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CEST PROFUND
SENTIMENT...

Am fost, intr-o Iarnă aspră, acum cițiva ani, 
martorul unei modeste și patetice explozii de 
dragoste pentru copii, intr-o împrejurare tra
gică, pe care n-am s-o uit cite zile voi trăi. Călăto

ream in cursa muncitorească de la Beșița la Ca
ransebeș, într-unul din acele trenuri locale pline de 
oameni in haine de lucru, cu obrajii înnegriți de 
cărbune și uleiuri grase, cu miinile bătucite și cu 
privirile împăienjenite de somn și oboseală. Unii dor
meau cu ceafa rezemată de spetezele banchetelor, 
alții sporovăiau încet, povestindu-și întîmplări mai 
vechi și mai noi prin care trecuseră, iar alții jucau 
„septică", minuind cu o pasiune copilărească niște 
cărți soioase, cu desenele și cifrele aproape ilizi
bile. Atunci, intr una din micile gări, s-a urcat in 
vagon, aducind ceva din gerul și vifornița do-afară, 
un grup de trei femei. Una dintre ele ținea in brațe 
un copil înfășurat in șaluri și cojoace. Era un va
gon constituit dintr-un singur compartiment și, prin 
aerul desperat cu care cele trei femei se urcaseră 
in tren, prin figurile lor îngrijorate, ca și prin felul 

agitat in care își vorbeau, ele au atras Imediat 
atenția tuturora. Copilul înfofolit in șaluri avea trei 
ani și era bolnav de bronhopneumonie. Femeia ce-1 
ținea in brațe era mama copilului. Cealaltă, bă- 
trină, cocîrjată de ani, era bunica băiatului. A treia 
femeie, tînără, îmbrăcată intr-un dolman Îmblănit, 
pe cap cu o căciulă cu clape și cu cizme de cau
ciuc in picioare, cam firavă pentru îmbrăcămintea 
bărbătească și aspră ce-o purta, era doctoriță. 
Mergeau toate trei să ducă băiețelul la spitalul din 
Caransebeș. Mașina „Salvării" se împotmolise in 
troienele de zăpadă și, neavind încotro, luaseră 
trenul. Și acolo, în fața ochilor noștri uimiți, s-a 
petrecut una din acele superbe încleștări omenești 
care ne fac să așezăm pe fruntea eroilor cununa 
celor mai frumoase elogii. Copilul se afla, evident 
intr-o primejdie de moarte. Avea dese crize șt in

Petru VINTILÂ
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Brigada științifică e într-un fel 
tot o școală. O școală mobilă, cu 
r mii de elevi".

Cuvintele de mai sus apar
țin profesorului loan Indrea din Că
rei și ele reflectă în bună măsură ati
tudinea pe care o au față de această 
activitate intelectualii din localitate.

Profesori ca Paul Suceveanu, Ga- 
vrilă Sabău, loan Indrea, Alexandru 
Foier, Iosif Vonhaz, Emeric Bîrtalan 
și mulți alții se dăruiesc de ani de 
zile acestei munci cu aceeași pasiune 
și conștiinciozitate cu care lucrează la 
catedră, pregătindu-se pentru fieca
re deplasare ca pentru o lecție la cla
să. Cînd sătenii din comuna Cehal și 
Sanislău au adresat brigăzii întrebări 
în legătură cu modul de funcționare 
și teleghidare a rachetelor, profesorul 
de fizică Iosif Vonhaz nu s-a mulțumit 
numai cu pregătirea amănunțită a răs
punsurilor. El a confecționat și dife
rite schițe și planșe. Ba, mai mult, a 
construit și macheta în miniatură a 
unei rachete cu trei trepte, și un căru
cior cu resort și bilă cu care a demon
strat principiul de funcționare a mo
torului cu reacție.

La biblioteca raională fișele de citi
tor ale membrilor din brigadă mărtu
risesc grija și meticulozitatea cu care 
se pregătesc pentru fiecare răspuns. 
Primind o întrebare : „De ce apa nu 
se termină niciodată în natură?* pro
fesorul Gavrilă Sabău a consultat mul
te cărți de specialitate și a stat de 
vorbă și cu alți profesori din brigadă 
cu privire la planșele pe care să le în
tocmească. în ziua cînd s-a prezentat 
în comuna Sanislău ca să răspundă ia 
întrebare, a adus cu el planșe cu a- 
jutorul cărora a explicat circuitul apei 
în natură, un desen mare care ilustra 
sugestiv cantitatea de apă ce se eva
poră de pe un hectar de pădure în 24 
de ore, și altul pentru a demonstra 
cum ajunge apa din pămînt pînă la 
frunzele plantei „fără pompă", cum 
explica el sătenilor. Nu numai mem
brii brigăzilor științifice ci și sătenii 
apreciază această activitate ca o școa
lă unde învață multe lucruri intere
sante și care le deschide orizonturi 
noi. Iosif Moc, cooperator din comuna 
Tiream, se mîndrește cu faptul că n-a 
lipsit niciodată de la „lecțiile" brigă
zii, iar Desideriu Devai din Petrești 
are un caiet în care și-a notat multe

NOTE DE LECTURĂ

ION BALÂCEANU PUNEA $1 BICICLETA

Zon Bălăceam», e, în literatura noastră, un nume 
nou pe care colecția Luceafărul îl lansează cu 
girul prestigios al prozatorului Dumitru Radu 

Popescu. E numele unui prozator care, — trăind o exis
tență zbuciumată, incercînd mereu alte profesii, domi
nat, de asemenea, de irezistibila atracție de a schimba 
mereu locurile pentru a se familiariza cu alte peisaje 
și a cunoaște alți oameni — a acumulat o bogată expe
riență de viață. Prozele sale, scurte îndeobște și redac
tate totdeauna la persoana întîi, transcriu această ex
periență cu autenticitate. Și, de obicei, cu o înțelegere 
a psihologiei vîrstei cînd se ivesc primele semne ale 
conștiinței sociale, care nu e chiar lesne de 
un debutant.

O aventură nedorită pe valurile mării, avînd 
punct de plecare o soție ce amintește lectorului isprăvi 
asemănătoare ale neastîmpăratei odrasle a Smarandei 
și Ștefan Ciubotarii din Humuleștii Neamțului, e uti
lizată de scriitor nu numai în scopuri spectaculoase, ci 
pentru a arăta cum acționează la un copil, în atari îm
prejurări, simțământul răspunderii. (A răsărit luna). O 
călătorie cu căruța de pește sărat pe șleaurile colboase 
și prin satele mizere ale Dobrogeț de altădată consti

întîlnit la

ca

tuie un bun prilej pentru autor de a descrie reacția 
unui copil cînd află despre existența și lupta curajoasă 
a comuniștilor. (Ciorica). Ceașca nu-și propune atît să 
evoce traiul ucenicilor de pe vremuri adăugind un nou 
portret de capitalist incult, brutal și meschin, gale
riei bogate pe care literatura noastră o posedă, ci 
caută să zugrăvească, în culori adecvate și cu finețe, 
coșmarul unui copil chinuit de spaimă, torturat de o 
vină pe care nu și-o poate asuma, dar căreia, datorită 
condiției sale sociale, nu i se poate sustrage. Nici în 
Pe drumuri accentul nu e pus pe pitoresc, ci pe reacția 
copilului cînd descoperă uluit cu totul alt peisaj decit 
cel familial, și pe pasiunea sa de a se realiza dobîn- 
dind, cu orice sacrificiu, o meserie.

Facultatea de a înregistra mișcările sufletului in
fantil e dublată, la autorul nostru, de pasiunea ‘iică și 
de indeminarea de a dezbate probleme de ordin moral, 
menținîndu-se în zonele artei. Coucîudeutâ iu acest 
sens e proza intitulau itpwf crăcește 1 inr..ț.npe 
șosea, redactată rud: *ci nervos. ce « ec^s:*u-*:'.e ntui: 
mai strînsă. după noi, cea ma, c-n rolunL

Eugen LDCA

Duet la tilincă — cunoscutul tilincar și meșter de instrumente populare Minai 
Lăcătuș din Cimpulung-Moldovenesc, cu fiica sa

lucruri auzite la întîlnirile cu briga
da. în comuna Berea sînt vreo 12 să
teni care se consideră „asistenții" bri
găzii. Ei țin o legătură permanentă 
cu brigada, o înștiințează despre pro
blemele care-i preocupă pe țăranii 
din localitate, iar cînd sosește briga
da, ajută la mobilizarea oamenilor, la 
buna desfășurare a întîlnirii.

Pe o hartă a raionului au fost punc
tate comunele și satele mai des vizi
tate în ultimele luni. Am notat cîte- 
va localități și distanța la care sînt 
așezate de centrul raional: satul Do
bra (68 km). Racova (75 km), Gioro- 
cuța 60 km), Săuca (40 km), Cehal 
(38 km), Ghilești (25 km). Numai pen
tru o singură deplasare în aceste lo
calități membrii brigăzii au făcut dus 
și întors 612 km.

