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Încă au mai rămas înflorite în 

brazdă boabele și urările pe 
care semănătorii le-au împrăș
tiat, sub ferestre, alaltăieri...

„Să trăiți, / Să înfloriți, / Ca merii, 
7 Ca perii, / In mijlocul verii..."

Au pocnit harapnicele, s-au opintit 
brațele în plugurile bătrînești, chiui
turile au scuturat din pomul nopții 
Anului Nou o grindină de stele. Cînd 
s-a făcut ziuă, am văzut că nu-s stele 
ci boabe de grîu :

„Să trăiți, /Să înfloriți, /Ca merii, 
7 Ca perii..."

Cum ne va fi vara, văzută din fe
reastra noului an ?

Ne-am urat ieri „la mulți ani !“, iar 
azi ne-am și îmbogățit cu unul — anul 
care a trecut a fost un an plin, bogat 
în fapte. Am putea spune că a fost un 
an fără pereche, de vreme ce la noi 
nici un an nu seamănă cu celălalt, fie
care an adaugă mai mult la cîntar în 
fapte și în bucurii. Vîrsta copacului se 
măsoară cu cercurile pe care le scrie 
timpul în trunchi. Vîrsta unei țări se 
măsoară cu mileniul sau veacul. Să 
trăiești timpul în care anul să se mă
soare în fapte cu deceniul sau veacul 
este o bucurie, dăruită numai nouă, 
constructorilor României Socialiste.

Să mai întoarcem filele vechiului 
calendar ? De fapt aceste file sînt că
rămizi din clădirea noastră, prin ele 
am suit încă un pas pe schele, din pra
gul celor 365 de zile ale anului care a 
trecut vedem și mai limpede zilele ce 
vor veni. Vom ține minte acest 1965 
care ne-a dăruit strălucitele hotărîri 
ale Congresului al IX-lea al partidu
lui, hotărîri care ne înarmează brațul 
și mintea pînă în zarea comunismului. 
Vom ține minte acest 1965 care ne-a 
dăruit, în miezul unei veri de aur, Con
stituția României Socialiste. Vom ține 
minte acest an generos care a deschis 
noi și luminoase perspective agricul
turii noastre, care a ridicat știința ro
mânească la înaltul prestigiu de factor 
creator de civilizație. Sînt acte isto
rice care echivalează, în cîmpul cel 
mare al patriei, cu o arătură adîncă 
și cu o semănătură la timp potrivit. 
Asemenea chibzuințe gospodărești stau 
nu numai în firea agricultorului, dar 
ele au devenit în anii noștri deprin
deri ale întregului^ popor care este 
astăzi singurul și adevăratul stăpîn al 
țării, autor al tuturor actelor funda
mentale privind prezentul și viitorul.

Semănătura noastră, rodnicile hotă
rîri ale celui de al IX-lea Congres se 
desfășoară mîndră în perspectiva nou
lui cincinal în care am pășit de cîteva 
zile. Cinci ani de muncă încordată, 
cinci ani de harnică zidire, la sfîrșitul 
cărora România noastră se va afla la 
un etaj superior al construcției sale. 
Din acești cinci, am și croit prima mă
sură, aruncînd-o peste cele 365 de zile 
ale acestui an. S-au și scurs primele 
zile.

Cum vor arăta celelalte ? înainte 
vreme n-ar fi putut s-o spună nimeni, 
căci și zilele și anul erau legate de 
voia sorții, de întîmplare sau noroc. 
Acum o putem spune limpede, putem 
privi cu certitudine vara și toamna 
care vor veni.

Nu vom putea exact prevedea cîte 
ploi vor scălda ogoarele sau cîte grin
dini ne vor încerca. Dar știm sigur, 
de pe acum, că patru ape din Carpați 
— Topologul, Vîlsanul, Argeșul și Rîul 
Doamnei, se vor opri în loc, în pieptul 
barajului care e gata făurit, dînd naș
tere unui imens lac de acumulare, care 
va umple o bună parte din Țara Lo- 
viștei. Vom avea încă o vatră de lu
mină, hidrocentrala Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej de pe Argeș. Dacă vor intra 
în funcțiune și ultimele hidrocentrale 
de pe firul Bistriței și cîteva noi uni
tăți termoenergetice — la Ișalnița, la 
București, la Luduș și în alte părți —

înseamnă că puterea soarelui românesc 
va spori în acest an cu cîteva noi mi
lioane de kilowați ore. Vom continua 
asaltul la Porțile de Fier. Vom pune 
temelie, tot în acest an, unor noi cetăți 
ale luminii, care își vor aprinde lumina 
solară spre sfîrșitul actualului cincinal.

Cărămidă peste cărămidă îl urcă pe 
constructor pînă la acoperiș !... La 
Galați, acoperișul marelui laminor de 
tablă groasă a fost încheiat încă din 
vara anului trecut, iar acum, la aceas
tă oră, au și început probele mecanice 
ale giganticelor agregate. S-au montat" 
pînă în prezent 26 000 tone de utilaje, 
produse în țară sau provenind din 
străinătate, s-au pus la punct instala
țiile de conducere automată, tablourile 
electronice de comandă și telecomandă. 
Nu peste mult, chiar în acest an, pe 
șoselele mecanice de metal, vor alerga 
blocurile incandescente de oțel care se 
vor transforma în foiță. O „foiță" din 
care se vor croi vapoare, cisterne pe
trolifere, conducte și rezervoare de 
gaze, artere prin care pulsează sîngele 
civilizației contemporane, lichidul ei 
vital.

Cărămidă peste cărămidă și iată că 
vor intra în funcțiune cîteva noi cetăți 
ale chimiei, aceste rezervoare ale fer
tilității ogoarelor. Vor intra în produc
ție, tot în acest an, alte noi fabrici de 
îngrășăminte din cadrul combinatelor 
chimice de la Turnu-Măgurele și Tîrgu 
Mureș, se vor extinde construcțiile in
dustriale chimice de la Craiova și din 
alte centre.

Cărămidă peste cărămidă vom pune 
și la celelalte fabrici și uzine aflate în 
construcție, la Dej și la Baia Mare, la 
Pitești și Suceava, la Iași și la Cluj, 
la Rădăuți sau Timișoara. Vom pune 
cărămidă peste cărămidă, grăbindu-ne 
să ajungem mai iute la acoperiș, iar 
paralel, aici și în alte colțuri de țară, 
vom înfige noile temelii.

Ce prefaceri va aduce noul an pe 
ogoare ?... Ca să le putem aprecia ar 
trebui să poposim la Brașov, de unde 
pornesc spre șesuri tractoarele și auto
camioanele, să ne oprim la cîteva u- 
zine din București, de unde își iau 
startul combinele sau agregatele pen
tru irigații, ar trebui să ne reîntoar
cem în marele cetăți ale chimiei, de 
unde pleacă zilnic, spre semănături, 
mari cantități de îngrășăminte și sub
stanțe pentru protecția culturilor. Ar 
trebui să facem acest rond pentru a 
cîntări încă o dată cu cît anume a spo
rit zestrea agriculturii noastre și cu 
cît va spori în acest nou an.

An bun și rodnic. Este anul în care 
cooperativele noastre de producție vor 
fi înarmate cu un nou statut, act de 
bază pentru viața satului și pentru 
viața țărănimii. Prin prevederile lui 
înțelepte și bine cumpănite, care se 
vor îmbogăți prin larga dezbatere pu
blică, statutul va așeza viața coopera
tivei agricole pe temeiuri trainice, ur
mărind să ridice puterea ei economică 
și bunăstarea membrilor ei. Un vast 
cîmp deschis colaborării și întrajuto
rării cooperativelor îl va asigura or
ganizarea uniunilor raionale și regio
nale, acțiune de deosebită importanță 
care va căpăta putere de hotărîre în 
cadrul apropiatului Congres. Tot în 
cadrul acestui Congres se va discuta 
organizarea și statutul Casei de pen
sii. O măsură primită cu bucurie de 
toată țărănimea noastră.

An bogat în evenimente, an plin de 
nădejdi...

Cum îi vom răspunde ? Primele zile 
au însemnat și primele noastre suc
cese. Să facem și din celelalte niște 
cupe pline, dăruindu-le cu toată hăr
nicia și toată rîvna noastră !

Semne bune anul are...

PAUL ANGHEL

Casă nouă — desen de CORNELIA DANEJ
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■ PROIECT

Statutul Casei de pensii a mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție.

■ Comisia de organizare pentru 
pregătirea Congresului de înfi
ințare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, în 
ședința sa din ziua de 5 ianua
rie, a stabilit data și ordinea 
de zi a Congresului.
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Capitolul II 

ormarea fondului de pensii
“t. 3. — Fondul necesar 
eririi plății pensiilor 
icătuiește din următoa- 
surse:
contribuția anuală a 

•erativelor agricole de 
la sută din valoarea 

ducției globale;
contribuția de 5 sau 
) Iei lunar a eoopera- 
jt apți de muncă, 
țbri ai Casei de pensii, 
a împlinirea vîrstei de 
<ni. .
rt. 4. — Contribuțiile la

Capitolul III

Drepturile și îndatoririle 

membrilor Casei de pensii
t. 6. — Membrii Casei 

asii au următoarele 
hri de pensie în bani: 
pensie de bătrînețe ; 
pensie de invaliditate 

sru pierderea capacită- 
de muncă ;

Pe lîngă pensia în bani, 
embrii Casei de pensii 
u au dreptul la :
— ajutoare în natură ce

* acordă de către coopera- 
-xva agricolă, potrivit sta
tutului acesteia. Cooperati
vele agricole, care au posi
bilități, pot acorda pensio
narilor cooperatori, în afa
ra pensiei ce se dă de că
tre Casa de pensii, și alte 
ajutoare în bani;

— folosința în continu
are a lotului atribuit de că
tre cooperativa agricolă, 
potrivit prevederilor statu
tului acesteia ,

— veniturile realizate din 
munca depusă in coopera
tiva agricolă, după pensio
nare.

Art. 7. — Copiii membri
lor Casei de pensii, orfani 
de ambii părinți, au drep
tul la pensie.

Art. 8. — Pensia de bă
trînețe se acordă pe tot 
timpul vieții:

erale
.em de pensionare a 

membrilor cooperativelor 
agricole.

Rezolvarea acestei impor
tante probleme sociale 
este expresia politicii Parti
dului Comunist Român și a 
statului nostru socialist 
cu privire la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
viață ale țărănimii și ale 
întregului nostru popor.

