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PARTIDUL UI
Te-a dăltuit 
cu rîvnă 
din steiul carpatin 
și-n dorul libertă(ii 
te-a încălzit 
poporul, 
spre-a te-nălta in cale-i 
cîrmuitor 
deplin, 
cu visul Iui în minte 
și-n ochi 
cu viitorul...
Și ai crescut pe zare 
cu fruntea-ți de Ceahlău 
și-ai fluturat stindardul 
in care, 
aurora
vibra incandescența 
slrăfulgerului tău 
cules din focul sacru 
al vrerii 
tuturora.

Din noi, 
cu noi

și-al nostru — 
te invocăm nestins — 
mîndrie, 
călăuză 
și comandant de oaste, 
prin care 
și cu care învingem 
și-am învins 
cărările înguste 
și-ntinderile vaste.» 
Prin tine 
și cu tine 
ni-î zborul vertical — 
cu energii de vultur, 
cu tril de ciocirlie... 
Pășind stăpini prin holdă, 
prin cosmos de furnal, 
trasăm coordonate 
spre marea armonie...

La orga bucuriei 
vibrăm necontenit, 
in ritmul simfoniei 
și-al arderilor tale, 
multiplicind acordul

din inimă pornit 
sub falnice cupole 
și arcuri triumfale...

In larg hamac de riuri, 
in cald cuibar 
de munți, 
ne creștem zboru-n vreme 
și vremea-n noi răsare — 
înaltă 
și-nțeleaptă, 
iluminind pe frunți 
emblema purpurie 
a gloriei stelare... 
Și-adeseori, 
în urmă 
cînd uluiți privim 
la drumul astronomic 
ce l-am lăsat in spate, 
în mulțumirea vie 
a gindului intim, 
pornim din nou spre tine 
cu cintccele toate !
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ALBINA

„HAI, OMULE, 
A€ASĂ“Reflectînd schimbările petrecute In 

conștiința locuitorilor satului nou, so
cialist, piesa — apărută de curînd in 
colecția Teatru pentru amatori a Ca

sei centrale a creației populare — are ca 
principal merit abordarea unor probleme prea 
puțin dezbătute de autorii noștri de teatru 
scurt. Teodora Crivăț încearcă, și reușește în 
bună măsură, să oiere o mostră de ceea ce 
înseamnă umanism socialist. Urmărind peri
pețiile lui Constantin Putere, spectatorul se 
convinge încă o dată, alături de personajul 
central al piesei, că omul nu poate viețui în 
afara societății, înstrăinîndu-se de tovarășii 
săi de muncă. Cramponîndu-se într-un orgo
liu egoist tocmai contra celor ce vor să-l a- 
jute într-un moment de impas, acesta refuză 
sprijinul colectivității, chiar cu prețul neferi
cirii propriei fiice și, implicit, al ruperii de 
familia sa.

Lecția pe care o primește Constantin Putere 
oferă, în special, interpretului acestuia, posi
bilitatea de a întruchipa un personaj mai a- 
profundat sufletește. Soția, fiicele, ginerele și 

de TEODORA CRIVÂT

ceilalți săteni care apar de-a lungul desfășu
rării acțiunii se definesc în raport cu eroul 
principal — ce-i drept uneori prea liniar.

O oarecare dificultate ar părea că o poa
te constitui pentru formațiile căminelor cultu
rale împărțirea actului în nouă tablouri (cu 
patru locuri de desfășurare a acțiunii). In rea
litate trei din cele nouă tablouri pot fi rezol
vate prin „fețe de cortină*, iar pentru celelalte 
șase tablouri care se desfășoară în casa lui 
Putere sau în biroul președintelui cooperativei 
agricole de producție, scena ar putea fi în
jumătățită, cu decorurile respective gata aran
jate, urmînd ca lumina să cadă alternativ a- 
supra jumătății de scenă în care se desfășoa
ră acțiunea. Astfel spectacolul ar avea mai 
multă cursivitate, evitîndu-se desele schim
bări de decor.

Continuînd o bună tradiție, broșura editată 
de Casa centrală a creației populare conține 
și cîteva succinte indicații ale regizorului 
George Dem. Loghin, care vor ușura munca in
structorilor formațiilor teatrale amatoare.

V. PANA

0 H
DE
CITITORI

Cînd și-a luat rămas bun 
de la băiatul ei care ple
ca la oraș să urmeze o 

școală profesională, Maria Ra
țiu n-a uitat să-i amintească 
și de lectură.

— Ș-apoi cînd ți-o îngădui 
timpul, ia în mină o carte bu
nă. Să nu uiți de carte nicio
dată, Ghcorghe !

îndemnul ei oglindea adînca 
dragoslc pentru carte, pentru 
lectură, statornicită de mult în 
această familie.

In casa lui Victor Rațiu din 
comuna Tureni, de lîngă dea
lul Feleacului, se citește cu pa
siune de ani de zile. Zeci de 
volume, alese cu grijă, sint îm
prumutate anual de la biblio
tecă de către cei patru membri 
ai familiei. Seara, în orele li
bere sau în zilele de odihnă, 
în noua lor casă din capătul 
de sus al satului, domnește o 
atmosferă de bibliotecă.

Dacă ai intra aici în „orele 
de lectură" te-ar intîmpina o 
liniște deplină. L-ai surprinde 
poate pe Victor Rațiu notin- 
du-și ceva dintr-un volum des
pre creșterea animalelor, pe so
ția lui, Maria, urmărind zbuciu
mul Anei Karenina descris de 
Lev Tolstoi, sau pe Maria 
Lola Rațiu, fiica lor, transpusă 

în lumea basmelor lui Ion 
Creangă sau în singurătatea 
lui Robinson Crusoe. Și nu o- 
dată ai întîlni la ei chiar și pe 
unii dintre vecini, bunăoară pe 
Lucreția Andreica sau pe alții 
veniți să discute, să schimbe o 
părere despre cărți-

Anul acesta, pînă la 20 sep
tembrie, cititorii din familia 
lui Rațiu au împrumutat circa 
50 de cărți de la bibliotecă. Pe 
fișa lui Victor Rațiu (lucrează 
în sectorul zootehnic al coope
rativei de producție), printre 
cele 9 cărți, se află înscris 
Neamul Șoimăreștilor de Mi
hail Sadoveanu și volume care 
tratează despre zootehnie ca 
100 de întrebări și răspunsuri 
privind creșterea animalelor, 
Regimul alimentar în hrana 
animalelor de G.Nestor, Cartea 
îngrijitorului de oi de N. Ciol- 
ca și altele. Cei doi copii, 
Gheorghe, care a terminat a- 
nul acesta clasa a VIII-a și 
Lola Rațiu elevă în clasa a 
IV-a, sînt și ei harnici cititori. 
Pe fișa de anul trecut a lui 
Ghcorghe Rațiu figurează cărți 
ca Nuvele de Ion Slavici, 
Momente și schițe de I. L. Ca- 
ragiale, poezii de Vasile A- 
lecsandri, Mihail Eminescu și

Coșbuc, Victoria de la Oltina 
de Paul Anghel ș.a. Maria Lola 
Rațiu a citit peste 15 cărți. 
Printre ele: Amintiri din co
pilărie de Ion Creangă, Basme 
de Petre Ispirescu, poezii de 
Al. Andrițoiu, Robinson Crusoe 
de Daniel Defoe etc.

Cea mai pasionată cititoare 
din familie este Maria Rațiu. 
Pe fișa ei din acest an, ca 
și din anii trecuți, figurează 
îndeosebi cărți de literatură și 
despre educația copiilor. în- 
tîlnim aici romanele Frații 
Jderi și Nicoară Potcoavă de 
Mihail Sadoveanu, întunecare 
de Cezar Petrescu, Setea de 
Titus Popovici, Ana Karenina 
și învierea de L. Tolstoi, 
Calvarul de A. Tolstoi ș.a. 
Titlurile cărților, autorii lor 
arată nu numai pasiunea 
pentru literatură a Măriei 
Rațiu ci și gustul ei ales, for
mat în decursul anilor de lec
tură. Ea povestește cu multă 
căldură și recunoștință despre 
bibliotecara Ana Popa care a 
îndrumat-o și a ajutat-o să 
înțeleagă mai bine învățămin
tele și frumusețile cuprinse in 
cărțile pe care i le-a recoman
dat. Mi-a vorbit de drumul pe 
care l-a parcurs cu ajutorul 
bibliotecarei, de la cărți de 
basme pînă la romanele pe care 

le citește azi. „înainte vrerr 
— mi-a spus ea — cînd țjjteai 
un roman urmăream r.* , ■?.!' 
intîmplările și mai puțin fel 
de a fi al personajelor. Biblii 
tecara a observat acest lucr 
Cu multă răbdare nii-a ii 
dreptat atenția și către ere 
cărților pe care le citeam. A 
început atunci să-i urmăresc i 
grijă, să le judec faptele*1. îi 
vorbi apoi despre Mitru Moț 
Ana Karenina, despre Kal 
din Calvarul și despre mu 
alți eroi cu care s-a întili 
în paginile cărților. Prin fel 
cum îi judeca și aprecia dov 
dea o deplină înțelegere a < 
racterului lor.

Influența lect- ?ii se sin 
din plin în viața și comp< 
tarea frumoasă a famil 
Rațiu din Tureni. Se resimte 
educația copiilor și în atitu 
nea față de muncă. Fami 
Rațiu se bucură de multă ! 
mă și respect in comună.

Cînd citiți aceste rind 
poate că membrii 
Rațiu stau la masa lor 
cîte o carte in față iar Ghe 
ghe, băiatul plecat Ia oi 

împrumută primul volum 
la biblioteca școlii.

R. IARA

Iată o emisiune telegenică sută la 
sută. Deși abia la a treia apariție, ea 
și-a cîștigat o binemeritată faimă pen
tru agerimea cu care se desfășoară, 
pentru bogăția de talente pe care le 
cuprinde.

Am asistat la dialoguri pe distan
ța Brașov-Ploiești, Banat-Crișana, iar 
de astă dată inima Ardealului s-a în
fruntat cu cea a Moldovei. Regiuni 
încărcate cu tradiții folclorice, me
leagurile lui Coșbuc și Creangă ne-au 
desfătat cu nestematele artei popu
lare.