De la aparate de uz 
casnic la electroni

Cu cîtăva vreme în urmă, sătenii 
din Petrești s-au adresat brigăzii cu 
rugămintea să le lămurească unele 
probleme în legătură cu folosirea a- 
paratelor electrice din gospodărie. 
Mulți țărani din această localitate au 
mașini de spălat rufe, fier de călcat 
electric, reșouri, televizoare etc. și nu 
e de mirare că voiau să cunoască felul 
cum funcționează, cum trebuie să le 
mînuiască și cereau totodată lămuriri 
cu privire la wați și volți, la cai pu
tere ș.a. Peste puțină vreme brigada 
a sosit la Petrești. Profesorii de fizică 
Feier Alexandru și Iosif Vonhaz au 
explicat și demonstrat auditoriului 
funcționarea diferitelor aparate elec
trice, ce este curentul, voltul și wattul 
și altele. Dar birgada nu s-a limitat 
doar la atît. A folosit prilejul să lămu
rească pe săteni despre natura și ori
gina electricității. Și, pornind de la 
explicarea felului cum funcționează 

un contor, sau ce este un watt, profe
sorii le-au dezvăluit oamenilor și 
tainele intime ale materiei. Le-au vor
bit despre structura atomului, le-au 
arătat cu ajutorul planșelor cum este 
constituit un atom, un nucleu, le-au 
lămurit ce este electronul și protonul. 
Asemenea manifestări s-au desfășurat 
apoi și în alte comune ca Berea, 
Racova și în luna octombrie și la 
Giorocuța, sat electrificat în acest an.

CRITERIUL
Cooperatorii din Bucov, regiunea 

Ploiești, sînt identificați pe 
piața orașului după calitatea 

produselor. Cumpărătorii spun : „A 
sosit marfă de la Bucov" — și cuvin
tele sună ca un certificat de onoare. 
Lupta pentru calitate începe'•de la 
timp, de la arat și semănat, pînă la 
culegerea roadelor. La Bucov oamenii 
nu fac rabat calității. Nu-i lasă con
știința.

Calitatea a devenit un deziderat al 
culturalizării. Despre aceasta vor
beam cu directoarea căminului cul
tural, Zoe Baldan, și discuția anticipa 
vremea serilor lungi de meditare și 
învățătură pe care ni le aduce în dar 
iama. Fiindcă grijile acestui sezon 
încep, pentru cei de la cămin, cu în
călzitul și aspectul sălii și se termină 
cu ceea ce este esențial, manifestarea 
culturală. Ea întrunește două însușiri 
necesare: distrează și educă. Pentru 
reușita oricărei acțiuni este obligato
riu ca ele să se întîlnească.

„Așa se întîmplă îndeobște" — ne 
asigură cei de la cămin. Dar, anali- 
zînd, descoperim în activitatea cultu
rală zone în care lucrurile stau alt
fel. Este adevărat că serile culturale 
sînt pregătite cu migală și atenția or
ganizatorilor se împarte deopotrivă și 
la expunere și la programul artistic 
care urmează. Printre acțiunile de 
popularitate găsim „lectorul povesti
tor". Despre cele două manifestări 
oamenii declară că le plac fiindcă sînt
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Inițiative noi, preocupări 
interesante

Stînd de vorbă cu membrii brigăzi
lor științifice am aflat de inițiative in
teresante și valoroase care vor duce la 
îmbunătățirea activității în această 
iarnă. Profesorii Alexandru Feier și 
Iosif Vonhaz pregătesc cu elevii de la 
cercul de fizică o suită de experiențe 
precum și aparatajul necesar lămuri
rii unor probleme din domeniul acus
ticii, opticii și mecanicii. Experien
țele vor fi prezentate la sate, cu aju
torul elevilor, fii de țărani din cu
prinsul raionului (programate în așa 
fel ca ele să nu-i stînjenească de la 
învățătură). Prin aceasta ei urmăresc 
nu numai îmbunătățirea muncii bri
găzii ci și un scop educativ, acela de 
a dezvolta în rîndurile elevilor, viitori 
profesori, ingineri sau medici, dragos
tea peptru munca cultural-educativă 
de masă, pentru răspîndirea și popu
larizarea științei.

Profesorul Iosif Birtalan a cerut și 
a obținut de la secția raională de ci- 
neficare o serie de documentare știin
țifice pentru a ilustra expunerile pe 
care le va susține în cadrul brigăzii. 
A ales pîna în prezent filmele : Ceta
tea chimiei, Hîrtia se naște din ape, 
Un Jupiter al vremurilor noastre, (e 
vorba de sistemul nostru energetic) 
ș.a.

Aceste inițiative se conjugă cu pre
ocupările altor membri ai brigăzii, 
bunăoară a profesorului loan Indrea, 
cu privire la îmbunătățirea legături
lor cu auditoriul sătesc, cu grija ca 
răspunsurile să fie cît mai accesibile 
și să declanșeze interesul ascultători
lor pentru știință.

R. IARAI

CALITĂȚII
atracțioase și spun multe. Lectorii po
vestitori, aleși dintre specialiști, vin 
în fața oamenilor bine înarmați cu 
cunoașterea faptului de viață. Se în
tîmplă uneori — (ce bine ar fi ca 
în sezonul acesta practica să dis
pară) — ca alegerea celui care ex
pune să fie făcută la întimplare 
(ca să fie!). Profesorul de geo
grafie Gh. Alistar mărturisește in 
calitatea sa de conferențiar că-i pla
ce să expună conferințe care-i intră 
în specialitate și în care e mai bine 
pregătit. Ni se dezvăluie cu asta un 
punct nevralgic al activității cultu
rale din Bucov. In două rînduri, a- 
flăm vorbind despre avutul obștesc 
al cooperativei agricole și despre lu
crările agricole curente, aceleași per
soane : învățătoarele Bică Elena și 
Georgeta Gogoașe. Președintele coo
perativei, Constantin Mișcă, om bine 
pregătit, și inginerul agronom, ambii 
cu autoritate în materie, nu au fost 
solicitați niciodată de la începutul 
anului.

Asigurarea calității manifestărilor 
culturale cere în primul rînd, direc
toarei căminului cultural, capacitatea 
de a se concentra. La Bucov însă, di
rectoarea căminului este în același 
timp profesoară de limba română, in- 
structoarea echipei de dansuri, de tea
tru, de brigadă și... textieră. Un ase
menea cumul de atribuții, explică de 
ce adesea organizarea manifestărilor 
este expediată.

Amintim un adevăr care constituie 
esența faptului cultural, care-i asigu
ră calitatea și succesul: legătura cu 
viața. întrebăm :

— Cum se face confruntarea texte
lor cu realitatea ?

Ni se răspunde:
— Conferențiarul (de exemplu) se 

duce la contabilitate și ia date de 
producție. Ele sînt introduse în text.

Cît de supărător, de artificial sună 
acest „sînt introduse în text". Expu
nerea se ține totuși, e ascultată cu 
respect, dar nu și cu interes.

Cunoașterea realității cere efort de 
analiză și — de ce n-am recunoaște-o 
— puțină pasiune, Vorbitorul, folosind 
exemplele de viață, e obligat să facă 
asocieri și trimiteri și aici ne lovim 
din nou de cerința — trebuitoare ca 
aerul — ca cel care expune să fie ne
apărat bine pregătit.

Sînt oameni bine pregătiți la Bu
cov ? Sînt Ii enumerăm și le amintim 
cu asta că fac parte (și nu onorific) 
din consiliul de conducere al căminu
lui cultural: președintele cooperati
vei agricole, inginerul agronom, coo
peratori fruntași, președinta comisiei 
de femei, secretarul comitetului 
U T.C.. cadre didactice etc., etc. Spe
răm că se vor intruni. Sperăm că fă- 
cir.d aceasta, vor începe să colaboreze.

V. TOSO
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INVITAȚIE LA CHIBZUINȚĂ
Pe marginea unei dezbateri

Cum făceau, cum nu, destul că 
în ultimi ani, membrii coope

rativei agricole din Vințul de 
Jos, raionul Alba, n-au prea avut 

prilej să audă cuvinte de laudă la 
adresa lor. Cum anume stăteau pe 
raion e mai greu de spus ; dar că în 
privința bunei gospodăriri se aflau 
undeva pe la coadă, asta e limpede. 
„Nu-i mai puțin adevărat, spun unii 
din amintiții gospodari, că în con
fruntarea realizărilor noastre cu ale 
altora și în primul rînd cu ale 
vecinilor, se cuvine să ținem seama 
de condițiile determinate de așezare, 
de calitatea și diversitatea tipurilor 
de sol“.

Nu vom stărui asupra condițiilor 
pentru că. în treacăt fie zis, o jude
cată simplă le-ar da cîștig de cauză, 
în multe privințe, tot celor din Vinț.

TÎLCUL UNOR 
OBSERVAȚII

Dar a pune succesele sau insucce
sele numai pe seama condițiilor ar fi 
greșit. Și sînt destui care chiar în 
adunarea generală au ținut să dea 
de înțeles că privesc lucrurile alt
minteri.