Art. 2. — Membrii coo
perativelor agricole sînt 
membri ai Casei de pensii 
prin aderarea cooperati
velor agricole la Casa de 
pensii, cu respectarea obli
gațiilor ce rezultă din sta
tutul acesteia.

Casa de pensii se depun 
trimestrial, prin grija coo
perativelor agricole și se 
păstrează într-un fond cen
tralizat potrivit prevederi
lor legale.

Art. 5. — Casa de pensii 
își creează un fond de re
zervă, prin alocarea anuală 
a unei cote din totalul în
casărilor. Mărimea cotei și 
modul de folosire a rezer
vei se stabilește de către 
Consiliul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole.

— bărbaților care au îm
plinit vîrsta de 65 ani și au 
lucrat în cooperativa agri
colă 25 de ani;

— femeilor care au îm
plinit vîrsta de 60 ani și au 
lucrat în coopeiativa agri
colă 20 de ani.

Pensia de bătrînețe se 
compune din :

— pensia de bază în 
sumă de lei 100 lunar ;

— un spor lunar în sumă 
de 5 sau 10 lei, pentru fie
care cinci ani de contribu
ție, în funcție de mărimea 
contribuției personale a fie
cărui cooperator la fondul 
de pensii.

Art. 9. — De la data in
trării în vigoare a sistemu
lui unitar de pensionare și 
pînă la îndeplinirea condi
țiilor de vechime prevăzute 
la Art. 8., pensiile de bază 
se acordă după cum ur
mează :

— 100 lei lunar, coope
ratorilor care împlinesc 
vîrsta de pensionare, au 
o vechime în cooperati
va agricolă de cel puțin 
10 ani și au muncit efectiv 
în fiecare an de la înscrie
rea în cooperativă ;

— 70 lei lunar, coopera

torilor care împlinesc vîr
sta de pensionare, au o 
vechime în cooperativa 
agricolă de cel puțin 5 ani 
și au muncit efectiv în fie
care an de la înscrierea în 
cooperativă ;

— 50 lei lunar, coopera
torilor care împlinesc vîr
sta de pensionare, au o 
vechime în cooperativă 
mai mică de 5 ani și care 
de la data înscrierii au 
muncit efectiv în fiecare 
an în cooperativă ;

— 40 lei lunar, coopera
torilor care împlinesc vîr
sta de pensionare, au adus 
pămîntul la înscriere în 
cooperativă, dar care de Ia 
data înscrierii nu au lucrat 
în cooperativă.

Art. 10. — Pensia de in
validitate se acordă pe toa
tă durata invalidității 
membrilor cooperatori 
inapți de muncă, încadrați 
în gradul I de invaliditate, 
după cum urmează :

— 100 lei lunar, invalizi
lor care au o vechime în 
cooperativă de cel puțin 10 
ani ;

— 70 lei lunar, invalizi
lor care au o vechime în 
cooperativă mai mică de 10 
ani

Pensia de invaliditate se 
acordă, de asemenea, pe 
toată durata invalidității 
membrilor cooperatori i- 
napți de muncă încadrați 
la gradul II de invaliditate 
după cum urmează :

— 50 lei lunar, invalizi
lor care au o vechime în 
cooperativă de cel puțin 
10 ani;

— 40 lei lunar, invalizi
lor care au o vechime în 
cooperativă mai mică de 10 
ani.

Art. 11. — Pensia pentru 
orfani se acordă copiilor 
minori, orfani de ambii pă
rinți, pînă la vîrsta de 16 
ani sau dacă urmează o 
școală, pînă la absolvirea 
acesteia, dar fără a depăși 
vîrsta de 20 de ani.

Mărimea pensiei pentru 
un orfan de ambii părinți 
este de lei 70 lunar.

Art. 12. — Pe măsura 
dezvoltării și întăririi eco
nomice a cooperativelor a- 
gricole, a creșterii venitu
rilor acestora, la propune
rile cooperativelor agricole 
de producție, Consiliul Uni
unii Naționale a Cooperati
velor Agricole va putea 
îmbunătăți în viitor nive
lul pensiilor.

Art. 13. — Pentru stabi
lirea dreptului la pensie de 
bătrînețe se recunosc și pe
rioadele de activitate din 
cadrul altor sectoare care 
au case de pensii proprii.

Membrii Casei de pensii, 
îndreptățiți la mai multe 
pensii, pot opta pentru una 
din ele.

Membrii Casei de pensii 
nu pot primi decît o sin
gură pensie, indiferent de 
fondul din care aceasta 
este plătită.

Art. 14. — Cooperativele 
agricole au îndatorirea să 
plătească cu regularitate 
la fondul de pensii contri
buția anuală de 3,5 la sută 
din valoarea producției 

globale; membrii coopera
tivelor agricole au obliga
ția să depună cu regulari
tate la fondul de pensii 
contribuția lunară de 5 sau 
10 lei.

în cazul în care o coope
rativă agricolă nu plătește 
la fondul de pensii contri
buția anuală de 3,5 la sută 
din valoarea producției 
globale, membrii acesteia 
nu vor putea beneficia de 
pensia de bază, iar acei 
cooperatori agricoli, mem
bri ai Casei de pensii, care 
nu vor depune contribuția 
lunară de 5 sau 10 lei, nu 
vor primi sporul la pensie.

Capitolul IV
Organele de conducere 

ale Casei de pensii și ale filialelor 

regionale și raionale. 

Atribuțiile acestora
Art. 17. — Sistemul de 

pensionare al membrilor 
cooperativelor agricole se 
realizează prin Casa de 
pensii din cadrul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole și prin filialele re
gionale și raionale ale Ca
sei de pensii, care funcțio
nează în cadrul uniunilor 
cooperativelor agricole res
pective.

Casa de pensii și filialele 
sale sînt conduse de comi
tete care își desfășoară ac
tivitatea pe baza principiu
lui muncii colective, ca or
gane deliberative, luînd 
hotărîri cu majoritate de 
voturi.

Art. 18. — Casa de pensii 
din cadrul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor A- 
gricole este condusă de Co
mitetul Casei de pensii, de
semnat de către Consiliul 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole. Preșe
dintele și vicepreședinții 
comitetului sînt desemnați 
dintre membrii Comitetu
lui Casei de pensii.

Art. 19. — Comitetul Ca
sei de pensii are următoa
rele atribuții:

1. asigură respectarea 
prevederilor statutului Ca
sei de pensii și face propu
neri Congresului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole cu privire la mo
dificarea acestuia;

2. aplică hotărîrile Con
gresului și ale Consiliului 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție cu privire la organi
zarea și funcționarea Casei 
de pensii;

3. elaborează și supune 
spre aprobare Consiliului 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție regulamentul pen
tru aplicarea statutului Ca
sei de pensii ;

4. îndrumă și controlează 
activitatea comitetelor fi
lialelor regionale și raio
nale ale Casei de pensii;

Art. 15. — Calitatea de 
membru al Casei de pensii 
se pierde o dată cu retra
gerea sau îndepărtarea din 
cooperativa agricolă de 
producție, precum și îh ca
zul retragerii cooperativei 
agricole din uniunea raio
nală a cooperativelor agri
cole.

Art. 16. — Normele pri
vitoare la stabilirea și pla
ta pensiilor se prevăd în 
regulamentul pentru apli
carea statutului Casei de 
pensii, aprobat de către 
Consiliul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

5. elaborează dispoziții 
normative privind ținerea 
evidenței de către comite
tele filialelor regionale și 
raionale ale Casei de Pensii 
și de către cooperativele a- 
gricole, referitoare . la for
marea fondului de pensii și 
la plata pensiilor ;

6. întocmește și supune 
aprobării Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperati
velor Agricole planul anual 
de activitate, precum și bu
getul Casei de pensii; în
tocmește și prezintă Consi
liului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție dări de seamă 
semestriale privind situația 
pe țară a încasării contri
buțiilor la fondul de pensii, 
precum și situația plății 
pensiilor ;

7. administrează fondu
rile Casei de pensii și re
partizează comitetelor fi
lialelor regionale ale aces
teia sumele necesare plății 
pensiilor.

8. organizează aparatul 
tehnico - administrativ al 
Casei de pensii și al filiale
lor regionale și raionale.

Art. 20. — Filiala regio
nală a Casei de pensii este 
condusă de Comitetul filia
lei regionale a Casei de 
pensii desemnat de către 
consiliul uniunii regionale 
a cooperativelor agricole. 
Președintele și vicepreșe
dinții comitetului sînt de
semnați dintre membrii co
mitetului filialei regionale 
a Casei de pensii.

Art. 21. — Comitetul fi
lialei regionale a Casei de 
pensii are următoarele a- 
tribuții:

1. — aplică hotărîrile co
mitetului Casei de pensii din 
cadrul Uniunii Naționale, 
precum și ale consiliului 
uniunii regionale a coope
rativelor agricole, cu pri-

(Continuaie in pag. a 3-a)



ALBINA 3

STATUTUL
Casei de pensii 

a membrilor cooperativelor Comisiei de organizare

agricole de producție
(Urmare din pag. a 2-a)

vire la problemele de pen
sii ;

2. — îndrumă și contro
lează activitatea comitetelor 
filialelor raionale ale Casei 
de pensii;

3. — îndrumă și verifică 
modul de ținere a eviden
ței de către comitetele ra
ionale și de către coopera
tivele agricole privind for
marea fondului de pensii și 
plata pensiilor ;

4. — întocmește și supu
ne spre aprobare consiliului 
uniunii regionale a coope
rativelor agricole planul 
anual de activitate al comi
tetului filialei regionale al 
Casei de pensii, dările de 
seamă semestriale privind 
situația pe regiune a înca
sării contribuțiilor la fon

icul de pensii, precum și si
tuația plății pensiilor:

5. — urmărește ca drep
turile de pensie să se stabi
lească și să se plătească în 
conformitate cu prevederile 
statutului Casei de pensii și 
ale regulamentului său de 
aplicare;

6. — rezolvă contestațiile 
introduse împotriva decizii
lor de pensionare emise de 
către comitetele filialelor 
raionale ale Casei de pen
sii ;

7. — repartizează comite
telor filialelor raionale ale 
Casei de pensii sumele des
tinate plății pensiilor.