Cea mai spectaculoasă dintre cele 
10 probe ale concursului, este cea de
dicată dansului popular. Duminică 
seara am revăzut pe micul ecran for
mații vestite. La Cluj, semnalul dan
sului l-au dat sunetele izbucnite din 
frăgezimea a două mici tulnicărese. 
Cînd Lidia și Justina Fier ne-au spus 
că sînt din comuna Avram Iancu, ra
ionul Cîmpeni, am văzut în ele schim
bul '.li.-jnîine al tulnicăreselor distinse 
Cu diplomă de merit la cel de-al VII* 
lea concurs al artiștilor amatori.. A- 
proape o sută de dansatori din Șieuț, 
Ciunga și Cîmpia Turzii ne-au arătat

In fata alicului ecran£J&

DIALOG LA DISmȚĂ
virtuozitate în jocul de bîtă, sensibi
litate în leander și ne-au făcut să re
gretăm că nu avem televiziune în cu
lori pentru a le admira vîrtejul poli
crom în toată splendoarea lui. Pe sce
na lașului s-au desfășurat echipele 
de dansuri ale căminelor culturale 
din Flămînzi, Coarnele Caprei și 
Dumbrăvița — aceasta din urmă dis
tinsă cu mențiune la al VII-lea con
curs.

După vizionarea dansurilor, specia
listul juriului — maestrul Petre Bo- 
deuț — le-a subliniat „marea valoare 
artistică".

De obicei proba în care apare cel 
mai bătrîn interpret este emoționan
tă. Intîlnirea cu Maria Precup — lau
reată a concursurilor de amatori — a 
împletit emoția cu admirația. La cei 
74 de ani ai ei, binemerită porecla 
de „privighetoarea din Leșu Ilvei". 
Maria Precup știe vreo 400 de cîntece 
dar, așa cum a zis și ea în pitorescul 
grai ardelenesc : „nu le pot cînta pe 
toate că nu-i rînd, că îmbătrînesc 
aici". Totuși, Ia cererea juriului a 
bisat.

Dialogul Cluj-Iași, ca nici un alt 
dialog, a prilejuit notarea a nume

roase probe cu punctajul maxim 
120. Este o dovadă elocventă că 
bele regiuni sînt înzestrate cu au 
tice talente. Și pentru că sîntenr 
capitolul punctajului, vrem să i 
văm cu plăcere deplina obiectivi 
a reprezentanților regiunilor in 
riu. Sperăm că „sportivitatea" a 
tora a fost o lecție și pentru cel > 
la o trecută emisiune a reprezenta 
mod supărător, regiunea Crișana.

Deși la aceste concursuri cîștig 
virtual este întreaga mișcare artb 
de amatori, menționăm, ca certi 
de calitate, că regiunea Cluj a < 
nut cel mai ridicat scor de pînă i 
1180, la numai 20 de puncte de 
cordul posibil.

Prezentarea, altădată viva^>. 
moașă, ne-a dezamăgit în parte, 
nirea ei este de a întreține dia’ 
la o tensiune mai înaltă. Si e f 
să nu fie așa pentru că în acest 
log se spun multe luc’-iri intelig' 

Așteptăm în noierr' dialogu
distanța Bacău-Hur Tar r
va umple casa cu
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Din nou despre CHIBZUIALĂ J

mmu HmiLORCele cîteva comune din raioanele 
Adjud și Bîrlad, pe care le-am 
văzut la începutul lui septembrie, 
< se află pe locuri deluroase, pe 

44- ? înguste, înconjurate de rediuri șl 
ostlșe care nu fuseseră cultivate niciodată, 
u terenuri mult mai slabe decît în alte re- 
iuni ale țării. In ultimii ani, oamenii a- 
estor locuri au început să schimbe fața 
ămîntului. Ceea ce nu se putea înainte se 
oate astăzi, ceea ce nu știau oamenii au 
ivățat acum. Ei își chivernisesc terenuri- 
; pentru cele mai potrivite culturi, astfel 
ă producția culturilor mari crește de la 
lamnă Ia toamnă, iar pe locurile sterpe 
Itădată se întind viile și livezile cu zecile, 
u sutele de hectare. Oamenii sînt porniți 
e fapte noi, iar faptele înnoiesc oamenii.

★
Cooperativa agricolă de producție „Uni- 

;a“ din comuna Cociu, raionul Adjud, a 
lat ființă în 1962 cuprinzînd șase cătune, 
i pămînt care lucrat în vechile condiții 
i arăta destul de zgîrcit și nu dădea mai 
lult de 500 kg grîu la hectar.
Interesul crescînd al cooperatorilor, lu- 

•ările făcute științific, cu îndemn și dra- 
aste, au dus Ia creșterea producției și a 
suiturilor. Producția de grîu la hectar a 
lorit față de anul 1962 cu peste 800 kg.
Stau de vorbă cu președintele Ion Blă- 

iru .pare-mi dă datele și adaugă :
— _*’ate că cifrele nu spun mare lucru, 

isă iioi ne bucurăm că, de cînd sintem 
instituiți în cooperativă agricolă de pro
feție, am putut sălta producția de grîu 
E locurile acestea, care, in condițiile mun- 
i individuale, nu dădeau mai mult de 
10 kg la hectar, iar porumbul și mai pu- 
n. Oamenii și-au dat seama că stă în pu- 
rea lor să scoată mai mult.
Alături de președinte, inginerul agro- 
)m Gheorghe Holban clatină din cap a 
icuviințare.
— Pămintul — urmează inginerul — 
ite într-o oarecare măsură ca și omul: 
ebuie să știi cum să-l iei, cum să-I pre- 
itești și ce treabă să-i încredințezi. Uita- 
-vă pe coasta aceea, căreia și azi îi mai 
>un oamenii „ripa chetrenilor".
Ceea ce aiată inginerul Holban era nu- 
ai cu doi _au trei ani în urmă un teren 
-ăzdat de șuvoaie, cu cîteva petece de vie 
rasă, cu tufani și spini, iar mai în jos cu 
1 pîic de arbuști care se chema „țihla din 
pă“. Astăzi n-a mai rămas urmă de țihlă, 
ci urmă de tufani sau rîpi. Kirovurile au 
afundat pămintul în curmeziș și !-au te- 
sat pe o suprafață de 54 de hectare, din 

10 hectare de vie sînt gata de rod. In 
imăvara următoare, cooperatorii din Co
li vor planta încă 44 de hectare de vie. 
— S-ar putea ca peste opt sau zece ani, 
laugă Constantin Tofan, contabilul, să se 
irbească despre dealurile noastre ca des- 
e cele de Ia Odobești și Panciu.

— Tot ce se poate, vorbește inginerul. 
Am proiectat ca pînă în 1975 să plantăm 
viță altoită pe 400 de hectare. Toate tere
nurile care în trecut se credeau ncfolosi- 
bile sînt foarte bune pentru vie. Dealul 
Corbului, pînă în Zarea Coroieștilor și din
colo de Piatra spre Chilieni, sînt locuri pe 
unde se vor întinde cele mai frumoase 
podgorii.

— Cum ați ajuns la această convingere? 
îl întreb.

— La început, îmi răspunde el, se pre
conizase ca terenurile slab productive să 
fie plantate cu pomi. Analizînd însă condi
țiile locale și văzind că precipitațiile 
nu sint îndestulătoare, am arătat in con
siliul de conducere și in adunările generale 
că noi trebuie să ne axăm în principal pe 
vie și secundar să facem plantare de pomi. 
Am stat apoi de vorbă cu bătrînii din co
mună despre trecutul acestui pămînt. Moș 
Gheorghe Stan, moș Vasile Constandache 
și mulți alții mi-au spus că înainte vreme, 
pe dealurile acestea creștea viță indigenă, 
dar care s-a distrus definitiv în urma unei 
filoxere cu 50 de ani in urmă. Știu că unde 
a mers vița indigenă, merge și vița altoi. 
De altfel suprafețele plantate pină în pre
zent mi-au întărit convingerea.

— Sădiți și pomi ?
— Am și sădit 44 de hectare în punctul 

Gura Rediului și vom planta pînă Ia 150 
de hectare. Tot din pricina umidității mai 
scăzute ne-am hotărît pentru cireși, vișini 
și pruni, deoarece sîmburoascle sînt mai 
rezistente.

— Ce alte terenuri mai slabe ați folosit ?
— Pe alunecările și rupturile de apă din 

Corciova, dealul Chilienilor, Corbu și ho
tarul cu Fătăciunii, pe aproximativ 60 de 
hectare, am plantat salcîmi care fixează 
terenul și care ne vor folosi la araci pen
tru vie. Pînă cînd via va fi pe rod și în 
măsura în care nu-i dăunează punem 
printre butuci pepeni, care ne aduc anual 
un venit de aproape 60 000 lei. Pe altă su
prafață desțelenită de noi pentru prima 
dată, am cultivat 30 de hectare cu plante 
furajere, iar pe valea Pereschivului, Ia po
dul Cociului, unde pînă nu de mult era 
împărăția gîștelor, avem o grădină de le
gume.

Pînă a se uni în cooperativa agricolă de 
producție ei nu cultivau de loc pepeni, iar 
toamna își cumpărau și ceapă, var
ză și murături din tîrgul de la Podu-Tur- 
cului, la șapte kilometri.

Tovarășul Tofan are dreptate cînd zice 
că se va auzi și de dealurile lor peste opt 
sau zece ani. Oamenii s-au dezlegat parcă 
la ochi și de acum nu se mai opresc. Nu 
peste mult se va auzi și se va vorbi altfel 
despre dealurile din partea locului. Și se 
va vorbi mai ales despre oamenii care știu 
să facă dintr-un teren slab, un teren bun, 
care știu să chivernisească pămintul, să-1 
facă roditor.

Pe președintele coopera
tivei agricole de producție 
din comuna Bogdănița, ra
ionul Bîrlad, îl cheamă 
Sima Constantin și este un 
bărbat voinic, de vîrstă 
mijlocie, roșcovan și vesel. 
Știe tot ce se petrece pe 
ogoare, dar el vrea să știe 
mai ales ce nu se petrece, 
adică ce s-ar mai putea pe
trece ca să meargă lucrurile 
și mai bine. L-am întîlnit 
în cătunul Tunsești ducînd 
un cal de dîrlogi.

După ce schimbăm cîteva 
vorbe, îi ofer o țigară.

— Mulțumesc, dar nu fu
mez, zice președintele.

— Mă mir. Văd mult tu
tun pe la dumneavoastră.

— 11 cultivăm și-l uscăm 
pentru valorificare.

— Și merge ?
— Tutunul merge foarte 

bine unde nu merge nici 
grîul, nici porumbul. De pe 
un hectar unde se făceau 
300 kg de boabe, noi scoa
tem cu tutunul 12 000 de lei. 
Anul acesta am avut 25 de 
hectare. îl cultivăm numai 
de trei ani.

— A fost ideea dumnea
voastră ?

