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ÎNCEPE UN NOU AN 
DE ÎNVÂȚĂMÎNT 

AGROZOOTEHNIC
n primele zile ale lunii noiembrie se vor des
chide în întreaga țară cursurile agrozooteh
nice de masă. Ele se vor desfășura neîntre
rupt pînă în luna aprilie a anului viitor.

Pentru continua îmbunătățire a desfășurării 
cursurilor și obținerea de rezultate superioare în ce 
privește însușirea cunoștințelor predate la cercuri. 
Consiliul Superior al Agriculturii a elaborat noi in
strucțiuni privind organizarea învățămîntului agro
zootehnic'- de masă. Potrivit acestor instrucțiuni, în- 
cepînd din această toamnă, se prelungește durata 
de desfășurare a cursurilor. Ele vor începe în
tre 1—15 noiembrie și se vor încheia la 15—30 
martie pentru cursanții din sectorul vegetal și 
de la 1 noiembrie la 30 aprilie pentru cei din 
sectorul creșterii animalelor. In felul acesta durata 
cursurilor se prelungește cu o lună pentru cei care 
lucrează în sectorul vegetal și cu două luni pentru 
cei din sectorul creșterii animalelor.

Odată cu prelungirea perioadei de desfășurare 
a cursurilor se reduce și numărul de lecții și anume, 
în loc de 25—30 lecții cîte se țineau în anii prece
dent, se vor ține numai 18—20 lecții. în aceste con- 
di;' urmează să se țină cîte o singură lecție pe 
săp iinînă în loc de două cîte s-au ținut pînă acum. 
Astfel, cursanții vor avea timp suficient pentru a stu
dia manualele, planșele și celelalte materiale didac
tice pe care le au la îndemînă, pentru a-și însuși 
cunoștințele necesare în condiții bune șl a se pre
zenta la cercuri bine pregătiți. De asemenea, această 
măsură va face ca oamenii să-și poată programa 
mai bine treburile zilnice pentru a participa cu re
gularitate la lecții și a avea în acest fel o frec
vență corespunzătoare. în această privință este bine 
de știut că un cursant nu poate promova în anul 
următor de studii, dacă nu a luat parte la preda
rea a cel puțin 15 lecții și nu a reușit să-și însu
șească bine cunoștințele predate.

Avînd în vedere numărul mai mic de lecții, Con
siliul Superior al Agriculturii a revăzut conținutul 
nanualelor folosite în anii precedenți și le-a îmbu- 
lătățit pentru a corespunde noilor cerințe. Astfel au 
ost tipărite 11 titluri de manuale în peste 300 000 
de exemplare pentru anul I și III de învățămînt. în 
inul II urmează să se folosească manualele editate 
n anul trecut, din care se vor preda acele lecții 
sare corespund nevoilor de producție ale unității 
espective.
De asemenea, au fost editate peste 80 teme de 

ilanșe didactice în culori în circa 1 000 000 de exem
plare. Acestea, ca și cele editate în anii precedenți, 
ronstituie un material didactic valoros care se re- 
.^/andă cu toată insistența să fie folosit de lectori 
a "expunerea lecțiilor.
Experiența de pînă acum arată că o contribuție 

nsemnată la buna desfășurare a învățămîntului o 
iduc casele laborator din cooperativele agricole de 
iroducție. în ultimul an acestea au fost aprovizio- 
late cu aparate și utilaje de laborator, cu un nu- 
lăr însemnat de planșe, colecții de semințe, insec
ure, mostre de plante, cu literatură științifică și alte 
nateriale care pot fi folosite cu mult succes pentru 
:profundarea cunoștințelor. Tot în cadrul casei la- 
orator, se pot prelucra cursanților rezultatele obți- 
ute pe loturile demonstrative ca și metodele de 
icru folosite pe aceste loturi, se pot organiza con- 
ultații pentru lămurirea unor probleme expuse la 
reții și pe care cursanții simt necesitatea de Cț lq 
profunda.
Pentru ca expunerile de lecții să se ridice la urț 

ivel corespunzător, lectorii au obligația să adap- 
îze conținutul lor la cerințele concrete ale produc- 
ei în unitățile agricole respective și să folosească 
xemple convingătoare izvorîte din experiența de 
roducție proprie și a unităților fruntașe apropiate. 
1 același scop, este necesar ca lecțiile să fie în- 
oțite ori de cîte ori este posibil de demonstrații 
ractice. Acestea vor fi executate în fermele de ani- 
ale, la semănăturile de grîu, la organizarea răsad- 
țelor, în atelierele de reparații etc, în funcție și în 
rînsă legătură cu conținutul lecțiilor ce se predau. 
Eficacitatea învățămîntului agrozootehnic depinde 
s mai mulți factori din care unul foarte important 
ite interesul pe care fiecare cursant îl manifestă 
ii. u a participa cît mai regulat și a-și însuși cît 
ar bine cunoștințele predate la cursuri.
Ca și în anii trecuți, pentru țăranii cooperatori 
icuprinși la învățămîntul agrozootehnic de masă 
■ organizează cicluri de 10—12 conferințe care se 
:pun în cadrul căminelor culturale. Consiliul Su

ing. MARTIN PETRE 
adjunct șef de secție 

Consiliul Superior al Agriculturii

Maria împărat și fiica ei vin adesea im preună la bibliotecă ; fișele lor cuprind 
numeroase titluri de cărți

(Continuare in pag. 3-a)
O repetiție a brigăzii artistice de agitație a căminului cultural din Obreja, 

Banat
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Noua Casă de culturi a tineretului din lăți
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UNIVERSITATE
POPULARĂ
De multă vreme, la câminul cultural din Stoe- 

nești-Caracal, nu se simte nevoia de a-i mo
biliza pe oameni la acțiunile culturale. Cea 

mai eficace muncă de lămurire in această direc
ție o face însăși calitatea manifestărilor care 
au loc.

Tovarășul Constantin Ionescu, in cei trei ani de 
cind este director al căminului, a acumulat o ex
periență care ii permite sâ organizeze in așa fel 
activitatea incit să răspundă setei nesecate de 
cultură a sătenilor. El a găsit soluții lăudabile 
pentru a răspîndi prin intermediul manifestărilor 
o cultură multilaterală. La cămin se organizează 
acțiuni menite să le dea sătenilor un larg orizont 
de cunoștințe.

Un capitol important îl ocupă propaganda agro
zootehnică. Aceasta nu se face prin conferințe 
lungi, „savante', lipsite de atractivitate, ci înde
obște prin așa-numitele întîlniri cu specialistul în 
cadrul cărora inginerul sau tehnicienii, pornind 
de la un fapt petrecut în viața cooperativei, dau 
sfaturi și discută cu oamenii despre muncile agri
cole la zi sau despre creșterea animalelor.

O altă formă de activitate care servește ace
luiași scop de propagandă agrotehnică este și 
seara comparativă. O amintim nu pentru ineditul 
el, căci asemenea seri au loc la multe cămine, ci 
pentru faptul că ea este susținută de Marin Țencu, 
președintele cooperativei agricole de producție, 
un neobosit activist cultural.

In afara acestei laturi de activitate legată de 
problemele producției, căminul din Stoeneștl mal 
joacă rolul unei mici universități populare. Dacă 
la oraș, universitățile populare au cicluri de con
ferințe, la sate existînd condiții specifice, căminul 
trebuie să se adapteze acestora. $1 la Stoenești 
s-a reușit acest lucru, cuprinzîndu-se o bogată 
arie tematică. V-o prezentăm pe scurt.

ȘTIINȚA. Cum a apărut șl se perpetuează viața 
pe pămlnt. Despre planete. Somnul șl visele. Su
perstiții șl prejudecăți. Cibernetica — lată numai 
cîteva dintre problemele dezbătute în cadrul se
rilor științifice. Manifestarea este completată do 
rubrica Știați că î în care se dau vești despre 
ultimele cuceriri ale științei. Aici este cazul să

subliniem seriozitatea cu care cadrele didactice 
pregătesc manifestarea culturală. Ele apar în fața 
spectatorilor după o prealabilă și temeinică do
cumentare.

LITERATURA. Nu vom mai aminti tradiționalele 
recenzii și prezentări de cărți. Comemorarea scri
itorului Vasile Alecsandri s-a făcut printr-un me
dalion care a cuprins o expunere asupra vieții 
acestuia și lecturi din opera sa. Acum se află în 
pregătire un medalian Zaharia Stancu. Folosim 
acest prilej pentru a da o sugestie. Prin manifes
tări asemănătoare pot fi prezentați în afară de 
scriitori și muzicieni, artiști plastici, oameni de 
știință din țara noastră sau de peste hotare.

Tot pe teme literare s-a organizat un concurs- 
ghicitoare cu elevii. Foarte bine, dar pe cînd un 
concurs ghicitoare deschis tuturor cititorilor, indi
ferent de vîrstă ?

FRUMUSEȚILE PATRIEI. In afara obișnuitelor că
lătorii pe hartă care i-au purtat pe cei din Stoe
nești la Porțile de Fier sau pe întinsa cîmpie a 
Bărăganului, au loc și acțiuni complexe. Men
ționăm simpozionul la care au luat cuvîntul trei 
profesori pentru a prezenta diferite aspecte ale 
satului nostru contemporan. De asemenea, o seară 
culturală a cuprins manifestarea intitulată : Vă 
cunoașteți bine patria ?, înfățișîndu-se printr-o 
ingenioasă formulă — întrebări puse de pe scenă 
și răspunsuri din sală — aspecte din viața țării 
noastre.

DIN LUMEA LARGA. Și în ceea ce privește pre
zentarea problemelor de politică internațională, 
Ideea care străbate activitatea căminului, din Stoe
neștl este respectată. Activiștii culturali nu merg 
pe linia cea mai comodă de a prezenta știri pe 
care sătenii le-au ascultat la radio sau le-au citit 
în ziare. Expunerile de sinteză cum a fost cea 
despre cartea Geografia foamei — stirnesc inte
resul auditoriului. In același timp, sătenilor li se 
dă posibilitatea să cunoască viața din alte țări 
mai îndepărtate. Recent, în fata unui planiglob li 
s-a vorbit despre Republica Malgașă.

PE TEME DE EDUCAȚIE. Acest capitol se adre
sează în special tineretului. Manifestările abor-
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Duminică, 17 octombrie, pe 
scena căminului cultural din 
comuna Grăniceri, raionul 
Criș, s-a prezentat o nouă 
formă de manifestare cultura
lă, Dialog scenic, înrudită cu 
Dialog la distanță, organizat 
de Televiziunea română. La 
acest concurs — ne informează 
corespondentul Petre Botașiu 
— s-au întrecut artiștii ama
tori din comunele Socodor și 
Grăniceri. în fața celor 350 de 
spectatori și a unui juriu for
mat din șapte persoane au 
evoluat solistele de muzică 
populară Llvia Rus din Grăni
ceri și Maria Vorindan din 
Socodor, cărora li s-au acor
dat și premii, soliștii de mu-

CARNET
CULTURAL

zică ușoară Maria Ardeleanu 
șl Dorel Pecican, cei mai tineri 
interpreți, Cornelia Oprea și 
Radu Puticiu, de asemenea 
premiați, Ion Farcu și Senti 
Vorindan, cei mai vîrstnici 
interpreți, formațiile de dan
suri din cele două comune, 
Iar în cadrul numărului la a- 
legere, comuna Socodor a 
prezentat brigada artistică 
care a popularizat realizările 
și fruntașii din cooperativa a- 
grlcolă. iar comuna Grăniceri 
familia de artiști amatori — 
Mateuș.

