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Ședința Comisiei de organizare pentru pregătirea 
Congresului de înființare a Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de Producție
în ziua de 6 decembrie a avut loc ședința Comisiei de organizare pen

tru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

La ședință au participat tovarășii Vasile Vîlcu, membru supleant al 
Comitetului executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei de organi
zare, Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Matei, membru 
al C.C. al P.C.R., șeful secției agrare a C.C. al P.C.R.

în cursul ședinței s-a examinat proiectul de statut al cooperativei 
agricole de producție, precum și proiectul de statut al Uniunii naționale, 
uniunilor regionale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole, ela
borate în lumina rezoluției Plenarei C.C. al P.C.R. din 11—12 noiem
brie 1965.

La elaborarea proiectelor de statut au fost consultați numeroși pre
ședinți și membri ai cooperativelor agricole, specialiști din agricultură, 
lucrători din aparatul de partid și de stat.

După ce proiectele de statut au fost discutate pe larg și definitivate, 
Comisia de organizare a hotărît publicarea lor în presă pentru a fi dezbă
tute, cu masa cooperatorilor, în adunările generale ale cooperativelor agri
cole, precum și în conferințele uniunilor raionale și regionale ale coope
rativelor agricole.

Pe baza observațiilor și a propunerilor ce se vor face, Comisia de or
ganizare va îmbunătăți aceste proiecte de statut, pentru a fi supuse spre 
dezbatere și aprobare Congresului de înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție.

STATUTUL PROIECT

COOPERATIVEI AGRICOLE
DE PRODUCȚIE

CAPITOLUL I
Scopul cooperativei

Art. 1. Cooperativa agricolă de producție este 
organizația economică socialistă, în care țăranii 
se uviesc de bună voie, aducînd în proprietate 
cooperatistă pămîntul și celelalte mijloace 
principale de producție. în cooperativa agrico
lă munca este organizată în comun, iar retri
buirea se face după cantitatea și calitatea 
muncii, precum și în funcție de producția rea
lizată.

agricole de producție
Cooperativa agricolă de producție are drept 

obiect cultivarea în comun a pămîntului, fo
losirea pe scară largă a mecanizării, chimizării, 
irigațiilor, a științei și tehnicii înaintate pentru 
obținerea unor producții agricole vegetale și 
animale din ce în ce mai mari, în scopul creș
terii continue a bunăstării țărănimii, a ridicării 
social-culturale a satului la un nivel tot mai 
înalt de civilizație, a asigurării cu produse agri

cole necesare tuturor oamenilor muncii, între
gii societăți.

Cooperativa agricolă de producție se bucură 
de sprijinul permanent și multilateral al par
tidului și statului nostru, are create, prin dez
voltarea continuă a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, condițiile consolidării sale econo- 
mico-organizatorice. Creșterea continuă a pro
ducției, și îndeosebi a producției marfă, valo
rificarea acesteia pe bază de contracte înche
iate prin bună învoială cu organizațiile de stat 
și cooperatiste, asigurarea aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare și a industriei

(Continuare în pag. a 2-a)

Proiectul de Statut al cooperativei agricole de producție a lost primit cu însuflețire in toate satele patriei noastre. In fotografie : țărani cooperatori 
din comuna Crovu, raionul Drăgănești-Vlașca, citesc cu interes textul proiectului de Statut,
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cu materii prime duc la mărirea veniturilor 
cooperatorilor și contribuie la progresul între
gii țări.

Cooperativa agricolă este forma cea mai po
trivită pentru unirea eforturilor țăranilor ?i 
împletirea strînsă a intereselor lor eu ale tu
turor oamenilor muncii, ale întregii societăți; 
ea are un rol deosebit de însemnat în economia 
țării noastre în întreaga perioadă istorică de 
construire a socialismului și comunismului.

Art. 2. Cooperativa agricolă de producție își 
înfăptuiește scopul pentru care a luat ființă, 
prin :

— fol osii va în comun și rațională a pămîn- 
tului, ridicarea continuă a fertilității lui;

— folosirea chibzuită a celorlalte mijloace 
de producție, a forței de muncă și aplicarea 
celor mai bune forme de organizare a pro
ducției ;

—- întărirea continuă a proprietății coopera
tivei, factor hotărîtor al creșterii producției, al 
dezvoltării economice a cooperativei și al cre
șterii bunăstării cooperatorilor ;

CAPITOLUL II
Proprietatea cooperativei agricole de producție 

și proprietatea personală a membrilor ei
Art. 3. Proprietatea cooperativei agricole 

este alcătuită din :
— pămîntul adus de cooperatori ;
— animalele de muncă și de producție, 

construcțiile, plantațiile, mijloacele de trans
port, utilajele, instalațiile, inventarul agricol 
și celelalte bunuri aduse de cooperatori sau 
obținute ca urmare a activității cooperativei 
agricole :

— întreaga producție agricolă vegetală și 
animală și orice alte produse sau venituri re
zultate din activitatea cooperativei agricole.

Constituie, de asemenea, proprietatea coope
rativei, veniturile realizate prin munca în co
mun a pămîntului — proprietate de stat *— 
dat în folosință cooperativei.

Proprietatea cooperatistă, întărirea și dez
voltarea ei neîncetată stau la baza întregii ac
tivități a cooperativei agricole, a creșterii bu
năstării membrilor săi.

Art. 4. Din terenul agricol proprietatea coo
perativei, adunarea generală poate să atribuie, 
în folosința familiilor de tirani cooperatori, 
loturi Jn suprafața de cel mult 30 ari. In a- 
ceastă limită mărimea lotului pentru fiecare 
cooperativă agricolă se stabilește de către adu
narea generală în funcție de condițiile sale 
specifice și de modul de folosința al pămîn
tului.

Lotul atribuit în folosință constituie pentru 
familiile de țărani cooperatori o sursă supli
mentară de venituri care contribuie la creș
terea nivelului lor de trai.

Lotul se atribuie, în mod diferențiat, famili
ei (soțul și soția împreună cu copiii lor necăsă
toriți) ai căror membri au efectuat cel puțin 
numărul minim de zile-muncă. stabilit de că
tre adunarea generală pe cooperativă, astfel:

—• familiilor, din care cel puțin soțul și so
ția lucrează efectiv în cooperativă, li se atri
buie în folosință un lot întreg ;

— familiilor, din care lucrează efectiv nu
mai unul din soți, li se atribuie în folosință 
o jumătate de lot

Familiilor care nu participă la muncă în

CAPITOLUL III
Membrii cooperativei agricole de producție. 

Drepturile ți indatoririle lor
Art. 8- Pot £1 membri ai cooperativei a- 

gricole de producție orice producători agricoli 
și alți oameni ai muncii necesari activității coo
perativei. care au împlinit vîrsta de 16 ani și 
aderă la prevederile statutului cooperativei, 
aduc în proprietatea cooperativei pămîntul, 
animalele de muncă și inventarul agricol prin
cipal pe care le posedă în proprietate perso
nală.

La intrarea în cooperativă, fiecare membru 
plătește taxa de înscriere stabilită de aduna
rea generală, care nu va fi mai mică de 25 lei.

Ari. 9 Primirea de noi membri în coopera
tiva agricolă de producție se face individual,

— folosirea eficientă a sprijinului acordat 
de stat : lucrările agricole executate de către 
stațiunile de mașini și tractoare, credite, asis
tență tehnică, îngrășăminte chimice, semințe 
de soi, animale de rasă, precum și toate cele
lalte forme de sprijin ;

— introducerea și extinderea celor mai a- 
vansate metode agrozootehnice în toate sec
toarele de producție;

— desfășurarea unei activități economice- 
financiare eficiente, folosirea gospodărească a 
mijloacelor materiale și bănești, îndeosebi in 
scopuri productive ;

— cointeresarea materială a membrilor 
cooperatori prin aplicarea consecventă a sis
temului socialist de retribuire potrivit cu 
cantitatea și calitatea muncii, precum și tn 
funcție de producția realizată ,

— ridicarea continuă a nivelului profesio
nal și cultural a) membrilor cooperatori și sa
tisfacerea nevoilor lor sociale ;

— educarea cooperatorilor în spiritul mun
cii îd comun, al bunei gospodăriri și a) apă
rării proprietății socialiste.

cooperativă prin nici unul din soți nu li se 
atribuie lot în folosință. în cazul unor familii 
cu situații deosebite (încă păci late de muncă, 
familii incomplete șl altele) adunarea generală 
poate hotărî, de la caz la caz, atribuirea de 
loturi în folosință.

Membrii cooperativelor care Ies la pensie 
păstrează dreptul de folosință asupra lotului 
pe care l-au avut.

Lotul va fi folosit numai pentru producția 
agricolă

Atribuirea de noi loturi în folosință nu poate 
să se facă prin diminuarea suprafeței agricole 
din folosința obștească a cooperativelor, ci 
numai prin redistribuirea terenurilor aflate 
în prezent în folosința cooperatorilor.

Art. 5. Constituie proprietate personală a 
țăranilor cooperatori :

—- casa de locuit și construcțiile gospodărești 
anexe, terenul pe care se află acestea și curtea, 
a căror suprafață totală nu poate depăși 800 
mp ; eînd această suprafață depășește 800 mp, 
diferența se include în lotul dat în folosință 
familiei *,

— animalele de producție, precum și inven
tarul agricol mărunt;

— veniturile și economiile realizate prin 
muncă ;

— producția obținută de pe lotul atribuit 
în folosință.

Țăranii cooperatori pot avea în proprietate 
personală — pe o familie — pînă la 3 taurine 
de producție, 15 oi sau capre și un număr ne
limitat de porci, păsări, iepuri de casă, stupi 
de albine.

Art. 6. Adunarea generală poate da în pro
prietate personală, cu plată, potrivit tarifului 
oficial, noilor căsătoriți, membri al coopera
tivei, care doresc să-și construiască o locuință 
și nu au posibilitatea să o facă pe terenul pă
rinților, locuri de casă în suprafață de cel 
mult 500 mp din terenuri proprietatea coope
rativei agricole, situate în vatra satului.

Art. 7. înstrăinarea terenurilor, propieta- 
tea cooperativei, în alte scopuri decît cele 
prevăzute în articolul precedent, nu poate 
avea loc decît în condițiile legii.

de către adunarea generală, pe bază de cerere 
scrisă.

ArL 10. Fiecare membru al cooperativei a- 
gricole are următoarele drepturi :

a) să muncească în cooperativă pe măsura 
capacității și pregătirii sale ;

b) să fie retribuit penlru munca pe care o 
depune potrivit cu cantitatea și calitatea ei, 
precum și în funcție de producția realizată ;

c) să participe la conducerea treburilor coo
perativei ; să ia parte Ia adunarea generală ; 

să-și exprime părerile și să facă propuneri cu 
privire la activitatea cooperativei; să participe 
la luarea hotărîrilor adunării generale ; să 
aleagă, și — de la vtrsta de 21 de ani — să fie 
ales în consiliul de conducere și comisia de 
revizie ;

d) să beneficieze de ajutoarele pe care le 
acordă cooperativa. în condițiile stabilite de 
adunarea generală pentru: bătrînețe. boală 
sau incapacitate de muncă, în caz de naștere, 
deces, orfanilor, familiilor cu copii mulți, pre
cum și de înlesniri pentru pregătirea profesio
nală și altele.

