mi-a tras o săpunea- 
lă, o s-o țin minte și în mormînt! 
Mi-a spus că sînt vinovat. Că...

— Altădată ziceai...
— Ziceam... Minică, instructorul 

de la sfat. El m-a încurajat și pe 
urmă m-a lăsat baltă.

— Care va să zică ?...
în loc de răspuns, Marin Presură 

oftează adine.

M. ZAHARESCU

GHICITORI DUPĂ ORAR

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

LA LIPSURL 
ALȚII

-k

POARTĂ VINA

GEOGRAFIE BOTANICĂ

Muntele acesta mare
'Are un aspect ciudat:
După nume ți se pare 
Că ar fi decapitat.

(juzapH apiuniM)

Un oraș ce se socoate
Unic în geografie ;

rAre-o mare calitate:
E oraș cu garanție.

(JțSno)

Porțile acestea late
Nu sînt de fierari lucrate; 
O știu toți ce le văzură — 
Sînt făcute de natură.

(jaij ap aujjoj)

O mîndrețe printre flori
Și... la fete-n obrăjori.

(țuofna)

ASTRONOMIE

Cînd ciobită și (And plină, 
Mindra nopților regină 
Azi așteaptă-nfrigurată 
Ca să fie vizitată.

(eunq)

IGOR BLOCK 

și V. D. POPA

Un leu veni într-un control 
Și prin ogrăzi dădu ocol. 
Pășind semeț, cu pasul rar. 
Ajunse lingă un cuibar :
— Ce ou frumos ! Minunăție ! 
Ar trebui pictat să fie !
Ovalul lui e-atît de fin...
— E drept, răspunse un asin, 
Plecindu-se respectuos,
Nu zic că nu, e-un ou frumos 
Dar am muncit la el, nu joacă, 
Pînă-1 făcui așa, să placă...
— Ne-am străduit! Vorbi apoi, 
Mișcind din coadă, un cotoi. 
Și completă, modest, Grivei :
— Eforturi am depus toți trei!
— Și totuși, spuse leul iar, 
Vă fac și un reproș amar: 
Pe fața oului, curată,
A mai rămas o mică pată...
— O mică pată ? Toată vina 
O poartă numai ea, găina 1 — 
Țipară într-un glas tus-trei.
Ii arătăm noi dumneaei !!

DAVID B. FLORIAN
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înttmplările
familiei
POPESCU

— îmi dați voie să mă prezint I 
Popescu! Bobiță Popescu. Azi am 
luat salariu...

..azi ii „topesc"
— Băieți, arta e lungă, viața e 

scurtă ! Să bem ! In vino, veritas 1 Am 
fost tare la latină...

— A fost de cinci stele» draga 
mea...

— Ți-arăt eu, stele... verzi.

— Lasă „Sportul" ăla !
— Pavlovici a-nscris trei goluri—
— Gindeștc-te mai bine la „golu

rile" noastre— Dar las’că am găsit eu 
sistemul să le umplem.

— Da, un libret C.E.C. cu dobindă 
și ciștiguri. O prietenă mi-a mărturi
sit că acest instrument de economi
sire i-a produs multe surprize plăcute 
și mari satisfacții familiare...

Va urma

Desene de
NEAGU RADULESCU
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