I,a sfîrșitul concursului, re
zultatul de pe tablă a dat sa
tisfacție ambelor comune, care

Moș Dumitru 
Stanciu, Zis Cio- 
banu, are 74 de 
ani. A văzut mul
te, a trăit multe,- 
a colindat cu oile 
pe sub munții de 
la izvoarele Pra
hovei și are ce
povesti. Nu-i de 
colea să lași în
urmă șapte de
cenii. Totuși, a-
nul cel mai bogat
în evenimente 
din viața lui este 
1965, Anul în ca
re moș Stanciu a 
■făcut cunoștință 
cu televizorul, la 

el acasă, în satul Aluniș. I-a plăcut 
mai ales emisiunea Atlas folcloric. 
Intr-o bună zi, a pus mina pe toc 
și a așternut cîteva rînduri către 
Televiziunea din București: „Ar 
74 de ani și cînt la cimpoi de cînd' 
mă știu. Aș vrea să apar și eu la 
televiziune. Cum să fac ?“ Răspun
sul a fost prompt: „Adresați-vă 
celei mai apropiate Case de creație"

Și-a luat moș Dumitru cimpoiul 
ți a coborît din satul lui dintre mă
guri, la Ploiești. Tovarășii de la 
Casa creației populare l-au pus să 
ciute, iar el a arătat ce poate. S-a 
umplut încăperea de cîntec doinit 
și săltat. O dată cu cimpoierul, co- 
borîseră la cîmpie și zvontlt- tălăn
gilor, și șopotul apelor, și freamă
tul fagilor. „Ei ?“ a întrebat scurt 
moș Dumitru, cînd a isprăvit. Dar 
tovarășii nu i-au răspuns imediat. 
Ei se gîndeau cît de adinei și fără 
fund sînt zăcămintele de frumusețe 
mereu tînără ale folclorului nostru, 
cît de fără număr sînt talentele !

Descoperit la 74 de ani, moș Du
mitru Stanciu a apărut curînd pe 
micul ecran, în cadrul teleemisiunii 
Dialog la distanță, ca cel mai bătrîn 
interpret din regiunea Ploiești. După 
aceea, a fost invitat să meargă *•' 
litoral cu ansamblul folcloric * t 
Casei creației populare.

— Ai mai văzut vreodată litora-
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Iul, moș Dumitre ?
— L-am văzut acum cinzeci șl 

ceva de ani, în cătănie.
— N-ai să-l mai recunoști. A în

tinerit.
— Ca și mine. Eu nu-s talent 

tînăr ?
Vioi, glumeț și aureolat de pre

miul de la teleemisiunea Dialog la 
distanță. Dumitru Stanclu-Ciobanu 
a iscat pe litoral valuri de aplauze. 
Copiii, cînd îl vedeau pe stradă, 
strigau :

— Uite-l pe moșul de la telmizor!
Devenise cunoscut în cîteva luni. 

Dar nu i s-a părut un miracol: el 
cunoștea de mult puterea neseca
telor izvoare ale artei populare.

N. CULCEA

dează probleme interesante. In luna septembrii 
o seară culturală a avut ca preocupare dez 
terea atitudinii față de familie.

O altă manifestare anunțată cu un titlu agite 
toric, bine ales : Vă socotiți un om modern ? s- 
referit Ia comportarea în societate.

Păcatul acestor manifestări este că se mulțumes 
să plutească în sfera generalului, fără a concn 
tiza au exemple din comună problemele puse I 
discuție. Să nu se mulțumească activiștii culturo 
„să bată șaua' ci să spună lucrurilor pe num 
Numai așa se va putea vorbi de eficacitate.

Am prezentat numai o parte din manifestări 
căminului din Stoenești, grupîndu-le pe problem 
Gama lor este mult mal largă, fără a mai soc< 
șl viața artistică, lată deci un cămin care reușeț 
să dea oamenilor într-adevăr cultură, fiind o mi 
universitate populară.

A. CROITORII

au totalizat același număr de 
puncte. Dialogul scenic de la 
Grăniceri, urmărit cu mult in
teres de spectatori, a consti
tuit totodată șl un valoros 
schimb de experiență între 
artiștii amatori din comunele 
Socodor și Grăniceri.

★

Pentru executarea la timp a 
tuturor lucrărilor agricole de 
toamnă în comunele și satele 
raionului Mizil s-a inițiat — 
așa după cum relatează Vasile 
Porumboiu — o serie de acți
uni culturale eficiente. Astfel,

în comunele Smîrdan, Sălciile, 
Cioranu de Jos, consiliile de 
conducere ale căminelor cul
turale șl ale cooperativelor a- 
gricole au editat foi volante, 
care s-au dovedit a fl adevă
rate stimulente pentru țăranii 
cooperatori. De asemenea, *" 
punerea conferinței Cum pa
tern obține recolte mari de grîu, 
care redă experiența G.A.C. 
Săhăteni, raionul Mizil, și a 
cooperativei agricole Boldu de 
Sus, raionul Rm. Sărat, în cul
tura griului, a contribuit la 
popularizarea metodelor înain
tate de muncă.
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ALBINA 3

Preocupări in zootehnie

RĂSPUNS LA DOUĂ ÎNTREBĂRI
CUM RĂMÎNE CU PAȘUNATUL

Ion Țăran și alți membri ai coo
perativei agricole din Oarda, raionul 
Alba, au pus cîteva întrebări și aș
teaptă răspuns. Una ridică o problemă 
de interes personal. Și foarte bine, 
încredințați de foloasele pe care le pot 
avea de pe urma animalelor, pe lîngă 
gospodăria personală, oamenii și-au 
cumpărat vaci cu lapte. Alții sînt pe 
cale să le urmeze pilda și s-au gîndlt 
bine, pentru că vor avea numai de 
cîștigat Dar vitele au trebuință de 
*'r,anâ iarna trebuie să fie hrănite în 
> b>5d, iar din primăvară pînă-n toam
nă, cît îngăduie timpul, la pășune. 
Așa stau lucrurile peste tot. Dînd do
vadă de înțelegere și avînd și posi
bilități (cooperativa dispune de 456 
hectare pășuni), conducerea cooperati
vei agricole a repartizat teren de 
pășunat pentru vitele proprieta
tea personală a membrilor coope
ratori. De cum a dat iarba și 
pînă la mijlocul lunii septembrie, 
vitele au păscut în liniște. Și a 
fost bine. .Acum nu mai pasc, pentru 
că nu scanai îngăduie. De asta zic, Ion 
Țăran și ceilalți : „Cum rămîne cu 
pășunatul vitelor proprietate perso
nală ?“ Gheorge Hațegan, Ion Romo- 
șan, Achim Ghiura, învinuiesc con
ducerea cooperativei că ar fi luat 
niște măsuri nedrepte. „Ce sînt de 
vină vacile?" Așa-i. De unde să știe 
ele că, pe o anume porțiune, n-au 
voie să calce ? Dar dacă nu știau va
cile știau stăpînii.

Ți-aduci aminte tovarășe Ghiura ? 
Decenii de-a rîndul nimeni din cîrmui- 
torii comunei și nici alții nu s-au 
f«idit la întreținerea pășunii. Și de 

‘k iei mereu și nu mai pui, pînă la 
urmă nu mai rămîne nimic. Iată 
scopul pentru care s-au luat măsuri de 
supraînsămînțare a terenului de pă- 

Cum ne
o casă

construim
de Jocuit

șunat. Deocamdată 80 de hectare. A- 
sta, firește, a costat ceva. Iarba a 
crescut, frumoasă și fragedă. O știți 
prea bine și mai ales o știu vacile 
„scăpate", ca să zicem așa, de dum
neata și de alții peste pajiște. Le-ați 
„scăpat" așa cum ați scăpat din vede
re că fiind membri cooperatori ar 
trebui să participați la muncă în coo
perativă și dumneata și dumnealor 
Romoșan și Hațegan precum și alții. 
Vi s-a atras atenția o dată, de două 
ori, să vă organizați paza vitelor 
pentru a nu prăpădi semănătura. Și iar 
ați lăsat vitele în pajiște. Unii zic : 
„Ce contează două-trei guri de iarbă?" 
Fiecare se gîndește la vaca lui. Dar 
laolaltă sînt peste o sută. Faceți soco
teala dacă nu se lua măsura amintită 
s-ar fi prăpădit întreaga semănătură. 
Acesta-i răspunsul. Și numai cine vrea 
n-o să înțeleagă.

TARCATE, FRUMOASE... 
DAR LAPTE ?

Unii spun că actuala producție de 
lapte e neîndestulătoare. Că în alte 
cooperative cu aceleași condiții, vacile 
dau lapte mai mult. Au dreptate ? Să 
cercetăm puțin situația. Pe anul în 
curs se prevăzuse o producție de 1 200 
litri pe cap de vacă furajată. Aici, la 
Oarda, aflată pe marginea Mureșului, 
lîngă oraș, dispunînd de peste 600 
hectare pășuni, finețe naturale și 
plante furajere, de construcții zoo
tehnice, trainice, producția de lapte 
planificată e mică. Pînă la 31 august, 
de la fiecare vacă abia s-au obținut 
cîte 800 litri. Deci tovarășii de la Oar
da nu prea au motive să fie mulțu
miți. Tărcate și frumoase or fi ele 
dar... lapte nu prea dau.

In luna mai, cooperativa a primit 
ultimele cantități de tărîțe pentru 
lapte contractat. Au trecut de atunci 
cîteva luni, timp în care vitele n-au 

1

mai primit concentrate. Și prin partea 
locului se spune că : laptele se află 
în troc", adică în concentrate. S-ar 
putea deci rezerva ceva suculente și 
concentrate mai ales că... unii vorbesc 
mereu de venitul bănesc și vorbesc în 
comparație. La cooperativa agricolă 
din Pricaz, raionul Orăștie, zic ei, re
tribuția bănească la ziua-muncă este 
de peste trei ori mai mare decît la 
noi. Care să fie cauza ? Sînt mai a- 
vantajați cei din Pricaz? Au teren 
mai mult și mai bun ? Nu. Am putea 
spune fără teamă de a greși că, din 
acest punct de vedere, Oarda stă mai 
bine. Atunci ? Aceasta e întrebarea. 
Răspunsul ?