Bătrînii, cei inapți de muncă și orfanii, au 
dreptul la pensie stabilită prin sistemul uni
tar de pensionare, la care se adaugă ajutoa
rele în natură ce se acordă de cooperativa 
agricolă de producție.

în afară de aceste drepturi membrii coope
ratori se bucură și de drepturile stabilite prin 
orice alte prevederi ale prezentului statut.

Art. 11. Fiecare membru al cooperativei 
agricole are următoarele îndatoriri :

a) să respecte prevederile statutului și să 
aducă la îndeplinire hotărîrile adunării gene
rale, precum și ale consiliului de conducere;

b) să muncească conștiincios In cooperativă 
la locul șl in perioadele stabilite, să respecte 
disciplina muncii, să efectueze lucrări de bună 
calitate, contribuind la sporirea producției 
agricole, la întărirea și dezvoltarea coopera
tivei ;

c) să apere și să întărească, prin toate mij
loacele. proprietatea cooperativei :

d) sâ-șj îmbogățească continuu cunoștințele 
agro-zootehnice șl să le aplice în producție.

în afară de aceste îndatoriri, membrii 
cooperatori sînt obligați să îndeplinească și 
îndatoririle stabilite prin orice alte prevederi 
ale prezentului statut.

Art 12. Cooperativa agricolă de producție, 
ca formă socialistă de organizare a muncii, 
exprimă unitatea de scop și de voință a tutu
ror membrilor ei. Respectarea hotărîrilor 
adoptate de adunarea generală și de consiliul 
de conducere constituie o condiție esențială 
pentru buna desfășurare a activității coope
rativei agricole, pentru consolidarea ei eco- 
nomico-organizatorică încălcarea prevederilor 
statutului, a hotărîrilor adunării generale și 
ale consiliului de conducere constituie aba
teri care dăunează cooperativei și atrag răs
punderea disciplinară

în cazul cînd a pricinuit pagube cooperati
vei cel vinovat va fi obligat la plata despă
gubirilor, răspunzînd și disciplinar dacă este 
cazul.

Pentru examinarea plîngerilor cooperatori
lor nemulțumiți de hotărîrile consiliului de 
conducere privind aplicarea de sancțiuni dis
ciplinare, obligarea la plata despăgubirilor și 
altele, adunarea generală alege — pe timp de 2 
ani — o comisie de judecată alcătuită din 5—7 
membri, care își desfășoară activitatea pe 
baza regulamentului de ordine interioară.

Pentru fapte deosebit de grave săvîrșite de 
ud membru cooperator împotriva intereselor 
cooperativei, adunarea generală poate hotărî 
îndepărtarea sa din cooperativă, stabilindu-i 
și drepturile ce i se cuvin.

împotriva hotărîrii adunării generale prin 
care s-a pronunțat îndepărtarea din coopera
tivă, precum și în alte cazuri, cel nemulțumit 
se poate adresa uniunii raionale a cooperati
velor agricole de producție.

Art. 13. Cel care se retrage din coope
rativa agricolă de producție primește în bani 
contravaloarea părții sociale din bunurile a- 
duse de el în cooperativă. Adunarea generală 
stabilește pentru fiecare caz în parte, în ra
port cu posibilitățile cooperativei, durata de 
timp șl ratele anuale prin care se va face 
plata. Retribuția cuvenită pentru munca de
pusă în cooperativă în anul în curs se plă
tește la sfîrșitul anului.

In cazul cînd un membru cooperator —• 
prin căsătorie sau alte motive — își stabilește

(Continuare in pag. a 3-a)



ALBINA 3

de
(Urmare din pag. a 2-a)

domiciliul în altă comună, el devine membru 
al cooperativei pe raza căreia se mută. în acest 
caz, adunarea generală a cooperativei agricole

CAPITOLUL IV
Organizarea activității de producție

Ari. 14. Cooperativa agricolă își organizea
ză întreaga sa activitate pe baza planului de 
dezvoltare în perspectivă, a planului anual de 
producție și financiar, care se întocmesc po
trivit condițiilor și cerințelor de dezvoltare a 
cooperativei, intereselor membrilor cooperatori 
și necesităților economiei naționale. Planurile 
se întocmesc de către consiliul de conducere și 
sînt supuse dezbaterii și aprobării adunării 
generale.

In vederea dezvoltării continue a cooperati
vei agricole, a mobilizării tuturor rezervelor 
de sporire a producției și a productivității 
muncii, consiliul de conducere folosește spri
jinul specialiștilor din cooperativa agricolă de 
producție, al consiliilor agricole și al uniunilor 
cooperativelor agricole de producție.

Art 15. Cooperativa agricolă își organizea
ză acele ramuri de producție, vegetală și ani
mală, care să asigure folosirea cit mai deplină

CAPITOLUL V
Organizarea și retribuirea muncii

Ari. 17. Lucrările în cooperativa agricolă se 
execută prin munca personală a membrilor 
cooperatori, organizați pe brigăzi permanente 
de producție.

Brigada este forma de bază în organizarea 
muncii și se constituie ținînd seama, atît de 
cerințele producției, cît și de necesitatea folo
sirii depline și raționale a forțelor de muncă, 
a mijloacelor de producție, precum și de expe
riența dobîndită de cooperativa agricolă.

Art. 18. în cultura plantelor și în creșterea 
animalelor se organizează brigăzi specializate, 
iar în celelalte activități, brigăzi sau echipe 
pe categorii de lucrări. în funcție de necesi
tăți se pot organiza și brigăzi mixte.

în cadrul brigăzii se organizează echipe pe 
grupe de cooperatori, grupe de familii, alcă
tuite după vecinătate, rudenie sau alte criterii 
stabilite de adunarea generală.

Pentru a se asigura continuitatea muncii, 
pentru o mai bună fertilizare și lucrare a pă
mîntului, suprafețele de teren, ca și celelalte 
mijloace de producție necesare desfășurării 
în bune condiții a procesului de producție, se 
repartizează brigăzilor pe o perioadă de mai 
mul ți ani.

Art. 19. în cooperativa agricolă retribuirea 
membrilor cooperatori se face pe bază de zile- 
muncă în raport cu cantitatea, calitatea mun
cii și în funcție de producția realizată, potrivit 
normelor de muncă stabilite de adunarea ge
nerală a cooperativei.

Pentru munca depusă, cooperativa agricolă 
de producție poate acorda membrilor săi avan
suri bănești, lunar sau trimestrial, precum și 
avansuri în natură.

Art. 20. Retribuția suplimentară pentru de
pășirea producției stabilite face parte inte
grantă din sistemul de retribuire a muncii în 
cooperativa agricolă Retribuția suplimentară 
se acordă brigăzilor, echipelor, grupelor de 
cooperatori și cooperatorilor care au depășit 
planul de producție stabilit de adunarea gene
rală. Ea se acordă în natură sau în bani în 
raport cu cantitatea produsă peste plan, după 
cum urmează :

— la cultura păioaselor, pînă Ia 15 la sută;
— la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legu

me, vii și celelalte culturi, diferențiat, pînă la 
60 la sută ;

CAPITOLUL VI
Repartizarea producției și utilizarea 

mijloacelor bănești și materiale
Art. 25. Dezvoltarea proprietății cooperati

vei agricole este izvorul sporirii continue a 
producției vegetale și animale, al creșterii ni
velului de viată al cooperatorilor Ea se reali
zează prin alocarea, an de an, pentru acumu

de unde pleacă îi aprobă transferul, iar cea 
care-1 primește aprobă înregistrarea sa ca 
membru al cooperativei respective. Membrul 
cooperator își păstrează toate drepturile pre- 
văzute în statut.

a pămîntului, a celorlalte mijloace de produc
ție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor 
pentru creșterea producției agricole și sporirea 
veniturilor Pentru a asigura buna desfășu
rare a procesului de producție, cooperativa 
agricolă își poate organiza și alte activități, 
cum sînt: confecționarea si reoararea inven
tarului. executarea de construcții și altele. în 
scopul unei mai bune valorificări a producției, 
a folosirii raționale a forței de muncă și a 
creșterii producției marfă, cooperativa poate 
organiza prelucrarea produselor agricole și 
desfacerea lor.

Art. 18. Cooperativa agricolă folosește mij
loacele financiare proprii și creditele acordate 
de stat pentru investiții și lucrări. îndeosebi 
direct productive. în vederea dezvoltării dife
ritelor ramuri de activitate și obținerii unor 
producții sporite cu cheltuieli cit mai mici.

— la producția animală, pînă Ia 60 la sută.
Art. 21. Adunarea generală poate hotărî a- 

cordarea unei cote părți din producția obți
nută, fără a se mai atribui pentru aceeași 
lucrare și zile-muncă, la r recoltarea fînețelor 
naturale, recoltarea fasolei și dovlecilor în cul
tură intercalată, tăiatul și adunatul cocenilor, 
al coletelor de sfeclă și la culesul fructelor.

Art. 22. Președintelui i se va acorda o re
tribuire de bază în funcție de numărul mediu 
de zile-muncă realizat de cooperatorii care 
participă cu regularitate la activitatea din 
cooperativă, astfel ca numărul de zile-muncă 
ce î se atribuie să nu depășească de două ori 
și jumătate acerstă medie La aceasta se ada
ugă un plus de zile-muncă în raport cu va
loarea producției globale, mărimea suprafețe
lor de teren și numărul de animale proprieta
tea cooperativei.

După aceleași criterii și în raport de retri
buirea președintelui, vor fi retribuiți și vice
președinții scoși din producție, brigadierii, 
contabilii, magazionerii și celelalte persoane 
cu funcții administrative.

Pentru depășirea producțiilor stabilite se 
poate acorda cadrelor de conducere și specia
liștilor. în raport cu contribuția adusă la rea
lizarea depășirii, o retribuție suplimentară, în 
natură sau în bani, potrivit normelor stabilite 
de adunarea generală.

Art. 23 Adunarea generală poate hotărî 
reducerea cu pînă la 10 la sută a numărului 
de zile-muncă cuvenit președintelui, vicepre
ședinților și altor cadre de conducere, vîno- 
vați de lipsă de control și îndrumare, sau de 
neluarea măsurilor necesare desfășurării nor
male a procesului de producție. Dacă brigada 
de producție, din cauza activității nesatisfăcă
toare. obține o producție mai mică decît cea 
stabilită prin plan datorită calității slabe a 
lucrărilor, adunarea generală va putea scădea 
tuturor membrilor brigăzii pînă la 10 la sută 
din zilele-muncă efectuate.