„Adică ce, omul nu contează ?“
Remarca nu e întîmplătoare. Vin- 

țenii sînt oameni harnici și buni gos
podari. Altfel cum ar fi izbutit să 
facă saltul din acest an ? Producții 
frumoase la grîu și la alte culturi, re
zultate bune in zootehnie, aplicarea 
cu multă răspundere a măsurilor 
agrotehnice, ca și alte realizări au 
dus la recunoașterea faptului că Vin
țul țintește la unul din locurile mai 
de frunte

i-am ascultat în adunarea gene
rală. dezbătind prevederile planului 
pe anii 1967-1970 Pornind de la sal
tul făcut, și cunoscindu-și puterile, 
vorbitorii au apreciat că majoritatea 
prevederilor sînt bine gindite. Unii 
au ținut să atragă însă luarea-aminte 
asupra gospodăriri mai chibzuite a 
banului. ...,,A investi 40 de mii din 
care să scoți apoi numai pe sfert, 
ori să dai pe o vacă cinci mii de lei și 
s-o vinzi cu două mii, cum s-a făcut 
mai înainte, spunea cu destul necaz 
cooperatorul Abrudean. asta nu se 
mai cheamă chibzuială".

loan Ivanov e fiu de grădinar și a 
crescut, ca să zicem așa, între stra
turile de legume. O fi cunoscînd el 
ceva din ale grădinăritului, pentru 
că după cîte știm nu și-a trădat ni
ciodată îndeletnicirea. Bineînțeles că 
observațiile critice cu privire la mo
dul cum merg treburile la grădină 
nu i-au venit tocmai bine. Ca șef al

sectorului legumicol avea cunoștință 
de neajunsurile arătate și cunoștea 
și cauzele lor. Marele lui necaz e 
altul și anume că grădina de legume 
e încă privită ca cenușăreasa coope
rativei....... ,Cînd e nevoia cea mai
mare de oameni, se găsesc alte tre
buri de făcut". Și asta îl face să su
fere. Nu e rău. Dar poate că de-ar 
pune în locul „suferinței", oleacă de 
combativitate, mai cu seamă atunci 
cînd e nevoie, lucrurile s-ar schim
ba. Să arăți deschis de ce ți se pare 
o treabă nelalocul ei, să argumen
tezi cu fapte și să vii cu propuneri 
pentru îndreptarea greșelilor e o do
vadă a interesului, a grijii față de 
avutul comun.

E GREU DE ÎNȚELES?
...„Să nu facem investiții în ra

muri care să ne fie povară". Obser
vația conține, fără nici o îndoială, 
multă înțelepciune gospodărească. 
Cunoscînd avantajele ce le oferă 
creșterea porcilor, oamenii au pro
pus dezvoltarea acestui sector. Pînă 
aici e bine. Dar, lucrul cel ma* 
neobișnuit, este faptul că aceeași 
cinstiți gospodari au uitat pesem
ne cît prețuiește oaia. Consiliul 
de conducere al cooperativei, în
drumat de uniunea raională a C.A.P. 
și de consiliul agricol raional, a pre
văzut în planul de perspectivă, spo
rirea numărului de oi. Unii însă 
n-au prea fost de acord. Iertată ne 
fie întrebarea dar a mări numărul 
oilor de la 500 la 700, ceea se în
seamnă mai puțin de o oaie la hec
tarul de teren, este o povară ? Cum 
se explică atunci numărul țurcane- 
lor și tigăilor crescute în gospodăriile 
personale ale multora care se aflau 
sau nu se aflau în amintita adunare 
generală ? înțeleagă cine poate și 
numai dacă nu vrea n-o să înțeleagă. 
Unii mai clar-văzători au atras aten
ția asupra pășunii. „E puțină'. E a- 
devărat. „Și-i destul de slabă" Și 
asta e adevărat. Să nu fi ținut condu
cerea cooperativei seama de asta ? 
A ținut, cum de nu. Pînă în 1970, mai 
sînt patru ani și în acest răstimp cîte 
nu se pot face pentru îmbunătățirea 
pășunii și asigurarea furajelor. Cam 
așa ar trebui judecate lucrurile. Că 
nici oile n-or să pice așa din senin și 
toate deodată.

SA PRIVEȘTI CEVA MAI 
DEPARTE

De la Teiuș la Vinț nu-i cale atît 
de lungă. Aceleași ploi și aceeași 
apă lină, Mureșul, îi udă și pe unii 

și pe alții. Teiușeni însă cultivă car
tofi pe o suprafață de două ori mai 
mare decît Vințenii și nu le pare 
rău. Ba au de gînd să extindă su
prafața. De ce or fi dînd ei atîta 
cinstire cartofului ? Poate pentru 
faptul că hectarul de cartofi, chiar 
la o producție mijlocie, tot aduce 
nouă-zece mii de lei. Sînt coopera
tive agricole care scot și mai mult. 
La aceasta s-au gîndit și tovarășii 
din consilitil de conducere. Ce, la 
Vinț nu se poate ? Și s-au trecut în 
plan încă 15 hectare pentru cartofi. 
Se muncește ceva mai mult, e drept, 
dar și cîștigul e întreit. Ca plantă 
prăsitoare cartoful oferă condiții 
tuturor să muncească și să capete 
plata suplimentară. Cei care mai au 
îndoieli în privința avantajelor ce le 
oferă cultura cartofului, (și sînt des
tule îndoieli) ar trebui să privească, 
dacă nu prea departe, cel puțin în 
jurul comunei. Și dacă-s buni car
tofii și pentru mîncare, lucru de 
care, acum în veacul al XX-lea nu se 
mai îndoiește nimeni, apoi să se dea 
și la ziua-muncă, așa după cum s-a 
prevăzut. Cu cartofii pentru să- 
mînță lucrurile se pot rezolva în 
fel și chip.

*
Vințenii sînt doritori să afle cît 

mai multe din realizările altora. 
Nu-i deci de mirare că atunci cînd 
stai de vorbă cu cîte unul, te des
coase ca popa la spovedanie. „Cum 
fac alții de au ridicat valoarea zilei- 
muncă la 30 și chiar la 40 de lei ? ’ 
La Bucov, lîngă Ploiești, bunăoară, se 
dau produse și bani în valoare de 
peste 40 de lei, cu toate că suprafața 
de teren arabil nu-i cu mult mai 
mare".

Intr-adevăr, cooperatorii agricoli 
din Bucov dispun de numai 1084 
hectare teren arabil Dar averea ob
ștească se ridică la aproape 9 mili
oane de lei, adică nouă mii de Iei în 
medie la hectar. Cum au ajuns aici ? 
Foarte simplu. Au trecut ceva mai 
devreme la o folosire mai chibzuită 
a pămîntului. Cultivă, pe lîngă ce
reale și alte culturi valoroase, și-au 
dezvoltat legumicultura, viticultura, 
zootehnia eto. Pe scurt, au făcut 
mai repede și cu mai multă îndrăz
neală ceea ce urmărește conducerea 
coperativei agricole din Vinț cu aju
torul organelor raionale. Numai ță 
la Bucov, toată suflarea a pus umă
rul. Să facem și la Vinț Ia fel.

CI. MUNTEANU

■ Atitudini

- PLIANT
- PENTRU
2 ZOOTEHNISTI

Tehnicienii veterinari Ștefan Nico- 
lae și Topor Eleonora, amîndoi ute- 
ciști, lucrează de cîteva luni la coo
perativa agricolă Dragalina, ai cărei 
bursieri au fost în timpul școlii. Ei 
s-au prezentat la lucru fără să-și 
mai facă vacanța de vară la care 
aveau dreptul. Au efectuat trata
mente, vaccinări, au operat însă- 
mințări artificiale (de la ora 5, con
form programului), s-au ocupat de 
aplicarea ca la carte a măsurilor de 
zooigienă, au introdus metoda 
plimbării vițeilor după alăptarea de 
dimineață și multe altele. Compor
tarea lor exemplară a fost de un real 
folos cooperativei. Au arătat ce pot, 
fără să întrebe: „Cît ne dați?".

N.R. De la sfîrșitut lui iulie pînă la 
10 octombrie, cei doi au primit pen
tru ce munciseră numai 15 zile- 
muncă. Abia acum s-a hotărit consi
liul de conducere să ia serios în dis
cuție problema remunerării lor.

Soția brigadierului zootehnic lu
crează la separatorul de lapte. Trea
bă. ușoară, curâțică, pentru care a 
fost insă pontată cu 70 și cîte odată 
chiar cu 108 zile-muncă pe tună. 
Auzind una ca asta, fierarii coope
rativei, care lucrează cu barosul și 
ilăul, au venit supărați la sediu. 
„Să nu ne jucăm de-a ziiele-muncă" 
ziceau ei. Și aveau dreptate.

Toată vara și in zilele calde de 
toamnă, Mihai Zmeu, îngrijitor la 
tineretul taurin, și-a scos lotul la 
păscut de la ora 2-3 noaptea. „Vi
țeii, cînd e răcoare și nu-i supără 
nici musca, mânincă mai cu poftă, a 
explicat Mihai Zmeu. înainte de 
prînz ii aduci la grajd sătui și ai tot 
timpul să te și odihnești".

Un îngrijitor care „respectă" pro
gramul (nu vine decît de la ora 5) 
l-a întrebat:

— De ce te omori atîta, nea Zme- 
nle, că nu-ți dă nimeni spor de 
noapte.

— Ba-țl dă, dacă știi să-l iei. 
N-avem zece zile-muncă la suta de 
chile de greutate vie? Iacă sporul, 
ăsta-i.

La contabilitate, Mihai Zmeu 
apare cu cele mai multe zile-muncă : 
480 pînă ia 1 octombrie a.c. Coope
rativa i-a dat si un premiu in bani.

Mai greu e cu păscutul vacilor, bi
neînțeles din cauza orelor de muls. 
Dar îngrijitorii de la cooperativa 
agricolă vecină Drajna au rezolvat și 
problema asta. Vara și toamna, scot 
vacile la păscut pe suhaturi, miriști 
și coceniști, intre mulsul de seară și 
miezul nopții. Prin mărirea interva
lului de pășunat și economisirea de 
furaje concentrate, prețul de cost al 
laptelui de vacă a scăzut mult.

Un gospodar din Dragalina pri
mește vizita fratelui său, membru al 
cooperativei agricole Ștefan Vodă 
(12 km depărtare).

— Măi frățioare, zice gazda, ce se 
întîmplă ia voi de-ați primit, bani 
gheață, 14,50 lei la ziua-muncă, în 
timp ce la noi, cu toate că avem 
pămînt ceva mai puțin, s-au dat 
19 Iei ?