— Dacă e nevoie de ideea 
unuia singur, hai să zicem 
că a fost a mea, dar de fapt 
am luat-o și eu de la vecini. 
Sînt președinte de 13 ani și 
treaba la noi mergea bine. 
Mergea însă și mai bine la 
vecinii din comuna Bogda
na, peste deal, în raionul

Vaslui. Ei aveau terenuri 
mai slabe și erau mai bo- 
gați. M-am întrebat cum de 
se poate asta și pînă la 
urmă m-am dus la ei și 
le-am aflat secretul.

— Și care era ?
— Păi acesta. Bogdăneș- 

tii aveau teren mai slab, 
dar ieșeau mai bine ca noi.

— Ați început să faceți 
și dumneavoastră la fel ?

— întocmai. Am băgat de 
seamă că un pămînt căruia 
de sute de ani i se zice rău, 
de fapt nu-i rău de loc. 
Trebuie să-i afli gusturile. 
Pe unde mai erau pîrloage 
și spini am curățat, am des
fundat. Pe asemenea locuri 
la Schitu am semănat 13 ha 
plante furajere, la Cirțibași 
8 ha, Ia Tunsești 6 ha, iar 
în alte părți am cultivat vie 
și pomi.

— Ați pus multă vie ?
— Deocamdată 45 de hec

tare, însă mai urmează. Am 
pus și pomi pe 76 de hec
tare și mai punem acum 
alte 10.

— Cu grajdul de la Co- 
roești cum a fost ?

— Care ziceam să-l de
molăm ? Nu I-am mai de
molat. Cercetîndu-1 mai în
deaproape. ne-am dat sea
ma că se putea repara foar
te bine fără să mai facem 
altul. L-am reparat și am 
făcut o economie de 2 000 
de zile-muncă. Și cîte eco
nomii nu se pot face cu pu
țină chibzuială 1

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Hărnicia 
femeilorIntr-o înserare de septem

brie, la sediul cooperati
vei agricole de producție 
din comuna „Alex. Vla- 

huță“ raionul Bîrlad, un grup 
de tovarăși așteaptă să înceapă 
o ședință de lucru. Se va discu
ta planul de producție pentru 
anul viitor. Iată printre ei și cî
teva femei.

Mitrița Dulgheru este mică 
de statură, vioaie, cu chipul lu
minos și ochi seînteietori.

— Sînteți în consiliul de con
ducere ?

— Sînt președinta sfatului 
popular.

Aflu că din 1962, de cînd a 
fost aleasă președintă, în co
mună s-au făcut o seamă de 
lucruri importante. Din resur
se locale și cu muncă patriotică 
s-au construit trei poduri peste 
apa Similei și tot prin contri
buție voluntară s-au ridicat încă 
cinci săli de clasă la școlile din 
Budo și „Alex. Vlahuță“. S-a

construit, de asemenea, noul lo
cal al sfatului popular, în care 
intră și biblioteca, iar la Budo 
o casă de nașteri. în curînd în 
casele cooperatorilor va pătrun
de lumina electrică. Comuna 
„Alex. Vlahuță" a fost prima pe 
raion unde cetățenii au depus 
contribuția bănească în între
gime.

— Bineînțeles că în munca 
dumneavoastră vă bizuiți mult 
și pe femei.

— Mă bizui pe fiecare cetă
țean.

— Văd multe flori care înso
țesc drumurile.

— Da. în înfrumusețarea co
munei femeile au primul rol, 
însă ele sînt la fel de harnice 
și pe ogoare. Tovarășa Ichim 
Georgeta, de pildă, este vice
președinta sfatului popular, dar 
este și președinta comisiei de 
femei și o foarte bună coope
ratoare. Anul trecut a făcut sin
gură 306 zile-muncă, iar anul 
acesta s-ar putea să se apropie 
de 400.

Femeile din comuna noastră 
s-au angajat să ia parte cu toa
tele la plantarea celor 35 de 
hectare de vie, treabă care nu 
putea fi tărăgănată — și s-a 
plantat mai mult cu cinci hec
tare.

Cineva o strigă pe tovarășa 
Mitrița Dulgheru să intre în șe
dință.

Uzinele „Semănătoarea**. Se fac ultimele lucrări de finisaj 
la un lot de combine pentru recoltat porumb

PUNCTE DE VEDERE
• Cooperatorii din comuna Cociu, Fătăciuni și Ursa din raionul 

Adjud ar ii bucuroși dacă intre Păcurărești și Chicerea șoseaua ar ii 
o dală pusă la punct. Mașinile I.R.T.A. de Birlad ar putea face ușor 
legătura cu cele care circulă pe valea Zelelinului spre Adjud șl 
Tecuci. Raionul Birlad și-a făcut partea sa, dar raionul Adjud? Este 
o porțiune scurtă de altfel și prelungirea traseului ar ușura mult 
legăturile cu orașul Birlad.

• Cei care călătoresc de la Birlad spre comuna „Alex. Vlahujă" și 
Îndărăt se Întreabă cum de poate pătrunde în mașinile I.R.T.A. atita 
praf ? Sint defecțiuni care se pot Înlătura sau se așteaptă Înghețul ?

• Inginerul agronom Gh. Holban sugerează consiliului agricol re
gional să pregătească mai bine tractoriștii în ceea ce privește prășitul 
mecanic. De asemenea cooperativelor agricole de producție care au 
terenuri în pantă să li se trimită mai multe tractoare pe șenile și 
pluguri reversibile care pot lucra mai bine pe asemenea locuri.

• Tot cooperatorii din Cociu ar dori ca întreprinderea Cinemato
grafică Regională-Bacău să trimită la sate filme mai puțin uzate și 
mai puțin Învechite.

PAGINA REDACTATĂ DE GEORGE NESTOR
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Rustle
Să facem, bărbate, un voiaj la țară, zise soția 

fostului negustor Fănică Bîrsan. N-am mai fost 
de multi ani și-mi place grozav în mijlocul na
turii.

— Mergem, Marino, aprobă soțul. Unde anume să 
mergem ?

Marina rămase în cumpănă. Iși aminti că pe vre
mea bombardamentelor, cînd era mai tînără, fusese 
refugiată într-un sat de prin Teleorman.

— Mergem la Sărăcani, spuse ea deodată.
— Bine.
— Știi, la țăranul ăla, la care-am stat în timpul 

războiului. Cum îl cheamă ? că i-am uitat numele.
— Ilie Preduț.
— Scrie-i o carte poștală.
Domnul Ștefan scrise cartea poștală și, după o săp- 

tămînă, primiră răspunsul.
„Vă așteptăm bucuroși".
In aceeași zi, doamna Bîrsan începu să se pregă

tească. Strînse, de prin pod, tot felul de vechituri pe 
care nu le putuse vinde la talcioc : niște bocanci cu 
pingelele rupte, rochii și un costum cu pantalonii 
bazonați de două ori ; un palton ros în coate și cu 
gulerul cam jegos. Intr-un coș, puse două kilograme 
de zahăr și unul de orez ; cuișoare, foi de dafin și alto 
mirodenii. Adăugă o sticlă de tinctură de iod, un 
pachet de pudră de talc, o sută de cutii de chibrituri, 
sticle de lampă și vreo trei metri de feștilă. Umplu 
și o damigeana cu gaz.

Dimineața, cînd se trezi și văzu un rucsac îndesat, 
damigeana și coșul mare, de papură, Bîrsan simți 
că-i vine amețeală. Se uită la nevastă-sa.

— Ce facem cu atîta bagaj ? Doar nu ne refugiem, 
ca atunci.

— Trebuie să le ducem oamenilor cîteva cadouri 1 
O parte din ele o să le schimbăm pe ouă și păsări.

Marina Bîrsan scoase din rucsac o basma care i 
se părea prea bună — o purtase numai doi ani — și 
puse alta mai veche. Pe urmă, băgă în coș și cîteva 
pachețele de sare de lămîie. îi ajută bărbatului să-și 
pună rucsacul în spate ; într-o mînă îi dădu coșul și 
în alta damigeana cu gaz. După ce verifică dacă 
toate ferestrele sînt închise, luă și ea o damigeană 
goală și porniră spre gară.

Peronul era plin de oameni care se uitau curioși la 
cei doi călători. Ștefan Bîrsan, însă, strivit de greu
tatea rucsacului, mergea cu nasul în jos și gîfîia. 
Abia urcat în vagon, puse bagajul pe policioară și-și 
ocupă locul. După cîteva clipe, începu să sforăie. 
Marina, guralivă din fire, făcu repede cunoștință cu 
cei din compartiment. Istorisi că se duc la niște prie
teni pe care nu i-au mai văzut de douăzeci și unu 
de ani.

— Te pomenești că nici nu mai trăiesc, fu de părere 
unul. A trecut doar atîta timp peste dînșii.

Trăiesc I Le-am scris că vrem să ne ducem pe 
la ei și ne-au răspuns că ne vor primi bucuroși I

După vreo două ore, unul dintre călători spuse :
— Următoarea stație, Sărăcanii 1
Marina își zgîlțîi soțul.
— Fănică, scoală-te că am ajuns 1 Trezește-te, măi 

omule 1
Fănică Bîrsan se ridică a lene, se frecă la ochi și 

se întinse. Ajutat de grijulia lui soție, își puse iarăși 
rucsacul în spate, luă tot bagajul și coborîră.

— Baremi de-am găsi vreo căruță. Ce-ai băgat în 
rucsac ? Parcă am o piatră de moară în spate, se 
văietă el.

Femeia privi o firmă pe care stătea scris Aluniș și 
strigă :

— Aoleu, Fănică, ne-a păcălit ăla 1 Aici nu-s Să
răcanii 1

— Ba parcă ăștia sînt, făcu îndoielnic Fănică 
Bîrsan. Uite plopul cu coroana rotundă 1

— Nu sînt. Ai uitat că gara Sărăcani e la doi kilo
metri distanță de sat ? Să știi că am greșit 1 Trebuia 
să mai mergem o stație.

— Dacă ne-a păcălit ăla, tu ești de vină, că i te-ai 
spovedit ca duhovnicului, răbufni Fane. Băiete, dacă 
ești drăguț, cîte stații mai sînt pînă la Sărăcani ? în
trebă apoi pe un tînăr.

— Nu mai e nici o stație. Ăștia sînt Sărăcanii, dar 
de vreun an i-au schimbat numele.

— Și satul ?

Desen de NEAGU RÂDULESCU

femeia, scuzîndu-se că n-au ceva mai t 
pe masă cîteva șervețele de pînză de in.