Ari. 24. Cooperativa agricolă are îndatori
rea să asigure folosirea cît mai rațională a 
forțelor de muncă, reducînd ia minimum ne
cesar funcțiile administrative, precum și 
consumul de zile-muncă pentru activitățile 
neproductive. Funcțiile administrative se sta
bilesc de către adunarea generală.

lări, a fondurilor care să asigure reluarea pe 
• scară mereu mai largă a producției.

Proporția dintre fondul de acumulare și 
fondul de consum — după acoperirea cheltu
ielilor materiale de producție și a obligațiilor 

către stat — se stabilește potrivit prevederilor 
prezentului statut de către adunarea gene
rală.

Ari. 26. Producția globală obținută în 
cursul anului se repartizează după cum ur
mează :

A. Cheltuieli materiale 
de producție 

și obligații către stat:
«— reținerea semințelor necesare;
— reținerea furajelor necesare hrănîriî ani

malelor, proprietate obștească ;
— crearea unul fond de rezervă de sămînță 

șl furaje de 10—15 la sută, peste cantitatea 
necesară ;

— plata în natură și în bani a muncilor 
efectuate de S.M.T.;

— achitarea costului îngrășămintelor, ta- 
sectofungicidelor și altor materiale necesare 
producției ;

— restituirea creditelor de producție, plata 
impozitelor, a taxelor, a primelor de asigu
rare, a contribuțiilor șî efectuarea altor chel
tuieli de producție și gospodărești.

B. Fondul de acumulare 
și fondul de consum

După scăderea cheltuielilor materiale de 
producție din valoarea producției globale, se 
obține producția netă, care se repartizează 
astfel :

— 18—25 la sută pentru fondul de acumu
lări, din care se asigură :

— realizarea investițiilor, inclusiv 
plata în natură și în bani a zile- 
lor-muncă consumate pentru a- 
cestea :

— rambursarea creditelor de inves
tiții ;

— rezervă pentru îmbunătățirea 
procesului de producție ;

— 75—82 la sută pentru fondul de con
sum, din care se asigură :

— retribuirea pentru zilele-mun
că și plata suplimentară — în bani 
și în natură ;
— contribuția în bani Ia fondul de 

pensii (circa 3,5 la sută calculată 
la valoarea producției globale);

— fondul de ajutor în natură din 
grîu, porumb, cartofi (cel puțin 
2 la sută din producția totală ob
ținută) ;

— fondul social-cultural de pînă la 
1,5 la sută din producția netă.

CAPITOLUL VII 
Organele de conducere 

si de revizieA

ah cooperativei agricole 
de producție

A. Adunarea generală

Art. 27. Adunarea generală este organifl 
suprem de conducere al cooperativei agricole, 
singura în măsură să hotărască asupra în
tregii activități economice, financiare și or
ganizatorice a acesteia.

Ari. 28. Adunarea generală este formată 
din toți membrii cooperativei agricole. Ea se 
întrunește ori de cîte ori este nevoie și cel pu
țin o dată pe trimestru.

Adunarea generală este legal constituită 
dacă sînt prezenți cel puțin jumătate din 
numărul membrilor cooperativei, iar hotărî- 
rile luate sînt valabile dacă au întrunit cel 
puțin două treimi din voturile celor prezenți.

Hotărîrile privind aprobarea planului de 
producție și financiar, organizarea și retri
buirea muncii, afilierea Ia uniunea raională, 
alegerea consiliului de conducere, aprobarea 
regulamentului de ordine interioară, precum 
și îndepărtarea din cooperativă, sînt valabile 
dacă au întrunit cel puțin două treimi din vo
turile membrilor cooperativei. Hotărîrile se

(Continuare în pag. a 4-a}
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iau prin vot deschis și se consemnează într-un 
proces-verbal semnat de președintele coopera
tivei și membrii prezidiului adunării.

In cazul cînd adunarea generală, din motive 
bine justificate (lipsă de spațiu pentru adu
nare, depărtarea prea mare a brigăzilor față 
de locul de adunare etc.), nu se poate consti
tui în conformitate cu prevederile aliniatului 
3, ea se va constitui cu împuterniciți aleși din
tre membri, în proporția ce se va stabili de 
adunarea generală a cooperativei de produc
ție, fără să depășească raportul de un împu
ternicit pentru 10 membri cooperatori. Ale
gerea împuterniciților se face pe brigăzi, o 
dată pe an.

în cazurile în care se discută problemele 
prevăzute la alineatul 3, înaintea adunărilor 
generale constituite prin împuterniciți, se vor 
ține adunări ale brigăzilor care vor discuta 
aceste probleme, urmînd ca împuterniciții, în 
adunarea generală, să prezinte părerile expri
mate în adunările pe brigăzi. După fiecare 
adunare generală, împuterniciții vor informa 
pe cei care i-au ales despre dezbaterile și ho- 
tărîrile adunării generale.

La adunările generale constituite din împu
terniciți, pot să participe, de asemenea, cu vot 
consultativ, și oricare din membrii cooperatori.

Adunarea constituită din împuterniciți exer
cită toate atribuțiile adunării generale.

Ari. 29. Convocarea adunării generale a 
cooperativei agricole se face de către consiliul 
de conducere, fie din proprie inițiativă, fie la 
cererea comisiei de revizie sau a cel puțin o 
treime din numărul membrilor cooperativei, 
ori la cererea uniunii raionale a cooperative
lor agricole.

Anunțarea ordinei de zi, a datei și locului 
unde urmează să se țină adunarea generală, 
se face cu cel puțin 5 zile înainte.

Art. 30. Adunarea generală a cooperativei 
agricole are următoarele atribuții :

a) dezbate și aprobă planul de dezvoltare 
în perspectivă, planul anual de producție și 
financiar, stabilește volumul investițiilor din 
fondurile proprii și din credite, hotărăște a- 
supra repartizării producției, precum și a ve
niturilor cooperativei ;

b) alege pe președintele și vicepreședinții 
cooperativei agricole, pe ceilalți membri ai 
consiliului de conducere, membrii comisiei de 
revizie, membrii comisiei de judecată din 
cooperativă și confirmă brigadierii aleși în 
adunările brigăzilor, din rîndurile celor mai 
buni membri care muncesc efectiv în coope
rativa agricolă, recunoscuți pentru priceperea 
lor gospodărească și apreciați pentru calită
țile lor morale și profesionale ;

c) analizează și hotărăște asupra dărilor de 
seamă și rapoartelor prezentate de consiliul de 
conducere și comisia de revizie ;

d) aprobă încheierea contractelor de lucrări 
care vor fi executate de stațiunile de mașini 
și tractoare și de către alte întreprinderi care 
prestează servicii cooperativelor agricole ;

e) analizează posibilitățile de valorificare 
a producției agricole rrtbrfă și aprobă vînzarea 
acesteia către organizațiile de stat și coopera
tiste, pe baza contractelor încheiate prin bună 
învoială, în care să se prevadă atît producția 
cît și suprafețele sau efectivele de animale ne
cesare obținerii producției contractate ; poate 
hotărî extinderea sistemului de contractare 
pe termen lung ;

f) analizează, în cursul anului, mersul lu
crărilor agricole și celelalte activități produc
tive, realizarea investițiilor, îndeplinirea obli
gațiilor contractuale, rambursarea creditelor, 
rezultatele financiare și adoptă hotărîri cores
punzătoare ;

g) analizează și aprobă formele de organi
zare a muncii, normele de muncă și modul de 
retribuire care poate fi : în natură, în bani, 
sau în natură și în bani ;

h) stabilește minimul de zile-muncă care 
urmează să fie efectuate de către membrii 
cooperatori ;

i) stabilește, pentru fiecare caz în parte, 
ajutoarele de bătrînețe, de boală sau incapa
citate de muncă, de naștere, de deces, pentru 
orfani și pentru familiile cu mulți copii ;

j) hotărăște, în funcție de interesele gene
rale ale cooperativei, condițiile în care consi
liu] de conducere poate pune la dispoziția 
membrilor cooperatori, contra cost, atelaje 
pentru nevoi personale ;

k) hotărăște asocierea cu alte cooperative 
agricole pentru efectuarea unor lucrări de in
teres comun sau alte acțiuni de întrajutorare ;

l) aprobă regulamentul de ordine interioa
ră al cooperativei agricole ;

m) aprobă afilierea la uniunea raională a 
cooperativelor agricole de producție ;

ill!
n) hotărăște suspendarea temporară a drep

tului de vot al cooperatorilor, care, fără a 
avea motive bine întemeiate, nu îndeplinesc 
numărul de zile-muncă stabilit de adunarea 
generală ;

o) rezolvă întîmpinările făcute de membrii 
cooperatori la cererile soluționate nesatisfă
cător de către consiliul de conducere.

Adunarea generală exercită și orice alte a- 
tribuții care rezultă din prezentul statut.

B. Consiliul de conducere
Art. 31. Consiliul de conducere, ca organ 

executiv al adunării generale a cooperativei 
agricole de producție, conduce activitatea 
cooperativei agricole în intervalul dintre adu
nările generale și este format din 13—21 
membri aleși de către aceasta prin vot des
chis pe timp de doi ani.

Pot fi aleși în consiliul de conducere unul 
din inginerii cooperativei și contabilul șef.

Membrii consiliului de conducere, care în 
intervalul dintre alegeri se dovedesc a fi ne
corespunzători, pot fi înlocuiți de adunarea 
generală.

Art. 32. Consiliul de conducere își desfă
șoară activitatea pe baza principiului muncii 
colective. Hotărîrile și măsurile ce se adoptă 
trebuie să fie rezultatul examinării părerilor 
și propunerilor făcute de membrii consiliului. 
El ține ședințe cel puțin de două ori pe lună.

Ședințele sînt convocate și conduse de către 
președinte. Hotărîrile se iau cu majoritatea 
de voturi din numărul membrilor consiliului.

Consiliul de conducere raportează periodic 
în fața adunării generale despre activitatea 
pe care o desfășoară.

Art. 33. Consiliul de conducere asigură 
respectarea prevederilor statutare, răspunde 
de executarea hotărîrilor luate de adunarea 
generală, precum și de executarea obligațiilor 
cooperativei care izvorăsc din legi, contracte 
sau alte temeiuri.

Pentru realizarea acestor sarcini, consiliul 
de conducere are următoarele atribuții :

a) se preocupă în permanență de dezvol
tarea și apărarea avutului cooperativei și ia 
măsurile necesare pentru folosirea rațională 
a pămîntului, a celorlalte mijloace de pro
ducție precum și a forței de muncă, pentru 
obținerea de producții cît mai mari, cu chel
tuieli cît mai mici pe unitatea de produs ;

b) întocmește și supune adunării generale 
spre aprobare proiectul planului de producție 
și financiar și face propuneri de repartizare a 
sarcinilor de producție pe brigăzi :

c) organizează munca pentru realizarea pla
nului de producție.