— Ce să se întimple, ne gospodă
rim mai prost. Voi ați însilozat 3 000 
tone de suculente, noi abia 122. 
Anul trecut a fost la fel. Animalele 
au mîncat coceni mucegăiți. La ovi
ne, mortalitatea a fost de 10 la sută. 
Tăurașii pentru îngrășat au fost li
vrați ia 130 kg, față de 216 kg pla
nificat, șj diferența s-a completat cu 
juninici declarate sterile. Dar ele 
erau sterile din pricina subnutriției, 
nu a unor boli transmisibile. Vezi, 
toate astea... pe buzunarul nostru.

Președintele cooperativei agricole 
din Dragalina, inginerul agronom 
Ion Berceanu, este tot timpul pe 
teren. Nu există zi în care să nu 
fie văzut la cîmp, la sectorul zoo
tehnic sau la grădina legumicolă. 
Intre grajduri si bazinul rețele* de 
irigații, se întinde via de 15 hectare 
a cooperativei și o mică cramă. Tre- 
cînd in grabă spre grajduri, ingine
rul este strigat de cramagiu :

— Tovarășe inginer, ați uitat de 
noi ca pămintul. Peste tot vă vede 
lumea, numai pe la cramă n-ați n»al 
dat de la Ziua recoltei. S-a făcut 
mustul vin, zău, ce sînteți așa!

Montarea serei în suprafață de 1 hectar, la C.A.P. Bucov—Ploiești
Foto: V. POLIZACHE Nicoîae CULCEA
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File din istoria patriei

„CITE SATE ROMÂNEȘTI, 
ATIȚIA HORIA SINT!"

„De cite ori mă gîndesc la Horia, 
îmi spunea nu demult un țăran din 
Munții Apuseni, parcă-mi poruncește 
cineva să mă așez în genunchi- Și din 
genunchi să zic • bade Horia, tu pen
tru noi, pentru frații tăi din norod 
te-ai jertfit".

E un slmțămînt obștesc, de admirație și dragoste, 
de recunoștință și slavă pentru unul dintre cei care, 
acum o suta optzeci și doi de ani, în toamna lui 1784, 
au pornit acea mare răscoală Împotriva asupririlor și 
nedreptăților sociale și a umilinții naționale. Grea și 
plină de amărăciune era viața iobagilor români și 
unguri din Transilvania la acel sfîrșit de veac — al 
18-lea al erei noastre. Dar mai cu osebire grea și 
plină de obidă era viața iobagilor români care, pe 
lingă povara iobăgiei, mai îndurau și jugul asupririi 
naționale pus pe umerii lor de nobilimea maghiară și 
austriacă.

Nicolae Urs din Albac, zis Horia a trăit și el, cu 
prisos de durere, toate acele necazuri, în amarele 
sale zile. Și poate le-a pus în viers de jale și cu fluera 
sa, la lume le-a dat De-aceea i-a dat norodul moților 
nume bun: Horia, cel care cîntă și jalea și bucuria. 
Horia știa, de bună seamă, că episcopul Ion Ino- 
chentie Micu scria multe plîngeri la „drăguțul de îm
părat*, la Viena, arătindu-i in ce stare de neagră 
robie trăiau românii intr-acel veac. A văzut că, 
in loc de înțelegere și cumsecădenie, groiimea 
•lingea țăranilor români toate drepturilp. Le tura le
gea de „conscriere* militară, pentru că soldații erau 
scutiți de robotă, adică de munca fără plată, numită 
clacă. Era grea cătănie la împărat, dar mai rea robia 
la grofi. Toți întrebau : de ce nu ne-ajută împăratul, 
drăguțul ? Era doar filozof vestit și de mai multe ori că
lătorit prin Transilvania. Cum îi putea lăsa pe oameni 
să se stingă în sulerință ? Cu inima lui bună, Horia 
H-a crezut că împăratul losif poate avea suflet de 
piatră. Și de trei ori a apucat, pe jos, calea Vienei. 
Ducea în stTaiță răvaș scurt, dar cum nu se află mai 
cuprinzător despre nemărginitele dureri și amărăciuni 
ale norodului:,.Mărite împărate 1 împărțeala săptămî- 
nii : patru zile de robot (adică de clacă); a cincea la 
pescărit; a șasea la vinătcaie 1 Și toate acestea lao
laltă numni pe seama domnilor. A șaptea zi doară-i a 
Iui Dumnezeu. Apoi judecă, prea drepte împărate, cu 
ce să ne mai plătim și noi de bir și de toate cele 
dării'

Ce-o fi gîndit losif împăratul despre răvașul Iul 
Horia nu se știe. E știut însă că dreptate n-a fost în 
stare să facă. Și nu o putea face pentru că era împă
ratul grofilor nu al norodului Și-atunci... Atunci, Horia,

-ACEST PROFUND 
’ . SENTIMENT...

(Urmare din pag. 1)

clipele de tensiune tragică, atunci cînd bunica a- 
prindea cu gesturi desperate o luminare, doctorița 
aceea tînără și firavă, aproape ea însăși un copil, 
administra un nou rînd de injecții. Am văzut atunci 
unul din cele mai simple și frumoase exemple de 
solidaritate omenească. Toți călătorii din vagon iși 
lăsaseră somnul, sporovăială și jocurile lor de 
cărți. N-a mai fumat nici unul din ei, pentru ca 
hunul de tutun să nu vicieze aerul. In tăcerea lor 
adincâ simțeai că fiecare stă cu sufletul la gură, 
că fiecare, deși necunoscut, a devenit solidar cu 
lupta pentru salvarea vieții acelui copil pe care 
moartea încerca să-l smulgă din brațele mamei. De 
numeroase ori luminarea a fost aprinsă și stinsă, 
de numeroase ori doctorița a administrat injecțiile 
salvatoare, în condițiile neobișnuite ale unui tren 
care alerga zănatic în noapte. „Bunică, maico, 
zicea ea, aproape strigînd, te rog să stingi lumi
narea 1" In strigătul ei răsuna o tenacitate superbă, 
o mînie atit de frumos omenească, incit toți călă
torii eram subjugați de energia tinerei doctorițe, 
speranța și pasiunea ei trecind în inimile tuturora.

Copilul a fost salvat Cele trei femei au ajuns cu 
bine la spital. Am întilnit-o pe doctoriță a doua zi 
în gară, extenuată, dar fericită, așteptind trenul să 
se întoarcă în satul ei din munți. „Spuneți-mi cum 
vă numiți" — am rugat-o, dar doctorița, aflind că 
sînt gazetar, s-a încăpățînat să rămină intr-un ano
nimat de nepătruns. Atit am înțeles, că e bucu- 
reșteancă și că părinții ei stau pe bulevardul Ana 
Ipătescu, în blocul vecin redacției „Gazetei lite
rare". Abia acum mă învrednicesc să scriu despre 
această doctoriță necunoscută, cu un condei emo
ționat tardiv. Rîndurîle de față sint — mărturisesc 
— Iscate de lectura recentului decret privitor la 
ocrotirea mamei și copilului și la creșterea nata
lității.

Necunoscută doctoriță de țară, îngăduie-mi să-ți 
sărut mîinile și, în ciuda modestiei dumitale, pri
mește aceste rinduri ca pe-un elogiu simplu și 
omenesc.

pornind din satele din jurul Bradului, a vînzolit Tran
silvania toată. L-au ajutat vrednici tovarăși: Cloșca 
și Crișan, și mulți alți-feciori și fete și copii. Nemeșii 
au fugit mîncînd pămîntul, din fața lăncilor, coaselor 
și topoarelor a lor săi. A fugit pînă la Arad, la Deva, 
la Cluj, la Oradea. S-au ascuns între ziduri de cetate. 
Cel intrați sub sabie ori sub coasă n-au mai avut 
nici dorință nici prilej să mai asuprească pe careva. 
Dintre stincile Apusenilor, pîrjolul s-a întins pe Crișuri 
la vale, s-a prelins pe Arieș și pe Ampoi, a ajuns la 
Mureș. Era vreme grea de toamnă ploioasă. Apoi, 
iarnă aspră. Dar oamenii lui Horia stăteau, în viscol, 
cu lancea, cu toporul ori coasa pe braț, cu fruntea 
înălțată spre zări, așteptind dreptatea. Vedeau cum 
ard castelele grofilor. Rău le părea după averi pără- 
duite. Că și la temeiul acelor averi, tot sudoarea 
frunții și tot sîngele iobagilor se aflau. Dar n-aveau 
încotro. Grofimea trebuie cumințită. Și nu se cumințea 
decît dacă avea cine-i băga frica în oase. Și acum, 
în adevăr, se temea. Intr-un memoriu trimis împăratu
lui, nobilii unguri scriau cu spaimă mare despre răs
coala ocîrmuită de Horia. Și adăugau spre știrea tu
turor : „Cîte sate românești, atîția Horia sini I*

Conduși de Horia, țăranii răsculați au cercat să ocu
pe chiar cetatea Devei cea cu ziduri de doi stînjeni. 
Dar grofii îngroziți au strigat ajutor. Și „drăguțul de îm
părat', surd la jăluirea țăranilor, acum repede și-a

desfundat urechile și-a trimis, în grabă mare, generali 
și soldați, tunuri și spînzurători în Transilvania.