Cei din Pricaz au totuși un avantaj 
și anume, experiența acumulată de-a 
lungul anilor (cooperativa agricolă 
ființează de 15 ani). Să ne referim tot 
la ferma de vaci cu lapte. Planul pro
ducției de lapte pe acest an este de 
1800 litri de la fiecare vacă furajată, 
deci cu 600 litri mai mult decît la 
dumneavoastră. Pînă la 31 august, la 
Pricaz s-a realizat de la 136 vaci o 
producție de 142 773 litri de lapte din 
care peste 80 la sută a fost vîndut pe 
bază de contract. La Oarda s-au 

realizat pînă la aceeași dată, de la 108 
vaci 83 658 litri din care s au vîndut 
ceva mai mult de 50 la sută. Din a- 
ceastă situație se poate trage o în
vățătură. Cei din Pricaz au realizat 
din vînzarea laptelui 187 969 lei, în 
timp ce dumneavoastră numai 73 700 
lei. Așadar peste o sută de mii mai 
mult, sumă care face să crească și va
loarea zilei-muncă în bani. Și asta nu
mai de la ferma de vaci. Cam același 
lucru se poate spune și despre alte 
sectoare. Dar se mai poate pune și alt
fel problema. La Pricaz venitul bă
nesc realizat pe cap de vacă furajată 
din vînzarea laptelui este de peste 
1 300 lei. La Oarda ? 684 lei.

Socotim că e cît se poate de lim
pede pentru oricine. Dar ca să spo
rești venitul bănesc al cooperativei 
agricole și prin asta venitul fiecărui 
membru al cooperativei ar trebui ca 
oamenii să pună umărul, să se îngri
jească de ceea ce se numește avutul 
obștesc. Atunci, e cu putință nu numai 
să-i ajungeți pe cei din Pricaz ci și 
să-i întreceți.

CL, MUNTEANU

Organizarea unei dezbateri des
pre frumos și util e binevenită. Mă 
voi referi aici la locuințe. Mulți ță
rani cooperatori își construiesc case 
noi sau își reconstruiesc locuințele. 
Se introduce lumina electrică în tot 
mai multe sate, se amenajează noi 
surse de apă, se construiesc dis
pensare, cămine de copii, creșe, 
școli, cămine culturale, biblioteci, 
centre de radioficare etc., mergînd 
pe drumul desființării deosebirilor 
moștenite între sat și oraș. Tot mai 
multe locuințe frumoase și igienice, 
durabile și ieftine se ridica astăzi 
în satele patriei noastre.

Vechea casă țărănească, din care 
se păstrează elementele valoroase, 
se transformă în locuință modernă 
în care lumina, igiena, organizarea 
spațiului interior și exterior permit 
menținerea sănătății omului și a ca
pacității sale de muncă.

La construirea sau reconstruirea 
locuinței e bine să se aibă în ve
dere în primul tind amplasarea. O 
bună amplasare reprezintă un fac
tor important în construirea unei 
locuințe și trebuie să se țină seama 
de configurația solului, natura sub
solului, orientarea față de punctele 
cardinale, de direcția vîuturilor reci, 
de posibilitățile de organizare ra
țională a lotului individual, de ali
nierea actuală și viitoare a drumu
lui, de felul cum sînt retrase con
strucțiile vecine și de încadrarea în 
specificul local. O altă condiție 
esențială este aceea a fundațiilor. 
Trebuie avut grijă ca înainte de a

O dată cu transformările survenite in viata satului, o 
dată cu creșterea bunăstării materiali și culturale < lo
cuitorilor, satul nostru socialist s-a organizat și se or
ganizează căpătînd o nouă Înfățișare. Sistematizarea 
satelor dă oamenilor posibilitatea să construiască și să 
gospodărească, frumos, util, corespunzător gustului și 
cerințelor vieții civilizate. Se ridică, astfel, o serie di 
probleme legate de construirea locuințelor, a amenajării 
interioarelor și a spațiilor verzi din fața locuințelor. In 
legătură cu aceste probleme, redacția, la sugestiile ci
titorilor, a solicitat părerile mai muîtor cunoscători.

stabili adîncimea fundațiilor, să cu
noaștem nivelul apei din pămînt. La 
executarea fundației este necesar 
să avem grijă ca nivelul cel mai 
înalt al apei din sol să fie cu cel 
puțin 0,50 m sub adîncimea tălpii 
fundației. Se recomandă să se fo
losească pentru fundații materiale 
din resurse locale. Dimensiunile în
căperilor se vor stabili ținînd sea
ma de scopul și folosința pentru 
care se execută. Pentru încăperile 
de locuit și în special pentru încă
perile de odihnă orientarea cea mai 
bună pentru ferestre este S. E. și 
S.V. apoi E și V sau S. înălțimea 
camerelor determină cubajul de aer. 
încăperile prea înalte se încălzesc 
greu, nu sînt plăcute, la aceeași 
suprafață de ferestre reduc lumino
zitatea și sînt mai greu de între
ținut.

Pe de altă parte încăperile prea 
joase sînt neigienice deoarece nu 
asigură primenirea aerului, se ră
cesc repede. De aceea înălțimea 
camerelor este bine să fie de 2,40- 
2,80 m. înălțimea geamurilor trebuie 
să fie de 1,20-1,50 m. iar înălțimea 
ferestrelor de la pardoseală 0,80- 
0,90 m.

O altă condiție ca o locuință să 
fie bună este lumina. Este foarte 
important ca ferestrele să permită 
intrarea soarelui și luminii în ca
meră. Foarte important la construc
ția de locuințe este și încălzitul. 
Pentru aceasta, se recomandă ca 
tavanul că fie izolat în pod. Izola
rea tavanului se poate face cu 

orice material ca : argilă cu paie 
sau pleavă, lipitură de argilă, vată 
minerală, stufit lipit cu argilă. De 
asemenea, pardoselile trebuie să 
fie tari, călduroase, ușor de spălat 
și dezinfectat.

Firește, rîndurile de față nu epui
zează problema pusă în discuție. In 
organizarea unei gospodării perso
nale model intră nu numai diferi
tele tipuri de case, ci și folosirea 
culorilor, ornamentelor, mobilarea 
încăperilor, amplasarea dependin

începe un nou an de 
învățămînt agrozootehnic

(Urmare din pag 1)

perior al Agriculturii și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă au tipă
rit un număr de 27 teme de confe
rințe din care directorii căminelor 
culturale împreună cu conducerile 
unităților agricole, specialiștii agri
coli și organizațiile de masă aleg 
pe acelea care sînt cerute cel mai 
mult de nevoile de producție din 
comuna și satul respectiv. Ele vor 
fi expuse de conferențiari, buni cu
noscători ai problemelor agricole 
cum sînt specialiștii și cadrele di
dactice care predau disciplina „a- 
gricultură" în școli.

Pentru țăranii din zonele necoope- 
rativizate se vor organiza, de ase
menea, cicluri de 8—10 conferințe 
pe probleme specifice acestor re
giuni cum sînt cele de creșterea a- 
nimalelor, îngrijirea pajiștilor natu
rale, cultura cartofului și de pomi
cultură.

O contribuție însemnată la buna 
desfășurare a cursurilor agrozooteh
nice de masă o aduc căminele cul

țelor, înfrumusețarea curții, buna 
gospodărire a grădinii etc. Cititorii, 
sînt încredințat, vor avea multe de 
spus în această privință, după cum 
vor avea poate și dorința să afle 
cît mai multe din experiența altora.

Arhitect IULIU PETRUȚ
Titu, regiunea București

Articol realizat cu sprijinul 
corespondentului nostru 

voluntar
ION PROTOPOPESCU 

turale. Se știe că un număr însem
nat de cercuri țin lecțiile în sălile 
acestor instituții. Pentru aceasta se 
cere ca să se asigure cele mai bune 
condiții de căldură, lumină, curățe
nie etc. Ca și în alți ani și chiar în 
mai mare măsură, multe din lecțiile 
ce se vor preda la cercuri vor fi 
urmate de filme documentare agri
cole și de știință popularizată. Pen
tru vizionarea lor, potrivit cu pro
grama de învățămînt, este necesar 
să existe o colaborare strînsă între 
directorul căminului cultural și lec
torii cercurilor.

De asemenea, ținînd seama de 
nevoile cursanților pentru aprofun
darea unor cunoștințe, căminul cul
tural, prin biblioteca sa, poate veni 
în sprijinul acestora punîndu-le la 
dispoziție material bibliografic ca 
broșuri, ziare și reviste de specia
litate. In această privință este ne
voie să se cunoască programele de 
lecții ale cercurilor și recomandările 
de material bibliografic să fie în 
strînsă legătură cu aceste programe.



de Dragoș VICOL

Era un ger de îngheța răsuîlaiea cailor. Stelele 
de deasupra, din văzduhul sticlos, își pier
duseră strălucirea, erau aproape mate ca 
niște becuri „Tungsram" — sau ca niște ochi 

cu albeață. Frigul pătrundea prin șube și prin pîslari 
și trebuia să te miști încontinuu, să respiri în mă
nuși, să clipești mereu să nu-ți înghețe umezeala de 
sub pleoape.

Era a doua noapte de ger cumplit. Peste zi se mu- 
iase puțin, dar o dată cu înserarea se întețise din nou, 
izvorînd parcă din fiecare piatră, din fiecare cotlon 
de stîncă, din fiecare vale, din fiecare ochi de cer 
pe care apucam să-1 zărim în timpul salturilor. Ne 
bateam de o noapte și o zi întreagă — intrasem într-a 
doua noapte — luînd cu asalt stîncă cu stîncă, că
rare cu cărare. Eram aproape țepeni de frig și din 
cauza aceasta lupta era de două ori mai qrea.

Se vede că plutonierul Șorop și-a dat seama, de 
aceea a dat ordin bucătarilor să pregătească ceai 
fierbinte, cît mai mult ceai. S-a învîrtit tropăind prin 
jurul cazonelor consultîndu-și nerăbdător ceasul lui 
cu capace și privind undeva în sus, spre crestele lu
minate de explozii, pînă au venit conductorii cu caii 
cu samare, iar bucătarii au turnat ceaiul în marmite.

— Repede, mă, haide că s-apropie ora H. Grăbiți 
măi, că-i ger și oamenii îngheață acolo printre stînci 1 
Tatră, Tatră, ger și piatră ’...

Cînd totul a fost gata, s-a mai uitat o dată la ceas 
— „Roscopful-Patent" făcea parte din ființa lui — și 
a poruncit :

— După mine 1... Bucătarii, cazonele iar pe foc 1
Bucătarii înveliseră marmitele în șubele lor, să nu 

se răcească pe drum, totuși plutonierul Șorop grăbea 
pașii, să ajungă mai repede. Drumul era lunecos dar 
caii, cai de munte, huțănași, prudenți, urcau în tropot 
egal potecile prăvălite.

Desen de Liana PETRCIȚIU

— Haideți, măi, haideți, că le-au înghețat oameni
lor rnîinile pe pușii... Tatră, Tatră 1... își îndemna plu
tonierul oamenii și caii.