Organizează repartizarea forțelor de muncă 
astfel încît să asigure fiecărui membru coope
rator posibilitatea de a realiza cel puțin mi
nimul de zile-muncă stabilit de adunarea ge
nerală :

d) organizează ținerea evidenței mijloacelor 
de producție, a muncii efectuate, a veniturilor 
și cheltuielilor, în toate ramurile de activitate 
a cooperativei. Asigură calcularea corectă a 
drepturilor fiecărui membru cooperator și afi
șează de două ori pe lună, la sediul cooperati
vei și al brigăzilor, listele de zile-muncă efec
tuate de membrii cooperatori ;

e) analizează, ori de cîte ori este nevoie, în 
adunări pe brigăzi sau în cadrul altor activi
tăți, realizarea planului de producție și finan
ciar, ia măsurile necesare pentru îndeplinirea 
acestuia, stabilind sarcini concrete membrilor 
consiliului de conducere, brigadierilor, altor 
cadre de conducere și de administrație ;

CAPITOLUL VIII

Alte prevederi
Art. 37. Cooperativa agricolă de producție 

este persoană juridică.
Denumirea și sediul cooperativei agricole 

de producție se stabilesc de către adunarea 
generală

Art. 38. Cooperativa agricolă de producție 
își păstrează numerarul disponibil în cont Ia 
Banca Națională a Republicii Socialiste Ro
mânia. Ridicarea numerarului se face numai 
pe baza dispoziției scrise și semnate de pre
ședinte împreună cu contabilul șef sau locți
itorul său.

Art- 39. Cooperativa agricolă de producție 
poate participa, cu aprobarea adunării gene
rale, la acțiuni de întrajutorare sau în asocie
re cu alte cooperative agricole și organizații

I.
f) organizează, cu sprijinul specialiștilor din 

cooperativele agricole, consfătuiri de produc
ție și schimburi de experiență cu brigadierii, 
șefii de echipă și membrii cooperatori frun
tași ;

g) ia măsuri pentru ridicarea continuă a ca
lificării membrilor cooperatori, prin organiza
rea învățămîntului agrozootehnic de masă și 
prin trimiterea lor la cursuri de calificare ;

h) prezintă adunării generale dări de seamă 
și rapoarte anuale, trimestriale și ori de cîte 
ori este nevoie cu privire la modul de înde
plinire a hotărîrilor acesteia, a realizării pla
nului de producție și financiar, a respectării 
statutului și a normelor de muncă și face pro
puneri concrete pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității cooperativei;

i) numește șefii de echipe ;
j) cercetează și rezolvă operativ cererile și 

sesizările membrilor cooperatori, comunicîn- 
du-le soluțiile și măsurile luate.

Art. 34. Președintele cooperativei agricole 
asigură conducerea curentă a activității a- 
cesteia și înfăptuirea hotărîrilor adunării ge-^ 
nerale și ale consiliului de conducere. In 
luarea măsurilor operative, președintele se 
consultă cu membrii consiliului de conducere 
și cu specialiștii din cooperativă.

în raporturile cu organele de stat, cu orga
nizațiile economice socialiste, precum și cu 
persoanele fizice, cooperativa agricolă este 
reprezentată prin președinte. Cooperativa a- 
gricolă se angajează legal în operațiunile fi
nanciare prin semnătura președintelui și a 
contabilului șef sau a locțiitorului său.

în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia se 
îndeplinesc de către unul din vicepreședinți 
desemnat în acest scop de către consiliul de 
conducere.

C. Comisia de revizie
Art. 35. Comisia de revizie este organul de 

verificare a gestiunii cooperativei agricole de 
producție și este formată din 5—7 membri 
aleși prin vot deschis de adunarea generală pe 
timp de doi ani. Comisia alege, dintre mem
brii săi, un președinte.

Comisia de revizie este subordonată numai 
adunării generale, față de care răspunde pen
tru activitatea depusă. Ea verifică activitatea 
gospodărească și financiară a consiliului de 
conducere, înregistrarea tuturor veniturilor în 
bani și în natură, respectarea regulilor de 
efectuare a cheltuielilor, păstrarea în bune 
condiții a bunurilor obștești ale cooperativei. 
De asemenea, verifică modul cum au fost re
zolvate de consiliul de conducere cererile și 
sesizările membrilor cooperatori.

Ari. 36. Pe baza constatărilor făcute, co
misia de revizie întocmește un proces verbal, 
în care arată rezultatele verificării și face con
siliului de conducere propuneri concrete pen
tru luarea măsurilor corespunzătoare de îm
bunătățire a muncii, recuperarea eventuale
lor pagube aduse proprietății cooperativei și 
sancționarea celor vinovați de abateri sau ne
reguli în gospodărirea bunurilor acesteia ; ur
mărește aplicarea măsurilor stabilite și apro
bate de către adunarea generală.

Comisia de revizie este obligată să prezinte 
adunării generale, trimestrial, anual — sau 
ori de cîte ori este necesar — rapoarte asupra 
constatărilor făcute.

Cînd se constată abateri grave, comisia de 
revizie poate cere consiliului de conducere să 
convoace adunarea generală pentru discu
tarea acestora și stabilirea de măsuri cores
punzătoare, sesizînd în același timp și celelal
te organe în drept.

de stat, la lucrări de interes comun ca : iri
gații, îndiguiri, desecări, ameliorări de tere
nuri destinate agriculturii, lucrări de electri
ficare, sere, întreprinderi pentru furaje com
binate, îngrășarea animalelor, prelucrarea și 
conservarea produselor agricole și altele.

Art. 40. în vederea înfăptuirii în condiții 
cît mai bune a scopului pentru care a luat 
ființă, cooperativa agricolă de producție se 
poate afilia la uniunea raională a cooperati
velor agricole de producție, în care caz ea are 
obligația să aducă la îndeplinire hotărîrile și 
recomandările uniunii raionale, uniunii regio
nale și Uniunii naționale a cooperativelor a- 
gricole de producție și să respecte statutul 
acestora.



ALBINA 5

Se apropie 
tierul

de sfîrșit construcția celor trei rezervoare sferice de amoniac de pe șan- 
Combinatului de îngrășăminte chimice artificiale de la Tr. Măgurele

U

■

produce deci azotatul de amoniu și ure- 
ea, materia primă e aerul. Iar aer, slavă 
domnului, există berechet. E nevoie, 
de asemenea, de mari cantități 
de apă. Dar alături e Dunărea, 
care trimite prin conducte un 
afluent al ei, pină in măruntaiele com
binatului. Pirita, materia primă necesa
ră acidului sulfuric, vine tot pe Dunăre, 
din marele combinat cuprifer de la 
Moldova Nouă. Apatita, materia primă 
pentru acidul fosforic, vine tot pe Du
năre, după ce străbate cîteva mări și 
tari. Acestea sînt elementele esențiale. 
Prin combinarea lor succesivă și din 
metamorfoza lor, rezultă cele mai pre
țioase îngrășăminte pentru agricultura 
României, Ingrășămintele complexe 
granulate. Ele conțin trei elemente fer- 
tilizante : azot-fosfor-potasiu, acționînd 
simultan asupra plantei, determinind-o 
să-și depășească tiparul și să-l serveas
că pe om cu un rod Îndoit. Plantele își 
vor depăși măsura, vor da mai mult, 
vor trece la măsurile mari. Aceste mă
suri mari, măsurile capacității, talen
tului, bărbăției, le-au depășit în prea
labil oamenii, constructorii acestui com
binat.

NUME 
Înscrise 
In oțel 
Șl BETON-

Am avut în vara aceasta posibi
litatea să văd (de pe dealurile 
malului vecin din Bulgaria) 
Combinatul Chimic de la 

Turnu-Măgurele. Am rămas încintat de 
felul cum se înscrie în priveliștea cîm- 
piei dunărene, această nouă cetate a in
dustriei noastre. Marele combinat, cu 
turnurile de aluminiu, scînteia la ori
zont, sporind puterea soarelui de vară 
prin reflexele miilor de ferestre care 
păreau niște oglinzi. De sus, de pe 
malul bulgar, dintre căsuțele orășelului 
de pe coastă, combinatul mi s-a înfă
țișat ca un gigantic șir de nave anco
rate într-un port Uriașe macarale por
tal, lunecînd pe șine de cale ferată, 
prindeau în ghiarele lor mari grinzi 
metalice, motoare, agregate, sosite pe 
Dunăre pentru înzestrarea combinatu
lui. Se descărcau șlepuri cu apatită și 
pirită, principalele materii prime pentru 
îngrășăminte, în marile depozite de lin
gă port. Totul, de la fabricile combina
tului și pînă la depozite, de la maca
rale și pînă la șlepurile care pluteau 
lingă mal, îji întregesc senzația de mare 
port de uriașă așezare navală apărută 
la Dunăre peste noapte.

Intr-adevăr, intr-un anume fel, con
strucția combinatului se aseamănă cu 
construcția unui mare port.

UN PORT 
ORIGINAL...

Turnu-Măgurele nu există ca port în 
înțelesul contemporan al cuvîntului ; 
schela de grîne de pe vremuri, abia 
reușea să trezească din amorțire orașul 
vreo două luni pe an. In rest, pustiul... 
Cîteva bărci de pescari săgetau apele 
albastre, măsurînd clipele cu bătăi rare 
de lopeți. Sirenele remorcherelor în- 
liorau din cînd în cînd liniștea orașu

lui de cîmpie, sporindu-i nostalgia. Po
posea din cînd în cînd cite un vas de 
pasageri.

Dar pentru lansarea unor nave cum 
sînt marile fabrici ale combinatului era 
necesar să se construiască un port, un 
port adevărat, un port în stare să găz
duiască un tranzit de peste 1 500 000 
tone anual. Dintr-o dată chiar și numai 
o asemenea necesitate, a ridicat orașul 
Turnu-Măgurele la scara cifrelor mari.

Lupta a început chiar pe malul Du
nării, iar principala încleștare a fost 
cu apele. Drăgi plutitoare s-au adunat 
într-o horă de uriași, hotărind soarta 
malului pe mulți kilometri. Au fost 
scoase de sub regimul apei circa 80 hec
tare, construindu-se un pămînt nou, 
ferm, solid, marea platformă pe care 
avea să fie construit combinatul. Trei 
milioane de tone de nisip și prundiș au 
fost smulse din albia Dunării pompate 
și împrăștiate pe mal, ceea ce înseamnă 
că chiar apa a fost silită să dea con
strucției pămîntul necesar. S-a con
struit o estradă, o scenă pe care avea 
să se desfășoare marele spectacol al 
lansării combinatului, spectacol la care 
a asistat și a participat cu emoție ora
șul de la marginea cîmpiilor.