Art. 22. — Filiala raiona- 
\lă a Casei de pensii este 
t condusă de comitetul filia

lei raionale a Casei de pen
sii desemnat de către consi
liul uniunii raionale a coo
perativelor agricole. Pre
ședintele și vicepreședintele 
comitetului sînt desemnați 
dintre membrii comitetului 
filialei raionale a Casei de 
pensii.

Art. 23. — Comitetul fi
lialei raionale a Casei de 
pensii are următoarele atri
buții :

1. aplică hotărîrile Comi
tetului Casei de pensii din 
cadrul Uniunii Naționale, 
ale comitetului filialei re
gionale a Casei de pensii, 
precum și ale consiliului 
uniunii raionale a coopera
tivelor agricole, cu privire 
la problemele de pensii;

2. îndrumă și controlează 
cooperativele agricole pen
tru ca acestea să verse con
tribuțiile la Casa de pensii, 
atît cele datorate de ele cît 

și cele datorate de membrii 
acestora ;

3. îndrumă și verifică mo
dul de ținere a evidenței 
privind contribuțiile la fon
dul de pensii și situația plă
ții drepturilor de pensie ;

4. întocmește și supune 
spre aprobare consiliului 
uniunii raionale a coopera
tivelor agricole planul a- 
nual de activitate al comi
tetului filialei raionale a 
Casei de pensii, dările de 
seamă semestriale privind 
situația încasării contribu
țiilor la fondul de pensii de 
la cooperativele agricole și 
de Ia membrii acestora, 
precum și situația plății 
pensiilor ;

5. stabilește pensiile pe 
baza propunerilor consilii
lor de conducere aprobate 
de către adunările generale 
ale cooperativelor agricole 
respective și întocmește de
ciziile de pensionare;

6. urmărește ca pensiile 
stabilite să fie plătite la 
timp și în cuantumul fixat.

Art. 24. — în raporturile 
cu organele și organizațiile 
de stat și obștești, precum 
și cu persoanele fizice, Casa 
de pensii, filiala regională 
și filiala raională a Casei de 
pensii sînt reprezentate 
prin președinți și în lipsa 
acestora prin unul din vice
președinți și se angajează 
din punct de vedere juri
dic potrivit împuternicirilor 
stabilite de comitetul Casei 
de pensii respectiv.

Capitolul V 

Dispoziții finale
Art. 25. — Verificarea 

gestiunii Casei de pensii și 
a filialelor sale regionale și 
raionale se face de către 
uniunile cooperativelor a- 
gricole.

Art. 26. — Casa de pen
sii a membrilor cooperati
velor agricole și filialele 
sale regionale și raionale 
sînt persoane juridice și au 
sigilii proprii cu denumirea 
fiecăreia.

Art. 27. — Casa de pen
sii a membrilor cooperati
velor agricole își încetează 
activitatea pe baza hotărî- 
rii Congresului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

In ziua de 5 ianuarie a c. a avut loc ședința Comisiei de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, la care au luat parte secretarii pentru problemele agrare ai comitetelor regionale de partid și președinții comisiilor de organizare a uniunilor regionale.La ședință au participat tovarășii : Vasile Vîlcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C. C. al PC-R, președintele Comisiei de organizare, Virgil Trofin, secretar al C. C. ăl P.C.R., și Ștefan 
Matei, membru al C. C. al P.C.R., șeful Secției Agrare a C. C. al P.C.R.Ordinea de zi a ședinței Comisiei de organizare a fost următoarea :1. Convocarea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.2. Aprobarea proiectului de statut al Casei de pensii și stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru ini roducerea sistemului unitar de pensionare a țăranilor cooperatori.Comisia de organizare a stabilit convocarea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție pentru zilele de 7—9 martie 1966. cu următoarea ordine de zi:1. Raport cu privire la sarcinile uniunilor cooperativelor agricole de producție pentru creșterea producției vegetale și animale, pentru dezvoltarea și întărirea continuă a cooperativelor agricole de producție.Raportor tov. Vasile 

Vîlcu, președintele Comisiei de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a

pentru pregătirea Congresului 

de înființare a Uniunii 

Naționale a Cooperativelor

Agricole

Data convocării acestui Congres:

7-9 martie 1966

Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.2. Raport cu privire la proiectul de statut al cooperativei agricole de producție.Raportor tov. Dumi
tru Tudose, președintele cooperativei agricole de producție din Stoică- nești, regiunea Argeș, membru al Comisiei de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.3. Raport cu privire la proiectul de statut al Casei de pensii și a sistemului de pensionare a membrilor cooperativelor agricole de producție.Raportor tov Eugen 
Alexe, membru al Comisiei de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole.4. Alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a Comisiei de revizie.Pe baza proiectului de statut al Uniunii Naționale, uniunilor regionale și uniunilor raionale ale cooperativelor a- gricole de producție, Comisia a stabilit următoarele norme de alegere a delegaților pentru Congresul de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole :— fiecare cooperativă agricolă de producție va alege in adunarea generală cîte un delegat pentru Congres ;-— în afara delegaților pentru Congres, aleși în adunările generale ale cooperativelor agricole, conferințele pentru constituirea uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor agricole de producție vor alege delegați în raport 

cu numărul cooperativelor a* gricole afiliate, după norma de un delegat pentru 8 cooperative agricole în conferințele raionale și după norma de un delegat pentru 20 cooperative agricole în conferințele regionale.Pe baza acestor norme de reprezentare, la Congresul de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole vor participa 5 500 delegați.Comisia de organizare a dezbătut și aprobat proiectul de statut al Casei de pensii și a stabilit să fie dat publicității pentru a fi discutat de masa cooperatorilor în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, în conferințele uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor agricole urmînd a fi supus dezbaterii și aprobării Congresului.In vederea creării condițiilor necesare aplicării în practică a prevederilor statutului Casei de pensii. Comisia recomandă ca în anul 1966 să se efectueze lucrările pregătitoare privind aplicarea sistemului de pens, on a re și să se organizeze încasarea sumelor în vederea constituirii fondului de pensii pentru ca înce- pînd din luna ianuarie 1967 sâ se acorde pensii de bătri- nețe, de invaliditate și pentru orfani.Comisia a stabilit, de asemenea. o serie de măsuri organizatorice pentru buna desfășurare a adunărilor generale în cooperativele agricole, a conferințelor de constituire a uniunilor raionale și regionale.
RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

A

in legătură cu prevederile proiectului de statut al cooperativei agricole de producție
Numeroși cititori ne-au trimis 

scrisori prin care ne pun între
bări în legătură cu criteriile de 
atribuire a loturilor în folosință 
personală. Publicăm mai jos hotă- 
rîrea ședinței Comisiei de organi
zare pentru pregătirea Congresu
lui de înființare a Uniunilor Na
ționale a Cooperativelor Agricole, 
ședință ce a avut loc în ziua de 
30 decembrie 1965.Comisia a constatat că proiectele de statut al cooperativei agricole și al uniunilor cooperatiste au avut un puternic ecou în rîndurile țărănimii, fiind primite cu profund interes și

adeziune deplină. Totodată au fost făcute de către cooperatori, brigadieri, președinți, ingineri, mecanizatori și alte categorii de oameni ai muncii de la sate numeroase propuneri în legătură cu organizarea muncii în cooperativele agricole, sistemul de retribuire a muncii, retribuirea suplimentară, întărirea rolului adunării generale în dezvoltarea cooperativei, atribuțiile președinților, brigadierilor și altor cadre de conducere, precum și în legătură cu alte aspecte din viața cooperativelor agricole.Unele din aceste propuneri se referă la criteriile de atribuire a loturilor în folosință personală. Exami-

nîndu-le, comisia a hotărît să recomande introducerea în proiectul de statut al cooperativei, la articolul 4, un aliniat nou cu următorul cuprins : 
„Familiilor din care alături de unul 

din părinți lucrează efectiv în coope
rativă unul sau mai mulți copii în 
vîrstă de peste 16 ani, precum și fa
miliilor din care nici unul din soți nu 
lucrează în cooperativă, dar participă 
la muncă cel puțin doi membri ai fa
miliei în vîrstă de peste 16 ani, li se 
atribuie în folosință un lot întreg".De asemenea, examinînd propunerile pentru reglementarea situației loturilor care se găsesc în prezent în folosința familiilor de cooperatori sa-

lariați în diferite întreprinderi și instituții, comisia recomandă să se introducă în proiectul de statut un aliniat nou care să prevadă :
„Vor deține în continuare loturile 

pe care le au în prezent în folosință 
familiile de cooperatori care la îns
criere au adus pămînt în cooperativă și locuiesc în sat, indiferent de func-i 
ție și de locul unde muncesc".Comisia recomandă ca aceste prou» puneri să fie dezbătute o dată cu proiectul de statut al cooperativei a- gricole, urmînd ca ele să fie incluse în forma definitivă a acestui proiect, ce urmează a fi supusă aprobării congresului.



4 ALBINA

întrece-te pe tine însuți
■ CIT DE MARI, CIT DE DIVERSE VĂ SÎNT RESURSELE MORALE ?

H CONSTITUIE ELE UN CAPITAL... RULANT Șl ÎN CE FEL ?
■ CUM LUPTAȚI ÎMPOTRIVA SUFICIENȚEI, AUTOMULȚUMIRII Șl STAGNĂRII ? 

fi EXISTĂ DORINȚA AUTODEPĂȘIRII ?

întrebările acestea le-am pus Eroului Muncii Socialiste Ion Negoiță, 
președinte al cooperativei agricole „11 Iunie" din Pechea-Galați. Fiindcă 
acolo la Pechea viața agricultorului mărunt era odată o osîndă. Fiindcă 
tot acolo la Pechea s-a săvîrșit intr-un fel un miracol. într-o zonă extrem de 
secetoasă oamenii au făcut din pămînt sursa principală de înavuțire. Răs
punsul Iui Ion Negoiță este chiar articolul de față pe care-1 redăm integral.