Au hiptat țăranii răsculați, fără frică de moarte. Au 
luptat și împotriva tunurilor împărătești. Și împotriva 
minciunii. Și împotriva lașității. Și a trădării. împăra
tul a găsit și un episcop român care să-i zică „blăs- 
tămat*, lui Horia, să-l ocărască precum c-ar ii „minci
nos*. Ba a și povățuit norodul să lepede armele, că 
stăpînirea vrea pace și omenie. Asta se întîmpla la 
Brad, la Criscior și Țebea, iar în Mihăileni, în numele 
aceleași împărății, colonelul Kray trăgea cu tunurile 
asupra mulțimii neînarmate, măcelărind-o fără milă.

Așa, prin vicleșug și prin tunuri, oastea împără
tească a pătruns în munți. Acolo, în văile și-ntre stîn- 
cile moților, răsculații s-au apărat aproape toată 
iarna anului 1785, pînă cînd gornicii împăratului, că
lăuziți de-un pas de trădător, i-au prins pe Horia și pe 
Cloșca, în codrul Scorăgetului.

Și cumplită osîndă i-au dat grofii și împăratul lui 
Horia : să fie zdrobit cu roata, de la picioare spre 
cap. Și, cu el, o dată striviți să fie și Cloșca și Crișan, 
fîrtații săi. Iar dacă Crișan și-a pus capăt zilelor, în 
închisoare, strîngîndu-și nojițele în jurul gîtului, Horia 
și Cloșca au îndurat marele, neînchipuitul calvar de 
pe eșafodul de la Alba Iulia. Față se aflau miile de 
țărani, aduși cu sila, sub baionetă împărătească, să 
vadă și să se înspăimînte. Horia a stat neclintit în 
ascuțișul suferinții. N-a șovăit Nu s-a văitat. N-a ge
mut. N-a blestemat. Doar, cu buzele arse de durere a 
murmurat crezul, marele crez al luptei și jertfei sale : 
„Mor pentru popor 1*

Pentru popor au luptat Horia, Cloșca și Crișan, pen
tru popor s-au jertfit Dar o dată cu moartea lor grofii 
n-au putut strivi și nădejdile poporului spre libertate. 
Ridicîndu-i fluera din pulbere, vreun urmaș de al lui 
Horia i-a cîntat fapta în viers de nemărginită durere și 
de nesfîrșită nădejde :

Pin-a fost Horia împărat 
Domnii nu s-au desculțat. 
Nici în pat nu s-au culcat. 
Nici la masă n-au mincat.^ 
El aprinde-un mare foc 
Și cîntă voios în joc: 
Și-aideți, feciori, după mine. 
Să dăm cui ce se cuvine .'...

Iar un poet maghiar a scris și el vrăjit de dreptatea 
crezului său : „Pe Horia nu l-a îngropat nimeni. Su
fletul lui zboară pribeag și astăzi într-unul din vulturii 
Carpaților*.

Așa s au întîmplat faptele. De aceea noi, cei care 
trăim azi într-o țară mîndră și slobodă, noi care — prin 
jertfa lui Horia, Cloșca și Crișan ca și a atîtor mulți 
alți eroi căzuți în lupta pentru libertate socială și na
țională — sîntem azi stăpînii țării și ai destinelor 
noastre, nu putem să nu ne gîndim cu pietate la cei 
care s-au jertfit pentru binele și fericirea poporului.

Dumitru ALMAȘ

Grădinița de copii din Daneș, raionul 
Sighișoara este de mare ajutor coo
peratoarelor. Cit stau copiii aici, pe 

lingă o supraveghere atentă sînt și in- 
struiți, bineînțeles în raport cu capacitatea 
de înțelegere a vîrstei lor. îmi spunea to
varășa Agripina Suciu, educatoare la 
grupa mare că „absolvenții" grădiniței se 
dovedesc mult mai înzestrați la școală.

în casa aceasta totul este mic și în ace
lași timp mare. Iată castelul cu turnuri, 
construit anume pentru păpuși de niște 
faimoși zidari ce poartă șorțulețe albastre 
cu guleraș alb. Cine ar îndrăzni să spună 
că nu e castelul din poveste unde Făt- 
Frumos a întîlnit-o pe Ileana Cosînzeana ? 
Iar păpușile! Nu, păpușile sînt de-a drep
tul niște răsfățate. Au un pat mare, mare 
de tot, mai mare decît o cutie cu ghetuțe, 
cu așternut roz, unde ele pot dormi pînă 
cînd serioșii lor „părinți" sînt la lecție.

— Ce-am învățat noi ieri, Doina ? in-V > 
treabă educatoarea. \

— Noi ieri am învățat, noi ieri am în
vățat, noi Ieri am învățat...

Sub bretonașul blond vezi parcă o minte 
crudă încă, opintindu-se din răsputeri să 
ajungă undeva, mai aproape sau mai de
parte, după cum e întrebarea.

— Noi, ieri am învățat despre păpuși. 
Mie mi-a plăcut păpușa a doua. Era mâi 
frumoasă decît celelalte. Ea avea rochița 
albastră și nu era zgîriată ca cea de-a 
treia. Nu era urîtă nici păpușa a cincea, 
dar nu era frumos pieptănată.

— Tovarășă educatoare, nu ne jucăm 
de-a barza și broaștele ? Eu știu să sar^i- 
tr-un picior.

Vorbe din popor rează
— fa 
logia 
acești

și tilcul lor 
„PE BRÎNCI"
Atît în graiul viu, cît Și în limba 

literară, circulă dteva expresii pu
ternic sugestive, în care se păstrea
ză forma de plural: brînci a unui 
vechi cuvînt românesc : brîncă, pro
venit din latinescul branca = labă.

Expresiile curente, la care ne gîn
dim, sună așa : „a merge (a se tîrî) 
pe brînci“ cu înțelesul a merge pe 
mii ni sau de-a bușilea ; „a da (a îm
pinge) pe cineva în brînci", adică a 
izgoni pe cineva în mod brutal și 

munci pe brînci", înțelegîndu-se 
prin aceasta : a munci din gTeu, is
tovitor. Aceste formule lapidare, 
care sînt folosite mai mult cu accep
ții figurate, au luat naștere pe baza 
sensului propriu pe care l-a expri
mat inițial cuvîntul brîncă — acela 
de labă.

Din acest ultim termen, a derivat 
înțelesul mină. In ce fel ? Desigur, 
prin același proces de gîndire aso
ciativă, potrivit căruia cuvintele își 
lărgesc necontenit sfera accepțiilor.

Se știe, bunăoară, ’ că imaginea 
unui copil care merge de-a bușilea, 
și chiar a unei persoane mature a- 
flate într-o astfel de situație, suge-

tut li 
presii 
lui 
labă, 
„Tint 
preei

De 
vîntu 
gular 
cest I 
teimii 
ric 1 
un rr 
adică

AsI 
în Iii 
ma p 
presi 
năoa: 
de u: 
evoce 
zugrf 
mul 
le ri 
zuți 
numi 
de as 
acest 
maes 
ment 
după 
nat i 

' ire 
la tii 
Suite
care, 
Cart



I 5
.. **

>

Dan CONSTANTInESCU

COMUN

Viorel COSMA

Ion AGRIPINA

X

r

Vara pădurea dăruie oamenilor 
Odată cu cîntecul privighetorilor 
Odată cu împlinirea ramurilor 
Sentimentul păcii.

Primăvara pădurea dăruie oamenilor 
Odată cu neliniștea zăpezilor 
Verdele entuziasmam al tinereții.

Iarna pădurea dăruie oamenilor 
Odată cu sărbătoarea brazilor 
Odată cu dilatarea zilelor 
înmugurirea albă a noilor iubiri.

Toamna pădurea dăruie oamenilor 
Odată cu ruginiul frunzelor 
Odată cu foșnetul lor
Ceva din cîntccu) haiducilor.

Și azi s-a ridicat pe-nalte creste 
Puterea cea din brațe obidită 
Iar eu. poet al vremurilor aceste, 
Cînt visurile țării împlinite.

Pădurea si oamenii au sentimente 
comune.

L-am drămuit în tainice unghere, 
Ca pe-o comoară l-am purtat în ani, 
Păstrind întreagă — dirza lui putere 
Ce-anfrînt în focul luptei pe dușmani.

Eu sînt născut din chinuri și din dor. 
Și-s plămădit din șoapte și suspine. 
Părtaș am fost durerii tuturor 
Și dorul tuturor l-am strîns în mine.

MINUSCULĂ

ÎMPLINIRE

literare

SENTIMENT

a

PU
mai tîrziu. Acum ascultați 

pătra'tă care se cheamă — 
t — pikup, începe să curgă 
te a caprei'cu trei iezi, cu- 
lui cel viclean, care, pînă la 
it pedeapsa.
hide dulapul. Dulapul aces- 
vrăjit. Cîte nu sînt 
tâ din care degete 

re și pere și prune, 
Lup a făcut chiar o 
sfecla. I-a povestit 

cîmpul cooperativei sute 
le, coșuri pline de tot, de 

ioanele — Degeaba zici 
sfeclă nu se pot face bom- 

Bomboanele se fac din
1 din sfeclă. Dacă nu mă 
pe Elenuța Bunea, ori pe 

san că și mamele lor tot

în el! 
micuțe 
și cite 
sfeclă, 
mama

iea are altă treabă. Du- 
jfarată comorile și ea nu-și 
i de acolo. Uite-i pe Marti- 
cel isteț, rățușca neasculta
rea, dovleacul cel îngîmfat 
care în fiecare duminică 
fac năzbîtii și apoi se cu

pe scenă, la căminul cul- 
ăpușilor e atît 
tori n-au cum 
rtinel a fost 

șal, baba Hîrca
Iul. E recreație. Soarele e 
scriem octombrie. Grădina 
flori^ftJisipul e îmbietor și 

el case și cetăți, ori

de mare că 
să bage de 
un jerseu, 
— o bluză...

laiului patruped 
1 a înlesnit ana- 
de dinainte ale 
omului. Au pu
re și acele ex« 
în care cuvîntu- 
stituit termenul 
,ul „familiar" : 
chiar cu sens de- 

e mine !...“
âna veche, cu- 
forma de sin- 

1 de labă. In a- 
și Dimitrie Can- 
ău roman alego- 
ă vorbește, la 
brînca leului —

are — mai ales 
numai sub for- 

deosebire în ex- 
gurat. Iată-1, bu- 

forță sugestivă, 
fect artistic, în 
ct dintr-o luptă
ecsandri în poe- 
va Roșie: „Mulți 
rupți, morți, că- 
zbor și-ajung în 
adinei" și iată-1, 
ușiri identice, în 
re începe poezia 
Arghezi Testa- 
sa drept bunuri, 
ît un nume adu- 
seara răzvrătită 

răbunii mei pînă 
și gropi adinei, f 
Lpe brînci, / Și 

urci te-așteaptă i 
o treaptă".