Fabricile marelui combinat, cu toate 
anexele lor, au fost mai întîi ancorate 
in solul cel nou, prin miile de piloți de 
beton, bătuți cu vibrosonetele pînă la 
o mare adincime. Puși cap Ia cap, cei 
7 000 de piloți ar putea face o punte 
de circa 70 km în jurul orașului Tr. 
Măgurele, o centură de beton care ar 
fi putut izola odinioară vechiul tîrg de 
noroaiele care îl inundau regulat. Nu
mai acești 7 000 de piloți ar fi putut ri
dica pe catalige orașul, la un nou ori
zont. Dar orașul s-a și ridicat în picioa

re, urmărind cu pasiune ritmul în care 
s-a desfășurat construcția.

Diguri mari și puternice au oprit mai 
întîi Dunărea în loc. Accesul ei spre 
cîmpie a fost astfel oprit. Apoi s-a ri
dicat platforma. Apoi au fost bătuți 

piloții, într-o duduială de ciocane fan
tastice, fiindcă vibrosonetele sînt în 
fond niște ciocane fantastice din ate
lierele legendare ale lui Vulcan...

Filmul construcției s-ar cuveni pro
iectat în ritmul lui real, așa cum îl po
vestesc constructorii care știu să-ți în
fățișeze numai episoadele și momentele 
cheie... Combinatul și-a ridicat treptat 
la orizont scheletul metalic, la fel ca 
scheletele cargourilor de pe un mare 
șantier naval. Au pilpîit zile și nopți, 
aurind zarea cîmpiei stelele flăcărilor 
de sudură, proiectîndu-și reflexele pe 
cerul vast care lși dădea întîlnire în 
albia Dunării cu cerul de jos.

Cele cîteva fabrici ale combinatului, 
cu anexele lor, au fost abordate aproape 
simultan și au fost Înălțate într-un 
timp care nu depășește, practic, doi ani. 
Un exemplu : construcția fabricii de 
acid sulfuric a început în aprilie 1963 și 
a fost isprăvită într-un singur an, in- 
trînd în funcțiune cu 6 luni înainte de 
termenul prevăzut. La Tr. Măgurele s-a 
produs deci acid sulfuric cu 6 luni îna
inte de termen, iar aceasta înseamnă că 
una din unitățile cheie ale combinatului, 
cea care asigură elementul esențial al 
întregii producții de îngrășăminte fos- 
fatice (acidul sulfuric) poate să susțină 
cu materia gata pregătită celelalte fa
brici. într-un ritm Ia fel de scurt s-au 
pregătit lansările celorlalte unități care 
compun combinatul, la fabricile de 
măcinare primară și secundară, la fa
brica de acid fosforic — care este cea 
de a doua unitate esențială pentru pro
cesul de producere a îngrășămintelor 
complexe granulate, cum și la cele 
cîteva fabrici din linia de azot.

Rind pe rînd au sărit în picioare, ca 
niște uriași, aceste coloane ale chimiei 
moderne care vor ridica pe umerii lor 
fertilitatea pămîntului, cu ajutorul 
cristalelor albe și ușoare ale îngrășă
mintelor. Ca și zăpada, ți se pare că 
ele iau naștere din nimic... La fabricile 
care compun linia de azot, unde se

Practic, fiecare lucrare efectuată aid, 
la Turnu-Măgurele, este legată de nu
mele unei echipe de constructori și în 
ultimă instanță de numele unui om. Cu 
care să începi ? Ar fi normal să începi 
cu proiectanții acestui gigant, de la cei 
care se găsesc în incinta institutelor 
bucureștene, pînă la echipa condusă 
de ing. Mihai Dochia, care a lucrat , pe 
șantier tot timpul, supraveghind exe
cuția obiectivelor pînă la amănunt. Dar 
începînd cu proiectanții, răspunderea 
și mîndria de a fi constructor al com
binatului de la Tr. Măgurele se împart 
între mii de oameni, de cele mai dife
rite profesii și meserii. Ar trebui să i 
cităm pe topometri, oamenii care au 
bătut primul țăruș Dar ca să se bată 
primul țăruș, trebuia fixat întîi pămîn
tul, deci se cuvine să-i cităm mai în- 
tîi pe oamenii care au minuit gigantice
le dragi cu ajutorul cărora s-e creat 
platforma pe care stă azi combinatul. 
Dar combinatul, așa cum e azi, stă pe 
cei 7 000 de stîlpi bătuți cu vibrosonete
le, ciocane fantastice, mînuite de niște 
mecanici iscusiți, pe care, de aseme
nea, ar trebui să-i pomenim, cu zecile.

Cum să împărți răspunderea și meri
tul succesului între atîția autori, între 
atîția comuniști, între cîteva mii de 
constructori, ingineri, tehnicieni', spe
cialiști, dintre care mulți nici n-au lucrat 
la Tr. Măgurele, ci în uzinele care au 
livrat utilaje pentru marele combinat ? 
Au muncit toți eroic și solidar, de la 
prima linie trasată în proiect și pfnă 
la prima apăsare pe buton sau manetă. 
Despre unii dintre acești eroi ne-a vor
bit cu mîndrie ing. Florian Saica, direc
torul general al combinatului din 
partea beneficiarilor, cum și celălalt 
director general, conducătorul șantie
rului, ing. Nistor Cornel. Sînt zeci și 
sute de nume și de fiecare dintre ele 
se leagă un episod, o clipă importantă 
din istoria construcției, o cărămidă 
care ar putea purta ștampila unei sem
nături.

Prin munca lor, s-a ridicat încă un 
gigant al chimiei, o nouă cetate a in
dustrializării. Urmărindu-i acum, la 
pupitrele electronice de comandă, mi 
s-a părut că acești oameni, cu mina 
pe butoane, dirijează de fapt norii, 
cîntînd pe orga furtunilor și a ploilor, 
provocînd fertilitatea cîmpiei.

PAUL ANGHEL
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Nu tare demult, într-o după-amiază de toam
nă tîrzie cu cer ursuz și încărcat de ne
guri din care țîrîia monoton o burniță 
mocnită, am pornit de la Suceava, prin Făl

ticeni. spre Mălinii lui Labiș. poftiți la o 
șezătoare literară.

Veche așezare rurală, rinduită. Ca și satele 
Suha, Vălenii ori Poiana Mărului din apropiere, la 
g'ezna dealurilor subcarpatice ce coboară de sus, 
de pe culmile și goliștile Stănișoarei, Mălinii, cu 
oameni harnici și întreprinzători, ni se înfățișează 
mîndră, cu gospodării țărănești în putere, frumos 
întemeiate, cu acareturi în ogrăzi și cu roditoare 
pomături. în peisajul Mălinilor se disting, 
temeinic și trainic, durate în anii celor două de
cenii ale puterii noastre populare, clădirea unei 
școli noi și cea a căminului cultural dotată cu 
sală de cinematograf și bibliotecă, un mare spital, 
un oficiu poștal și un restaurant care, împreună 
cu celelalte înfăptuiri edilitare și gospodărești, îi 
conferă o aparte personalitate demnă de îndrep- 
tățitul renume pe care i l-a atribuit o unanim 
recunoscută și autentică aură poetică. Fiindcă, pe 
drept cuvînt, la rînd de mare cinste cu Humuleștii 
și Ipoteștii, în anii construcției noastre socialiste, 
plaiurile și orizonturile albastre ale Mălinilor se 
pot socoti că au fost alese binecuvîntate și sfințite 
prin botezul lor artistic cu apa vie, poate, a celui 
mai limpede, mai proaspăt și mai curat izvor al 
geniului creator românesc care, năvalnic și bine
făcător, a țîșnit nestăvilit și cu putere din dauri. 
tele zăcăminte folclorice de aici.

Cu aceste gînduri, din șoseaua ce desparte satul 
în două, cotim pe mîna dreaptă, pășind pe sub 
arcadele vegetale ale unor înalti și rotați castani 
îmbrumăriți de pîclă, și intrăm astfel mișcați în 
curtea nu prea încăpătoare a casei părinților poe
tului N. Labiș. înălțată din cuminte chiverniseală 
dc către învățătorii Labiș în ultimii ani de viață 
ai fiului lor, aici, în tihna prielnică a arborilor 
solemni din micul parc din față care, ținînd 
sobor de taină, călăuzesc spre intrare pașii pele
rinilor, casa, albastru tăbluită și zîmbitoare, — cu 
cerdacul ei de taban încărcat de ghivece în care 
ard roșu mușcate bogat înflorite, cu cei vreo 
patru-cinci tineri și zvelți merișori, bucurați de 
fructe aprinse la obraz, ce atîrnă greu pe ramu
rile aplecate și sprijinite în crăcana_ unor 
proptele. Un omagiu pe care vizitatorii ei îl aduc 
rodului ispititor, ce tocmai sta să dea în pîrg, al 
celor douăzeci și unu de ani de silințe prin care 
N. Labiș supunea canoanelor artei graiul sincer 
al inimii sale cu care, mai rar alt artist al slovei, 
a știut ingenios să cuvînteze cu natura și cu oa
menii marilor noastre înnoiri de după 1944, cîn- 
tînd, inspirat și cu incandescentă devoțiune, în 
gama unei cu totul originale și slăvite rezonanțe, 
apoteoza lumei noastre românești eliberate de 
fascism și de asuprire. în marmora plăcii come
morative aplicată în 1963 pe peretele din latura

LABIȘ
dreaptă a scărilor ce urcă în cerdac, stă gravată 
o scurtă însemnare care spune că „în această 
casă a trăit și a locuit poetul N. Labiș (1935- 
1956)*, — aceasta fiind întregită de următoarea 
strofă:

„Arde o stea între multe stele 
Arde pe ceruri și pe drapele 
Capăt de osie, roșie, stea, 
Osia trece prin inima mea"

care, împreună cu farmecul priveliștilor pe care 
le-am contemplat, ne invită în universul liricii 
îneîntătoare a poetului. Odaia memorială, sobru 
mobilată din colțul drept al sălii, în care, cu emo
ție, ajungem deîndată, ne oferă o revedere mai 
pe îndelete și mai familiară cu cărți rămase din 
biblioteca lui N. Labiș și cu cele semnate de el 
însuși, cu felurite manuscrise și cu numeroase 
fotografii adunate într-un voluminos album de 
familie. Acesta din urmă ni-1 reamintește pe poet 
încă din anii petrecuți la Văleni, satul natal, că 
și din cei de mai tîrziu cînd devenise elev de liceu 
la Fălticeni, sau din perioada scurtă cînd s-a sta
tornicit la Iași și apoi la București. îl vedem 
parcă aevea, un prîslea ca dintr-o poveste, îm
brăcat, ca la munte, într-o cojocică de miel, cu 
ochii lui negri, inteligenți, rotunzi și calzi, de o cu
ceritoare expresivitate, luminînd doi obraji albi 

ca spuma laptelui și plini de sănătate, care, îm
preună cu gura, cu buzele-i roșii și cărnoase și 
cu rîsu-i nevinovat și iradiant, dădeau figurii 
sale juvenile aerul unui temperament deosebit de 
înfocat și a unui caracter ferm, cu suflet deschis 
și structură lăuntrică pe de-a-ntregul optimistă 
pe care n-aveai cum să nu-1 îndrăgești imediat și 
cu tot dragul. Mai avea pînă să împlinească cinci
sprezece ani pe atunci, dar deja înjghebase un 
cenaclu literar al elevilor fălticineni, fusese re
marcat în paginile ziarului Zori noi din Suceava 
unde i se inserase și cele dinții versuri și, pe 
temeiuri ca acestea, era acum invitat, către jumă
tatea lui noiembrie 1950, la Iași,* Ia Consfătuirea 
tinerilor scriitori din Moldova. Il vedem astfel 
ureînd apoi, la tribună și luînd cuvîntul. recitind 1 
poezia „Fii dîrz și luptă, Nicolae", întîia din con
fesiunile sale artistice frenetic aplaudate într-o 
inimă de toți cei care îi acordau astfel prima luare 
aminte. Dacă nu ne înșeală memoria, erau atunci 
de față G. Lesnea, C. Ciopraga, Dragoș Vicol, 
Al. I. Ghilia, G. Sidorovici, Paul Anghel, Radu 
Cîrneci, Valeria Boiculesi, Costache Anton, Audi 
Andrieș, Al. Popovici, D. Costea, Mira Iosif, Ni- 
chita Bistriceanu, Gh. Scripcă, S Damian, și încă 
mulțV mulți alții, care am salutat în Labiș un ta
lent poetic incontestabil de uluitoare vitalitate și 
de certe făgăduinți. E cu totul explicabil de ce, 
nu mult după aceeaj cu cuvenita aprobare (Ați
nută în prealabil din partea Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, Filiala Uniunii Scriitorii» 
l-a adus, în semestrul al doilea aL anului 1951, la 
Școala medie M. Sadoveanu din Iași, ocupîndu-se 
cu bună purtare de grijă de evoluția lui profe
sională și artistică și încredintîndu-i apoi, pînă a 
fi trimis în toamna imediat următoare la Bucu
rești, la Școala de literatură și critică literară 
M. Eminescu, responsabilitatea conducerii cena- jj 
clului literar al tinerilor din inima Moldovei.

De-atunci sînt cincisprezece ani și poetul, dacă 
la 10 decembrie 1956 „pasărea eu clont“ nu l-ar _ 
fi strivit și nu l-ar fi răpit fără noimă dintre noi, 
ar fi împlinit la, 2 decembrie crt., 30 de ani. 
Nu a trăit, așadar, decît doar 21 ! Dar, cu Primele 
iubiri, cu Lupta cu inerția din care se impune do
minantă Moartea căprioarei și cu volumele închi
nate micilor cititori, N. Labiș, — pe măsura haru
lui poetic cu care a fost din plin înzestrat — e un 
rapsod al epocii noastre, căruia îi cinstim numele, ; 
pe care nu-1 putem da nicicînd uitării cu ardoare și 
nesaț, îi recitim cărțile, mergînd cu idealurile în- 
flăcăratelor lui poeme mai departe, mereu îna
inte, spre binefacerile materiale și spirituale ale 
socialismului către care sîntern călăuziți.

t

ION ISTRATI

.Bilet in circuit
de

Veronica 
PORUMBACU

Veronica Porumbacu 
este un reporter-eîntăreț 
al realităților noastre so
cialiste, cu juste și vi
brante intuiții. Și bineve
nite, fiindcă în menirea 
unui asemenea reporter 
intră și datoria de a lumi
na sîmburcle păstrat în 
fructul copt al faptei, gîn- 
dul adînc și creator care 
a generat o realizare in
dividuală sau socială.

Străbătînd țara, autoa
rea se oprește în princi
palele orașe, surprinde 
specificul, personalitatea 
fiecăruia, înregistrează 
salturile făcute de la ziua 
de ieri la cea de azi și a- 
deră, afectiv, la elanul 
muncii, la dăruirea celor 
care susțin, necontenit, 
bătălia schimbărilor. Ba
căul, Galațiul, Brăila. Ti
mișoara, Clujul, lașul, 
Bucureștiul devin ale 
prezentului prin aceste 
schimbări și primesc oma
giul poetei tocmai pentru 
noul care își face loc pre
tutindeni.

Perspectiva istorică du
blează harta poetică a o- 
rașelor noastre înflorite, 
căoi Veronica Porumbacu 

salută tradițiile valoroa
se, progresiste, continua
te în tot ce au mai bun 
de cei care făuresc dru
mul României socialiste. 
La lașul cu teiul Lucea
fărului și cu bojdeuca lui 
Creangă se înalță astăzi 
cartierul nou din Nico- 
lina — „un ansamblu de 
blocuri mai întins decît 
Floreasca".

Galațiul își datorează 
noua sa înfățișare dezba
terilor Congresului al 
VIII-lea — grandoarea 
lui vine din concretizarea 
ideii, din dăruirea mun
cii, frumusețea lui se naș
te din grija și respectul 
pentru cerințele estetice 
ale vremii noastre.

Veronica Porumbacu 
are moduri diverse de a- 
bordare a specificului 
unui loc, unei fapte, u- 
nei colectivități. Atmos
fera sobră și studioasă 
prin tradiție a Clujului e 
evocată cu ajutorul a trei 
remarcabile personalități 
științifice, în a căror zu
grăvire poeta pune căl
dură și culoare : profeso

REVISTA BIBLIOTECILOR
Incepînd din ianuarie 1966 revista Călăuza 

bibliotecarului apare sub un nou titlu : Revista 
bibliotecilor.

Revista va publica articole, studii despre 
organizarea colecțiilor de cărți, catalogare, 
clasificare, activitate bibliografică etc. In cu
prinsul revistei vor fi larg prezentate metodele 
de muncă cu diferite categorii de cititori, de 
propaganda cărții, tematici și bibliografii 
pentru organizarea manifestărilor de masă cu 
cartea, recenzii asupra cărților nou apărute, 
precum și studii privind istoria cărții și 
tiparului.

Bibliotecarii, cadrele didactice vor găsi in 
revistă o informație bogată asupra producției 
editoriale, metodelor de organizare și orien
tare a lecturii.

Prețul unui abonament este de lei 36 pentru 
12 luni, lei 18 pentru 6 luni și lei 9 pentru 
3 luni. Abonamentele se fac la oficiile poștale.

rul Alexandru Borza — 
„eminentissimul doctor" 
în științe naturale, profe
sorul Nicolae Lascu — 
prorectorul Universității 
și profesorul Valeriu Bo- 
loga — șeful catedrei de 
istoria medicirieî. Est£ 
chemată și amintirea lui 
Emil Isac, „poetul bătrî- 
nului Ardeal", pentru a se 
întregi, prin pioasă închi
nare, chipul acestui oraș 
transilvan, generator de 
cultură, tribună a știin
ței.

Vibrația inimii însoțeș
te la Veronica Porum
bacu comentariul iar tre
murai peniței pe hîrtie — 
oscilația de seismograf a 
condeiului de poet — face 
din litera neagră și moar
tă semnul viu al luminii. 
Și pentru aceasta cartea 
sa de reportaje se citește 
ca elegie, ca poem, ca 
odă. Ca oda pentru fap
tele și oamenii contempo
rani.

MARILENA VULPE

Intre 10-21 decembrie

Finala 
celui de-al IV-lea 
Festival bienal de 
teatru de amatori 
„I. L. Caragiale"

între 10—21 decembrie va avea Ioc în Capitală faza finală a 
eelui de al IV-lea Festival bienal de teatru de amatori „I. L. Ca
ragiale". Această populară competiție artistică organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliul Central al Sindi
catelor care s-a desfășurat în lot cursul anului a antrenat peste 
11000 de echipe de teatru, teatru de păpuși și montaje literare, pre
cum și numeroși recitatori și cititori artistici din cadrul sindicatelor 
și așezămintelor culturale.

La finala festivalului vor participa cele mai valoroase formații 
de artiști amatori din întreaga tara, selecționate în urma desfășu
rării fazei regionale. Spectacolele formațiilor ce se vor prezenta în 
finală vor cuprinde lucrări și piese de teatru din dramaturgia na
țională și universală, contemporană și clasică.

Finala festivalului se va desfășura în trei săli ale Capitalei. 
Pe scena Teatrului C.C.S, se vor prezenta, în fața juriului central și 
a publicului bucureștean, formațiile de teatru, colectivele de mon
taje literare, recitatori și cititori artistici din cadrul sindicatelor, 
căminelor culturale și caselor de cultură.

Teatrele populare de amatori care se întilnesc în prima lor 
confruntare iși vor prezenta spectacolele pe scena Liceului „Nicolae 
Bălcescu" (fost Teatrul Sf, Sava), iar la Casa de cultură 16 Februarie 
din str. Zalomit (Cișmigiu) se vor desfășura spectacolele colective
lor de păpușari.

La sfîrșitul tinalei, cele mai valoroase formații și interpreți vor 
primii premii și mențiuni, precum și medalii și diplome.
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In («dințai* din ultima lâptâminâ. Adunarea Generală a O.H.U. 
a adoptat o serie de reioluții privind problemele dexarmâril, extin
derea încetării experiențelor nucleare la mediul subteran, denuclea- 
rizârii AIricii etc. Vom stărui mal jos, asupra „Declarației cu pri
vire la promovarea in rlndurlie tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere Intre popoare”, adoptate In unanimitate 
de Adunarea Generalâ a O.N.U. in ședința de marți seara.

Această Declarație are e deosebită importanță ți anume ea atrage 
atenția lumii contemporane asupra generației care va ii chemată să 
preia, in viitorul apropiat, conducerea destinelor omenirii. Pentru 
prima oară. Organizația Națiunilor Unite adresează în mod solemn 
ți direct apelul către tlnăra generație ca aceasta să-ți pună toate 
eforturile, priceperea ți energia în slujba asigurării păcii ți securi
tății hrtemaționaie, pe baza principiilor respectului reciproc ți înțe
legerii intre popoare. „Tinerii — se subliniază în Declarație — tre
buie să fie crescuți in spiritul păcii, dreptății, libertății, respectului 
ți înțelegerii reciproce, pentru a promova egalitatea in drepturi a 
tuturor ființelor umane ți a tuturor națiunilor, progresul economic ți 
social, dezarmarea ți menținerea păcii țl securității internaționale".