Sus, spre culmi, noaptea înghețată și lără lună era 
sfîșiată de urletul proiectilelor, de dîrele trasoarelor, 
de țăcănitul mitralierelor. Șorop se îngrijora.

— Pipăiți, măi, marmitele.;. Nu s-o fi răcit ceaiul ?
— E fierbmte-ntîia, don’ majur, nici o grijă 1...
— Atunci grăbiți, măi iștea, grăbiți că-i prăpăd 1 

S-ajungem la ora H. 1
O dată ajunși în spatele liniei noastre au adăpostit 

caii și au luat marmitele în spinare, plutonierul Șo
rop a luat și el una, și au început a se strecura prin
tre stînci, pe buza rîpelor, spre noi.

Firește, nu bănuiam nimic, de-aceea am tresărit pu
ternic cînd am auzit în spatele meu :

— Domnule sublocotenent ! Aruncați bidonul în- 
coa 1... Am adus ceai fierbinte 1 îi geT, anaftinii gei 1

Mi s-a părut o clipă, atunci, că sint pe altă lume. 
Un ceai fierbinte în încleștarea aceea !... Poate că 
am zîmbit cu tristețea omulur care iși dă seama că 
se lasă furat de o amăgire. Totuși am aruncat bi
donul pe zăpadă, pe polei. L-am auzit rostogolindu-se, 
un sunet înăbușit, ciuda!, nefiresc, printre detunături. 
Pe urmă l-am auzit căzînd aproape de mine M-am 
întors să privesc o clipă în urmă. Șorop se tîra pe 
zăpadă trăgînd marmita după dînsul și chemînd :

— Măi I Pssst 1... Aruncă bidonul să-ți dau ceai 1... 
Acu’ l-am luat de pe foc 1...

Am băut ceaiul, fierbinte rum era. din citeva înghi
țituri. Și m-am simțit dintr-o dată altul. M-am arun
cat lîngă pușcașul mitrahor și i-am spus să se tîrîie 
în urmă să bea și el. Aveam să-i țin eu locul la pușca 
mitralieră.

Se întîmpla ceva de necrezut : în vuietul acela de 
explozii, de gloanțe care șuierau sub fulgerările de 
lumină, beam ceai fierbinte adus de niște oameni cu 
prețul vieții lor, pe niște cai de munte, prin potopul 
de lier și de foc al războiului. Se bea ceai. Pe zăpada 

pătată de funingine, cei cîțiva oameni mișunau ca 
niște mogîldețe de colo pînă colo. Și mișuneala loz 
hotăra, în clipele acelea, rezultatul bătăliei. Beam 
ceaiul și ni se părea că bem o băutură miraculoasă, 
de viață lungă. Și dintr-o dată armele începură să 
aibă alt glas ; și ecourile munților au început să aibă 
alt glas...

— Așa băieți, așa băieți 1... Peste cîteva ceasuri 
vin iar 1 ne-a strigat plutonierul Șorop și a dispărut.

După plecarea lui Șorop, a venit un agent de la 
companie și mi-a întins un ordin. „Le sîntem supe
riori, ne-am încălzit. Le sîntem superiori, ne-am în
călzit. La racheta roșie cu trei stele vei ataca pu
ternic cota 1003 din flancul drept. Opt. Comăniță.* 
Mi-am anunțat comandanții de grupă. I-am fixat „că
țelușei' lui Pană, un nou amplasament și am execu
tat mișcările spre noua direcție de atac pe nesim
țite. Pe urmă am așteptat. Am așteptat racheta. Și în 
momentele acelea m-am gîndit la Șorop. Parcă mi-era 
teamă să nu i se întîmple ceva coborînd spre trenul 
regimentar. Să nu-1 surprindă vreun proiectil rătăcit. 
Să nu primească vreun ordin care să-1 împiedice să 
revină cu marmitele pline cu ceai fierbinte îmi sim
țeam sîngele circulînd cald prin vine, pînă-n vîrful 
degetelor de la picioare și-mi plăcea să mă las pradă 
acestei voluptăți elementare pe care o doream pre
lungită peste un ceas, peste două, cu încă un bidon 
de ceai fierbinte. Dar pentru asta era nevoie de re
venirea lui Șorop. Iar ca să revină trebuia să nu i 
se întîmple nimic nici atunci cînd de bună seamă 
cobora spre trenul regimentar, nici cînd avea să 
ajungă acolo și, mai ales, nici cînd urma să se în
toarcă. Am început să mă rog în gînd pentru Șorop. 
M-a întrerupt însă racheta.

M-am vîrît sub foaia de cort.
— Dumneata ești, Dodiță ?
— Eu.
— Mai ai țigări ?
— Eu am întotdeauna — fumez .numai
— Ești economicos.
— Ca omul necăjit, domnule sublocotenenl 

viață totul mi-a fost hărăzit numai pe jum 
tinerețea și bucuriile... Numai războiul cred 
fac întreg...

— Ai vrea să nu-1 faci întreg ?
— Ba. Să-1 fac întreg, dar să mă întorc 

și jumătate, dar să mă întorc.
Mi-am adus aminte atunci de primele no 

și nopți în linia întîi, undeva prin niște p 
ale Transilvaniei.

— Dodiță, mai ai știuleții aceia de porul
— îi am, domnule sublocotenent... Mi-i 

unul de la căruțe. Un văr. De asta vreau să 
acasă... Să-i pun în pămînt și să văd ce-< 
din ei...

Nu-mi aduc aminte ce am vrut să-i spu 
diță, drept încredințare că va avea noro 
vadă porumbul ridicîndu-se, din cauz. 
nule sublocotenent 1 Vin 1' Am ieșit de sub 
cort, repede, și m-am apropiat de Vova.

— Uitați-vă, colo, în vale, îi vedeți ? Vi: 
pile...

Am șoptit pe releu :
— Atenție... Atenție în toate direcțiile 1 I 

la comanda mea 1
Și în vreme ce îi așteptam, am auzit 

șoptit :
-— Domnule sublocotenent, aruncați bidoi 

făcut să bat drumul cam lung. Ați ajuns d<
Era bucuros. 1 se simțea buouiii în glas, 

lui mi s-a transmis și mie.
Eram bucuros că a revenit. Și eram b 

ajunsesem departe în lipsa lui. L-am îi 
șoaptă pe Vova :

— Tu îi mai vezi ? Că eu nu-i văd...
— S-au oprit.
— Domnule sublocotenent, bidonul 1 

Șorop.
Mi-am desprins bidonul din centură și a 

arunc în direcția din care venise glas 
aceeași clipă Șopor a strigat gîlgîit, forțîr

— Atenție, proiectil 1
Am auzit fîlfîitul proiectilului de >~anc 

adăpostit. După explozie am arunccf raid 
auzit rostogolindu-se pe zăpadă. Dar nu 
auzit întorcîndu-se lîngă mine, fiindcă a e 
nou proiectil. Am pipăit în jurul meu zc 
urmă am fost nevoit să renunț. Proiectilele 
seră. Și trebuia să ieșim din raza lor și 
Căpitanul Comăniță trăsese o nouă racht

Abia în zori, după ce lupta s-a sfîrșit, 
seama că bidonul meu nu se mai întors 
nu mai avea ceai. Schijele îi sfărîmasei 
și ceaiul cursese pe zăpadă amestecat cu

M-am dus să-I văd. Trebuia să-mi iau 
de la dînsul. M-am aplecat asupra lui. 
sticloși, ca de gheață. O mînă era încleșta 
marmitei. Cealaltă, apăsată pe piept, p 
unde cursese sîngele. Printre degete s< 
lanțul „Roscopf-Patentului’. Am ‘Srs de Ir 
sul a ieșit din buzunar, spart, turtit, c 
teșite. Axul orar mai rămăsese întreg, ir 
H. a plutonierului Șorop.

Protejați de focul „cățelușei* caporalului Pană, am 
pornit spre cota 1008, atacînd din flancul drept. Peste 
noi trecea focul brandurilor de 84,4, învăluind cota, 
lovind-o în creștet, în coaste, în ceafă, în plin obraz. 
Dar peste cîteva minute au răspuns aruncătoarele 
lor. Ne căutau. Au pisat mai întîi locurile de pe care 
plecasem. Pe urmă au început să tragă la întîmplare, 
disperare. Ne-am strecurat printre stînci și rîpe și 
ne-am depărtat și mai mult de sectorul primejdios. 
Apoi „ei" au tăcut. Voiau să ne încerce, să-și dea 
seama ce avem de gînd, să ne observe mișcările, 
să afle unde sîntem. Am stat lipiți de piatră și de 
zăpadă, nemișcați, să nu ne descoperim Doar arun
cătoarele noastre au continuat să bată cota în plin. 
Și-atunci ei au început să tragă cu rachete luminoase 
peste tancuri și văi, cercetînd văgăunile, ca și cînd 
le-ar fi pipăit cu niște degete aeriene lungi și în- 
spăimîntate.

Stăteam lipit de piatră și de zăpadă și simțeam 
cum mă pătrunde din nou gerul. Și îmi era frică pen
tru Șorop. De n-ar veni tocmai acum să-1 surprindă 
rachetele luminoase 1 îi purtam grija și totuși aș fi 
vrut să-i aud glasul venind de undeva din spate : 
„Domnule sublocotenent, aruncați bidonul încoa’ !'.

Intr-un tîrziu, rachetele au încetat să lumineze noap
tea. Și atunci am pornit din nou. Am urcat cota în 
grabă, aruncătoarele noastre încetaseră și ele și am 
ajuns în culmea ei fără să ne fi întîmpinat nici un 
foc de armă.

— Au șters-o, s-au reamplasat și ei, — a rostit 
Sîngeorzan înciudat. Acum o să așteptăm să se facă 
ziuă, pesemne...

Agentul de la companie a sosit gîfîind peste vreo 
jumătate de ceas. „Păstrați cota' suna ordinul căpi
tanului Comăniță. Ne-am organizat în grabă ampla
sarea.

Cineva s-a apropiat de mine cu o foaie de cort și 
m-a invitat :

— Să fumăm eîte-o țigară, domnule sublocotenent...

CÎND
SE COACE 
VIA!
Cînd se coace via, toamna, în p 
Eu, privesc cum pling sub cer coc 
In tristețea lor grea, sfișietoare 
Cîntecul de-aramă îl aud cum m 
Eu îi chem cu mina : haideți mai 
Au regrete-n aripi, lacrimi în ple 
Mi se pling că-s prinși de adîn< 
Fiindcă toamna pleacă-n alte țăi 
Și nu pot s-asculte farmecul viori 
Cînd se coace via, toamna in po 
Cind sătul de cer soarele coboi 
Lingă tămiioasă unde-ar vrea si

Vezi, acum pricep pentru ce coc 
Pling cind ride via, toamna, in p< 
Ah, dac-aț putea să le schimb < 
l-aș chema in cramă să ne gusf 
Și le-aș da pe urmă mii de pași 
Faima țării mele peste zări s-o

GEORGI



Scriitori romani contemporani

Petru

N
ăscut la Caransebeș în anul 1923, seriitorul 
Petru Vintilă s-a afirmat în literatură în 
anii puterii populare, debutând, pe cînd 
era student Ia Facultatea de litere din 

București, cu două volume de versuri : Cinci diop
trii (1945) și Poeme (1945). Activitatea sa literară în 
domeniul poeziei se continuă cu volumul Oamenii 
și faptele lor apărut în 1949.