1HÂESCU

ILOR
Soarele și-a frint crengile de lumină... 
Fereastra cerului, parcă-i dată cu 

motorină.
Vintul, — slobozit poate dintr-un 

pridvor 
Piaptănă bărbile de păduri ale 

munților.
Norii, — ca niște turme de berbeci 
își scapără cremenea coarnelor seci. 
Și revarsă oceane de rouă : 
Plouă.

Din 
producția 
cercurilor

grajduri lungi ca ale coperativei. Leagă
nele sînt asaltate, mai cu seamă de grupa 
mică, iar cei mari, dînd dovadă de „matu
ritate", cedează locurile.

Lucrul cel mai minunat la casa păpuși
lor este însă pregătirea pentru serbare. Da, 
serbarea I In universul mic al grădiniței 
din Daneș serbarea a devenit ceva ce mo
bilizează și înflăcărează.

— Ionele, dacă o mai tragi de codițe pe 
Marioara nu mai spui poezia la serbare !

Vor veni și părinții la serbare, să-și audă 
odraslele spunind poezii, ori să-i vadă în 
chip de zine, pitici, cosînzene și feți fru
moși, ori vai, chiar ca baba Cloanța. Se va 
ridica cortina și la teatrul d^ păpuși, iar 
ființele acestea de cîrpă — create cu dra
goste multă, multă, de Agripina Suciu — 
vor începe să vorbească, să spună lucruri 
frumoase și cu haz, întotdeauna pline de 
înțeles. Despre serbare se va vorbi încă, iar 
mamele vor fi mîndre de cite au învățat 
copiii lor, în timp ce ele au cules porumbul, 
au dezgropat cartofii, au lucrat în grădină 
și au făcut cine știe ce altă treabă în coope
rativă. Și muncesc fără grijă știindu-i sub 
supravegherea Agripinei Suciu, de șase ani 
educatoare la Daneș și a mai tinerei sale 
colege Rosemarie Brechner.

Iar cînd anii se vor împlini șl-i vor duce 
!a școală, vor vedea cum jocurile din casa 
de păpuși s-au transformat în calități 
foarte utile: numărarea jucăriilor—în știin
ța numerelor, jocul de-a broasca și barza — 
într-un spor de sănătate, teatrul 
păpuși — în calități morale...

E. MARTIN

■■■■

Pădurea și oamenii au cîntece comune. 
Pentru asta pădurea lăcrimează 
Cînd își dăruie lemnul ei.
Pentru paturi de puști
Pentru cîrje și coșciuge.
Pentru asta pădurea își adie frunza 
în ritmul bătăii inimii mele
Cînd își dăruie lemnul ei 
Pentru viorile cîntecelor noastre.

Cu : Vol o di a KOSTIN, Liudmila HITIAEVA, VI. ZEMLIANI- 
KIN, Mihai] PUGOVKIN, Viktor AVDUȘENKO

O producție a studioului M. GORKI
Scenariul: Vladimir JELEZNIKOV Imaginea : Mihail KIRILLOV

Regia : Ilia FREZ Muzica : Nikolai IAKOVLEV

Vizionai! filmul Călătorul cu bagaj
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ATOMO-
ELECTRIC

I

• Ce vom face cînd nu vom mal avea 
combustibili clasici I
• Energia dintr-un gram de combustibil 
nuclear = energia din 3 000 kg cărbune 
de cea mai buna calitate.
• O scurtă „excursie" într-un reactor 
nuclear.

Omenirea consumă din ce în ce mai 
multă energie. Noile uzine și fabrici, 
orașele ce răsar și se extind cu repe
ziciune, modernele obiective indus
triale. transporturile și programele de 
explorări spațiale necesită cantități 
imense de carburanți. Pînă nu de
mult, aceștia au fost asigurați din re
zervele clasice : cărbunele, țițeiul și 
gazele naturale Cu peste zece ani în 
urmă însă pe arena bilanțului ener
getic, a apărut o nouă formă de com
bustibil : cel nuclear

De la 5000 la 200000000 kW

Dacă în 1954 exista o singură cen
trală atomoelectrică cu o putere mo
destă de 5 000 kW. în prezent funcțio
nează zeci de asemenea centrale elec- 
tronucleare în U.R.S.S.. Franța. S.U.A., 
Anglia și în alte țări, avînd pu
teri electrice de peste șapte mi
lioane de kilowați Pentru anul

Decretul pentru reglementa
rea întreruperii cursului 
sarcinii este un act de mare 
importanță pentru întări

rea sănătății poporului. întreru
perea cursului sareiniii aduce 
după sine grave urmări asupra 
sănătății femeii și a copiilor. Nu 
numai sfera genitală dar întregul 
organism are de suferit de pe 
urma actului brutal, care este a- 
vortu! provocat, chiar cînd acest 
lucru se face cu maximum de 
competență. Am avut adesea oca-

sAnAtatea 
MAMEI - 
SĂNĂTATEA 
COPILULUI
zia să consult femei suferind 
de boli de stomac, de ficat, de ri
nichi. La o analiză mai atentă 
s-a văzut că ele au dobindit a- 
ceste boli fiindcă luau diverse 
medicamente sperind într-un a- 
vort spontan, dar nereușind decît 
să se facă invalide pe viață. în 
raionul nostru s-au întîmplat și 
două cazuri grave : două femei au 
murit la naștere. Anchetele au 
stabilit că doctorii an făcut tot ce 
Ie-a stat în putință ca să le sal
veze, dar medicina s-a arătat ne
putincioasă în cazurile amintite 
fiind vorba de femei care au 
practicat înainte nenumărate a- 
vorturi.

1980 se prevede o extindere a 
rețelei de centrale atomoelectrice tota- 
lizînd o putere de circa 200 000 000 kW, 
ceea ce reprezintă cam 20 la sută din 
toată puterea instalată în lumea în
treagă în această cifră intră și cele 
2 000 000 kW electronucleari de care 
va dispune țara noastră în 1975 în 
urma aplicării Directivelor Congresu
lui al IX-lea al P.C.R Toate acestea 
înseamnă că în aproximativ un sfert 
de secol de la apariția primei atomo- 
centrale, puterea ce revine noilor uni
tăți va crește de la mai puțin de 1 la 
sută la circa 20 la sută.

Cum se explică această creștere 
uluitoare ?

în primul rînd dezvoltarea impetu
oasă a bazei tehnico-materiale a ome
nirii necesită din ce în ce mai multă 
energie, care nu va putea fi asigurată 
pe baza combustibililor clasici Aceș
tia, într-o bună zi se vor termina. 
Astfel, unii afirmă că peste cîteva sute 
de ani nu vor mai exista țiței și gaze. 
Dar clî iar dacă nu vom aștepta pînă la

Chiuretajele sînt cît se poate 
de dăunătoare, nu numai pentru 
femeie dar și pentru copiii care se 
nasc ulterior. La un moment dat 
statistica mortalității infantile 
din raionul nostru arăta un lucru 
cu totul de necrezut. Mortalita
tea infantilă era mai ridicată in 
orașele Blaj și Copșa Mică decît 
în comune și sate. Noi avem sate 
ca Broșteni, Idiciu, Daia, Făget, 
Cheslăr, Tăuni, Buia, Petiș și 
altele unde mortalitatea infantilă 
pe o mare perioadă de timp se 
menține la zero sau aproape zero. 
Brigăzi de medici din raion an 
studiat la fața locului, această si
tuație. au consultat sute și sute 
de femei, sute și sute de copii. 
Concluzia la care s-a ajuns a fost 
că in comunele care au prezen- ; 
tat o stare a sănătății înfloritoare 
atit a mamelor cit și a copiilor, 
chiuretajul este un lucru a- 
proape necunoscut; tradiția po
porului care vede în copil sensul 
și bucuria vieții este păstrată aici 
cu stirășnioie. Așadar, se adeve
rește in mod științific și la noi 
că sănătatea copiilor depinde 
înainte de toate de sănătatea 
mamei. Concluziile acestea ale 
brigăzilor de medici, noi le prelu
crăm acum Ia așa-zisele școli ale 
mamei, înființate pe lingă toate 
cele 17 circumscripții sanitare ru
rale și patru urbane cite sînt în 
raionul nostru. Doctori ca Joița 
Ciortea (Șeica Mare), Mircea 
Deac (Dîrlos), Emst Klaust (Valea 
Viilor), surori medicale Sofia 
Lasner (Richiș), Ana Coloji (Al
ma), Ana Schuller (Tăuni), fohana 
Ludwig (Șeica Mare) și alții țin 
conferințe în cadrul căminelor 
culturale și la stațiile de radio- 
ficare, inițiază convorbiri 
cu mamele, întocmesc fotomon
taje, urmărind prin această acti
vitate să facă din circumscripțiile 
respective focare de educație sa
nitară a populației.