Inițiativa discutării acestei probleme do importanța mondială 
aparține României. Luind curtatul în numele delegației RepubHcH So
cialiste România, tovarâța Maria Groza a spus : „Prezentind cu cinci 
ani in urmă această inițiativă. România a pornit de la importanța pe 
caro o are pentru pacea lumii îndreptarea eforturilor tineretului către 
idealurile nobile ale asigurării unei conviețuiri pațnico internaționale, 
bazate pe încredere țl respect reciproc".

Aiit in timpul discuțiilor cit ți după adoptarea Declarației in pro
blema educării tineretului, numeroți reprezentanți do state ți mari 
personalități politico au elogiat generoasa inițiativă a României, nu
mind acest document votat în aclamații entuziaste „Carta speranțe
lor". In declarația făcută, U Thant, secretar general al OJf.U. a spus : 
„Guvernul României a prezentat această problemă Adunării Gene
rale in 1960, iar do atunci ideea unei declarații a fost sprijinită de 
Conferința internațională a U.N.E.S.C.O. in problemele tineretului de 
la Grenoble din august 1964, de Conferința Generală a UJIX.S.C.O. 
din octombrie 1964 ți do un număr de țări, care au luat inițiativa 
prezentării unui text ce a obținut o adeziune generală".

h
In ziua de S decembrie au avut loc in întreaga Franță, precum 

ți în „teritoriile de peste mări", alegerile prezidențiale. Deslâțurate 
pentru prima oară potrivit principiului sufragiului universal, direct ți 
secret, la aceste alegeri s-au prezentat In lața urnelor 24 482 373 de 
alegători, din cei 28 865 991 inscriți in listele electoralo. Dintre coi 6 
candidați, generalul do Gaulle a obținut 10 811480 de voturi adică 
44,6! la sută. Iar Franțois Mitterrand, reprezentantul unic al forțelor 
do stingă — 7 688 105 voturi — 31,72 la sută. După cum se știe, pen
tru a fi ales, candidatul trebuie să obțină majoritatea absolută, adică 
50 la sută plus unul din voturile valabile exprimate. Deoarece nici 
unul dintre candidați n-a Întrunit această majoritate abootaiă, ur
mează ca. Ia 19 decembrie a.c., să aibă loc al doilea tur de scrutin.

Comentind pe larg rezultatele alegerilor, observatorii politici din 
Varis apreciază punerea în balotaj a generalului do Gaulle ca fiind 
„primul ețoc electoral al acestuia do la revenirea sa la putere din 
1958“, deți ol a obținut colo mai multe voturi dintre cei țaso can
didați.

Totodată agențiile de presa, cum ar fi, de pildă. Franco Fresso, 
subliniază „evidenta! succes al lui Franțois Mitterrand". Faptul că 
forțele do stingă s-au prezentat unite în aceste alegeri reprezintă 
evenimentul cel mal semnificativ din viața politică franceză a ulti
melor decenii. Subliniind succesul candidatului forțelor de stingă, de
clarația dată publicității de către Biroul Politic al Partidului Comunist 
Francez spune in încheiere : „Votînd pentru Mitterrand la 18 decem
brie, milioanele de francezi și franceze se vor pronunța pentru po
litica progresului social, democrației, dezarmării ți păcii, care cores
punde interesului poporului ți națiunii*.

Locuințe ale băștinașilor la periferia orașului Windhoek 
Africa de sud-veat

Spicuiri din presa străină

PE DRUMUL ROBIEI
Sub acest titlu, revista francezi „Vie Ouvrlfere* publica, sub sem

nătura lui Rarer Lavolte, nn reportaj despre stările de lucruri din 
Portugalia. Reproducem mai jos cîteva aspecte din viața grea a 
tlrăuimli portugheze, așa cum le-a surprins autorul la fața locului.

Chiar în primele ore ale popasului 
pe care l-ara făcut în Portugalia 
ca turist francez, m-am izbit de 

problema arzătoare ce-i frămintă pe 
portughezii conștienți de hăul în care 
fascismul a aruncat patria lor — pro
blema șomajului și a emigrației.

Sfătuit de Antopio, un portughez 
care lucrează acum Ja Paris, mi-am 
propus să fac o vizită în satul lui și 
despre asta am să vorbesc mai jos.

Satul lui- Antonio se aseamănă cu 
Briile de sate din această parte a țării, 
unde, dup^ cit se pare, în veacurile din 
Urmă nu s-a schimbat nimic. La cîteva 

(șutq de kilometri de granița cu Franța, 
wțăianii mai trăiesc fn case fără ferestre 

și fără hogeacuri, într-o mizerie de ne
închipuit. N-am să-l uit niciodată pe 
țăranul acela bătrîn care m-a poftit în 
„casa" lui. O bucată mare de carton 
ondulat, trîntită de-a dreptul pe po
deaua de lut, îi servea de așternut, o 
iădiță de ftsmn slujea drept masă, iar 
o cutie de conserve — drept spălător...

Un țăran mi-a povestit o anecdotă. 
Să v-o spun și dv. Intr-un sat din nor
dul țării, o femeie a rămas singură cu 
șase copii, bărbatu-său fiind plecat în 
Franța, la lucru. In primăvară, nevasta 
li scrie bărbatului: „N-are cine ara 
pămîntul. Toți bărbații au plecat. Ce să 
fac?" După cîteva zile, primește din 
Champagne această telegramă : „Să nu 
ari pămintul. Am îngropat acolo arme", 
îndată după telegramă vine și poliția, 
și se apucă să scormonească pămintul, 
dar, firește, nu găsește nimic. După 
asta, femeia îi scrie omului ei ■

„Doamne, ce poznă ai făcut 1 A venit 
poliția și a răscolit tot pămintul". Cu- 
rînd după aceea soseșle o nouă tele
gramă : „Acum poți să sameni".

In satul lui Antonio, ca și în cel din 
anecdotă, n-au mai rămas bărbați Iu 
ianuarie 1964 mai erau 92, în ianuarie 
1965 au plecat și aceștia, și tot in as
cuns. Viața a devenit insuportabilă. 
Și-au putut ține familiile numai cei 
care au plecat în Franța și, cu prețul 
multor privațiuni, au agonisit un ban.

Noaptea, la graniță, se petrec adesea 
secenc zguduitoare. Dar mulți trec 
granița cu bine, fără a întîlni nici 
vameș și nici jandarm. Granița e lungă 
și sînt poteci pe care poți s-o treci 
foarte bine. Am mers și noi pe o potecă 
din acestea, oprindu-ne in locurile unde 
au făcut popas portughezii, lăsînd in 
urmă-le cutii goale de conserve și 
spuza focurilor de găteje.

Portughezilor care trec granița in 
Franța li se oferă două modalități de 
transport. Prima modalitate îl aduce pe 
portughez la graniță, unde i se spune: 
„Asta-i Franța. Acum aranjează-te cum 
poți". Cealaltă modalitate, „cu garan
ție”, costă mai scump. Această din 
urmă modalitate asigură totul, chiar și 
transportul cu camionul la Paris sau ju 
alte orașe. Uneori se asigură chiar 
transportul direct la întreprinderile 
care au nevoie de brațe de lucru. Mo
dalitatea aceasta de transport e de fapt 
un fel do piață de sclavi, cu numeroase 
ramificații.

...In bezna nopții, pe furtuna și vis
col, portughezii bat poteci tăinuite, 
fugind de fascism și de foamete.

adio - eleviziune
Din programul pa săptămîna 12 — 18 decembrie 1965

* RADIO

RADIOJURNALE Șl BULETINE DE 
ȘTIRI : Duminici : programul I : 7; 20:
22; 23,52 ; programul Ii : 7,30; 10,30; 14; 19; 
21; 23; 0,52 ; programul III : 16; 21,30 ; 
fiecare zi de lucru : programul I : 5; 6; 7; 
10; 12; 14; 16; 20; 22; 23,52: programul H : 
9,38; 0; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 0,52; pro- 
gramul HI : 18; 31,30.

EMISIUNI PENTRU SATE : Duminică î 
programul I : 10: în fiecare zi de lucru ; 
jrog ramul I : 0,15.

DUMINICA : programul I : 7,40 Inter 
preți al muzicii populare : Georgeta An- 
ghel și Petrică Vasile. 11,05 Răspunsuri 
muzicale preferințelor dumneavoastră 
14,15 Popas folcloric muzical pe plaiuri 
argeșone 16,45 ,,Faceți roată, măi flăcăi" 
— muzică populară. 19,00 Muzică populară 
la cererea ascultătorilor. 20,15 Teatru la 
microfon — Peribanez și comandorul 
Ooana, de Lope de Vega ; programul II :
8.30 Din cîntecelc și dansurile popoarelor.
9.30 Suita simfonică „Țara Halmagiului" 
de Nicolae Boboc. 10,35 „De-aș ști firul 
dorului44 — emisiune de muzică populară.

LUNI : programul I : 10,05 Cîntă Arte- 
miza Bej an și Stanciu Simion — muzică 
populară. 17,15 Oameni de seamă din isto
ria culturii : Traian Vuia. 22,20 „Cin tecul 
primei iubiri44 — muzică ușoară ; progra
mul II : 10,00 Noi creații corale ale com
pozitorilor noștri. 14,00 Cîntece de dragos
te și jocuri populare. 16,00 Muzică popu
lară interpretată de Elisabeta Pavel, Ion 
Stoicănel și Stefan Tudorache. 20,20 Tea
tru scurt — Ursul, de A. P. Cehov.

MARȚI : programul I : 6,22 Cîntece
populare interpretate de Gheorghâțfi Ris- 
tea. 8,08 ,,Pe poteca de Ia stînă“ — cîntece 
din folclorul păstoresc și jocuri populare. 

10,05 Din muzica popoarelor. 17,38 Răspun
suri muzicale Ia preferințele dumneavoas
tră — muzică populară. 20,30 Ascultați 
vioara lui Grigoraș Dinicu ; Programul II: 
10,08 Cinci cîntece populare arabe. 14,45 
Cîntă orchestra de muzică populară „Doi
na Moldovei44 a Filarmonicii de stat din 
Iași. 17,20 Jocuri populare, 18,15 Dc pe sce
na Finalei celui de al IV-lea Festival bie

nal de teatru ,,I. L. Caragiale“.
MIERCURI : programul I : 7,30 Din cele 

mai cunoscute melodii populare. 13,30 Fol
clor muzical bănățean. 18,13 Cîntece dc 
viață nouă și jocuri populare^ cerute dc 
ascultători. 21,15 Memoria pămîntuluj ro
mânesc. • Prolog, • Mărturii de N. Băl- 
cescu, Al. Russo, Cezar Boliac, Al. Odo- 
bescu, Geo Bogza • Pămîntul patriei, te
zaur de prețioase documente, interviu cu 
acad. Emil Condurachi ; programul II ' 
Muzică populară interpretată de Tita 
Bărbuleecu și Stan Simion.