...întrebarea-i dacă astăzi oamenii aceștia ai noștri știu ce pot. Acum, după atîția ani de înfruntări cu greutățile, se înțelege că știu. Sînt siguri de ei și asta a luat locul îndoielilor începutului. Știam că cerințele cresc, că vin generații cu pretenții tot mai ridicate, fiindcă așa e firesc. Pămîntul era cel știut și moștenit. Și nu exista un strop de apă. Așa că principala cale de fertilizare, irigarea, era inexistentă. Ne rămîneau îngrășămintele și lucrările bune, făcute la timp. Anul care s-a încheiat acum vine parcă să ne încununeze un îndelungat efort de 15 ani ; producția de grîu (maxima obținută pînă astăzi în Pechea) a fost de 2 817 kg. la hectar, iar la porumb 3 040 kg. Aș ruga să se noteze următorul lucru: din iunie pînă în noiembrie,.în Pechea au căzut 11 mm de apă pe metrul pătrat. Dar griul a avut pe 800 de hectare îngrășăminte. Densitatea la grîu a fost cu 25 la sută peste cît ne recomandau manualele. E o măsură de prevedere fiindcă după un calcul realist se pierd două procente la semănat, cinci procente din cauza frigului iernii (eum e situația acum, de pildă), alte cinci procente cînd se grăpează etc. Cînd am planificat producția pe 1966 tot așa am judecat. E o învățătură care s-a născut pe brazdă. N-aș vrea să se înțeleagă însă că subapreciez partea teoretică a problemei. Fiindcă pe oameni îi învață cîmpul și cartea deopotrivă. Eu așa cred că am putut depăși impasul primilor ani. Luptînd să facem an de an tot mai mult Le-am spus cooperatorilor noștri: „N-avem de ales. A stagna înseamnă a rămîne în urmă. Autodepășirea este pentru noi o chestiune vitală**. Lucrul acesta l-au cultivat comuniștii din primele zile la oameni. Și a prins. Acum urmează toți, cu încăpățînate (cred că asta poate fi uneori o virtute) ceea ce aș zice eu că a devenit la noi un principiu ; să nu înlemnești la o producție fie ea și mulțumitoare. Să nu te îmbeți cu succesul de azi. în agricultură intră în joc mult neprevăzut și mîine s-ar putea ca ce ai realizat azi să nu se mai repete dacă nu ești pregătit. O condiție a autode- pășirii este calificarea profesională. La noi au absolvit învățămîntul agrozootehnic 300 de oameni. Alți 360 sînt cuprinși acum în activitatea diferi

telor cercuri. Nu va mai trece mult și toți cooperatorii vor fi școlarizați. Ne-am întrebat însă : cei care au absolvit ce fac? Pun cartea în cui ? Or fi chiar așa de învățați că pot socoti încheiată această treabă ? Pentru un om care muncește într-o unitate socialistă, unde producția are mereu alte cerințe, e un singur răspuns : instruirea e o îndatorire obligatorie și permanentă. Am ales așadar formula instructajului săptămînal ținut de inginer la locul de muncă. La grajduri au fost instalate biblioteci. între 12 și 14 în fiecare zi e în mod obișnuit timpul mesei și al lecturii.
★Să ne întoarcem un pic la afirmația de la început în care se amintea de natura aridă a Pechei. Un deceniu în urmă producția globală a cooperativei agricole era de 2 000 000 de lei, suprafața fiind aproximativ ca și azi. Acum producția globală a ajuns la o valoare de 30 000 000 lei. Va să zică a fost posibil ca pe același pămînt producția globală să se mărească de 15 ori. Se înțelege că a crescut înzestrarea materială, mecanizarea, posibilitățile de fertilizare. Ne-am apropiat mult de ceea ce se cheamă o agricultură modernă. Dar tot în acest timp însușirile cunoscute ale pechenilor (sînt știuți ca oameni ambițioși și răzbătători) au fost puse la lucru. Nu la toți. Dar putem vorbi despre o majoritate animată de dorința progresului și cred că asta este cea mai scumpă realizare a noastră, întrecerea cu sine are ca motor neîntrerupta căutare și inițiativă personală. Mai e o categorie, re- strînsă, a celor care fac numai ce le spui. De la ei nu pun nimic. Brigadierul bazei furajere Dumitru Stelea este un om corect. Primește sarcini și le îndeplinește uneori, aș îndrăzni să spun, ca un mecanism. Asta dacă faci un raționament simplist Dar noi nu de astfel de raționamente avem nevoie.Stelea n-a realizat în acest an producția. Acum se împacă cu situația de codaș așa cum s-a împăcat multă vreme cu explicația că natura a fost de vină. Pentru cerințele unei unități atît de mari ca a noastră se cere un anumit mod de a pune lu

crurile. în adunarea generală în care Stelea se tot scuza l-au criticat pe rînd trei brigadieri: Năstase Costache de la 1 (asupra căruia vom mai reveni), Simion Dănăilă de la a 2-a și Dinu Petrache de la a 3-a. I-au arătat așa de precis cauza că se vedea de la o poștă că oamenii aceștia știu bine ce se petrece în jurul lor. Au arătat că Stelea a redus cu știință sau fără știință densitatea la porumb cu o plantă la metrul pătrat și că s-a risipit mult la recoltare. Să nu mi se spună că Stelea a devenit alt om după adunarea generală ! Dar că ceva în mintea lui se petrecea, e cu putință. E muncitor și cinstit. Asta pentru un cooperator constituie ceea ce se cheamă fondul moral obligatoriu. Dar nouă, la stadiul la care am ajuns, ne trebuie ceva mai mult. ,
★Se vorbește adesea de autocritică. Pentru cei care cred că asta este o simplă vorbă aș defini-o aci ca fiind capacitatea omului de a se analiza, exigența față de sine, curajul de a-și defini slăbiciunile fără menajamente și de a le lichida. Am avut pe unul care nu suporta critica. Cum încercai se și zburlea. îi ieșise și vorba : „Costache Năstase (fiindcă de el e vorba) nu-i autocritic**. Avea și el vorba lui: „Ce fac eu e bun făcut**. Cred că era chiar automulțumirea și suficiența de care s-a amintit la început și care se transformă cu timpul într-o frînă în dezvoltarea individului. O dată, l-am criticat mai tare într-o adunare și de necaz s-a îmbătat și a lipsit taman cînd era mai mare nevoie de el. Am propus adunării generale schimbarea lui. Și patru luni n-a mai fost brigadier. Repet: avea calitățile de bază de care am spus dar și un , neobișnuit orgoliu. Desărcinarea din munca de bri-^p gadier a fost cea mai grea încercare din viața Iul Așa a spus. Și mutîndu-1 în clipa aceea cu ani în urmă cînd individual fiind n-avea alt necaz decît să-și asigure bucatele și să iasă din iarnă, am înțeles și schimbarea petrecută cu acest om care, chipurile, ne dădea acum de furcă. După patru luni a fost din nou repus în funcție. Aproape că am și uitat de întîmplare cînd la o adunare generală l-am auzit vorbind. Se relata cazul unui cooperator, Alexandru Crișan care văzîndu-i pe tractoriști că fac prost arătura le-a zis : „Nu arați bine, măi băieți. Treaba voastră, dar o să vină președintele și o să vadă**. S-a ridicat Năstase : „Măi — zicea — la locul nostru de muncă trebuie să fim fiecare președinte. Cînd e ceva în neregulă să n-așteptăm să vină consiliul să-1 îndrepte**. La ce mă gîndeam în clipa aceea ? La această mare școală care e colectivul de muncă, la forța educativă a adunării generale al cărei rol l-am văzut înscris pe larg așa cum însemnătatea lui o cere în proiectul de statut al cooperativei agricole de pro-

Ceea ce a stimulat, cred, dorința autodepășirii, a fost și a rămas întrecerea. Au fost lucrători, să le zicem „anonimi**, care s-au afirmat în toiul întrecerii. Necula Grigore, un mulgător tînăr, în decurs de trei ani de cînd drapelul roșu a devenit simbolul care este azi, a străbătut drumul acela anevoios spre calificare. Anul trecut a fost ales pentru merite evidente în consiliul de conducere.Cum criteriul nr. 1 al întrecerii e producția, lupta începe din cîmp și se încheie la hambar, la măsurătoare. Dar pînă acolo... Dacă o să veniți toamna la noi o să vedeți pe bărbat mînînd carul cu porumb. iar pe femeie mergînd în urmă la pas și culegînd în șorț știuleții căzuți. Cooperatorii din brigăzile 1 și a 2-a, fără să le spună cineva, au vînturat din nou gozura de floarea-soarelui unde se știe că se mai strecoară semințe și au recuperat încă două tone și jumătate. Cantitatea s-a adăugat la producție și brigada a 2-a a devenit fruntașă.Avem un îngrijitor de animale căruia înainte nu-i scoteai vorba cu cleștele din gură. Era de felul lui un timid. Dar a trecut vremea, problemele de producție au început să-l roadă și, într-o zi, uitîndu-și cu totul de fire, a criticat consiliul că n-a luat măsura ca pe întreaga fermă zootehnică să se amenajeze un spațiu pentru plimbarea animalelor. Avea perfectă dreptate. Ce mai puteam face decît să înscriem propunerea în planul de proiecte și să-i mulțumim. Sînt mulți, sînt foarte mulți ca el pe care spațiul nu-mi îngăduie să-i enumăr.Am fost întrebat mai demult spre ce tindem noi, cei din Pechea. Răspund : spre 2 000 kg grîu la hectar producție curentă, spre 3 500 kg porumb, spre 3 500 litri lapte pe cap de vacă (acum sînt 2 500) spre 12 000 kg struguri la hectar (acum sînt 9 000 și avem 500 de hectare vii pe pantă). Spre 70 de lei valoarea zilei-muncă, tindem.Cînd am afirmat cu ani în urmă vorbind în numele pechenilor noștri că putem și trebuie să ajungem la 40 de lei valoarea zilei-muncă, cineva mi-a spus că exagerăm. I-am răspuns : „Așteptați cîțiva ani**.Acum tot așa aș răspunde.
ION NEGOIȚĂ

Erou al Muncii Socialiste, 
președinte al cooperativei agricole 
de producție „11 Iunie** din Pechea, 

Galați



ALBINA 5

Pămîntul meu 
știe

I «f

Pămîntul meu știe să cînte ; 
ascultă-i cîntecul, drumeț ostenit; 
pămintul te vindecă 
de osteneală, fii binevenit.

Pămîntul meu năruie noaptea 
și-ți risipește stolul de corbi ; 
vino și soarbe-i lumina, 
vindecă-ți ochii, drumețule orb.

Pămintul meu știe să fulgere, 
veghează un trăznet pe orice făgaș ; 
fugi, nu te-atinge, te paște moartea, 
drumeț ucigaș !