— Nu, protestă Marina. Dați niște linguri 
Gospodarul se uită mirat la nevastă și i 

el. Ce voia să spună doamna Bîrsan ?
— Dați niște linguri de lemn, lămuri F 

mea vrea să mînce natur, rustic 1
La un semn al lui Ilie Preduț, femela ai 

linguri de lemn. Erau albe, încă nefolosite
— Așa, irate, așa 1 făcu Bîrsan. Fără eti< 

noi așa sîntem : populari și modești. Mine 
strachină și din găvan... Bem vin cu oale 
pe rogojină.

— Ei, chiar pe rogojină 1... Nu mai doar 
pe rogojină.

— Nu mai aveți grîu ? întrebă Bîrsan arc 
de pîine albă, de brutărie.

— Ba avem, dar îl dăm la brutărie și 
schimb, pîine. A scăpat iemeia de grijă.

— Nu mai faceți pîine în țest ? interv 
Marina.

— Țestul s-a spart și n-am mai făcut <
— Dar plăcintele unde le coaceți ? Frij
— Avem mașină de aragaz...
Cînd gospodina aduse mămăliguță ":,,.ri. 

rumeniți, la frigare, Marina trase aef- f 
simtă mai bine mirosul îmbietor, li dădu 
bărbatului, altă jumătate și-o opri pentru

— Lăsați, avem și pentru dînsul, zise fem 
altă farfurie în fața Iui Fane Bîrsan.

Ieși îndată pe ușă și, după cîteva clipe, 
cu o farfurie albă, plină ochi cu mujdei, 
aduse vinul și vru să toarne-n pahare, 
Bîrsan îl opri :

— Iarăși cu eticheta ? Adu mai bine c 
tiți-ne de-ai dumneavoastră.

— Vă socotim, dar... cum să spun... nu 
nuim...

— Lasă, lasă 1 Oala de lut sau don 
brad...

Femeia omului se urcă-n pod, găsi o 
coborî cu ea în pivniță și o aduse la mc 
burei. Domnul Bîrsan o duse la gură și sc

— Apropo, făcu el deodată, uitîndu-se 
cămintea lui Ilie Preduț. Unde-ți sînt nădre 
cile, frate ?

— Păi... să vedeți, nu mai sînt la modă, 
omul și zîmbi.

Rada aduse încă o oală de vin. Oaspe' 
pînă-n fund. Apoi, cum Bîrsan era puțin < 
rina îl luă de braț, îl duse într-o odaie, 
Se întoarse îndată și zise apropiindu-se

— Am niște lucruri de vînzare... Cunoaș 
amator ? Le dau și pe ouă, pe pui

Toată după-amiaza. Marina umblă- cu 
sat, să vîndă vechiturile aduse cu atîtc 
București. Tîrziu, pe înserate, se întoarse 
oboseală. Nu vînduse nimic. II ghionti pe 1 
care dormea în palul cu arcuri și îi strigi

— Scoal’, leneșule 1 Scoal’ să mergem 1 
Domnul Fane Bîrsan se sculă și începu

brace. Mormăi cînd își puse rucsacul în s
— Ihîm, parcă e și mai greu decît azi 

Așa de multe bunătăți cumpărași ?
— N-am cumpărat și n-am vîndut nimi 

iute că pierdem trenul 1
— N-ai dat nici măcar gazul ?
■— L-am lăsat un ou litrul și nimeni ni 

să se uite la el. Cică acum au electrică, 
se urcă scroafa-n copac l Altădată, pe-' 
gaz luam o găină...

Marina oftă.
— Nu-1 văzuși pe Ilie ? A lep# dat nădra 

cile și și-a pus pantaloni și pantofi. S-a 
șan. Iși schilodește limba spunînd : „ari 
rator —, electrică 1..."

Oftă din nou și adăugă :
— Se prăpădește țărișoara noastră, să 

vezi că nici la sate nu se mai păstrează

ȘERBAN N

— Nu-i mai zice nici lui Sărăcani. Se cheamă tot 
Aluniș, ca și gara.

Fane Bîrsan privi bucuros spre nevastă-sa. Bine că 
nu coborîseră în altă parte ! Rucsacul i se părea, 
acum, ca un fulg. Ii mulțumi tînărului și porniră spre 
sat. In văzduh plutea miros de friptură. Fane Bîrsan, 
mare mîncău din fire, plescăi, pofticios, din buze. Va 
bea un rachiu tare, de drojdie, și va mînca singur 
un pui fript, cu mujdei și mămăliguță, servit țărăneș
te. Va trage, pe nerăsuflate, o oală de vin 1

Doamna Marina o sărută pe femeia lui Ilie Preduț 
și-i înmînă un kilogram de zahăr și unul de orez.

— Bine te-am găsit, țață Radă 1 îi spuse ea, deși 
era mai bătrînă decît țăranca.

Fane Bîrsan strînse, călduros, mîna omului, și-i 
dărui o brichetă nouă, nouță, cu pietre de rezervă 
și cu zece fiole de benzină. Oamenii mulțumiră oas
peților pentru atenție. Le oferiră scaune. Și, aducîn- 
du-și aminte de zilele cînd „boierul’ și „cucoana* 
locuiseră la ei, povestiră de una și alta.

La ora prînzului, îi poftiră la masă. Ciorba de pui, 
acrită cu borș, era tot așa de gustoasă cum o știau 
oaspeții. Doar un lucru îi sîcîia pe Fane și pe ne
vastă-sa. Nu mai era servită în străchini de lut și cu 
linguri de lemn, ca pe vremuri, ci în farfurii de por
țelan și cu linguri de alpaca. Masa scundă cu trei pi
cioare, sub care se vîrau cîinii și se băteau cu pisi
cile, fusese înlocuftfi cu una înaltă, ca la oraș. Iar
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Scriitori româna contempomm

Il'rflLMW

Șerban NIECELCIJPrintre prozatorii care s-au afirmat in ultimii 
douăzeci de ani, și care, prin opera și activi
tatea lor, au contribuit la consolidarea lite
raturii noastre noi, trebuie numărat și ro

mancierul Șerban Nedelcu. S-a născut în comuna 
Putineiu, în zona agrară din apropierea orașului 
Giurgiu, în februarie 1911. Este, deci, și el, un om 
al cîmpiei dunărene, un om al Bărăganului, și Bur- 
nazului, leagănul agriculturii românești, arena ce
lor mai mari tragedii și biruințe ale țărănimii-noa
stre. Fiu de oameni nevoiași, Șerban Nedelcu a 
făcut școala primară în satul natal, urmînd apoi 
școala normală.

în anul 1929, Șerban Nedelcu a devenit învăță
tor și, exercitîndu-și profesiunea în nefericitele sate 
din epoca 1930—1944, a putut adăuga, la vechea cu
noaștere, încă din copilărie, a mizeriilor vieții ță
rănești, o înțelegere mai adîncă, o perspectivă mai 
largă.

învățătorul Șerban Nedelcu a devenit un intelec
tual progresist activ, iar in domeniile de manifesta
re ale luptei democratice și progresiste s-au ivit 
primele prilejuri de proprie manifestare a sa, ca 
om de litere și de condei. Șerban Nedelcu a deve
nit ziarist, începuturile carierei sale de scriitor, ca 
și a majorității scriitorilor noștri din acea epocă, 
s-au produs sub semnul gazetăriei.

A colaborat la o serie întreagă de ziare și re
viste, cea mai mare parte fiind dintre acelea ce 
apăreau sub îndrumarea Partidului Comunist, pe 
baza programului de luptă împotriva fascismului, 
dictaturii și războiului, pentru apărarea libertăților 
și drepturilor democratice, pentru promovarea unei 
culturi progresiste, umaniste, realiste. A fost gaze
tar democrat, militant, și redactor al unor aseme
nea reviste, a căror viață, repede gîtuită de cen
zura și siguranța burgheziei, renăștea sub alte ti
tluri. A participat la felurite acțiuni colective, 
pentru demascarea adevăratelor țeluri ale războ
iului hitlerist și ale dictaturii antonesciene. Intre 
timp, a debutat, prin revistele aceleași epoci, și ca 
scriitor, cu scurte schițe și nuvele, în tendințele 
și cuprinsul cărora se poate prevedea profilul pro
zatorului de mai tirziu.

Cînd s-a produs Eliberarea patriei, cînd Parti
dul Comunist a luat, la lumina zilei, conducerea 
forțelor populare în lupta pentru doborîrea bur
gheziei și pentru instaurarea regimului de demo
crație populară, Șerban Nedelcu avea la activul 
său aproape cincisprezece ani de experiență profe
sională, intelectuală și politică. După această dată, 
Șerban Nedelcu începe să se dedice muncii scriito
ricești, sistematice, dăruindu-i cele mai bune forțe 
ale sale. O perioadă publică în diferite reviste și 
ziare o serie de nuvele, schițe și povestiri fără sem
nificație. Prin 1955, intră în traiectoria literară, la

punctul maturității, și se înfățișează publicului cu 
ample construcții epice, cu romane ca : Pe margi
nea Dunării (1955), Furtuna stîrnește valurile 
(1957).

în anul 1960, Șerban Nedelcu face să apară ro
manul Drum deschis, în care ne descrie momentul 
istoric al consolidării gospodăriilor colective, mo
mentul apropiatei biruinți definitive a socialismu
lui și la sate. Nuanța proprie a ideii fundamentale 
și a realității obiective oglindită în acest roman 
este aceea că, deși dușmăniile exterioare, de natura 
luptei de clasă, nu au dispărut, accentul principal 
al luptei colectiviștilor cade, acum, asupra preocu
pării pentru o neîncetată perfecționare economică, 
tehnică, organizatorică, și, în plan psihologic, mo
rală. Cazul eroului principal Ion Damian, președin
tele gospodăriei din satul Ștefănești, pe malul Du
nării, este al țăranului cinstit, harnic și devotat, 
în psihologia și morala căruia mai pot, încă, reîn
via, urme ale unei mentalități învechite, cu pri
mejdii care nu sînt deloc minore. în acest roman, 
ia amploare chipul Lisavetei, cunoscuta eroină a 
lui Nedelcu, din celelalte două volume, una dintre 
ilustrările cele mai convingătoare ale femeii noi, 
formată in condițiile socialismului, care începe să 
joace un rol de prim rang în viața satelor noa
stre.

In anul 1961, apare primul volum al romanului 
învățătorii, cartea cea mai importantă și mai vastă, 
pînă la ora actuală, a lui Șerban Nedelcu. Aci, 
Șerban Nedelcu va transcrie și transfigura, în ace
lași timp, la modul cel mai realist, vechea sa ex
periență de învățător sătesc și va zugrăvi, pe o 
mulțime de fațete, o categorie de intelectuali ai 
satelor. Pe tema acestor „apostoli", cum li s-a spus 
odinioară învățătorilor, cînd în chip demagogic, 
cînd în chipul cel mai sincer și grav, pe care lite
ratura noastră a mai tratat-o și în trecut, cartea 
lui Șerban Nedelcu este, din punct de vedere al 
descripției și analizei sociologice, al imaginii docu
mentare, și al identificării de tipuri psihologice, 
cea mai importantă din cite s-au scris pînă as
tăzi.