In primul volum poetul realizează o suită de no
tații memoriale evocînd imagini din copilărie și 
adolescență. In cartea apărută în același an (1945) 
și intitulată simplu Poeme, tematica evoluează 
spre problemele sociale. Accentele de revoltă socială 
se adincesc în al treilea volum ; viziunea luminoa
să a viitorului apare cu mai multă certitudine : 
Sintem tot mai mulți, ca apele sîntem, fără sfîrșit, 
în ziua asta chemarea parcă-o simțim mai adine ; 
Ca un steag cit pămîntul om lingă om spre soare 
Cu armele muncii și păcii—așezate-n oblînc.

(1 Mai)
Cu toată această bogată activitate de început în 

domeniul poeziei, Petru Vintilă s-a impus ca pro
zator, publicind după 1948 peste douăzeci de vo
lume de povestiri, nuvele și romane. Proza lui 
Petru Vintilă continuă într-o anumită măsură te
matica și atmosfera poeziei sale.

O mare parte a prozei sale tratează întâmplări și 
fapte din Banat, scriitorul fiind el însuși bănățean. 
Volumul Salamandra (1949) e o povestire din viața 
de trudă și suferință a minerilor de la Anina, sub 
dominația habsburgică. Mina oferă teme mult în
drăgite de Petru Vintilă. De la minele de cărbuni 

și minereu de la Anina autorul trece la „băieșii** 
din minele de aur ale Apusenilor, cu romanul Ne
poții lui Horia.

In nuvelele Oraș de provincie, Ciobanul care și-a 
pierdut oile și Călătorie în țara uriașilor, scriitorul 
se reîntoarce la procedeele narative, care, se pare, 
îi sînt specifice. „Orașul de provincie" e bănățean, 
poate Caransebeșul, poate Lugojul. Creionat suges
tiv și captivant, orașul trăiește intens, într-o frescă 
realistă în care evocarea colorată a peisajului natal 
are întâietate. Totuși, dincolo de elementele memo
riale ale evocării, Petru Vintilă trece și la prezen
tarea orașului de azi, renăscut și viu, un oraș al 
bucuriei, un continent de lumină a viitorului.

Pornind de la o temă folclorică Petru Vintilă în
fățișează simbolic viața unui „Cioban care și-a 
găsit oile", Ion Vultur, slugă toată viața la chiaburi, 
își găsește nu numai oile dar și conștiința muncii 
colective. Și aici autorul se dovedește un bun po
vestitor și un realist cunoscător al vieții ciobanilor.

In volumele Steaua magilor și Linia vieții scri
itorul înfierează politicianismul meschin și lipsa de 
patriotism a burghezo-moșierimii.

Caransebeșul și Lugojul iși fac loc, de astă dată 
numai ca decor, în acțiunea nuvelei Eroul necunos
cut. Aici, ca un ecou îndepărtat al prozei lui Po- 
povici-Bănățeanul apare, in contururi bine pronun
țate, lumea meseriașilor lugojeni.

De la primele sale volume pînă la cele mai re
cente Petru Vintilă este un prozator al lumii satu
lui și în egală măsură a orașului bănățean. Fără 
să facă o proză regionalistă scriitorul reușește să

prindă în cărțile sale specificul acestei lumi și as
pirațiile ei spre viitorul socialist. In proza contem
porană Petru Vintilă ocupă un loc bine stabilit 
fiind unul din cei mai activi „cronicari" ai eveni
mentelor și etapelor revoluționare prin care a 
trecut și trece poporul nostru. Fie prezentând viața 
burgheziei provinciale, unde excelează în „Mărirea 
și decăderea Păunei Varlaam", fie scriind reportaje 
din viața satului nou Dobrogea în marș (1961), 
Șoseaua milionarilor (1961), fie scriind nuvele din 
viața minerilor, Petru Vintilă reușește să convingă 
că drumurile prozei sale se îndreaptă spre narațiu
nea obiectivă. Chiar unul din ultimele sale volume 
în care-și strînge cele mai bune nuvele Pe scena 
vieții (1962) o dovedește pe deplin. In proza apăru
tă recent la Editura militară (Orașul asediat) își 
amplifică tematica, evocind fapte ostășești, iar in 
Vendeta (1965) afirmă încă o dată predilecția pen
tru povestire. întreaga suită de opere apărute pe o 
distanță de 20 de ani recomandă prin Petru Vintilă 
un dotat povestitor contemporan.

EMIL MÂNU

Vorbe care pier...
Cit de repede se scurge istoria 

In zilele noastre ! Mi se par înde
părtați, și lotuși cit de aproape 
sînt acei ani crinceni. Copiii de azi 
n-au de unde ști că în milioane de 
familii pruncii creșteau de-a valma 
cu păduchii, muștele, cotarlele și 
puii de rimători — dacă nu-i de
vorau scroafele... Copilăria multo
ra era o viată de cline de azi pe 
miine ; dovleceii porcești și urzicile 
de pe lingă garduri — hrană pen
tru foalele lor veșnic ghiorțăinde. 
în ciuda frumosului proverb : Casa 
Iară copii este ca Lin cimp iară 
Hori, in cociaba proletarului ca și 
în aceea a țăranului sărac mlădițe- 
le lor se cheamau liotă și spuză de 
mincăi, pentru că, lămurea mama, 
cu adincă tristețe în glas : nu-s 
bucături, cile guri...

Astăzi, îngrijirea copilului în
cepe încă înainte de a se naște. De 
sănătatea viitoarelor mame se pre
ocupă policlinicile. Nașterile sînt 
supravegheate de personalul cali
ficat al maternităților. Dezvolta
rea și sănătatea pruncilor sînt ga
rantate prin vaccinări gratuite și 
obligatorii. Dacă se ivesc cazuri 
foarte urgente, in locuri depărtate 
de centre medicale, îndată apare 
pe cerul sătucului o pasăre de me
tal, cu motor și elice: este „Avia- 
sanul"' care transportă bolnavul la 
cel mai apropiat spital.

Am să povestesc — foarte pe 
scurt — ceva care nu e deloc 
basm, ci fapt petrecut aievea în- 
tr-un sat de munte. Un băiețandru 
a fost adus în stare gravă la micul 
dispensar rural. De cîteva ceasuri 
11 mușcase o viperă. Telefonul de 
la sfatul popular a funcționat 
prompt. într-un ceas de vreme a 
apărut pe cerul satului un avion. A 
coborit lin, însă n-a aterizat. A lă
sat să cadă ln drum o parașută cît 
o basma. De ea se afla legat un 
pachețel cu serul miraculos. Și 
viața flăcăiașului a fost salvată I

în vremurile cîinoase de altă
dată, copiii mitreu cu zile — ca 
să revin la tema unor expresii și 
zicători care au început să piară 
fiindcă nu-și mai au rost în modul 
de viață socialist. Dacă nu mureau 
în pruncie, începeau să lupte cu 
viaja de cînd erau cruzi încă. în
vățau ori nu ceva buche la școala 
cu opaiț și gazorniță, apoi deseori 
deveneau „capi de familie" la vir- 
sta simbriei, adică Ia 10—12 ani.

Am cunoscut pe vremuri o co
mună mare din Vîlcea, comună cu 
multe sate dependente, cu moșieri 
și arendași. Dar — trei sferturi din 
an — fără copii și fără tineret 1 
Dacă stăruiai să pricepi taina, aflai 
că de cînd încolțeau ghioceii și 
pînă dădea bruma, băieții și flăcă
iandrii de acolo se băjeneau la 
orașe, unde, dormind noaptea pe 
sub cotloane, în zori porneau pe 
străzi, cocirjați de cobilițele sub 
care atîrnau coșuri grele cu bună
tăți pentru domni. Ei mîncau răb- 
dări-prăjile, pentru ca în brumă- 
relul mare să poată reveni la ai lor 
cu ceva bănuți agonosiți pentru 
vreo țoală nouă și pentru cîteva 
mertice de norumb. Astăzi, oame
nii de acolo sînt în cooperative 
agricole de producție cu care se 
mîndresc. și mulți din ei și-au clă
dit case chipeșe. Nimeni nu mai 
umblă cu picioarele goale, și nici 
după căpătat. Familiile lor nu se 
mai „risipesc" la slugărnicie.

A pierit uritul proverb că boga
tul iși numără arginfii, iar săracul 
copiii. Ca și aceea veche și tristă 
mentalitate născută din aluatul mi
zeriei, care îi silea pe părinți să 
exclame gindind la copiii lor și ai 
altora: Cine are, să-i trăiască ■, 
cine nu, să nu-i dorească...

Copii din toată țara asta socia
listă 1 S-au redeschis școlile. învă- 
țați I Cînlați I

NICOLAE DELEANU

Manifestare de larg caracter public, angajînd interesul unei participări inter
naționale cu trimiteri de fotografii din 49 țări de pe toate cele cinci continente, cel 
de al V-lea SALON INTERNAȚIONAL DE ARTA FOTOGRAFICA AL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA aduce o bogată contribuție cunoașterii evoluției
genului.

Pînă acum, aproape 60 000 de vizitatori s-au perindat în sala de jos și în cea 
de sus a Complexului cultural „Dalles" din București, urmărind fotografiile ex- 
puse, atît în cadrul Salonului ca și în cel al expoziției bienale pe care a orgamzat-o, 
cu acest prilej, FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ FOTOGRAFICA cu 
sediul la Geneva (Elveția).

Din noianul de 6 004 fotografii, trimise de peste 1 700 autori din diferite țări, 
juriul a admis „intrarea" in Salon a numai 633 lucrări realizate de 571 autori, 
adevărată frescă fotografică de gindire, de fantezie și de iscusință în materie. Nu
meroase fotografii înfățișează viața satului.

In lumea frumosului, pe care arta fotografică o slujește din plin, expozițiile 
de la București se inscriu ca noi contribuții la cunoașterea reciprocă a oameni
lor, a popoarelor, în năzuința lor comună pentru adevăr, pentru prietenie, pentru
pace.

în fotografie : 
LISTA ROMANIA).

„Păreri diferite" (AIEX. SCHRODER — REPUBLICA SOCIA-
I

V. FIROIU
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SĂ CUNOAȘTEM
CONSTITUȚIA

PATRIEI NOASTRE
I

I
n patria noastră, poporul 
exereită deplinătatea puterii 
— adică puterea de stat în 
conținutul ei politic și econo

mic, ca stăpin ai principalelor mij
loace de producție — prin Marca A- 
dunare Națională și sfaturile popu
lare care sînt organe reprezentative și 
constituie baza întregului sistem de 
organe ale statului.