EUGEN FRUNZĂ

Peisaj
Viața iar s-a așezat în maluri 
Pomii iar, par niște puncte, mici. 
La sfîrșitul. lumii, după dealuri, 
Soarele s-a strîns ca un arici.

Nalți porumbii-nfiorați de seară, 
Pq^tre lanuri galbene de grîu 
Su mai văd să toarcă și-acum iară, 
Picoti cu furcile la briu.

Drumul alb, de-atita frămintare, 
De-atit umblet zilnic, obosit, 
\ pus capul pe un deal din zare 
Și cu fața-n sus, a adormit.

Un tractor departe, se mal zbate, 
^ioaptea-ntinde peste visuri punți, 
5ub o lună, numai jumătate, 
De și ascute secera de munți.

VIRGIL CARIANOPOL
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In cele peste trei decenii de 
prodigioasă și plurilaterală 
activitate plastică, J. Pera- 

him s-a impus ca unul dintre ma
rii noștri artiști contemporani și, 
cu deosebire, grafician. Născut in 
1914, la București, el desfășoară, 
Încă de la vîrsta de 16 ani, o ac
tivitate care abordează cu aceeași 
certitudine artistică aproape toate 
zonele artei sale.

El a apărut printre noi de-a 
dreptul în frontul de luptă in 
care se angajaseră artiștii progre
siști, pentru salvgardarea libertă
ții, a justiției sociale, a demnității 
umane, împotriva cataclismului 
fascist care se ridicase ca o hidră 
deasupra civilizației și a umanis
mului generos, apărate de con
științele lucide, de imperativul 
istoric.

Venise în front cind se simțea 
cel mai mult nevoie; cînd parti
dul lupta în condiții grele dar 

, eroice să spuie maselor adevărul, 
să le antreneze la lupta sa, să 
demaște răul.

Acestei cauze angajate Perahim 
se avintă cu întregul său elan, cu 
talentul său de autentic vizionar, 
dinamic, stirnind emoție, ură îm
potriva dușmanului comun.

Pamfletele lui antifasciste, dese
nele lui publicate în Scînteia, Tînărul leninist (ilegale), Cuvîn- tul liber, Stînga, Reporter, Pinguin, Lumea românească și în 
multe alte din publicațiile vremii, 
îl relevă ca pe un puternic artist

Mica monografie

J. PERAHIM
militant, cu verva unui alfabet 
grafic personal, nou.

Ilustrațiile lui la reportajele lui 
Geo Bogza, despre viața și munca 
silnică a exploataților din indus
tria petroliferă, a tăbăcarilor, a 
spălătoreselor, sînt tot atîtea stri
găte de revoltă împotriva nedrep
tății sociale.

Reporterul și ilustratorul lui au 
izbutit, cu vigoarea posibilităților 
tor, să înfățișeze cazna dantescă 
a proletariatului din vremea hido
sului regim.

In cei 35 de ani de continuu tra
valiu artistic, Perahim a construit 
o operă pe cît de originală, pe 
atît de diversă. Pictură de șeva
let, ilustrație de carte, frescă, mo
zaic, scenografie, artă monumen
tală, tapiserie, cărora le-a găsit va
lențe noi, virtuți inedite.

Expoziția de ceramică, găzduită 
de sala Dalles, a constituit o de
monstrație mai mult a orizontului 
prodigios al acestui artist plastic.

A ilustrat, cu înțelegerea adec
vată, proză și versuri ale lui Emi- 
nescu, Sadoveanu, Arghezi, Marin 
Preda, Nina Cassian, Ilarie Vo- 
ronca, Al. Sahia, VI. Maiakovski, 
Fr. Villon, Pușkin, Gogol, Dosto- 
ievski, Traven, Ignatio Sillone...

A făcut scenografia, cu aceeași 
comprehensiune și într-o inter
pretare modernă, la piese de 
Shakespeare, Schiller, Maia
kovski, Bertolt Brecht, Vișnevski. 
In decorația murală, mozaicul* rea
lizat la Casa Drepturilor Intelec
tualilor — U.N.E.S.C.O. (în co
laborare cu St. Constantinescu), 
fresca pentru TAROM (în colabo
rare cu St Constantinescu și Gh. 
Labin), mozaicul din holul hotelu
lui Ambasador, fațada Casei de 
Cultură din Mangalia, (mozaic 
executat în colaborare cu St Con
stantinescu), fațada cinematogra
fului din noul cartier al Galaților

— Țiglina, (mozaic), — constituie 
contribuția generoasă a lui Pera
him la împodobirea arhitecturii 
noastre socialiste, la educația este
tică colectivă.

Ca redactor-șef la revista Arta Plastică (1954—1964) prin nenumă
ratele sale articole publicate în 
presa noastră centrală, a fost un 
animator al plasticii contempo
rane, deslușindu-i sensurile ei noi, 
funcțiunea ei socială în concepția 
ideologiei noastre.

în acest timp — ca și alți ar
tiști plastici reprezentativi — a 
contribuit la o cît mai bună cu
noaștere a artei noastre plastice 
de azi prin expozițiile organizate 
la Veneția, Lugano, Milano, Paris, 
Moscova, Roma, Epidaur, Lenin
grad, Erevan, Riga, Praga.

Maestru emerit ai artei din Re
publica Socialistă România, lau
reat al Premiului de Stat, mem
bru de onoare al Academiei de 
Arte a desenului din Florența, sînt 
distincțiile ce i-au fost acordate 
pentru activitatea sa prodigioasă 
și deosebit de valoroasă.

Dacă am enumerat atîtea date 
din această activitate — fără a mă 
opri la multele expoziții perso
nale și participări la expozițiile de 
stat —, este tocmai spre a sublinia 
multiplicitatea acestui artist, va
lențele lui.

Preocupat permanent de a re
flecta, de a investiga cu o gîndire 
și sensibilitate care te uimește do
meniul plin de taine și de impon
derabile al picturii, stăpînind o li
nie a desenului plină totdeauna 
de surpriză, Perahim fie că o 
transformă în pamflet și satiră, 
fie că exprimă prin ea un lirism 
de o emoționantă delicatețe; 
fixează portrete sau decorul de 
teatru. Perahim s-a impus ca un 
artist de seamă al epocii noastre.

GHEORGHE DINU

4RBORII SPUN LEGENDESînt clipe cînd natura se înfrățește cu omul, ajutîndu-1 să-i înțeleagă murmurul tainic. Corii cu arborii lor sînt nedespărțiți de naginea patriei, de istoria sa furtu- iasă. Sînt haina care îmbracă glia rămoșească dînd frumusețe nease- uită peisajului românesc. „Codrul, •ate cu românul" a fost atîtea secole cui de refugiu al oamenilor năpăs- iiți, al haiducilor și partizanilor pa- ■ioți conduși de comuniști, al tuturor ptătorilor pentru dreptate și liberate.Generații întregi au fost legănate e poezia legendei stejarului din Bor- ști, care evocă figura de neuitat a ii Ștefan cel Mare. Peste veacuri le- mda e ascultată la fel de proaspătă a plaiurile Moldovei, prin luncile de î apa Trotușului, unde acest arbore i are înfipte adînc rădăcinile.Alt uriaș al codrului, frate bun sterului din Borzești, este vestitul go

run al lui Horia, care își înalță și azi fruntea verde sub cerul Țării Zaran- dului, pe malul Crișului Alb, la Țebea. De sub poala sa „crăișorul moților" și-a îndemnat la luptă armata de iobagi români și unguri acum aproape două veacuri, cînd durerea poporului s-a revărsat în tumultul revoltei de la 1784. împotriva nedreptăților și împilărilor. Tot aici, la rădăcina acestui copac gigant cetluit în fier și beton pentru a rezista vremurilor, se află așezată, între două tunuri de cireș, lespedea mormîntului altui conducător al moților — Avram Iancu, figură centrală a revoluției de la 1848 din Transilvania.Ați fost vreodată la sărbătoarea Sînzienelor pe dealurile Hurezanilor din Gorj ? Atunci pot fi văzuți bărbați și femei, tineri și vîrstnici ureînd acest deal din apropierea comunei Vladimiri din Gorj și oprindu-se cu emoție sub un ulm uriaș care le evocă 

vremurile tulburi ale anului 1821, cînd copacul acesta a fost martorul unor eveniifiente intrate în istorie. Bătrînii locului povestesc că aici au jurat o parte din pandurii lui Tudor Vladi- mirescu să izbăvească norodul de tagma jefuitorilor.Aproape 150 de ani numără în pletele argintii și vestitul ,.tei sfînt" al lui Eminescu, de pe dealul Copoului din Iași. Aici se odihnea adesea nefericitul poet și își împărtășea durerile cu prietenul său nedespărțit, Ion Creangă. La orele înserării, bănuții frunzelor teiului ieșean îngînă poate versuri ale marelui nostru poet la nașterea cărora el a fost deseori martor tăcut. Le murmură mai ales în a- cele zile cînd tineretul se adună sub coroana sa, înfiorat de amintirea Luceafărului, pentru a-i cinsti memoria, organizînd aici adevărate recitaluri de poezie, acele devenite tradiționale serate Eminescu.

Sînt clipe cînd natura se înfrățește cu omul. Asemenea momente sînt și acelea cînd ai prilejul să te apropii de unii martori ai istoriei ca acești arbori celebri. Ei nu sînt singuri. Uneori o pădure întreagă poate să-ți povestească despre trecut, cum e bunăoară vestita Dumbravă Roșie din părțile Sucevei, sădită zice-se de Ștefan cel Mare pe locul unde a cîști- gat o grea bătălie, cu mari vărsări de sînge. La prezența lor seculară se adaugă însă atîția copaci tineri, sădiți de oamenii zilelor noastre ca niște mesageri spre viitor. Așa este Stejarul Prieteniei din Parcul Herăstrău, sădit de participanții la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților din București. El va putea povesti nepoților și strănepoților noștri, peste ani, dacă ar avea grai, nu despre bătăliile tragice și clipe de restriște, ci despre zilele luminoase pe care le trăim azi, despre lupta noastră pentru pace și socialism.
IRÎMIE STRAUT



o ALBINA

ALIMENTELE VIITORULUI
■ CE NE VA OFERI „EPRUBETA CULINARĂ"
■ ZAHĂR DIN LEMN $1 CARNE DIN PETROL

upă datele prezentate recent 
la Congresul Mondial al Popu
lației ținut la Belgrad, popu
lația lumii va ajunge în anul 

2 000 la aproximativ 7 miliarde de oa
meni. Va putea asigura Pămîntul hra
na necesară acestei populații? La a- 
ceastă întrebare, oamenii de știință 
răspund afirmativ. In adevăr, cerce
tările făcute arată că, și in condițiile 
de azi, de exploatare a pămîntului, 
s-ar putea asigura hrană pentru 9 mi
liarde de oameni (de trei ori mai mult 
decît populația actuală).