Acțiunea romanului care începe cu anul 1940, în 
momentul instalării dictaturii fascisto-legionare, se 
prelungește în volumul al doilea, apărut în 1964, 
pînă în zilele noastre. Pe fundalul a cincisprezece 
ani de frămîntări politice-sociale cum nu s-au mai 
pomenit, vom vedea evoluînd, cînd pe căi împle
tite, cînd pe căi divergente, pe învățătorii lui Șerban 
Nedelcu : comunistul Mircea Coman, democratul 
național-țărănist Vasile Nisipaș, Adina Condrea, 
logodnica primului, apoi soția celuilalt, — însoțită 
de un întreg și variat cortegiu de colegi întru „apos
tolat**, și profilați pe fondul unei țărănimi agi
tate, complexe, vii. Conflictul partidelor burgheze

partidul comunist, oglindit in stropul de apa al 
unui sat neînsemnat, prilejuiește un documentar 
social-politic deosebit de interesant, și o demascare 
a acțiunii demagogice a burgheziei in lumea sate
lor, de reală forță. După victoria definitivă a for
țelor populare, în perioada de construire a socia
lismului, vedem înfiripindu-se imaginea noului in- 
vățămînt de ia sate, al unei școli de treaptă calita
tivă superioară, școala noastră de astăzi, primul 
obiectiv cu care se măsoară dreptatea unui Mircea 
Coman, sau tragicele rătăciri ale unui Vasile Ni
si paș. învățătorii este o carte deosebit de intere
santă, o carte Ia care, pentru atmosfera și proble
mele satului, ale școalei, ale vieții învățătorilor, și 
ale revoluției culturale la sate, ne vom referi, desi
gur, multă vreme de aci înainte.

In același an, 1964, Șerban Nedelcu a mai pu
blicat o mică nuvelă-roman, intitulată Dudică, 
oglindind un moment din viața tineretului sătesc 
din ziua de astăzi, a tineretului crescut și format 
în condițiile agriculturii socialiste. Este o carte fără 
pretenții epice și analitice de mare anvergură, dar 
conținind pagini de incontestabil farmec al vieții 
noi din Bărăgan.

Șerban Nedelcu 
satului, de ieri și 
viața țărănimii, cu 
tact strîns și multilateral. Chiar în acest moment, 
el lucrează la un nou roman, de oglindire al celui 
mai recent, mai actual moment din viață al unei 
Cooperative agricole de producție.

Cărțile 
ritate in 
meros și 
astăzi.

este, deci, unul din prozatorii 
de azi, un scriitor pasionat de 
care păstrează și astăzi un con-

lui Șerban Nedelcu se bucură de popula- 
lumea satelor, lumea care dă cel mai nu
cet mai nou contingent al cititorilor de

RADU POPESCU

Semicentenarul 
din Boroaia

corului

26 septembrie 1965. O duminică însorită, 
cu adieri aromatice de toamnă. La Boroaia 
regiunea Suceava, oamenii petrec un eveni
ment unic în istoria satului ior și a plaiuri
lor moldovene : împlinirea a 50 de ani de 
existentă și rodnică activitate a formației 
corale de amatori.

In parcul comunei a lost amenajată o 
scenă in aer liber învestmântată cu covoare 
multicolore, cu ghirlande de verdeață și 
două embleme mari infățișind anii 1915— 
1965. Alături, în două săli spațioase te 
întimpină o expoziție, în care găsești docu
mente vechi și mai noi ateslind activitatea 
cultural-artistică neîntreruptă, de la înce
puturile ei și pînă astăzi. Documentul 
— „Statutele casei de siat și cetire „Unirea" 
din comuna Boroaia, județul Suceava" — 
datează din 12 august 1912. Inițiatorii 
acestei prime instituții de cultură populară 
erau un grup de învățători inimoși, pătrunși 
de simțul datoriei și al dragostei iierbinți 
pentru patrie și popor, în irunte cu Maria 
și Nicolaie Stoleriu. De alliel, aici, la 
Boroaia, tot din aceeași perioadă și din 
aceeași inițiativă a început să apară și un 
ziar intitulat „Vestitorul satelor".

Așadar, acum mai bine de o jumătate de 
veac, in condiții vitrege, de indolență și ne
păsare din partea ocirmuirii burghezo-mo- 
șierești in Boroaia se punea prima piatră a 
editiciului cultural care avea să se ridice 
falnic abia in anii noștri.

La numai trei ani de ia Înființarea „casei

de sfat și cetire" a luat naștere — din În
demnul unui alt învățător inimos — Vasile 
Tomegea — un cor sătesc. Începuturile au 
fost modeste — 25 de. coriști, un repertoriu 
destul de sărac, serbări prezentate doar în 
localitate. An de an, însă, corul își sporeș
te rindurile, iar dirijorul ii învață pe săteni 
noi cîntări ale muzicienilor noștri Vidu, 
Chiriac. Porumbescu.

Dar adevărata sa strălucire și satisfacția 
muncii Împlinite, corul din Boroaia a cunos
cut-o după 23 August 1944. Imaginile docu
mentelor aliate în expoziție sînt grăitoare. 
Participant ia toate concursurile republica
ne ale artiștilor amatori, corul obține pre
mii fruntașe pe regiune, iar in 1951 ajunge 
la faza finală pe (ară, unde obține menți
une. Iată cea mai recentă cupă și diplomă 
acordată de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă la cel de-al Vll-lea concurs, 
purtind inscripția cu care se fălesc astăzi 
boroienii : „Pentru cea mai bună activitate 
artistică".

26 septembrie 1965.
In prezența reprezentanților organelor 

regionale, raionale și comunale de partid și 
de stat, a Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Arată, se luminează Ordinul Muncii 
clasa a IlI-a corului căminului cultural, bă- 
trinului Învățător Vasile Tomegea și actua
lului dirijor Mihai Boleac. Mai sini decorați 
cu Medalia Muncii alți opt animatori ai 
formației și coriști cu activitate îndelunga
tă. Primesc insigna de „Evidențiat in

munca culturală de masă" — acordat de 
C.S.C.A. — aproape 40 de coriști. Sfatul 
popular regional acordă corului și mem
brilor săi diplome, o carte de onoare și 
diferite daruri.

Boroienii sini adine emoționați și încin- 
tați pentru cinstirea care li se face. Corul 
este salutat cu căldură de reprezentanți ai 
altor formații de amatori din regiune; 
Dolhasca, Put na, Tudora și altele, precum 
și ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu’ 
din Suceava.

Dirijat de învățătorul pensionar, Vasile 
Tomegea, corul de bătrini, mulți dintre ei 
pionieri ai acestei formații, execută cîteva 
cintece din repertoriul de acum 40-50 de 
ani. Apoi, corul de bătrini, unit cu cel de 
tineret, cintă melodii ale vremurilor noi.

Pe scena purtind cele două date — 1915 
1965 — s-au perindat pină seara tirziu, în 
semn de salut și omagiu, multe formații ar
tistice din regiune.

Satul in care acum 50 de ani au răsunat 
primele acorduri ale corului, satul care as
tăzi are 12 formații artistice de amatori de 
diferite genuri, satul în care astăzi este li
ceu, lumină electrică, televizoare, case noi și 
frumoase, satul de astăzi întinerit, petrecea 
și se veselea. Și erau minări boroienii de 
sărbătoarea lor. Și aduceau cuvinte de cal
dă mulțumire și recunoștință conducerii de 
partid și de stat pentru distincțiile care din 
26 septembrie au prins a străluci pe piep
turile for. Și s-au angajat boroienii să mun
cească și pe mai departe, deopotrivă de 
harnici, pe ogorul cooperativei de produc
ție și pe ogorul culturii și artei socialiste, 
pentru ca satul lor să Înflorească neîncetat 
și faima lui să trăiască și pe viitor intru 
mulți ani.

LASCAR STANCU
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■ INAMICUL NR. 1 AL INIMII.
H O BOALA CU ZECI DE „FEȚE**
■ DESCOPERIRI Șl „REDESCOPERIRI**
ÎN TRATAMENTUL ACESTEI BOLI. BOALA
REUMATISMALĂ

r

Reumatismul este o boală care atinge 
mase mari de oameni, fiind — în copi
lărie — cauza cea mai frecventă de îm
bolnăvire a inimii. De aceea, reumatis

mul este considerat „inamicul public nr. 1" al 
inimii. La copii, de multe ori, singura formă de 
manifestare a reumatismului este leziunea car
diacă, spre deosebire de adulți, la care predo
mină, mai ales, leziunile articulare.

„POARTA DE INTRARE'*
în perioada copilăriei reumatismul se întîl- 

nește mai ales la școlarii sub 15 ani (între 8 și 
14). Mai des e întilnit la fete. Boala prinde nu 
numai încheieturile (dînd așa numita poliar- 
trilă reumatismală) ci și inima și vasele prin 
care circulă sîngele, producînd endocardita. Și 
sistemul nervos are de suferit de pe urma reu
matismului.

S-a constatat că, cel mai adesea, reumatismul 
apare la copiii care suferă de amigdalită croni
că, la cei cu frecvente infecții în nas și gît și la 
cei cu dinții stricați. De aceea, se consideră că 
an igdalele și cariile dentare sînt „poarta de 
intrare" în corp pentru microbii care dau in
fecția reumatismală

La bolnavul de reumatism se dezvoltă maî 
întîi un proces inflamator localizat la mușchiul 
inimii. îmbolnăvirea este însoțită de obicei de 
ridicarea temperaturii, indispoziție, oboseală, 
greutate in respirație, palpitații, senzații ne
plăcute in regiunea inimii.

O altă formă sub care poate începe boala este 
forma aparent ușoară : copilul are dureri în gît, 
ușoară febră, oboseală iar durerile în încheie
turi sînt atît de reduse îneît pot să nu fie luate 
în seamă sau interpretate ca „dureri de crește
re". Această formă este cea mai înșelătoare șî 
sub aparența unei „boli ușoare" se ascunde în 
fond o boală gravă împotriva căreia trebuiesc 
luate toate măsurile.