Dr. loan CÎMPEANU 
medic șef al raionului Mediaș 

regiunea Brașov

completa lor epuizare, o parte din 
combustibili ca țițeiul, gazele și, par
țial, chiar și cărbunele, o dată cu per
fecționarea metodelor industriei chimi
ce, sînt tot mai des folosiți ca materii 
prime pentru obținerea diferiților 
compuși sintetici. Arderea lor în ca
zane, într-un viitor apropiat, ar în
semna o adevărată nesocotință.

Dacă la toate acestea adăugăm co
moditatea în exploatare, avantajele 
de transport al combustibilului nu
clear — din care un gram eliberează 
tot atîta energie ca și 3 000 kg căr
bune de cea mai bună calitate — scă
derea substanțială a costului de ki- 
lowatt-oră de proveniență nucleară, 
ne dăm seama de ce viitorul aparține 
centralelor atomoelectrice.

Cum funcționează o centrală 
atomoelectrică

O centrală electronuclearâ (sau ato
moelectrică cum i se mai spune) este 
asemănătoare cu o centrală termică 
obișnuită, cu singura deosebire că în 
locul cazanului este folosit un reactor 
nuclear, care constituie izvorul de căl
dură. Așadar, în primul rînd trebuie 
să vedem ce se petrece în acesta. Se 
știe că orice element este alcătuit din 
atomi, care sînt formați dintr-un miez 
central — nucleul — încărcat pozitiv 
și un număr de particule negative: 
electronii. Atomii diferitelor elemente 
se deosebesc unii de alții prin numă
rul de electroni și greutatea nucleului. 
Astfel, elementul natural cel mai greu 
cunoscut, uraniul, are un nucleu cu 92 
de sarcini electrice pozitive în jurul că
ruia se mișcă tot atîția electroni ne
gativi.

Nucleul este cu mult mai masiv 
decît toți electronii luați laolaltă Cer
cetările oamenilor de știință au 
scos însă în evidență faptul că 
și nucleul e compus din niște 
particule: protoni și neutroni. Pri

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ B ■ ■ ■ ■

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ

NOI LINII DE
ORZ DE TOAMNA
La Institutul de 

cercetări pentru ce
reale și plante tehnice 
(I.C.C.P.T.) Fundulea au 
fost create, în ultimii 
ani, noi linii de orz de 
toamnă — F 339160 și 
F 324/60, care omologate 
ca soiuri au căpătat de
numirea de INTENSIV 
1 si, respectiv. PRO
DUCTIV 1.

INTENSIV 1 (F 339/60) 
este un orz tipic de 
toamnă, ale cărui prin
cipale însușiri biologice 
sînt: productivitatea,
precocitatea, rezistența 
la cădere și la ger. în 
culturile comparate e- 
fectuate la Fundulea, 
producția medie pe pa
tru ani a acestui nou soi 
de orz a fost de 4 400 
kg/ha. cu un spor de 600 
kg față de soiul martor 
Cenad 345

PRODUCTIV 1 (F 324/ 
60) are și el aceleași 

principale însușiri biolo
gice ca și INTENSIV 1. 
E un soi de orz ce poate 
fi semănat atît toamna 
cît și primăvara. Pro
ducția medie dată de el 
pe patru ani a fost de 
4 450 kg/ha, deci cu 650 
kg mai mult decît a 
soiului Cenad 345.

Aceste soiuri au fost 
cultivate în cursul aces
tui an pe suprafețe în
tinse.

TINEREȚE 
FARA BATRÎNEȚE

Un biolog sovietic a 
descoperit în adîncul 
mării niște viețuitoare 
inferioare, a căror divi
ziune celulară este ine
puizabilă. Datorită aces
tui fapt, organismele 
respective rămîn multă 
vreme tot tinere.

în prezent, biologul 
sovietic încearcă să des
copere legile care acțio
nează asupra acestui 
proces de diviziune ce
lulară, pentru a vedea 
dacă aceste legi n-ar 
putea fi făcute să acțio
neze cumva și asupra 
Omului în cazul că a- 
ces» lucru se va dovedi 
realizabil el ar putea 
permite prelungirea ti

mii sînt purtătorii sarcinilor elec
trice pozitive, iar cei din urmă 
sînt neutrii. Aceste particule sinfl 
ținute împreună prin intermediul unorl 
forțe de o intensitate colosală : forțele 
nucleare.

Unele nuclee au o natură nărăvașă. 
Ele se pot dezmembra spontan (de la 
sine) sau forțat, adică pot fisiona tn 
cursul acestui proces se emite o ener
gie extraordinară Pentru a realiza 
acest proces se adună o cantitate su
ficientă de combustibil (uraniu de 
exemplu) și cu ajutorul unei surse de' 
neutroni se realizează fisionarea. Neu
tronii eliberați din fiecare act de fi
siune vor despica mereu alte nuclee. 
Are Ioc un fel de reacție în lanț în 
urma căreia se elaborează o cantitate 
uriașă de energie. Dacă nu se iau mă
suri de precauție prin influențarea din 
afară, (controlul reacției), atunci feno
menul se petrece bruso și este însoțit 
de o explozie nimicitoare ca în cazul 
bombelor atomice. în reactoare, însă, 
nu se ajunge la asemenea situații. Nu
mărul neutronilor, și ca atare inten
sitatea procesului, se reglează, iar 
căldura rezultată se preia de către un 
agent de răcire, care pune în mișcare 
— direct sau indirect — turbinele în 
urma fisiunilor apar resturi de nu
clee sfărimate, toate foarte active? 
emițătoare de radiații periculoase pen
tru organismul omului Pentru ca teh
nicienii care lucrează la reactor să fie 
feriți de efectul dăunător al radiații
lor rezultate reactoarele nucleare au 
pereți groși de protecție de oțel, fontă 
și beton.

în rest centrala atomoelectrică sea
mănă cu una obișnuită, cu deosebirea 
că lipsesc mormanele de cărbuni sau 
alți combustibili obișnuiți, aceștia 
fiind înlocuiți cu bare de uraniu ce 
ocupă loc puțin și pot să asigure fun
cționarea unui asemenea obiectiv ani 
de zile.

Ing. fiz. Theodor TAUTH^

nereții omului cu cîteva 
zeci de ani, știut fiind 
faptul că principala 
cauză a îmbătrinirii tu
turor viețuitoarelor — și 
prin urmare și a omului 
— este încetarea divi
ziunii celulare.

CAFEAUA 
DAUNEAZA 

ORGANISMULUI
După părerea profeso

rului vest-german Wol
fram Ostertang, cafeina 
are proprietatea de a 
provoca țesuturilor de 
reproducere ale organis
mului uman modificări 
asemănătoare cu cele pe 
care le cauzează radia
țiile. El a demonstrai că 
absorbția a trei cești de 
cafea pe zi are urmări 
neplăcute asupra orga
nismului femeilor însăr
cinate, putînd provoca 
mutații sau schimbări 
ale celulelor genitale.
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Cronica internaționala

ROMANIA LA O.N.U.
Cea de a 21-a sesiune a Adu

nării Generale a O.N.U. și-a 
deschis lucrările la 20 sep
tembrie a.c. în cele cinci 
săptămini, scurse de atunci, 

delegația țării noastre, condusă de to
varășul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, a desfășurat o vie 
și rodnică activitate care a fost apre
ciată favorabil de numeroase ziare și 
agenții de presă de peste hotare. 
Amintim, pe această linie, întîlnirile 
pe care șeful delegației române și alti 
membri ai delegației le-au avut cu mi
niștrii afacerilor externe ai Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Americii, 
Marii Britanii, Finlandei, Austriei, 
Etiopiei etc. Aceste contacte au prile
juit schimburi de vederi utile într-o 
serie de probleme ale vieții internațio- 
'bale actuale, probleme aflate pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. și problema privind 
relațiile bilaterale dintre țara noastră 
și alte state. O impresie deosebită a 
făcut, în special, intîlnirea celor 9, 
coautori ai „rezoluției europene" cum 
este numită pe scurt rezoluția: „Ac
țiuni pe plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună vecină
tate între state europene aparținînd 
j^nor sisteme social-politice diferite", 

inițiată și prezentată, anul trecut, la 
cea de a 20-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. de către țara noastră 
și alte 8 state europene. Referindu-se 
la acest eveniment în articolul „Ro
mânia dă exemplu de bun vecin11 
ziarul englez The Guardian scrie între 
altele: „România a fost forța motrice 
a ședinței din 4 octombrie... S-a apre
ciat că securitatea europeană se înte
meiază mai bine pe stabilitate poli
tică decît pe putere militară".

Țara noastră își aduce o contribu
ție de seamă și la îndeplinirea pro
gramului O.N.U. pentru dezvoltare, 
program ce urmărește ajutorarea ță
rilor în curs de dezvoltare. „România— 
a spus Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al țării noastre 
la O.N.U. — apreciază importanța 
asistenței tehnice acordată prin acest 
program pentru sprijinirea eforturilor 
depuse de țările în curs de dezvoltare 
în procesul dezvoltării lor economice 
și sociale, pentru a-și asigura inde
pendența politică prin independență 
economică, pentru a realiza astfel pro
gresul și bunăstarea dorită".