Valorificarea cu mijloace moderne a 
întregului pămînt bun pentru agricul
tură — rezervele de sol sînt uriașe — 
va putea aduce, după părerea specia
liștilor, o recoltă mondială suficientă 
pentru a hrăni bine 30 de miliarde 
de oameni! Să amintim doar faptul că 
față de recoltele europene la hectar, 
recoltele medii de grîu din Asia repre
zintă 47,5 Ia sută, iar cele din Africa 
— numai 40 la sută, pentru a ne da 

cite rezerve neutilizate existăseama 
încă.

Dar 
numai 
(cereale, produse animaliere etc.), ci și 
la descoperirea, în același timp, a noi 
surse de alimentație.

studiile efectuate se referă nu 
la sursele „clasice" de hrană

Laboratorul regional București pentru controlul semințelor. 
Se controlează puterea de îneolțirc a semințelor

biscuiților, prăjitu-

Lapfe vegetal

Specialiștii au stabilit că din cele 
350 000 de specii vegetale cunoscute, 
sînt cultivate numai 600 iar din a- 
proape 2 milioane de specii de anima
le doar 50 sînt domesticite de om și 
îi asigură subzistența. Sînt numeroase 
soiuri de plante care pot intra imediat 
într-un larg circuit alimentar. Soia, de 
pildă, aliment pe care chinezii îl cu
nosc din timpuri străvechi, poate egala 
și chiar depăși aportul alimentar al 
eărnii de bovine. „Laptele" de soia 
conține tot atitea proteine ca și laptele 
de vacă.

Există un soi de orez spontan, cu o 
rezistență mare la secetă, care ar pu
tea fi cultivat. Multe specii spontane 
de orez au un bob bun, eu un conți
nut de pînă la 70 Ia sută amidon. Sor
gul de Cafra („cămila vegetală") este 
foarte productiv și larg răspîndit în 
Europa, Asia, America. Nu se teme de 
frig, de vînt și de secetă. Boabele unor 
varietăți ale acestei plante conțin 60— 
70 la sută amidon. Meiul prezintă, de 
asemenea, multe avantaje față de alte 
cereale, fiind e cultură eu coacere 
timpurie, care suportă bine lipsa de 
umezeală, arșița și uscăciunea aerului.

de alimente consistente, asemănătoare 
celor actuale. A fost realizat, recent, 
de către o firmă britanică, primul 
„lapte artificial", extras din frunze de 
orz, porumb, grîu, trifoi, viță de vie 
etc., iar chimistul sovietic Gregori 
Slomimsky a preparat, pe bază de po
limeri sintetici, caviar artificial (icre 
negre) cu aspectul, gustul și mirosul 
caviarului provenit de la nisetru.

Promițătoare sînt, de asemenea, și 
experiențele pentru obținerea zahă
rului din lemn, a „cărnii artificiale" 
din petrol și a alimentelor sintetice 
preparate în laborator prin imitarea 
proceselor de fotosinteză. Nu este de
parte ziua —— afirmă chimiștii —— cînd 
se vor pute* obține substanțe nutritive 
din aer, din apă și din 
sind „eprubeta culinară 
lui".

te egala pe cea oferită de uscat, sub 
forme cunoscute sau sub forme ine
dite.

Aproape de Gotteburg, pe coasta de 
vest a Suediei, s-a înființat de curînd 
prima uzină pentru fabricarea făinii 
de pește. Făina poate fi utilizată în

prepararea pîinii, 
rilor, poate fi adăugată la sosuri și 
supe. Pentru obținerea acestei făint 
poate fi întrebuințat orice fel de peș
te, produsul rezultat fiind de 5 ori mai 
bogat în proteine decît peștele și car
nea. Este unul din cele mai puternice 
concentrate proteice realizate de om. 

Miliardele de organisme microsco
pice de origină vegetală sau animală 
de la suprafața mării care formează 
planctonul constituie un alt aliment 
posibil. In Tailanda, de exemplu, con
sumul anual de plancton depășește 
cinci mii de tone. Consumarea acestui 
aliment, foarte abundent în mări, s-ar 
putea generaliza. Valoarea lui nutriti
vă este extrem de ridicată și este des
tul să arătăm că balena, care se hră
nește aproape exclusiv cu plancton, 
furnizează în medie 15 tone de ulei, tot 
atîta grăsime cit 500 de porci și o 
cantitate de carne echivalentă cu cea 
furnizată de 72 de bovine.

Alt produs al mărilor este clilorella 
— minuscula algă care deține recordul 
productivității vegetale. Randamentul 
pe care îl dă la hectar este de 42 tone 
pe an. O suprafață „acvatică" de 8 km 
pătrați ar produce o rație suficientă 
de proteine pentru 80 milioane de oa
meni. Chlorella conține de 6 ori mai 
multe proteine decît orezul, de 30ugt 
mai multă vitamina A decît ficat uluc 
vițel și de 4 ori mai multă vitamină C 
decît spanacul, cu care de altfel sea
mănă la gust.

Pămîntul nostru conține comori ne
bănuite de hrană. Cele arătate nu sînt 
decît cîteva din posibilitățile existen
te pentru a oferi omenirii „meniul" 
viitorului.

Făină

Carne artificială
Un rol important în hrana oameni

lor de miine, îl vor avea alimentele 
sintetice și semi sintetice. Nu este vor
ba de „pilule nutritive" ei de o serie

pămînt, folo- 
a laboratoru-

de... pește

In sfîrșit, marea reprezintă o inepui
zabilă „cămară", insuficient exploata
tă. Mai mult de '• la sută din supra
fața globului este acoperită de apă. Cu 
toate acestea, peștele, unul din ali
mentele cu un conținut bogat in pro
teine, nu a intrat pînă acum în rația 
alimentară a omului decît in propor
ție de 1 la sută. Cercetările specialiș
tilor an demonstrat că producția ali
mentară a oceanelor și a mărilor poa-

Institutul de cercetări hortiviticole din Capitală. Aspect din 
serele institutului
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RECOMANDĂRI
de materiale llterar-muzlcale pentru programele 

ce vor fl prezentate de formațiile artistice 
cu prilejul sărbătoririi

POEZII

Vasile Alecsandri: Hora Unirii 
(Poezii, E.S.P.L.A. bpt. 1356, 
p. 309) : Hora lui Cuza Vodă 
(ibid. p. 310) : beșteptarea
României (ibid. p. 223).

Grigore Alexandrescu: Unirea 
Principatelor (Op&re “I 
EÎ.Js.F.t.A 1957? p. 259) : Mării! 
Sale Domnului Alexandru 
fo&ft rUblU. p. 262)'.— '

Celar Boliac : Țara Românească 
către Moldova1 (Poezii, Ed. Tin. 
B. șc. p. 88) : Răsunet la Hor» 
Unirii (ibid. p. 324).

Dim. băscăleseu: Refrenul Mu
zei Mele (Patrie _și Libertate, 
Bpt. 1958, p. 165).

Aleeu Donici : Racul, broasca și 
știuca (Fabule, E.S.F.L.A. Bpt 
pTTb).

C. D. Arieescu : Unirea (Patrie 
și libertate n. p. 17).

loan A. Lapedata : Apel la uni
re^ (ibid.).

Nicolae Nicoleanu: Hora Tecu
ciului (ibid.). •

G.“Sîbn : Marșul Unirii (ibid. p. 
285 vol. II) : La uHire (ibid.).

Gh. Tăutu: Milcoyul libid.).
G. Baronzi: La România (ibid. 

II p. 193). *------------ -
G. Coșbuc: Pentru libertate 

(Poezii vol. I1 E.S.P.L.A. 19§8, 
p. 583).

George Ranetti: 24 Ianuarie
(Versuri, E.S.P.L.A. TJpt, “p. 
111).

Tudor Arghezi t Mamă Tară 
(Culeg. An Nou, C.C.C.P. 1964, 
p. 5).

Ion Brad: Stema frumuseții 
(Scînteia nr. 6718 din 22. VIII. 
965, p. 3).

Marcel Breslașu: Necontenitul 
cîntec (ibid. p. 2). ~ 1

Eugen Frunză: Aici în Carpați 
România liberă nr. 6486 din 
22. VIII. 1965 p. 4).

Adrian Păunescu: Portret _de 
e (Scînteia tineretului nr.

din 22. VIII. 1965, p. 3).
Nicolae Tăutu: Odă (Culeg. An 

Nou, an bun, *U.CX\P. 1965, 
p. 8).

Tudor Arghezi: Zimbrul și vul
turul (tabletă 'Cohtetnp.'T^. I. 
13B5K

zilei de 24 Ianuarie
Radu Boureanu : Poemul Festiv 

(Luceafărul 15. Î7 1959). •
Demostene Botez: Evocări (Ga

zeta literară din ă"2. î7 1959).
Ion Bănuță: De vorbă cu Moa 

loan Roată (Gazeta literară 
i2. I. 19MX

Victor Tulbure : Clăcașii către 
Divan (Contemporanul (JIn 23. 
nS59).

Nichita Stănescu: Rânduri la 
aniversarea Unirii (Gazela~TT- 
terâlti dm 22.T' 1959).

PROZĂ

Ion Creangă : Moș loan Roată 
și Unirea (Opere, E.S.P.L.A. 
1956, p. 119): Moș loan Roată 
și Cuza Vodă (ibid. p. 124).

M. Kogălniceanu: Discurs la a- 
legerea lui Alex. I. Cuza (Ser. 
alese, p. 304).

Mihail Sadoveanu : Cuza Vodă 
(Opere vol. IV E.S.P.L.A., p. 
489): Domnul poporului (Ope
re vol. VI, p. 303).

CÎNTECE

A. Flechtenmacher: Hora Uni
rii (pe versuri de V. Alecsan- 
dri) edit, de C.C.C.P. 1959, foaie 
volantă.

Gh. Danga : Hora Unirii (Culeg. 
C.C.C.P. „100 de ani de la U- 
nirea Principatelor" 1958).