CEI TREI „M**
Care sînt factorii care contribuie la declan

șarea bolii ? Reumatologii au arătat că îmbol
năvirea depinde de trei factori principali — cel 
trei „M“ : microorganismul (agentul infecțios), 
macroorganismul (reactivitatea organismului 
uman) și mediul (factorii climatici, sociali, pro
fesia etc.). în afară de acești factori principali 
există o serie de condiții care favorizează îm
bolnăvirea de reumatism : răceala, oboseala ex
tremă, șocurile nervoase și alte elemente care 
slăbesc organismul (boli repetate).

în îmbolnăvirea „primară" de reumatism, 
principalul rol îl joacă totuși primul „M“ — 
microorganismul — agentul infecțios. Celelalte

w
...în fiecare an, Dunărea cară, pe 

undele ei spre mare, nu mai puțin 
de 70 milioane tone de aluviuni 7

...oul de struț cîntărește 1 350 gr 7

...un fluture își simte „partenera" 
după miros, chiar la o distanță de 
10 kilometri ?

...o firmă suedeză a produs de cu- 
rind un fel de hîrtie acoperită cu 
material plastic din care se pot con
fecționa sticle pentru bere și limo
nada 7

...toxina (otrava) baccilului D. 
care se găsește în salamul alterat, 
este atît de puternică îneît 15 mili- 
grame din ea sînt suficiente pentru 
a nimici întreaga populație a globu
lui 7

...după unele date recente, memo
ria omenească înregistrează într-un 
an 250 000 de miliarde de date, ceea 
ce depășește cu mult capacitatea 
oricărei mașini electronice din zilei* 
noastre 7

...în regiunea Paracas din Peru au 
fost descoperite urmele unui oraș 
vechi de 9 000 de ani 7

...cea mai înaltă clădire din Ium« 
este Empire State Building din New 
York, clădire care măsoară 449 de 
metri înălțime 7

r

Institutul pentru Controlul de Stat al 
medicamentelor și de cercetări farmaceu

tice.

elemente nefavorabile constituie un „teren" 
prielnic care ușurează îmbolnăvirea unui orga
nism pregătit în prealabil.

ESTE POSIBILA PREVENIREA?
Prevenirea reumatismului este posibilă dacă 

înlăturăm din vreme cauzele sale. Știind că an
gina și gripa preced, uneori, îmbolnăvirea de 
reumatism, luînd măsuri de protecție împotri
va acestor boli ne apărăm și de reumatism.

Trebuie acordată o deosebită atenție trata
mentului îmbolnăvirilor acute sau cronice ale 
gîtului, dinților și căilor respiratorii superioare 
(laringita, traheita, bronșita) care constituie căi 
de intrare pentru infecția reumatică.

în cazurile în care inflamațiile amig'dalelor 
se repetă des, acestea vor fi operate pentru a 
micșora posibilitatea îmbolnăvirii de reuma
tism.

Asanarea focarelor dentare ca și a celorlalte 
focare de infecție (urechi, sinusuri etc.) este 
absolut obligatorie ia copii pînă Ia îmbolnăvi
rea de reumatism sau în orice caz după primul 
acces de boală.

Supraalimentația, mai ales prin abuzul de 
proteine (carne, ouă, brînză) poate favoriza 
creșterea sensibilității organismului față de mi
crobi. De aceea o alimentație rațională, echili
brată, bogată în vitamine (în special B și C) 
ridică rezistența față de reumatism.

Organizarea corectă a muncii și a odihnei 
împiedică oboseala excesivă, care uneori poate 
servi drept „stimul" pentru apariția reumatis
mului.

în sfîrșit, deprinderea organismului la varia
ții de temperatură prin călirea sistematică cu 
ajutorul aerului, apei și a soarelui, gimnastica 
și sportul, viața igienică constituie fiecare în 
parte un „scut" împotriva bolilor în general și 
în speță și împotriva reumatismului.

O BOALA CAREIA I S-A RĂPIT VIITORUL
Datorită progreselor terapeutice, reumatis

mul este in prezent considerat de savanți ca o 
„boală căreia i s-a răpit viitorul". Nu este exa
gerat să spunem că în reumatism s-au făcut în 
ultimii 10 ani progrese mai mari decit în cei 
5 000 de ani de cînd e cunoscută boala.

O mare descoperire a constituit-o în această 
direcție, cortizonul, un hormon care se găsește 
în mod normal în organism și care a fost pre
parat și pe cale sintetică. O dată cu cortizonul 
a fost „redescoperit" și un medicament foarte 
vechi cu proprietăți excepționale în reumatism. 
Este vorba de aspirină, care, după cum arată 
cercetările, produce în organism declanșarea 
cortizonului din glandele suprarenale. „Descen- 
denții" noi ai cortizonului : hidrocortizonul, 
fluorohidrocortizonul. deitacortizonul și multe 
altele au micșorat considerabil complicațiile 
reumatismului și au vindecat multe forme ale 
maladiei.

Utilizarea antibioticelor „cu acțiune îndelun
gată", de tipul extensilinei, prezintă de aseme
nea un aport prețios în arsenalul antircumatic, 
alături de vitamine, analgetice, agenți fizici și 
cura balneară.

Toate aceste tratamente trebuiesc aplicate, 
bineînțeles, numai la recomandarea medicu
lui și sub supraveghere medicală, iar în timpul 
accesului acut de reumatism este indicat ca 
bolnavul să fie spitalizat.

Dr. R. IRIMESCU
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Ce
ATRACȚIA 
UNIVERSALĂ

Fructele cad din pom 
pe pămînt. La fel se în- 
tîmplă și cu frunzele, cu 
o piatră aruncată în sus, 
cu obiectele desprinse 
de pe un avion aflat în 
zbor etc. De asemenea, 
Pămîntul se rotește pe 
orbita sa în jurul Soare
lui, care, la rîndul său, 
străbate și el, împreu
nă cu planetele, un 
drum uriaș în Univers. 
Steile, Pămînt, Soare, 
Lună, toate se mișcă pe 
drumuri bine stabilite. 
Minunată ordine !

Cum explică știința 
aceste fenomene ? Iată 
o întrebare la care citi
torul, dornic de a_și îm
bogăți cunoștințele des
pre Univers, găsește 
răspunsul în broșura 
„Atracția universală", 
apărută în Editura ști
ințifică.

în expunerea temei, 
Elena Toma pornește de 
la fapte dintre cele mai 
cunoscute (de ce au cor
purile greutate, de ce 
cad toate pe Pămînt 
etc.) pentru ca, apoi, 
prin mijlocirea exem
plelor să ajungă la ex

plicarea noțiunii de gra
vitație. Se trece apoi 
treptat la fenomene mai 
complexe, dezvăluindu- 
se caracterul universal 
al atracției, pe care au
toarea o explică, pe în
țelesul maselor, folosind 
cele mai noi date fur
nizate de știința și teh
nica modernă.

Ilustrată în mod su
gestiv. broșura de față 
se citește ușor.

DIN EXPERIENȚA 
COOPERATIVE
LOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE 
IN RETRIBUIREA 
SUPLIMENTARĂ A 
MEMBRILOR DIN 
BRIGĂZILE DE 
CÎMP

în Editura Agro-Sil- 
vică a apărut de curînd 
lucrarea cu titlul de 
mai sus, autor V. V. Po- 
povici, menită să popu
larizeze experiența și 
realizările obținute de o 
seamă de cooperative 
agricole de producție in 
retribuirea suplimen
tară a membrilor.

în partea introductivă 
a lucrării, autorul ex
plică principiile retri
buirii muncii în coope
rativele agricole de 
producție, scoțînd în 
evidență importanța 
economică — mai cu 
seamă în etapa actuală 
— a retribuirii muncii 
în funcție de producția 
obținută. Această formă 
superioară de retribuire 
a muncii reclamă ini
țierea unui ansamblu 
de măsuri, despre care 
cititorii vor lua cuno
ștință din capitolul ur

mător lntnuiat; „Mă
suri ce trebuie luate în 
vederea aplicării retri
buirii suplimentara".

Capitolul următor al 
lucrării se ocupă de 
modul de calcul al re
tribuirii suplimentare, 
din a cărei expunere re
ținem cîteva aspecte 
care merită a fi subli
niate. Baza de calcul 
pentru stabilirea remu
nerației suplimentare 
poate fi producția pla
nificată pe echipă — în 
anii cu condiții clima
tice normale — sau 
procentul de realizare a 
producției totale plani
ficate pe brigadă, echi
pele primind retribuție 
suplimentară pentru de
pășirea acestui procent.

Un alt element de 
care trebuie să se țină 
seamă în calculul retri
buției suplimentare este 
cel al consumului de 
zile-muncă. Orice depă
șire a numărului de 
zile-muncă planificat se 
scade din premiul ce 
revine echipei care a 
produs-o.

Broșura „Din expe
riența cooperativelor a- 
gricole de producție în 
retribuirea suplimentară 
a membrilor din brigă
zile de cîmp" reușește 
ca în puține pagini, în
tr-un stil clar și cu o 
argumentare convingă
toare, să prezinte și să 
explice principiile de 
bază ale retribuirii su
plimentare în coopera
tivele agricole de pro
ducție, modul de calcul 
al acestuia și avantajele 
incontestabile pe care 
le prezintă atît pentru 
cooperativele agricole 
cît și pentru membrii 
săi.

ED. GOLIMBIOSCHI

DESPRE 
CUNUNIA 
RELIGIOASĂ

Căsătoria este un eve
niment important în 
viața omului. Ea pune 
bazele familiei în sînul 
căreia oamenii își gă
sesc împlinirea în dra
goste, cunosc bucuriile 
nașterii și creșterii co
piilor, se ajută reciproc 
în toate împrejurările.

Broșura „Despre cu
nunia religioasă", care 
tratează tocmai tema că
sătoriei cuprinde multe 
date interesante despre 
evoluția familiei în 
cursul veacurilor. în a- 
celași timp, ea înarmea
ză pe cititor cu multe 
cunoștințe prețioase, ne
cesare înțelegerii juste a 
felului cum au apărut 
ritualurile religioase de 
efectuarea căsătoriei. 
Sînt descrise, de aseme
nea. obiceiuri de nuntă 
mai vechi, cît și din a- 
celea existente în zilele 
noast re.

Mult interes prezintă 
pentru cititor, bunăoară, 
acele pagini din broșură 
în care sînt demascate 
ritualurile care înjosesc 
femeia cît și acelea în 
care sînt prezentate 
unele istorioare biblice 
despre... moralitate etc.
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INSULA
ZAHĂRULUI5La răsărit de Madagascar, în 

apele albastre și calde ale 
Oceanului Indian, insula 
Mauritius pare un punct 

pierdut Un punct... dulce — s-ar 
putea spune — de vreme ce în 
fiecare an, pe insulă, a cărei su
prafață e de 1 865 km3, se produc 
500 000 -600 000 tone zahăr.