JOI: programul I : 7,45 Orchestra de 
muzică populară a Sfatului popular din 
Giurgiu. 1/5,20 Muzică populară in tei pre
tată de Ana Pop Corondan și Nicolae 
Bob-Stănescu. 17,36 Din comoara folcloru
lui nostru : Tara Maramureșului — pre
zintă Tiberîu Alexandru, cercetător știin
țific al Institutului dc etnografie și fol
clor ; pT o gr a mul II : 9,55 Cîntece și jocuri 
populare. 14,30 Folclor muzical djn regiu
nile patriei.

VINERI : programul I : 16,35 Cîntece și 
jocuri populare ; programul II : 7,50 ,,în
florești, pămînt al bucuriei44 — emisiune 
de cîntece. 9,27 Cîntece și jocuri de pe 
întinsul patriei.

SlMBATA : programul I : 11,25 Inter
pret! ai muzicii populare : Maria Badiu 
și Nelu Iovănescu. 14,08 Din folclorul mu
zical al popoarelor. 20,30 Cîntă Constantin 
Drăghici ; programul II : 8,30 ,,Drag ml-e 
cîntecul și jocul4' — emisiune de muzică 
populară. 10,00 Imn Partidului — program 
de cîntece.

TELEVIZIUNE 
DUMINICA

11.08 Emisiune pentru sate. Din cuprins : 
Dezbatere pe tema : * ,,Oamenii de 
știință din institutele de cercetare și 
de învățămînt agricol și rolul lor în 
aplicarea metodelor moderne de spo
rire a producției agricole44. « Hle 
Vete-tot.

28.38 Seară de operetă sovietică.
21.20 Film : Șapte mirese pentru șapte 

frați.
LUNI

20.45 Trei tablouri pe săptămîna comenta
te de Ion Frunzetti.

21.00 Film : Zidul înalt.
MIERCURI

20 00 Seară de teatru : Răzbunarea sufie- 
rului, de Victor Ion Popa.

JOI
19 00 Transmisiunea meciului internațional 

de handbal masculin dintre echipele 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Federale Germane.

28.15 Agenda finalei celui de al IV-lea 
Festival bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale44.

VINERI
21.15 Parada vedetelor — Dalida.
22.15 Dansuri inspirate de picturi celebre, 

montaj muzical-coregrafic.
SlMBATA

21.50 Rapsozi populari : Maria Precup din 
comuna Leșul Ilvei, Regiunea Cluj.

22.20 Film : Sfîntul.

Atonați-vă pe anul 1966 
la revista, ALBINA

Abonamentele se pol face la 
toate oficiile poștale din țară, la 
factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și institu
ții.

Costul abonamentului este de

13 Iei pentru 12 luni
6.50 „ pentru 6 luni
3.50 „ pentru 3 luni



ALBINA satiră și umor
MAESTRUL FANTOMINI 

POVESTEȘTE
„,otul mi sa tras de la un 
| turneu in comuna Topolove- 

ni, raionul Găești, unde am 
dat un spectacol de circ pentru 
membrii cooperativei agricole. Să 
vedeți ce mi s-a întîmplat.

După numărul de călărie, a ur
mat trupa de zburători, apoi am 
intrat In arenă eu. Iau un baston 
și scot din el citeva zeci de ba
ticuri fine de mătase. Sala nu e 
prea încfntată. „Fleacuri" — aud 
pe cite unii. Dintr-un joben, scot 
două perechi de urechi urmate de 
iepurii respectivi. „Mat nimic. Pe 
lingă ce am văzut noi..."

M-am enervat de-abineiea. Cer 
un ceas, 11 pisez și apoi, cu o miș
care a baghetei, 11 fac la loc. In 
stare de funcțiune. „Chestie cla
sică" — aud printre spectatori. 
„Pe lingă ce-am văzut noi I..."

Așa ceva nu mi s-a mai intim- 
plat. Furios după ce iau un ou și-l 
transform lntr-o găină, lntr-o ma
șină electronică de calculat șl 
intr-un scrinciob, vreau să trea la 
ultimul număr. Le-arăt eu lor I Iau 
un pahar cu apă și, la dorința 
oricărui spectator, transform apa 
în băutura pe care o preferă i Tlr- 
nave, Murfatlar, Cotnar, sirop... pe 
gustate I

NĂRAVUL
M-am întrebat, și nu o dată : 
De ce nu poartă fiecare 
îmbrăcăminte asortată
Cu lipsurile ce Ie are ?

Cu tablă-n loc de căptușeală. 
Așa spinarea drept și-ar ține.

De pildă, Marinică poate 
Să-mbrace — cum e și normal 
Costumele neterminate.
La fel ca p]anu-i anual.

Iar celui ingîmfat s-ar cere 
Desigur, un costum lucrat 
Cu plumb cusut pe sub revere, 
Să meargă-un pic mai aplecat.

— Figura cu laptele I Figura cu 
laptele I aud prin sală.

Ce-or fi vrînd ? Ce figură o fi 7 
Să fi trecut alt scamator Înaintea 
mea pe aici ? Să le ft arătat ceva 
nou 7

Un puști îmi aduce de la ferma 
de vaci a cooperativei aqricole o 
cană cu lapte cald strălucind de 
grăsime.

— Ia să vedem, puteți să trans
formați laptele ăsta In apă chioa
ră 7 mă încearcă președintele co
operativei agricole.

— 1 I... (M-a luat prin surprin
dere. Stau cam slab cu grăsimea 
laptelui)

— Dar unde ați văzut un aseme
nea număr 7

— La laboratorul I.C.I.L. Pitești.
— Păi au și ei scamatori 7
— Scamatori n-au, dar de sca

matorii se țin, cînd stabilesa pro- 
tentul de grăsime al laptelui. Cum 
nu trimitem un delegat cu bidoa
nele, cum dispare grăsimea din 
lapte. Figură grea, domnule. Asta 
scamatorie I

— Si dacă trimiteți delegatul 7
— Reapare grăsimea. Dar cit 

sint ei de scamatori, la un singur 
lucru nu s-au glndit, că 
noi lactometrul nostru la 
borator.

avem și 
casa-Ia-

Nici casierului ce-n taină, 
Confundă casa cu-a sa pungă, 
Nu i-ar strica deloc o haină 
Avînd o minecă mai lungă.

De-ar fi să poarte ospătarul 
Pe haine niște aripioare.
N-ai aștepta ore cu carul 
Pentru un sfert de „Dealu Mare**

Unui frizer i-s necesare
(Chiar dacă le-ar privi cruciș !) 
Costume fără buzunare. 
Ca să se lase de bacșiș.

• • •

Servilul, haina ideală 
Ar trebui s-o aibă-n fine

Dar ia luați puțin aminte : 
De ce să urmărim schimbarea 
Costumelor ? Nu-i mai cuminte 
Să-și schimbe unii comportarea T

V. D. POPA

*
Așa am ajuns de ocară 

estrul Fantomini, vestitul scama
tor. M-a dat afară directorul circu
lui și m-a trimis la Pitești, la 
I.C.I.L., să mai învăț. Păcat că nu 
mai au nici un post de scamator 
liber in schemă. Aș intra și ca 
ucenic. Ce-am văzut acolo... Artă 
mare, domnule I Dar și atunci cînd 
o veni un control, să vezi ce... circ 
• să iasă 1“

Fantomini
Pt. conformitate 
VLADIMIR PANA

eu, ma-

~ CONFIDENȚA
O muscă inutilă și-ngîmfată 
S-a apucat să critice odată 
Albina, pentru mierea ce-o făcea:

— Aroma recunosc că 
Și nici la gust nu i-aș 
Dar parcă prea mult răspindește-n jur 
Mireazmă de lucernă și de tei 
Ce te-amețește cu tăria ei.
E-un iz brutal și, nu știu cum să spun. 
Dar mi se pare ieftin și comun,
Iar mierea de trifoi și levănțică 
O fi de soi, dar pare subțirică.
De cite ori trec fagurii-n revistă 
Fac negreșit o constatare tristă 
Și criticind, nu simt nici o plăcere...

n-ar fi rea 
găsi cusur

— Păi... fă atunci și tu, ca mine, miere I

N. CULCEA
✓

Cil OCHI HI
Am avut cinstea să 

cunosc un medic 
‘ din țara Făgăra
șului care se ocupă cu 

studiul unei probleme 
inedite: transplantarea 
ochilor de bufniță la oa
meni.

— Ce nevoie ai să-ți 
bați capul cu o aseme
nea problemă ? mi-am 
exprimat mirarea. Drept 
orice răspuns m-a luat 
într-o seară la plimbare 
prin satul Vlădeni.

Străzile largi, frumoa
se erau scăldate în lu
mina becurilor electri
ce. La ferestrele caselor 
aceeași strălucire.

— Vezi ? mă întreabă 
medicul.

Scena se vede 
mărită... Scau- 
noi-nouțe... 
nu văd nimic l 
iritat.

avea ochi

— Sigur că da I
— Cu ochii tăi perso

nali ?
— Că doar nu-mi tre

buie ochi de bufniță 1
— Deocamdată nu. 

Hai să intrăm în cămi
nul cultural.

In sală, o beznă de 
nepătruns. Aud vocea 
amicului.

— Vezi sala asta fru
moasă ? E de curînd re
novată... 
că a fost 
nele sînt

— Dar 
exclamai

— Dacă ai 
de bufniță ai vedea și 
prin întuneric. Succesul 
cercetărilor mele privi
toare la transplantare, 
va da spectatorilor po
sibilitatea să asiste 1” ! 
manifestările desfășur^-. ' 
te aici în deplină noc
turnă.

— Păi, satul e electri
ficat.

— Satul este.
— Și căminul n-are 

Instalație ?
— Are, de aproape 

doi ani.
— Atunci ce-i lip

sește ?
— Branșamentul. Dar 

mai termină cu întrebă
rile că începe filmul.

— Parcă ziceai că nu 
e lumină electrică la că
min ?

— Pentru film o adu
ce operatorul de acasă.

Am crezut că glumeș
te dar m-am convins că 
acesta e adevărul. în 
seara spectacolului, o- 
peratorul, care locuiește 
peste drum de cămin, 
întinde — deși nu e 
permis — un cablu ae
rian ca să aibă curent 
pentru aparatul de fil
mat. (îi rog pe tovarășii 
de la întreprinderea re
gională de electricitate 
să nu citească aceste 
rînduri).

După cite mi-am dat 
seama din discuția cu 
amicul meu, cercetările 
lui o să mai dureze. 
Poate că în acest timp 
sfatul popular comunal, 
apreciind strădania me
dicului destul de anevo
ioasă va găsi o cale mai 
ușoară și mai rapidă de 
rezolvare a problemei.

Ori cum e preferabilă 
instalarea branșamentu
lui, operației de înlocui
re a ochilor.

E și părerea cetățeni
lor.

A. CROITORU
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