Florin Comișel î Cîntecul Unirii 
(ibid.).

Ion D. Chirescu : Cîntare țării 
(Culeg. Cîntare țării 1965).

Gh. Bazavan: Patrie, pămînt 
eliberat (Culeg. Cîntece de 
masă 1965).

Radu Paladi:
frumuseți 
1964).

Dinu Stelian : 
mioară (Culeg. Cîntare țării, 
C.C.C.P. 1965).

Mircea Neagu : Slăvim flamuri
le patriei (ibid.).

Th. Bratu: Văd chipul tău, 
Partid! (ibid.).

Țară bogată în 
(Culeg. C.C.C.P.

Inimioară, ini-

Iu afara acestor materiale vor 
fi folosite și alte lucrări literar- 
muzicale, care reflectă contem
poraneitatea noastră socialistă.
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Tn seara zilei de 3 ianuarie, la Havana, s-a deschis prima con- rință de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa și America tină. Cuvîntarea de deschidere a fost rostită de președintele publicii Cuba, Osvaldo Dorticos, care a arătat importanța estei conferințe în lupta pentru libertate și progres, pentru lărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, eolonialis- ilui și neocoionialismului.In cadrul ședinței plenare de marți dimineața a fost discutată oblema agresiunii americane din Vietnamul de sud. După ce /orbit despre lupta eroică pe care poporul din Vietnamul de 1 o duce împotriva agresorilor americani, șeful delegației ontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen n Tien s-a referit la ajutorul pe care țările socialiste, popoa- e din Asia, Africa și America Latină, precum și organizațiile mocrate din întreaga lume îl acordă luptei poporului viet- mez. Pînă în prezent, 70 la sută din teritoriul Vietnamului de i a fost eliberat. Acest fapt demonstrează că lupta dreap- a poporului vietnamez pentru libertatea și independența pa- ei sale nu poate fi înfrîntă. După cum anunță agențiile oc- ientale de presă, președintele Statelor Unite, Johnson, va re în curînd Congresului încă 13 miliarde de dolari pentru operirea cheltuielilor crescînde provocate de ducerea razului în Vietnam. încercările disperate ale agresorilor amte- ani se lovesc de dîrzenia și eroismul poporului vietnamez tărît să lupte pînă cînd nu va mai rămîne în țară nici un jpant.

Vești 
din 
țările 
socialiste

In creșterea vitelor, fermele din R. P. Albania folo- 
scsc din ce în ce mai mult mijloace mecanizate

_,a Ouagadougou, capitala Voltei Superioare, a avut loc în apiea de luni spre marți o lovitură de stat care l-a adus pe jwient-eolonelul Sangoule Lamizana în fruntea statului. în tima săptămînă a lunii decembrie, în Volta Superioară s-au adus frămîntari deosebite. Fostul președinte Yameogo obți- ise aprobarea Adunării Naționale cu privire la programul de >resiuni preconizat de el și care prevedea printre altele re- eerea cu 20 la sută a salariilor tuturor categoriilor de anga- i. Aceste măsuri au stîrnit vii proteste în rîndurile populației, • din inițiativa sindicatelor s-au organizat, atît în capitală și în alte orașe, puternice demonstrații. în același timp, sin- :atele anunțaseră o grevă pentru preîntîmpinarea căreia fos- i președinte a decretat „starea de urgență**, anunțînd totodată s-ar fi descoperit un „complot**. Pretextul așa-zisului „com- >t“ avea menirea să abată atenția populației de la măsurile ite de fostul președinte pentru suprimarea libertăților de- ■cratice și pentru scăderea nivelului de trai, și așa redus, ăl mcitorilor.Situația din Volta Superioară după această lovitură de stat itinuă să fie tulbure. Așa cum rezultă din ultimele știri, otenent-colonelul Lamizana a suspendat constituția țării și a :olvat Adunarea Națională.

Magistrala 
munțilorDe-a lungul unei ramuri 
a Munților Tian Șan, în U.R.S.S., se construiește o nouă autostradă care va lega capitala R.S.S. Uzbece cu hidrocentrala de la Cearvaks. 
A și fost dată în exploatare o porțiune de 30 km a acestei magistrale. Pe multe porțiuni, traseul străbate masive muntoase înalte de aproape 2 200 m. Pentru a învinge înălțimile a fost necesar să fie dislocați peste 600 000 m.c. rocă muntoasă. De-a lungul traseului autostrăzii au fost construite opt poduri.
Cea mai mare 
Instalație 
frigorifica 
din R. P. ChinezaLa Pekin a intrat în funcțiune una din cele mai mari instalații frigorifice din China, eu o capacitate de 10 000 tone. Acoperind o suprafață

de 18 000 m.p., instalațiile de răcire ocupă șase etaje și sînt deservite de ascensoare mari pentru transportarea alimentelor. în unitățile de refrigerare, temperatura poate scădea pînă la minus 18 grade și poate fi condiționată în funcție de produsele depozitate.
Biblioteca din PhenianBiblioteca Centrală de Stat din Phenian (R.P.D. Coreeană), instalată într-o clădire modernă construită în ultimii ani, oferă cititorilor un bogat fond de cărți, începînd de la exemplare rare datînd din timpurile antice, pînă la publicațiile de astăzi. Din 1948, cînd a fost înființată, biblioteca și-a mărit fondul de cărți de 48,5 ori. Numai operele clasicilor coreeni însumează 100 000 de volume. Ele cuprind exemplare prețioase ca „Dominjimoon**, imprimat pe lemn în secolul XIII, sau „Hanhe Keirokbon**, considerată ca prima lucrare tipărită din lume.Biblioteca cuprinde, de asemenea, sute de mii de cărți străine, achiziționate de la peste 160 de biblioteci din 70 de țări. Sala de documentare

dispune de aproximativ 200 000 materiale despre invenții și inovații.
O noua motonavăȘantierul naval Beghei din Zrenianin (R.S.F. Iugoslavia) a lansat la apă o nouă navă destinată transportului fluvial. Nava de 400 cp este utilată cu instalații moderne și perfecționate, avînd un echipaj de numai 10 persoane. Ea are o lungime de 35 metri și o capacitate de încărcare de aproximativ 4 000 tone. Pînă la sfîrșitul acestui an șantierul va livra transportului fluvial iugoslav încă o navă de același tip.
Irigarea ogoarelorIn localitatea Friemar, din raionul Gotha (R.D. Germană) se construiește un bazin de acumulare cu o capacitate de 600 000 mc de apă și un dig avînd o lungime de 800 m. Vor fi construite, de asemenea, conducte cu o lungime de 12 km și o instalație de ploaie artificială care va alimenta cu apă o suprafață de 400 ha.

Qadio- eleviziune
Din programul pe săptămînă 9—15.1. 1966

'indeți-vă fermele!*
Ministerul Agriculturii din An- 
1 a dat publicității o „Carte 
ă“ privind reorganizarea 
icturală a agriculturii engleze, 
nul guvernului prevede în 
nță lichidarea a peste 100 000 
gospodării rurale.

'n prezent, în Anglia există 
) 000 de ferme. Trei pătrimi 
i aceste gospodării dau doac 
la sută din întreaga produc- 
agricolă. 100 000 de mici gos- 

lării abia își duc zilele. In loc 
le ajute, noul plan preconl- 
iză totala acaparare a ferme- 
mici de către marile între» 

nderi agricole.
Micilor fermieri li se cere să 
ieze gospodăriile lor în schim- 
1 unei sume fixe sau a unei 
ite, urmînd a fi ulterior vîn- 
te marilor ferme, în scopul 
inderii acestora din urmă.
Publicarea respectivei „Cărți 
>e“ a produs o mare neliniște 
ntre fermieri englezi. Așa cum 
ită ziarul „Times", Uniunea 
■ională a fermierilor consideră 
?st plan ca un pretext pentru 

ofensivă de jaf" împotriva 
elului de trai al marii mase a 
mierilor

I. BLOCK

enimentele din 
ochiquito
D vastă regiune din Columbia 
Riochiquito — a fost de cu- 

d teatrul unor operații mili- 
e susținute, îndreptate împo- 
va țăranilor

Cu ani în urmă, un detașa
ment de partizani, care a luptat 
împotriva dictaturilor militare, 
avînd în frunte un vestit condu
cător al țăranilor Cero Trujillo, 
S-a stabilit în această zonă 
muntoasă, a depozitat armele și 
s-a apucat a munci pămîntul. 
împreună cu populația locală 
foștii partizani au făcut aici să 
rodească pămîntul, cu prețul 
unei munci istovitoare. Dar Rio
chiquito, ca și alte regiuni unde 
S-au stabilit țăranii partizani, 
stătea ca ua spin în ochii mari
lor moșieri care au determinat 
guvernul ca, sub pretextul luptei 
împotriva unor pretinse activi
tăți subersive, să trimită trupe 
împotriva țăranilor. Astfel, în 
mai 1964 au fost atacați țăra
nii din regiunea Marquetalia, în 
martie 1965 din Pato ți Guya- 
bero, iar recent cei din Riochi
quito.

Repetînd o practică perfidă, 
mult folosită în Columbia, ță
ranilor din Riochiquito li s-a pro
mis întîi satisfacerea unor reven
dicări, li s-au dat garanții că nu 
vor fi supuși persecuțiilor. Apoi, 
au intrat în joc bandiții năimiți 
de moșieri care împuțeau țăranii 
fără apărare. în snrșit, regiunea 
a fost încercuită de trupe și 
bombardată.

Țăranii din Riochiquito însă 
nu se lasă intimidați. Cei mai 
mulți s-au retras în munți unde 
își organizează lupta pentru re
forme sociale în Columbia, pen
tru a se apăra de atacurile ban
ditești.

E. M.

RADIO

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE ȘTIRI : Du
minică programul 1:6:7; 11 ; 20 : 22 > 23.52 ; 
programul II : 6,30 ; 14 ; 19 ; 21 j 23 * 0,52 ; în 
fiecare zi de lucru : programul 1: 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 
12 î 14 j 16 ; 20 ; 22 i 23,52 ; programul II : 7,30 ; 
9 ; 11 J 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 : 23 i 0,52.

EMISIUNI PENTRU SATE : Duminici : progra
mul 1: 10 ; în fiecare zi de lucru : programul I: 
6.15.