Acum 400 de ani, cînd naviga
torii portughezi au descoperit-o, 
insula era acoperită în întregime 
de păduri tropicale. Dar în secolul 
al XVII-lea a fost adusă aici din 
insula Iawa, trestia de zahăr. Cli
ma s-a dovedit extrem de priel
nică noii culturi. Astăzi nouă ze
cimi din suprafața arabilă a insu
lei Mauiitius e acoperită cu tul
pinile înalte și dulci care dau 

principala ei bogăție în rest se 
cultivă ceai, tutun, porumb, cafea, 
vanilie. Pădurile au fost defrișate 
și despre ele nu mai pomenesc 
decît cintecele și baladele bătrî- 
nilor

La descoperirea ei, insula era 
nelocuită. Istoria sa este istoria 
cultivării trestiei de zahăr. Pentru 
cultivarea acesteia, cuceritorii au 
adus aici cu forța africani, indieni, 
creoli, chinezi Urmașii acestor 
sclavi ai zahărului alcătuiesc azi 
populația pestriță a insulei Mauri
tius

Zahărul ar fi putut aduce belșug 
locuitoriloi insulei — dar el nu 
le-a adus decît amărăciune. Rind 
pe rînd s au perindat aici — după 
descoperitorii portughezi — colo
nialiștii olandezi, francezi, englezi, 
Aceștia o stăpînesc din 1810.

Noul sosit pe insula zahărului 
este în primul rînd impresionat de 
stricta împărțire care e menținută 
între diverse categorii de locuitori. 
Astfel, englezii sînt toți funcțio
nari în administrația colonială sau 
în fermele care se ocupă de expor
tul zahărului de pe insulă. Fran
cezii alcătuiesc pătura care se 
ocupă de afacerile privind exploa
tarea și prelucrarea zahărului. 75 
de familii franceze stăpînesc plan

tațiile șl fabricile în care lucrează 
oamenii „de culoare". Dintre 
aceștia indienii sînt folosiți în pri
mul rînd pe plantații. în micile 
întreprinderi sau în fabricile de za
hăr lucrează îndeosebi muncitori 
chinezi

Nici o împărțire nu e veșnică pe 
lume și aceea care se bazează pe 
exploatare și împilare cu atît mai 
puțin. însuflețiți de lupta de eli
berare a popoarelor de pe conti
nentul african, locuitorii insulei 
Mauritius au început tot mai mult 
să-și afirme voința de indepen
dență. Acum francezii și englezii 
stăpînesc insula. Majoritatea ex
portului de zahăr e înghițită de 
Anglia și Canada, la preturi sta
bilite de stăpîni. Ce ar fi dacă 
plantațiile ar fi ale mauritienilor 
înșiși ? Dacă ei și-ar putea valori
fica zahărul cum și unde cred ei 
de cuviință ? îndeosebi în rîndu- 
rile tineretului (și e interesant de 
menționat că din cei aproape 
650 000 de locuitori ai insulei, 
peste jumătate au sub 20 de anii) 
aceste întrebări au o largă circula
ție, fiind puse cu tot mai multă 
insistență, cerînd răspunsuri care 
nu mai pot aștepta. Demonstrațiile 
și tulburările din ultimul timp o 
arată din plin. Așa se explică 
faptul că în urma unei recente vi
zite In insula Mauritius, ministrul 
britanic pentru problemele colo
niilor a trebuit să tăgăduiască o 
conferință in problema acordării 
independenței acestui teritoriu. 
Dar In timp ce conferința a fost 
făgăduită pentru sfîrșitul anului, 
pe insulă au fost debarcate acum 
trupe britanice. Pretextul cel obiș
nuit : „menținerea ordinei'. Dar 
ordinea de care au nevoie mauri- 
tienii e cea obișnuită prin inter
mediul libertății, nu cea impusă 
cu armele. De aceea, locuitorii de 
pe „insula zahărului" luptă cu ho- 
tărîre pentru a apropia ziua in
dependentei lor.

R. JIULESCU

Poporul chinez a sărbătorit cea de-a 16-a aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze în condițiile avîntului continuu al construcției socialiste. Republica 
Populară Chineză este astăzi un stat socialist Înfloritor, în care industria cunoaște 
un puternic avînt, se dezvoltă agricultura socialistă, știința și cultura, crește nivelul 
de trai al poporului.

Mari succese au fost dobîndite în industrializarea socialistă a țării. Alături de 
cunoscutul centru industrial Anșan, în prezent extins și modernizat, au apărut noi 

centre siderurgice, centre alo construcției de mașini, ale industriei miniere etc.
Reorganizată pe baze noi, socialiste, agricultura a primit din partea statului 

tractoare și alte mașini agricole, îngrășăminte chimice, cadre de agronomi și zoo- 
tehnicicni. Au fost realizate lucrări de hidroameliorații și de irigare.

în clișeu : combine secerăloare produse de Uzina constructoare de mașini din 
Raifeng, provincia Honon.

Altceva
După cum se știe, se îm

plinesc aproape doi ani de 
cînd țăranii din Peru luptă 
cu arma în mină pentru a 
pune capăt sîngeroasei ex
ploatări la care sînt supuși 
de către marii moșieri. îm
potriva grupurilor de răs- 
cutați din diferite puncte 
ale tării, guvernul a trimis 
polițiști, unități militare și 
chiar avioane de bombar
dament. După fiecare cioc
nire se publică un comu
nicat triumfal, care anunță 
că „rebelii" au fost „în- 
frînți", „zdrobiți", „nimi
ciți" „exterminați pînă la 
unul".

Din păcate pentru autori
tăți, sPuația pe cîmpul de 
bătălie arată altfel decît pe 
hîrtia pe care se tipăresc 
comunicatele. „Extermi- 
nații" continuă să lupte, ba 
mai mult decît atît, ei izbu
tesc aproape de fiecare

dată să pună pe fugă tru
pele guvernamentale.

De curînd în regiunea 
muntoasă Mesa Peladas a 
avut loc o nouă ofensivă a 
unităților de parașutiști, 
căreia ziarele din Lima 
i-au făcut o mare reclamă. 
Se anunța ca un lucru si
gur că, de data aceasta, 
răzvrătiții vor fi fără doar 
și poate „lichidați cu desă- 
vîrșire". Socoteala din ca
pitală nu s-a potrivit însă 
nici acum cu cea de pe 
front. După trei saptămîni 
de lupte îndîrjite, parașu- 
tiștii au trebuit să se lase 
păgubași, după ce aproape 
o sută dintre ei fuseseră 
uciși și alte cîteva sute 
răniți.

La cîteva zile după îna
poierea soldaților și-au fă
cut apariția la Lima și 
patru ofițeri care fuseseră 
luați prizonieri. La început 
s-a crezut că reușiseră să 
evadeze din captivitate. 
Pînă la urmă însă adevă
rul a ieșit la iveală. Țăra
nii i-au ținut cîteva zile în 
mijlocul lor, obligîndu-i să 
se îmbrace și să mănînce la 
fel ca și ei. Domnii ofițeri au 
declarat indignați că nu în
țeleg nici acum cum de n-au 
murit de foame și de frig, 
„închipuiți-vă, am umblat 
desculți!“ — a strigat unul 
dintre ei. Întrebat cum 
mergeau țăranii, domnia sa 
a răspuns printre dinți: 
„Tot desculți. Dar cu ei e 
altceva".

Tocmai de aceea s-au răz
vrătit țăranii din Peru. Ca 
să nu mai fie socotiți „alt
ceva".

N. MINEI

adio - eleviziune
Din programul pe sâptâmîna 10—16 octombrie 1965

RADIO

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

EMISIUNI PENTRU SATE ; Duminică : 
programul I : 7.30 — Jurnalul satelor ; în 
fiecare zl de lucru : programul I î 5.15 — 
Jurnalul satelor.

DUMINICA : programul I : 9.30 Cîntece 
de dragoste si jocuri populare. 11.05 „Răs
punsuri la cererea ascultătorilor" — muzică 
populară. 20.15 Teatru la microfon — 
„Gloria", de Nazim Hikmet ; programul II : 
6.20 „Slăvită fii Republică" — program de 
cîntece. 8.30 „Pe poteca de la stînă" — cîn
tece ciobănești șl jocuri populare. 10.35 Mu
zică populară cerută de ascultători. 14.30 La 
microfon : Satiră și umor. 16.15 „Joacă fete 
și flăcăi" — emisiune de jocuri populare.

LUNI s programul I : 11.30 Muzică popu
lară cerută de ascultători. 14.08 Popas fol
cloric pe plaiuri muntenești. 20.20 intcrprcțl 
ai muzicii populare : Raveca Săndulescu ; 

programul II : 12.00 Pagini alese din creația 
corală românească. 13.08 Din folclorul mu
zical al popoarelor. 16.00 Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri. 21.15 Din co
moara folclorului nostru : Trei vechi jocuri 
populare din Moldova. Prezentare de Con
stantin Pricliicl (montaj muzical-literar).
22.30 Moment poetic. Versuri de Mihal Emi- 
nescu.

MARTI : programul I : 8.03 Tineri inter
pret! de muzică populară. 10.30 Cîntece și 
jocuri populare. 17.15 Dialog cu ascultătorii. 
La microfon, scriitorul Toma George Mcio- 
rescu. 17.30 Melodii populare cerute de as
cultători ; programul II : 9.05 Muzică popu
lară oltenească. 19.30 Teatru la microfon — 
„Ultima oră" de Mihail Sebastian. 21.15 Me
lodii populare La cererea ascultătorilor.

MIERCURI : programul I : 7.30 Sfatul me
dicului : Plantele și ceaiurile medicinale. 
7.35 Cîntece și jocuri populare. 13.30 Con
cert folcloric. 19.00 Muzică populară inter
pretată de Petre Săbădeanu și Gheorghe 
Stănică. 21.45 Vechi melodii populare : Hora 
luncii, „Nu vreau să îmbătrînesc", „Cînd 
toca la Radu-Vodă“, „Astă iarnă" ; progra
mul II s 12.30 Soliști șl orchestre de muzică 
populară. 15.45 Cîntece Inspirate din lupta 
partidului. 18.10 Scriitori ai secolului XX 
— I — Mlhail Sadoveanu. 20.50 Schimb de 

roluri : Margareta Pîslaru interpretează 
cintecele populare „Sînt oșancă bine-mi 
pare", „Bade pălărie nouă". „Supărat ba- 
dea-i de-aseară“ ; Angela Moldovan inter
pretează melodiile de muzică ușoară : 
„Mi-am pus busuioc în păr" de Ion Vasiles- 
cu, „Dor mi-e de badea" de Mișu Iancu.