Marea Adunare Națională formează 
împreună cu Consiliul de Stat și cu 
sfaturile populare categoria specială 
a organelor puterii de stat.

In afară de aceste organe ale puterii 
de stat. în Republica Socialistă Ro
mânia mai funcționează alte trei ca
tegorii de organe de stat, care înfăp
tuiesc alte forme speciale ale activită
ții de stat : organele administratei de 
stat, organele judecătorești și orga
nele Procuraturii.

După locul pe care îl ocupă în sis
temul organelor statului și după în
tinderea atribuțiilor lor, organele pu
terii de stat sînt de două categorii: 
organele supreme ale puterii de stat 
și organele locale ale puterii de stat.

Organele supreme ale puterii de 
stat sînt Marea Adunare Națională și 
Consiliul de Stat, iar cele locale sînt 
sfaturile populare.

Lărgirea și adîncirea democratis
mului socialist în organizarea noastră 
de stat s-a manifestat în mod special 
prin creșterea continuă a rolului or
ganelor reprezentative și a deputa- 
ților.

MAREA ADUNARE 
NAȚIONALA

Ca organ reprezentativ suprem, 
Marea Adunare Națională este orga
nul suprem al puterii de stat și uni
cul organ legiuitor. In această cali
tate, Marea Adunare Națională adoptă 
legi și rezolvă problemele cele mai 
importante ale statului socialist ro
mân ; adoptă șl modifică Constituția; 
reglementează sistemul electoral; a- 
doptă planul de stat al economiei na

Unul din viaductele drumului de acces la barajul Vi- 
draru (Hidrocentrala „Gh. Gheorghiu-Dej“ — Argeș)

ționale, bugetul de stat și contul ge
neral de încheiere a exercițiului bu
getar ; organizează Consiliul de Mi
niștri, ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației de stat; 
reglementează organizarea judecăto
rească și a Procuraturii; stabilește 
normele de organizare și funcționare 
a sfaturilor populare ; stabilește or
ganizarea administrativă a terito
riului : acordă amnistia; ratifică și 
denunță tratatele internaționale.

In aceeași calitate de organ suprem 
al puterii de stat, Marea Adunare 
Națională alege și revocă Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri, Tribuna
lul Suprem și Procurorul General, 
controlînd activitatea lor ; exercită 
controlul general asupra activității 
sfaturilor populare și stabilește linia 
generală a politicii interne și externe 
a statului socialist român.

In atribuțiunile Marii Adunări Na
ționale — care demonstrează politica 
de pace a Republicii Socialiste Ro
mânia — intră și proclamarea stării 
de necesitate, declararea mobilizării 
generale și parțiale și declararea 
stării de război. In această privință, 
trebuie subliniat că România socia
listă nu admite războiul ca mijloc de 
rezolvare a diferendelor internațio
nale. Constituția prevede numai po
sibilitatea declarării stării de război 
în caz de agresiune împotriva țării 
noastre sau a unui stat față de care 
avem obligații de apărare mutuală a- 
sumate prin tratate internaționale.

Ca organ suprem al puterii de stat, 
Marea Adunare Națională este sin
gură in drept să exercite controlul 
constituționalității legilor, în care 
scop a ales o comisie constituțională 
— compusă din 21 deputați și 8 mem
bri care nu sînt deputați, ci numai 
specialiști. Această comisie are rolul 
de a prezenta Marii Adunări Națio
nale rapoarte și avize, din proprie ini
țiativă sau la sesizarea organelor pre
văzute în regulamentul de funcționare 
a Marii Adunări Naționale, cu pri
vire Ia constituționalitatea unor legi.

Rolul Marii Adunări Naționale este 
întărit și prin extinderea atribuțiilor 
comisiilor permanente, ca și prin în
semnătatea activității deputaților. 
Printre atribuțiile semnificative în 
această privință sînt dreptul comisi
ilor permanente de a controla, în 
condițiile prevăzute de Constituție, 
activitatea tuturor organelor de stat, 
putînd asculta periodic informări și 
ale Tribunalului Suprem și ale Procu
raturii. De asemenea, deputății pot 
pune întrebări și adresa interpelări 
conducătorilor oricăror organe alese 
de Marea Adunare Națională, adică 
și președintelui Tribunalului Suprem, 
precum și Procurorului General.

CONSILIUL DE STAT
Cel de al doilea organ suprem al 

puterii de stat este Consiliul de Stat, 
organ suprem al puterii cu activitate 
permanentă și subordonat Marii Adu
nări Naționale. Așadar, trăsăturile 
principale ale Consiliului de Stat ca 
organ suprem al puterii constau în 
permanența activității sale și în ra
portul de subordonare în care se află 
față de Marea Adunare Națională.

Ales și revocabil de Marea Adunare 
Națională, Consiliul de Stat își desfă
șoară activitatea potrivit principiului 
conducerii colective, răspunzînd, în 
Întregul său și fiecare membru în 
parte, pentru întreaga sa activitate. 
Ca organ subordonat Marii Adunări 
Naționale, Consiliul de Stat îi pre
zintă dări de seamă cu privire la 
exercitarea atribuțiilor sale, precum

I 
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ȘTIINȚIFIC
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TRATAREA 
PLANTELOR 
CU MEDICAMENTE

Specialiștii din R. P. Bulga
ria au făcut experiențe pentru 
ameliorarea plantelor cu aju
torul medicamentelor. Rezul
tatele obținute sînt promiță
toare.

Așa, de pildă, după ce se
mințele de fasole au fost tra
tate cu penicilină, s-a consta
tat că s-a îmbunătățit compo
ziția chimică a boabelor, cres- 
cînd în special cantitatea de 
proteină, iar producția medie 
a sporit cu 160 kg la hectar. 
Penicilina are o bună acțiune 
stimulatoare și asupra inului.

De asemenea, ceapa tratată 
cu bromură de potasiu a dat o 
producție mai mare cu 1 000 kg 
la hectar, decît cea obținută 
în aceleași condiții de climă și 
sol de pe terenurile cultivate 
cu ceapă netratată cu acest 
medicament.

INSECTICIDE 
NEDAUNATOARE

Majoritatea insecticidelor și 
fungicidelor ca D.D.T., Ilexa- 
cloran și altele sînt o armă cu 
două tăișuri. Ele distrug, ce-i 
drept, o bună parte din insec
tele dăunătoare. Acestea însă 
au început să se adapteze și să 
evolueze în așa fel îneît multe 
din ele devin tot mai puțin 
sensibile față de acțiunea 
acestor preparate. Pe de altă 

șl la respectarea și executarea, In 
activitatea de stat, a legilor și hotă- 
ririlor Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat exercită, în limi
tele prevăzute de Constituție, două 
feluri de atribuții : atribuții cu ca
racter permanent și atribuții pe care 
le exercită în intervalul dintre sesiu
nile Marii Adunări Naționale.

In relațiile internaționale, Consiliul 
de Stat reprezintă Republica Socia
listă România prin președintele său.

In legătură cu atribuțiile Consiliu
lui de Stat, important de relevat este 
faptul că prin Constituția Republicii 
Socialiste România s-a modificat în 
mod substanțial regimul decretelor cu 
putere de lege, așa cum era prevăzut 
în Constituția din 1952. Intr-adevăr, 
în conformitate cu prevederile noii 
Constituții, Consiliul de Stat poale 
stabili, în intervalul dintre sesiunile 
Marii Adunări Naționale, fără însă a 
putea modifica Constituția, norme eu 
putere de lege. Decretele cuprinzînd 
astfel de norme au însă caracter tem
porar, forța lor juridică subzistînd 
pînă la prima sesiune a Marii Adu
nări Naționale, care se pronunță asu
pra lor, decizînd dacă urmează a fi 
transformate în legi potrivit proce
durii de adoptare a legilor sau dacă 
urmează să înceteze efectele lor.

ION VINTU
doctor in științe juridice, 

membru al Comisiei constituționale 
a Marii Adunări Naționale

parte, concentrația insectici
delor în sol, acolo unde se fo
losesc des, și în doze mari, 
poate să ajungă la un aseme
nea grad îneît să pună în pe
ricol viața animalelor și păsă
rilor folositoare.

Pentru a înlătura aceste 
efecte, chțmiștii și agronomii 
au început să se gîndească 
cum să realizeze preparate, 
care după ce își fac efectul, 
să-și piardă proprietățile lor 
toxice.

O serie de asemenea insecti
cide au fost realizate de pro
fesorul olandez Van der Kerk 
de la Institutul de chimie or
ganică din Utreht (Olanda). 
Este vorba tot de compuși me- 
talo-organici, însă nu pe bază 
de mercur cum sînt produsele 
cunoscute pînă acum, ci pe 
bază de staniu. Aceste prepa
rate sînt mortale pentru in
secte și paraziți de ciuperci 
de plante agricole, însă sub 
acțiunea luminii și a aerului 
se descompun, devenind astfel 
complet inofensive pentru oa
meni și animale.

PICIOR RETEZAT 
Șl REFĂCUT

în primăvara acestui an, pi
ciorul unui băiat de 5 ani din 
Italia a fost retezat de o ma
șină agricolă. Cînd a fost adus 
copilul la spital, piciorul rete
zat Se ținea doar de o bucată 
de piele și de tendoane. Băia
tul a fost supus la o operație 
care a durat cinci ore și în 
urma tratamentului aplicat 
mai multe luni de zile picio
rul s-a refăcut complet.
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O POLITICA 
CONSTRUCTIVA,
PRINCIPIALA
■ JMMlUBBHMMI

Cuvîntarea șefului delegației țării noastre, 
tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, la sesiunea a XX-a a O.N.U., a 
fost urmărită ou mult interes, fiind apreciată 
de numeroși observatori ca aducind o contri
buție importantă la lucrările actualei sesiuni. 
Mari agenții de presă, posturi de radio și ziare 
importante, care au transmis ample extrase și 
comentarii la cuvîntarea șefului delegației ro
mâne, au subliniat mai cu seamă principiali
tatea și concordanța politicii externe a Româ
niei cu cerințele progresului istoric. Comenta
riul transmis de Agenția France Presse releva 
pasajele din cuvîntare referitoare la respectul 
suveranității statelor ca o condiție de bază a 
apărării păcii și eficienței activității O.N.U. To
varășul Corneliu Mănescu a arătat în fața de
legațiilor celei de-a XX-a sesiuni a O.N.U. că 
respectarea suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi și avantajul reci
proc, neamestecul în treburile interne, consti
tuie pentru țara noastră principii constituțio
nale, fiind înscrise în legea fundamentală a 
țării.

Organe de presă din diferite țări ale lumii 
au comentat, de asemenea, favorabil poziția 
țării noastre privind problemele dezarmării, in
terzicerea necondiționată și distrugerea tuturor 
armelor nucleare. Delegația română a cerut 
în această direcție acțiuni majore, pe măsura 
pericolului nuclear.