DUMINICA : programul 1: 7,40 Ciută Valeria 
Colojoară și fluierașul Constantin Chisăr — mu
zică populară. 12 00 De toate pentru toți. 14.15 
Noi înregistrări de muzică populară realizate in 
studiourile noastre. 20.15 Teatru la microfon — 
Ciclul „Momente din istoria dramaturgiei româ
nești* — Teatrul acum un veac, programul II : 
10.35 Tineri soliști de muzică populară : Traian 
Straton, Ica Blidani, Petru Bundiș, Remus Bis
triță, Marin Bilea.

LUNI : programul 1: 11,45 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Orzișorul* din Roșiorii de 
Vede. 13.30 Muzică populară interpretată de Ma
ria Streian, Dumitru Sopon și Sandu Florea. 18.50 
Melodii populare : programul II: 8,15 Jocuri 
populare executate la diferite instrumente. 12,03 
Vechi cîntece patriotice. 14,00 Itinerar folcloric 
muzical prin regiunile patiiei. 16,00 Muzică popu
lară interpretată de Maria Schipor, Florea Bur- 
nea și Nelu Orian.

MARȚI : programul I s 5,40 „Pe meleaguri 
muscelene** — muzică populară. 8,08 „Dobroge, 
mîndră grădină*1 — emisiune de cîntece și jocuri 
10,05 Interpreti de muzică populară : Magda 
Constantinescu și Ion Sasu. 14,08 ,,De-ar Ii dorul 
ca o floare*1 — muzică populară. 20.30 Ansam
bluri folclorice, programul II : 9,05 Muzică popu
lară interpretată de Maria Cotîrlea și Ștefan 
Stroie. 10,10 Vorbește Moscova, 18,00 Din reper
toriul violonistului Ion Luca-Bănăteanu.

MIERCURI ; programul I : 7,30 Cîntăreți ai 
plaiurilor noastre : Silvestru Lungoci din Sucea
va, Ana Pacatiuș din Caransebeș, Mihai Coman 
din Roșiorii de Vede, Florea Netcu din Pitești, 
Maria Schipor din Iași, Ion Copil din Arad, Geta 
Simbrian din Craiova, Mircea Panislav din Bra
șov, Dinu Bogdan din Constanta 10, 30 „Fluieraș 
de fag mult zici tu cu drag" (emisiune pentru 
școlari). Folclor din Oaș. 17,45 Interpreti de mu
zică ușoară : Dorina Drăgliici și Florin Dorian. 
21,15 Mituri și legende. Meșterul Manole ; pro
gramul II : 9,30 Interpret! de muzică populară 
din diferite regiuni ale țării. 11,30 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri.

JOI: programul I: 17,45 Muzică populară ce
rută de ascultători. 16,93 în jurul globului j

programul II: 9,55 Soliști instrumentiști de mu
zică populară. 11,07 Muzică populară interpreta
tă de Maria Badiu și Grigore Prican. 14,30 Inter
preti de muzică populară: Ecaterina Negoescu, 
Dumitru Muțiu și Fărâmiță Lambru. 17,20 Melo
dii populare de virtuozitate.

VINERI : programul I : 7,30 Cîntă orchestra 
de muzică populară a Filarmonicii de stat din 
Oradea. 10,05 Melodii populare interpretate de 
Gheorghița Ristea, Ion Lipan și Tită Stanciu.
11.15 Teatru la microfon — Ciclul : Radiodifu
ziunea în sprijinul școlii — Antigona. 20.30 Chi
tare și cîntece tinerești : formația „Sincron", 
programul II: 12.30 Concert de muzică popu
lară românească. 13,08 Melodiile bunicilor 
dar... și ale nepoților.

SÎMBÂTÂ : programul 1: 8,08 „Drag mi-e 
cântecul și jocul11. 11,25 Folclor muzical transil
vănean. 13,15 Cîntece de Vasile Timiș. 14,08 
„Hai să dăm mină cu mină* — concert de mu
zică populară din Moldova și Muntenia ; progra
mul n : 12,30 Interpreti de muzică populară : 
Maria Precup, Ion Oprea și Marin Pogon. 16,00 
Poeme simfonice românești : „Marea Neagră" de 
Alexandru Pașcanu. 17,30 Vechi melodii popu
lare.

TELEVIZIUNE

DUMINICA

11.00 Emisiune pentru sate : înainte de ultimele 
examene studențești, cîțiva dintre absol
venții promoției 1966 a Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" vor avea de sus
ținut... un colocviu în fața telespectatori
lor.

19.45 „Hai să dăm mînă cu mină" — Mărturii 
folclorice despre Unire.

20.30 Seară de teatru : Ondine, de Jean Gitau- 
doux. în pauză : de la pescari adunate.

LUNI
20.30 Film : Cerul albastru.

MIERCURI
20.15 Seară de teatru : Anton Pann, piesă în 

trei acte de Lucian Blaga.

JOI
20.00 Pentru noi femeile.

VINERI
20.00 Săptămînă.
22.00 Varietăți pe peliculă.

S1MBĂTĂ
21.00 „Hora Unirii".
21.40 Film : Sfintui.



satiră și umor ALBINA satiră și umor

FABULA
ÎN DOUĂ IȚE

IARNA
LA PLAJA

Uite la Suveică, vere, 
Ce a dracului muiere ! 
tși strecoară iar și iar 
Trupul sprinten, de țipar, 
Printre spată și urzeală 
Și-are Chira socoteală 1

Cum iși bagă dinsa coada 
La război e gata sfada : 
Sulul, om cu minte proastă, 
Scîrțîie întors pe-o coastă, 
Scripeții încep să joace 
Cind încolo, cînd încoace, 
Spata, lată în spinare, 
Dă cu leuca, la-ntîmplare, 
Cocoșatele vătale 
Se tot zgilțîie din șale 
Iar în fața lor, tindechea 
Sare, parc-a prins-o strechea. 
Cam de asta-i bună, neică, 
Ticăloasa de suveică 
Și își face fițele 
Pînă-ncurcă ițele.

Astfel trăncănea, posac, 
Ua scul palid de bumbac 
înainte (mi se pare !) 
De-a intra la ••• prelucrare...

STELIAN FILIP
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Merg la moară cu frate-meu. Timp închis, friguros, cu cer plumburiu. In centrul comunei Istria opresc deodată căruța.— Ce-i ? întreabă frate- meu.— Du-te și cumpără două ziare de la Dumitru Pistol. Să avem ce citi la moară, să nu ne plictisim.Dumitru Pistol e factorul poștal din Istria.— Ai luat ?— Luat, zice frate-meu și plecăm în grabă.La moară, după ce ne jnai dezmorțim de frig, începem să citim ziarele. Peal meu, pe prima pagină, o fotografie mare cu niște oameni la plajă.— Brrr, iote, mă, la ăștia, stau iarna la plajă !Frate-meu se miră și el. Zice:— Trebuie să fie la ecuator.— Nu, zic, sînt aici, la Mamaia.Mă uit și pe ziarul lui. .Văd un titlu cu litere mari: „Să grăbim recoltarea păroaselor".îl rog pe frate-meu să mă ciupească și să-mi spună ce anotimp e afară.

— Păi tu nu vezi că-i iarnă ?— Și ăștia cum fac plajă ?— Așa cum seceră și ăștialalțLPrivim noi mai atent și vedem că ziarele sînt tocmai din luna iulie. Toți oamenii care-și așteaptă rîn- dul la măciniș și au cumpărat ziare de la Dumitru Pistol au numere din vară și din primăvară. Unele sînt chiar de-acum un an.— Măi, voi nu credeți că Pistol ăsta a cam rămas în urmă cu vînzarea ziarelor la bucată ?Toată lumea e de acord : Pistol a rămas în urmă. Cineva spune că a mai vîndut și altora ziare vechi.— Pistol trebuie ajutat, hotărăsc oamenii. Nu se poate să rămînă în urmă.A venit un control de la Constanța. S-a constatat că Pistol vindea colecțiile unui naș de-al său.Acum, Pistol nu mai ră- mîne în urmă. A fost ajutat să meargă și el în pas cu vremea.
GABRIEL DAIANI 

corespondent

LEACURI
Pe frig și zloată, moș Ion 

a pomit-o la drum. Nu că 
i s-ar fi făcut de-o plimbare, dar trebuia să-și cumpere niște medicamente, iar comuna Murgașu, din raionul Oltețu, are punct farmaceutic tocmai în satul Gaia. De ce n-a fost plasat la centru, așa cum ar trebui, nu știe nimeni. S-au plîns oamenii, au cerut să fie adus punctul mai la îndemîna tuturora, dar degeaba. Nu s-a găsit nici un leac pentru ah-ul lor.Iată-1 deci pe moș Ion al nostru la punctul farmaceutic, unde ca întotdeauna, între farmacistă și client începe următoarea discuție :— De ce nu mutați, tovarășă, punctul ăsta la centru ?— Lasă, moșule, că nu-ți strică o plimbare de cîțiva kilometri prin aer liber. Aș putea să-ți dau de exemplu cîțiva clienți din Murgașu care s-au însănătoșit toc

mai datorită acestoT*> plimbări.— I-or fi întărit și medicamentele.— Nu pe toți. Unora nici nu le dădeam medicamente, fiindcă nu aveam. Și-i trimeteam la farmacia din Bulzești sau din Curti- șoara, care sînt aprovizionate mai bine. Așa că tot plimbarea în aer liber le-a priit. De-aia zâc, Cred că și dumitale o să-ți facît W bine. Ce boală ai ?— Reumatism poliarticular.— Hm... N-am ce medicament să-ți dau. încearcă și dumneata cu înțepături de albine. Se recomandă la reumatism.— Chiar așa ?— Precis.— Atunci, încercați și dumneavoastră.— Pentru ce ?— împotriva proastei a- provizionări. Cred că n-ar fi rău să vă înțepe o albină. S-o găsi vreuna...
N. CULCEA

Secvență 

cinematografică
MOTO: 'La unele cinematografe sătești din raionul Vaslui, calitatea proiecței este sub orice critică.

De la cinema, acum 
Oamenii purced să iasă. 
Baba Minodora-n drum 
Se oprește furioasă...

— Ce-i, mătușă, ți-a plăcut
Sau, cum văd, plîngi după bani ?
— Film ca ăsta n-am văzut
De vreo 40 de ani!

— 40 ? !... — Precum îți spun, 
Nu-nșir vrute și nevrute.
— Chiar așa a fost de bun ?
,— Aș, a fost din cele... mute !

TITI GHEORGHIU
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