JOI : programul I î 12.10 Călătorie muzi
cală prin regiunile patriei. 15.00 Fragmente 
din opera „La seceriș" de Tiberlu Bredl- 
ceanu. 16.15 „Un sat cu vechi tradiții cora
le" : Săliște — Regiunea Brașov. Prezintă 
compozitorul Gheorghe Șoima dLn Sibiu.
17.30 Folclor muzical nou și jocuri popu
lare : programul II : 11.10 Muzică populară 
Interpretată de Maria Stcrlan și Ștefan Tu- 
dorache. 19.05 Din comoara folclorului nos
tru — Cîntece și jocuri populare din Tara 
Moților.

VINERI : programul I : 10.05 Cîntă orches
tra de muzică populară „Flacăra Prahovei" 
din Ploiești. 21.30 „Doină, doină, cîntec dul
ce" — program de doine și jocuri populare; 
programul II *• 9-30 Melodii populare din 
Transilvania. 14.45 „Așa-i jocul pe la noi" — 
program de jocuri populare. 15.45 Drag îmi 
este satul meu — melodii populare. 21.15 
Cîntece și jocuri din Regiunea Crișana.

SlMBATA : programul I : 11.30 .,La mîn- 
dra pe ulicioară" — cîntece și jocuri popu
lare. 13.30 Înconjurul lumii în treizeci de 
minute și unsprezece melodii. 14.08 Din cin
tecele șl dansurile popoarelor. 18.03 Muzică 
populară interpretată de Dan Moisescu ; 
programul II : 8.30 Melodii populare. 11.10 
Melodii populare la cererea ascultătorilor.
15.30 Cîntă Georgeta Anghel și Iosif Mihuț 
— melodii populare. 16.00 Selecțiuni din 
opereta „Lăsațl-mă să clnt" de Gherase 
Dendrino.

TELEVIZIUNE

DUMINICA

11.00 Emisiune pentru sare : Din program :
— Ce știți despre Golească ? — Forma
ții ale Ansamblului de cîntece și dan
suri „Ciprian Porumbescu" din Su
ceava.

13.15 Duminică sportivă. Dinamo-Crișul
Oradea ; Rapid—Dlnamo Pitești. In 
afara programului fotbalistic obișnuit, 
în această duminică se va transmite 
de la Pardubice (R. S. Cehoslovacă) un 
important concurs internațional hipic.

21.00 Melodii... melodii (emisiune muzical- 
coregrafică).

21.30 Teatru în studio : „Seară de toamnă" 
de DUrrenmatt.

LUNI

20.40 Film „Cronica unul bufon".

MIERCURI

20.00 Teatru : „Domnișoara Nastasla" dc
G. M. Zamfirescu.

JOI

20.00 „Debuturi".
21.15 Film „Casa Ricordi".

VINERI

21.30 Treizeci de minute cu artista Eugenia 
Popovlci.

22.00 „Muzică pentru toți" — Emisiune mu- 
zical-coregrafică.

SlMBATA

21.00 Maeștrii genului scurt : Ion Slavici.
22.40 Muzică ușoară instrumentală.



satiră și umor ALBINA satiră și umor

NUMĂRĂTOARE NOUĂ
Spre ziuă, toamna cea drapată 
In aurie catifea
Sosi la noi ca ți-altă dată 
Cică bobocii-a număra.

Ascunsă-n frunze-ngălbenite, 
Cu ochiul ei cel indiscret 
Privea la halele tixite 
De somnolentul păsăret.

Dar cum era puțin răcită
A strănutat: —Hapciu, scuzați! 
Și-acest „hapciu**, într o clipită, 
Stîrni bobocii ingrășați.

Iar ferma, cit era de mare,
Vui de-un vesel gigîit:
— Cucoană toamnă, prin urmare. 
Ca să ne numeri ne-ai trezit?

Păi azi, la ferme, scumpă doamnă, 
Bobocii ies val după val,
De-i primăvară, iarnă, toamnă —> 
Și-s numărați... industrial!

MIHAIL COSMA

Instantanee
Unde se găsesc cărbuni

La școală, în ora de geo
grafie. Profesorul răsfoiește 
încet filele catalogului. Pînă 
la urmă, degetul său arătător 
se oprește asupra unui nume.

— Popescule ! Știi unde se 
găsesc cărbuni în țara noas
tră ? Popescu, dintr o singură 
răsuflare dă răspunsul:

— în tara noastră avem căr
buni, în special, pe Valea Jiu
lui și pe rampa gării Ardud, 
raionul Satu-Mare.

— Măi băiețaș nu cunoști 
geografia ! îl întrerupe profe
sorul.

— Ba o știu ’
— Atunci ce legătură are 

gara Ardud cu întrebarea mea?
— Are, că acolo s-au desco

perit nu demult cîteva tone 
de cărbune pur

— Popescule. lasă cărbunii 
ăia în pace. îi știu și eu. Da
tează din 1964. Au fost descăr
cat! pentru școlile din comu
nele Stîna. Socond și Ghi- 
rișa. Sfaturile populare respec
tive n-au luat măsuri să-i ri
dice și să-i transporte, așa că 
au împietrit pe rampa gării. 
S-au transformat în rocă.

— Tovarășe profesor, asta 
ține de geologie.

— Ba ține de o proastă gos
podărire, materie la care 
președinții sfaturilor populare 
din Socond, Stîna și Ghirișa 
au cam rămas corijenti. Așa 
că, dac-aș fi în locul lor, căr
bunii ăia nu m ar lăsa rece, 
și, pînă nu mi-aș da corijenta, 
aș sta ca pe jeratic.

Cinematograf... 
pe două voci

De curînd, ajuns în comuna 
Răpsig din raionul Gurahoț, 
am vrut să văd și eu un film 
la căminul cultural. Sosind 
după începerea jurnalului, am 
intrat în sală pe întuneric și 
m-am așezat la întîmplare pe 
un loc dibuit cu ajutorul mîi- 
nilor. Apoi mi-am îndreptat 
privirile spre ecran. Pe pînză, 
în cadrul jurna.lului de actua
lități, se vedeau niște ruine, în 
timp ce comentatorul spunea:

— în aceste locuri s-au des
coperit recent urmele unei a- 
șezări dacice. Locuitorii ei fo
loseau ...

— ...Baia populară din sa
tul Pămînteni, deschisă de cu
rînd 1 a intervenit o altă voce 
din întuneric

N-am dat importantă, rămî- 
nînd mai departe cu privirea 
asupra ecranului. Jurnalul 
cinematografic se mutase la o 
fermă. Prezentînd niște- porci 
foarte grași, comentatorul pre
ciza :

— Acești porci pe care îi ve
deți capătă o bună îngrijire, 
fiind adăpostiți...

— ...Pe terenul de sport al 
comunei Jucu din raionul 
Gherla 1 s-a auzit din nou o 
altă voce.

— Ce-i așta ? am întrebat în 
șoaptă p^'vecinul din dreapta 
mea

— A, nimica toată 1 La noi, 
la căminul cultural, sînt în 
aceeași sală și filmul și televi
zorul. Acum s-a nimerit să fie 

la amîndouă jurnalul și se a- 
mestecă vocile.

Am început să ascult amu
zat. Pe pînză se vedea o casă 
de nașteri de undeva din nor
dul Moldovei. Comentatorul 
cinematografului dădea expli
cații:

— Părăsind casa de nașteri, 
mamele sînt sfătuite de medic 
să-și hrănească sugarii, în pri
mul rînd, cu ...

— ...Bilete de teatru pentru 
„Opera de trei parale" pot fi 
găsite la... prezentatorul de 
reclame.

în continuare, jurnalul în
fățișa un muncitor de la o 
fabrică de încălțăminte. Vocea 
comentatorului spunea :

— Acest muncitor a econo
misit într-o lună o însemnată 
cantitate de talpă din care...

— ...Restaurantul „Dunărea" 
servește în fiecare seară exce
lente fripturi la grătar I com
pletă crainicul televiziunii.

Cînd s-a terminat jurnalul 
de actualități și s-a aprins lu
mina în sală, m-am dus la di
rectorul căminului cultural 
care ședea în față, spunîndu-i 
fără ocol:

— Da' bine, tovarășe, de ce 
nu mutați televizorul din sala 
cinematografului ? Că doar a- 
veti unde ! Altfel, sătenii care 
vin pentru film or să-ti facă...

—... O frectie bună numai 
cu „Diana" 1 mă completă crai
nicul postului de televiziune, 
în cadrul reclamelor ce le 
transmitea.

V. D. POPA

BoBîrNaCe
Mie însumi

Epigrama cît de tare 
Poate fi, cu-ardei. cu sare, 
Și caustică să fie
Dar... să nu mi-o facă mie.

Epigramiștilor

Nu face val orice-adiere 
Și nu e mare orice lac, 
Nu toate muștele fac miere. 
Nici toți epigramiștii-au ac.

Unui conferențiar nepregă
tit

Maestre, cînd te ascultăm 
Despre Beethoven ce ne spui, 
Toți cei din sală regretăm 
Că n-avem beteșugul lui.

AURELIAN PĂUNESCU

Căminul cultural din co
muna dobrogeană Cotu- 
Văii s-a prezentat foarte 
slab cu piesa „Povestea", 
căreia îi făcuse o mare re
clamă

La „Povestea" prezentată, 
Spectatorii toți constată 
Că reclama voastră este
O... ridiculă poveste l

AL C. ALDEA

Atelierul de cojocărie din 
Agighiol-Tulcea nu are so
bă

Nu ia nimeni vreo măsură 
De atîția ani încoace 
Că nu trebuie căldură 
Cîtă vreme sînt cojoace !

Oficiantul sanitar Dumi
tru Năslase din Ferești- 
Vaslui își p;crde vremea 
cu băutura

Rost să-l cauți nu are, 
Pierdeți timpul, dragii mei, 
Că îl cauți pe-o cărare 
Iar Mitică e pe trei !

GH. ZANEA
Unui codaș

Despre dînsul cînd vorbesc 
„Melcul" toți îl poreclesc. 
— Si regretă ?

— Vă-nșelați: 
Nu el! melcii-s indignați...

Unui vînzător de Ia un 
raion de încălțăminte

E vioi, curtenitor, 
Vînzător fără pereche I 
Știe cît porți la picior 
După cum miști din ureche.

G. DRAGĂNESCU

Unui responsabil de maga
zin sătesc

Magazinu-i bine asortat 
Dar pentru sezonul expirat.

Unuia care-și (ine nasul 
sus

Nasu-i tot ureînd, el are
Șanse de...alunizare !

Unui gestionar bețiv

Vinde cu bucata, 
Bea cu ridicata !
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