Ideile expuse de șeful delegației române 
privind căile dezvoltării economice a statelor 
slab dezvoltate s-au bucurat, de asemenea, de 
o bună primire. Comentariile au subliniat In 
acest sens că : „România este sediul unei ex
periențe bogate și veritabile", că în țara noas
tră se desfășoară „o experiență care intere
sează în cel mai înalt grad" ș.a.m.d.

După aproape patru săptămîni, dezbaterile 
generale, în cadrul cărora șefi de delegații 
au expus poziția țărilor lor față- de principa
lele probleme internaționale, s-au încheiat. Lu
crările Adunării Generale a O.N.U. continuă 
în cadrul comitetelor Adunării.

Reprezentantul țării noastre, Costin Murgescu 
a luat cuvîntul în Comitetul pentru problemele 
economice și financiare, referindu-se la o ini
țiativă din anii trecuți a delegației române. 
Este vorba de elaborarea unei declarații de 
principiu care să călăuzească statele în rela
țiile de economie, pe baza respectării riguroase 
a suveranității șl independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, avantajului re
ciproc. Tovarășul Costin Murgescu, vorbind 
despre unele fenomene negative din economia 
mondială, a arătat că, după aprecierea dele
gației române, a sosit timpul să fie urgentată 
elaborarea practică a declarației. Delegatul 
român a susținut, de asemenea, „oportunita
tea organizării unei sesiuni speciale a Consi
liului economic și social, dedicată cercetării 
activității O.N.U. și instituțiilor sale speciali
zate în legătură cu rolul factorului uman ca 
subiect și finalitate a întregii dezvoltări eco
nomice".

E. MARTIN

în capitala Senegalului
Așezat în cel mal apusean 

colt al „continentului ne
gru", Dakarul a fost parcă 

sortit să slujească drept popas, 
în urmă cu veacuri, aci se o- 
preau navigatorii care se îndrep
tau spre India pe la capul Bu
nei Speranțe. La sfîrșitul secolu
lui trecut, cînd canalul de Suez 
a scurtat mult această călătorie, 
s-a crezut că orașul va cădea 
încetul cu încetul în paragină. 
Dar s-au ivit avioanele și coră- 
bierii oceanului aerian și-au ales 
acest punct ca ultimă escală 
înainte de saltul din Europa spre 
America de Sud.

Vizitarea Dakarului nu era 
prevăzută în program. în capi
tala Senegalului, avionul nostru 
trebuia să se oprească numai 
trei sferturi de oră, pentru a se 
aproviziona cu combustibilul ne
cesar zborului peste Atlantic. 
Dar soarta ne-a fost prielnică : 
unul din cele patru motoare ale 
păsării noastre cu reacție s-a 
defectat și iată-ne obligați să aș
teptăm cîteva ceasuri. Pentru a 
ni le umple, sîntem îmbarcați 
într-un autobuz cu care pornim 
pe șoseaua străjuită de palmieri 
și încinsă de cel mai necruțător 
soare de pe lume — soarele afri
can.

Ajungem curînd în centrul o- 
rașului care are bulevarde largi 
și bine asfaltate. Pe strada Col
bert se înalță un bloc de șase 
etaje, purtînd pe frunte o firmă 
uriașă : „încărcătorii reuniți". 
Un titlu modest, care te duce cu 
gîndul la un fel de cooperativă 
de docheri. în realitate e vorba 
de una din cele mai vechi, mai 
importante și mai prospere so
cietăți franceze de transporturi 
maritime. Principalii ei acționari 
— ne aduce la cunoștință șofe
rul — sînt pentru milionari: 
trei locuiesc la Paris și unul la 
Marsilia. Vin și pe la Dakar, din 
cînd în cînd, să-și încaseze be
neficiile.

Pe bulevardul Roume, un grup 
de flăcăi și fete cîntă și dansea
ză. Glasurile lor melodioase sînt 
acompaniate de bătăile ritmice 
ale tam-tam-urilor. Rugăm pe șo
fer să oprească și îi admirăm, 
fermccați, prin geamurile lăsate 
ale autobuzului

Deosebit de frumoși sînt băie
ții. Au trupuri mlădioase și exe
cută fără nici un efort mișcările 
complicate ale dansului. Sub 
pielea lucioasă de culoarea aba
nosului, mușchiii se conturează 
lungi și puternici, ca la atleții 
întruchipați în statuile antice. 
Niște statui care ar fi dăltuite 
în marmoră neagră.

Privindu-i ne amintim că în 
timpul primului război mondial 
senegalezii au uimit lumea cu 
vitejia și disprețul pe care-1 ară
tau morții. Aduși din patria lor 
veșnic însorită pe frontul cețos 
și rece al Franței de nord, ei au 
pierit cu zecile de mii, secerați 
în aceeași măsură de mitralie
rele germane și de bacilii tuber
culozei. Și tot ei au fost cei 

dinții soldați asupra cărora s-au 
revărsat valurile galbene și uci
gașe ale gazelor asfixiante. Au 
fost îngropați în morminte co
mune, la mii de kilometri depăr
tare de țara lor, ca jertfe aduse 
pe altarul imperialismului pră
dalnic.

De altfel n-au fost singurele 
victime. într-un singur an — 
1954 — au murit la Dakar 18 500 
de băștinași, de pe urma unei 
epidemii de friguri galbene și 
a lipsei oricărei asistențe medi
cale. în același an colonialiștii 
au înregistrat profituri de 37 mi
liarde de franci. Sînt cifre care-s 
greu de uitat.

Acum poporul senegalez își 
cîntă bucuria libertății de curînd 
dobîndite. Dar chiar o plimbare 
fugară prin capitală arată că in
dependența națională a statului 
nu e decît un început. Urmele 
colonialismului se fac încă din 
plin simțite. Cel mai mare ma
gazin al Dakarului aparține unei 
companii străine. „Societatea co
mercială a vestului african". La 
cîteva sute de metri distanță de 
el, acolo unde se termină strada 
Clemenceau, răsare un mănunchi 
de cocioabe pitice și strîm- 
be, avînd pereții alcătuiți din 
stuf tencuit cu o mîzgă cenușie : 
e cartierul băștinașilor, singurul 
în care aveau dreptul să locu
iască odinioară cei 270 000 de ne
gri din Dakar. Clădirile moderne, 
cu apartamente luminoase și în

Intr-o piață din New York : demonstrație 
împotriva politicii agresive a S.U.A. în 

Vietnam

Note 
de 
drum

căperi largi, au fost construite 
pentru cei treizeci de mii de eu
ropeni veniți aci să facă repede 
avere, exploatînd în același timp 
bogățiile țării și munca locuitori
lor ei. Nu toți au plecat și au
tomobilele lor luxoase trec în 
viteză pe străzi, speriind măgă
rușii scunzi pe care călătoresc 
africanii.

Facem o scurtă raită prin port. 
Șoferul ne informează cu mîn- 
drie că are opt cheiuri, pe care 
se înalță 22 de macarale fixe și 
13 macarale mobile. Dar la pupa 
vaselor ancorate în radă flutură 
pavilioane străine. Numai sprin
tenele remorchere — care forfo
tesc printre vapoare trăgînd 
după ele șlepuri pîntecoase — 
arborează drapelul Senegalului.

— Nu-i nimic, spune șoferul. 
Ne vom construi și o flotă a 
noastră. Sîntem gata să muncim 
din răsputeri ca să devenim cu 
adevărat liberi.

Cuvintele lui nu-s lăudăroșenie 
goală. Cele cîteva ceasuri petre
cute ne-au îngăduit să cunoaș
tem cite ceva din nestrămutata 
hotărîre a senegalezilor de a-și 
zidi o viață nouă. Asemenea ce
lorlalte popoare africane, ei sînt 
în stare să înfăptuiască minuni 
pentru a șterge urmele robiei 
coloniale sub care au pătimit 
secole de-a rîndul.

NICOLAE MINEI

adio - eleviziune
Din programul pe săptâmîna 24—30 octombrie 1965

RADIO
RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 

ȘTIRI : Duminică i programul I 1 7; 20; 22; 
23.52; programul II: 7.30; 10.30; 14; 19; 21; 
23; 0.52; programul III : 16; 21.30; în fle
care zl de 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 : 18; 21.30.

EMISIUNI PENTRU SATE t Duminică : 
programul I : 7.30 — Jurnalul satelor ; în 
fiecare zi de lucru : programul I : 5.15 —
Jurnalul satelor,

DUMINICA : programul I : 11.05 Melodia 
și interpretul preferat — muzică popu
lară. 19.00 Program muzical cerut de mem
brii cooperativelor agricole de producție 
din comunele Dăscălești — regiunea Plo
iești și Recea — regiunea Argeș ; progra
mul II : 8.30 Melodii populare de pe me
leagurile patriei. 10,35 Muzică populară în
drăgită de ascultători. 14.30 Satira și 
umorul.

LUNI : programul I : 10.30 Prietena noas
tră cartea : Culegeri și prelucrări de fol

clor în opera scriitorilor noștri clasici. 
11.27 Folclor muzical de pe plaiuri tran
silvănene. 14.08 Melodii populare cerute de 
ascultători. 20,20 O neuitată interpretă a 
cîntecului nostru popular : Maria Tănase ; 
programul» II : 22,30 Moment poetic : ,,Nes
temate populare".

MARȚI : programul I : 8.08 Melodii popu
lare interpretate de ștefanla Stere, Geor
ge Sirbu și Radu Simlon ; programul II 1 
9.05 Soliști și orchestre de muzică popu
lară : Maria Lătărețu, Alexandru Grozu- 
țfi, Traian Lăscuț-Făgărășanu, orchestra 
de muzică populară a Radiotelcvizlunii ți 
orchestra Ansamblului folcloric al sfa
tului popular al Capitalei. 11.10 Muzică 
populară bănățeană. 13.30 Nunta în folclo
rul nostru.

MIERCURI : programul I ! 7.30 Cîhtece 
Ciobănești și jocuri populare. 15.42 Jocuri 
populare. 18.30 Muzică populară interpre
tată de Iile Bulgaru și Victoria Darvai ; 
programul II : 16.00 „Numai badea ml-i 
drag mie“ — melodii populare. 21.15 Cîntă 

Dumitru Fărcaș și Oprea Drăgoi muzică 
populară (noi înregistrări).

JOI : programul I : 7.45 Tarafuri ale co
operativelor agricole de producție. 1G.15 
Soliști și formații artistice dc la sate. 17.30 
Cîntcce din folclorul nou șl jocuri popu
lare. 21,25 Melodii populare interpretate de 
Dumitru Constantin și Alexandru Bidlrel. 
programul II i 11.10 Interpret! ai muzicii 
noastre populare. 19.05 Muzică populară 
interpretată de Ioana Radu și Iosif Milu.

VINERI : programul I : 6.23 Jocuri din 
Maramureș. 10.05 Interpret! al muzicii 
populare : Ana Baltici și Ion Lăceanu.
11.15 Teatru la microfon : Fiul meu, de
Gergely Sandor. 18.13 Melodii populare 
interpretate de Ecaterina Negoescu și 
Vaslle Petrică : programul II : 9.25 Mu
zică populară. 13.10 Muzică populară din 
diferite regiuni ale tari, 17.15 Melodii 
populare interpretate de Ioana Crăciun.

S1MBATĂ ; programul I î 8.08 ,,Mîndra 
mea, floare aleasă" — muzică populară.
13.15 Cîntă Ia mandolină Aurel Boei eseu 
și la chitară Petre Steriopol. 14.08 Soliști 
9i orchestre de muzică populară din dife
rite regiuni ale patriei. 18.13 Vechi melodii 
populare > programul II : 11.10 Melodia șl 
interpretul preferat — emisiune dc muzi
că populară, 15.30 Muzică populară inter
pretată de Nicoleta VasiloVicij Victor Bul- 
zan și Gligorc Prican.

TELEVIZIUNE

DUMINICĂ

11.00 Emisiune pentru sate : din cuprins : 
anchetă : „Ce venit realizați la un hec
tar?" • întîlnire cu Aurelia Fătu-Răduțu, 
și un itinerar.., muzical pe meridianele 
folclorului popoarelor.

După-amlază — Duminică sportivă. e Gim
nastică î U.R.S.S.— Japonia. Transmisiu
ne de la Moscova.

20.00 Melodii în... premieră I
23.00 Jurnalul televiziunii.

LUNI
20.00 Colecții colecționari. O călătorie 

prin Europa cu ajutorul.,, ilustratelor,
MIERCURI

20.55 Istoria teatrului : dramaturgi ai se
colului al XlX-lea.

JOI
19 20 Pe teme școlare . Barbu Ștefănescu- 

Delavrancea.
20.00 Pentru noi, femeile.

VINERI
20 00 Săptămîna.
2145 Interviu... pe portativ, cu Gicfl Pe- 

trescu.
8IMBATA

21.00 Film : „Sfîntul".
22.00 Cine rîde la urmă... — film muzical.
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UITE CHEIA,
_______ NU I CHEI
Ora 16,30. O zi mohorîtă. To

tuși, in Copăceni-Telea- 
jen e mare veselie. Pîlni- 
ile unor megafoane umplu 

satul de muzică ușoară. Lumea 
se îmbulzește în fața căminultti 
cultural. A venit caravana ci
nematografică de la Ploiești. Bi
letele de intrare se vînd ca pîi- 
nea caldă. Totul e gata. Poftiți, 
cine mai vrea bilete ? Spectaco
lul începe imediat.

Dar să vedem ce înseamnă 
imediat. Pentru unii ospătari 
..imediat" înseamnă o jumătate 
de oră. Gestionarul cooperativei 
de consum, fiindcă știe că am 
de învelit casa, mi-a promis că

mă va anunța „imediat" ce va 
primi carton asfaltat. Și aștept 
imediatul ăsta de cinci luni! 
Va să zică, imediat este foarte 
elastic.

Așa s-a întîmplat și la Copă- 
ceni-Teleajen.

— Ați spus că începe imediat. 
De ce nu-i dați drumul 7

— N-avem cheia de la cămin. 
Nu putem intra. Unde-i cheia 7

— La tovarășa directoare.
E căutată directoarea cămi

nului.
— Cheia-i la mine acasă, spu

ne ea. Plec s-o aduc. Mă-ntorc 
imediat.

Scrisoare deschisa
...de noi

Dragă nevestico,
Iff doresc ca micile mele rînduri, prin care te anunț că am so

sit acum patru zile la moara din Rîmnicu-Vîlcea, în interes de măci
nare a porumbului nostru, să te găsească în cele mai plăcute clipe. 
Dacă nu m-am întors încă acasă la noi, în Căzănești, să nu-ți închi
pui că mă întorc mîine. Iar în cazul că vrei să știi precis cînd voi 
veni, află că asta aș vrea s-o știu și eu.

Cum ești femeie isteață (căci altfel nu m-ai fi luat de bărbat) ai 
priceput desigur că n-am măcinat încă porumbul. Asta pentru că la 
moara cu pricina mai vin săteni din Rîureni, din Ocnele Mari, din 
Govora și din alte comune, de parcă n-ar fi moară, ci bilei raional.

Aici, la moară, m-am întîlnit cu un om din Rîureni, cu care am 
făcut armata împreună. El a venit cu doi saci. Intr-unui avea grîu, 
iar în celălalt rufe de schimb. Ba și-a adus și un brici. Altfel, cit 
stă pe aici, îi crește barba și, cînd se întoarce acasă, nu l mai cu
noaște nimeni

Lucrurile s-ar putea rezolva, adică moara din Rîmnicu-Vîlcea 
n-ar mai fi asaltată de atîta omenire, dacă întreprinderea raională 
de industrie locală ar pune în funcțiune și moara din Ocnele Mari, 
ținută închisă pentru niște reparații care de multă vreme nu se mai 
termină. Pînă atunci, rămîi cu bine, că eu rămîn cu așteptatul rîn- 
dului — vorba ceea, ca la moară. Și vezi, nu uita, de Anul Nou 
să-mi trimiți și mie aici un copan de pasăre, niște cozonac și o sticlă 
cu vin.

Al tău soț îndepărtat de tine, cu atîți kilometri, de către între
prinderea raională de industrie locală „6 Martie" — Rîmnicu-Vîlcea.

VASILE
Pt conf. V. D. POPA

A trecut un sfert de oră, a 
trecut o jumătate de oră și di
rectoarea tot n-a apărut. In 
schimb, a început să plouă.

— Ce facem, dom’le 7 A zis 
că vine imediat.

— Plec după ea. se înfurie o- 
peratorul. Arătați-mi unde lo
cuiește.

N-are mult de mers. Cîteva 
sute de pași.

— Ce faceți, tovarășă direc
toare, ne-ați uitat 7

Cerul e negru de nori numai 
directoarea e senină.

— Nu v-am uitat, dar n-am 
găsit cheia. Nu e la mine.

— Și ne lăsați să așteptăm 
așa ?

— Ei lasă, nu te supăra. Re- 
pede-te dumneata pînă la tova
rășul Ion N. Gheorghe, sanita
rul. Are și el o cheie, că e în 
consiliul de conducere al cămi
nului. Uite, să-ți arăt unde lo
cuiește...

Hai și la nea Gică-sanitaru. 
Cîteva sute de pași în plus, ce 
contează I Noroc că toarnă cu 
găleata Operatorul se răcoreșteu

— Tovarășul Ion N. Gheor
ghe 7

— Da.
— Cheia de la cămin, vă rog. 

Sînt cu caravana.
— Poftim înăuntru. Ți-o dau 

imediat... Așa. s-o caut. E în o- 
daia astălaltă, pe care nevastă- 
mea o ține mereu încuiată Che
ia de la odaie este sus pe tocul 
ușii. Uite-o. Să descuiem. Așa. 
Acum să intrăm și să căutăm o 
altă cheie, mai mică, de la nop
tieră. Aici ținem noi cheia de la 
cămin. Să fie în siguranță. Dar 
ce-i asta 7 Lipsește cheia ! A 
luat-o nevastă-mea

— Și unde-i dînsa 7
— La Vălenii de Munte.
— Și eu ce fac 7
— Stai, dom’le, nu te descu

raja. Vino-ți în fire. Mai există 
o cheie.

— Unde ?
— La școală. Dă mata o fugă 

pînă acolo și întreabă de cheia 
de la cămin...

Ploaia s-a întețit. Acum toar
nă cu cisterna. Tocmai bine 
pentru o cursă de fond. Uite și 
școala.

— Tovarășe, aveți cumva o 
cheie de la căminul cultural 7

— Este.
— Unde?
— în cancelarie.
— Dați-mi-o, vă rog. Sînt cu 

caravana.
— V-aș da-o. dar nu pot. Can

celaria e încuiată și cheia e la 
tovarășul director. Dar vă spun 
unde locuiește...

După vreo două ore, la cămin :
— Ce face, dom’le, nu-i dă 

drumul o dată 7 Doar s-a găsit 
cheia !

— S-a găsit, dar cînd a văzu
t-o, de emoție, operatorul a leși
nat...

N9COLAE VLAHU

“ Parcă-ți «pusesem să-mi faci o past ramă dc capră—
— S-a terminat! Așa că am tăcut o de... oaie!

Desen de AL CLENCTU

Șeful îl atrage atenția noului 
angajat:

— Să știi de la bun inceput 
că la noi fumatul în birou este 
interzis, iar șuetele în timpul 
producției sînt strict oprite.

— Și atunci ce faceți aici 
toată ziua 7

★
Doi amici stau de vorbă :
— Groaznic cît lucrez în ul

timul timp, se plînge unul din
tre ei. Cei puțin 25 de ore pe 
zi.

— Cum asta ? se miră celă
lalt. Doar o zi n-are decît 24 de 
ore 1

— Da. dar eu mă scol cu un 
ceas mai devreme l—

TELEFONISTA LA EXAMEN

i— La ce an a murit Ștefan cel Mare ?
i— La... cincisprezece zero patru !

Desen de AL. CLENCIU

SPECIALISTUL
— Atiți nepricepuți — mă îngrozesc I 
Se află-n neamul nostru păsăresc... 
S-o luăm, de pildă, pe ciocănitoare : 
Un pic de spirit inventiv nu are.
O I Cit de grosolan și de sărac 
E cuibul ei prin scorburi de copac I 
Și rîndunica-i mai grozavă oare ? ! 
Credeți-mă ; nu face cinci parale I 
Zidește cuibul (și-ăla jumătate !) 
Din lut uscat și paie sfărîmate !...

Un cintezoi, care, oprit din zbor, 
A ascultat discursul tunător, 
A ciripit timid : — Se vede bine : 
Ești vreun specialist cu gusturi fine. 
O I Cuibul ce n-aș da să ți-l zăresc ! 
Desigur, e-un palat împărătesc...
— Ce vrei să vezi, amice, ești năuc ? 
Cine-a văzut vreodată cuib de... cuc ? I

MIHNEA MOISESCU

DULĂUL
ÎNGÎMFAT

Trudit de muncă grea, Plăvan 
Se odihnea sub un tufan.
Gurău, dulăul de la stînă,
Și-a zis : „Acum îl am la mină ;
S-a tras în crîng, cît mai adine, 
De frica mea, să nu-l mănînc.
(Doar toți cei de la stînă știu 
Că vreau să-nghit un bou de viu)**.
Așa s-a repezit netotul
Spre bou, lătrînd, să-i muște botul. 
Acesta-n coarne l-a-nvirtit
Zvîrlindu-I diritr-un opintit...
Dar nu de teamă c-o sâ-l muște :
Plăvan se apăra de... muște I
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