Cuvîntarea rostită la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. de tovarășul Corneliu 
Mănescu, constituie, la rindul ei, un 
document de mare însemnătate pen

tru normala desfășurare a activității 
de viitor a Națiunilor Unite. Ocupîn- 
du-se de războiul din Vietnam, șeful 
delegației române a condamnat agre
siunea imperialiștilor americani îm
potriva eroicului popor vietnamez și a 
arătat că pentru rezolvarea situației 
grave în Vietnam există o singură 
cale : „Statele Unite ale Americii tre
buie să pună capăt agresiunii din 
Vietnam, să înceteze bombardarea Re
publicii Democrate Vietnam, să recu
noască Frontul Național de Eliberare, 
reprezentantul poporului din Vietna
mul de sud, să aplice cu strictețe acor
durile de la Geneva cu privire la 
Vietnam". în cuvîntarea sa, ministrul 
afacerilor externe al țării noastre a 
insistat asupra necesității restabilirii 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
atît la O.N.U. cît și în celelalte orga
nisme internaționale; s-a pronunțat 
pentru admiterea în rîndul Națiunilor 
Unite a Republicii Democrate Ger
mane și a altor state arătînd că Or
ganizația Națiunilor Unite nu poate 
avea un caracter cu adevărat univer
sal atîta vreme cît un sfert din popu
lația globului nu e reprezentată la Na
țiunile Unite.

în timp ce ministrul de externe al 
României își rostea discursul, în sală 
se aflau reprezentanții majorității sta
telor membre ale O.N.U., lucru puțin 
obișnuit în zilele cînd comitetele și 
comisiile Organizației Națiunilor Unite 
își țin ședințele paralel cu dezbaterile 
din Adunarea Generală. De asemenea, 
numeroase agenții de presă, corespon
denți de ziare au transmis, imediat, 
una după alta, părți ale cuvîntării 
șefului delegației țării noastre. Repre
zentanții permanenți la O.N.U. ai ță
rilor din Europa răsăriteană au căzut 

de acord să sprijine candidatura to
varășului Corneliu Mănescu la preșe
dinția celei de a 22-a sesiuni a Adu
nării Generale. Toate acestea sînt o 
dovadă în plus a prestigiului interna
țional de care se bucură țara noastră 
pe toate meridianele și paralelele glo
bului.

Activitatea rodnică desfășurată în 
ultimul timp fa O.N.U., de delegația 
noastră la acest important organism 
internațional demostrează, cu tărie, că 
la baza politicii externe a partidului 
și guvernului nostru se află prietenia, 
alianța și colaborarea cu toate țările 
socialiste; eforturile susținute pentru a 
extinde relațiile cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, apăra
rea suveranității naționale. Pronun- 
țîndu-se pentru stabilirea de relații de 
colaborare între state, partidul și gu
vernul nostru consideră — așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R. la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. — 
că, condiția esențială pentru stabili
rea de astfel de relații între state 
„este respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
corespunzător voinței și aspirațiilor 
sale vitale, a principiilor independen
ței și suveranității naționale, egalita
tea în drepturi și neamestecul în tre
burile interne".

Militînd activ pentru rezolvarea în 
spirit constructiv a tuturor proble
melor internaționale, țara noastră își 
aduce o contribuție de preț la întări
rea relațiilor intre popoare, la apăra
rea păcii în lume.

S. LAZĂR

Peste 140 autoturisme de diferite mârci au fost atribuite 
de la începutul anului la

„LOZ IN PLIC4*
De menționat că numai în comuna Ardusat, raionul Somcuța Mare, 

regiunea Maramureș, au fost cîștigate în ultimul timp trei autoturisme de 
către : un țăran cooperator, un pădurar și un salariat O.C.L.

In rest și-au mai ridicat autoturismele cîștigate participant din Galați, 
Brașov, comuna Borzești, raionul Săveni, regiunea Suceava, Odorhei, Tg. 
Mureș, Craiova și comuna Porumbacul de Sus — Sibiu.

Peste 100 cîștiguri a 20 000 și 10 000 lei au obținut câștigători din Plo
iești, București, Iași, Constanța, Tg. Jiu, Tîrnăveni, Craiova, Tîrgoviște, Bra
șov, Timișoara, Galați, Focșani, Baia Mare etc.

Oriunde vă aflați, jucați la „LOZ IN PLIC**.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT ______
încheie cu membrii cooperativelor agricole de producție, asigurări 
facultative paușale, care prezintă numeroase avantaje.

Printr-un singur contract de asigurare și în schimbul plății 
unei prime convenabile, sînt asigurate animalele, bunurile 
din gospodărie, precum și asiguratul, pentru cazurile de 

accidente.

Asigurarea se poate încheia pe termen de un an sau pe șase luni.

Aceste asigurări se pot încheia prin agenții de asigurare, res
ponsabilii cu munca ADAS, sau direct prin inspectoratele ADAS
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LISAVETA SE „ODIHNEȘTE"
Către seară, Manole și ne- 

vastă-sa Lisaveta s-au 
înapoiat acasă de la 

cooperativă. Astăzi au avut 
spor, nu glumă. Manole a lu
crat la ateliere, iar Lisaveta, 
ca de obicei, la vaci, la graj
duri. Nu-i ușor să te înțelegi 
cu o vacă, fie chiar de rasă, 
darmite cu 20. Ba cu vacile 
încă o mai scoți la capăt, că-s 
ființe mai așezate, dar ce te 
faci cu vițeii ?... Ăștia nu știu 
nici de frică, nici de vorbă 
bună. Așa că Lisaveta a venit 
acasă tare ostenită.

— Sînt obosită, Manole, 
glă',ui ea. Astăzi vreau să mă 
culc mai devreme.

— Sigur, odihnește-te. Eu 
nu mă culc. Mai am treabă.

— Dar ce ai de gînd să 
faci ?

— Dau o raită pînă la bu
fet să mai schimb o vorbă cu 
a lui Axinte și cu Vasile, cu 
alde Grigore. Tu stai liniștită 
acasă și odihnește-te. Dar pînă 
una alta, ai grijă dă mîncare 
păsărilor, că ești fruntașă și 
acasă, nu numai la cooperativă.

— Atunci, ajută-mă, băr
bate, să hrănim păsările îm
preună.

— Ei asta ! Care va să zică 
la cooperativă poți hrăni sin
gură 20 de vaci și acasă, la 
opt găini, ai nevoie de ajutor! 
Halal fruntașă !

Manole, luîndu-și din cuier 
scurta și-o aruncă pe umeri și 
adăugă :

BALONUL
Se născu din glumă, 
Un balon de spumă — 
Culori i-a și pus
Soarele de sus.
Plin de-nfumurare,
Zise atunci balonul, 
Ingroșîndu-și tonul :
— Nu cumva sînt oare, 
Descendent din soare? 
Nevrînd să priceapă, 
Că-i săpun și apă, 
Se umflă mai tare.
Căzu picătură,
Jos in bătătură...
Și păru apoi, 
Un strop de noroi.

Elena POPESCU
corespondent

I

VULPEA
vegetarian!

— Și după ce te mai odih
nești, vezi și ce-i cu porcul. 
Nu-i bine să bagi zîzanie între 
animale. Cît o fi el de porc, 
dar cînd o băga de seamă că 
de păsări îngrijești și de el nu, 
o dată îl vezi că începe să slă
bească ! Și de Crăciun, în loc 
de slănină, o să mîncăm nu
mai șorici.

— Manole, ce-ar fi să hră
nești tu porcul ?...

~— Dar cine ți-a spus, soro, 
să-1 hrănești ?... Trebuie doar 
să-1 speli și să cureți cocina în 
care stă. De hrănit, lasă pen
tru mai tîrziu, după ce te 
odihnești.

Și Manole dădu să iasă. în 
prag se răzgîndi și se în
toarse :

— Sau dacă vrei, du-te la 
tușa Maria, roag-o să-ți îm
prumute măturoiul cel mare 
să mături puțin curtea, că nu 
mai țin minte de cînd n-am 
mai măturat-o.

— Păi n-ai cum să ții minte 
fiindcă de măturat, eu am 
măturat-o.

— Ei lasă, măi femeie, nu 
te mai supăra și tu pentru un 
fleac. Nu înțeleg ce fel de 
fruntașă ești tu, cînd te toc
mești pentru fiecare treabă ? 
Vrea bărbatul să bea un pă
hărel la bufet cu tovarășii de 
muncă și nevasta nu-i îngă
duie !...

— Ți-am spus eu că nu-ți 
îngădui ?...

— Te cred. Dac-oi hrăni eu 
păsările, dac-oi hrăni eu por
cul, dacă o să-i curăț eu co
cina, dacă o să mătur eu prin 
curte, cînd mai merg la bu
fet ? La miezul nopții ?... Că 
doar e muncă, nu glumă ! Pe 
cînd așa, eu dau acum o fugă 
la bufet, mă-ntîlnesc cu Axin
te și cu ceilalți, iar tu termini 
treaba și pe urmă ai tot 
timpul să te odihnești înainte 
de a face curățenia și prin 
casă, că doar n-o să-mi ceri 
mie lucrul ăsta!... Zău m-ai 
supărat, nevastă... Ei, uite, eu 
nu te mai țin de vorbă, că 
vreau să termini mai repede 
și să te culci devreme. Vino 
să te sărut, nevastă! Așa... 
acum cereți iertare că m-ai 
supărat... și să n-ai grijă, că 
nu te uit. O să ciocnesc un pă
hărel și pentru tine...

I. AVIAN

— Bunicul tău nu e acasă ?
— Ba da ! Cîntă din fluier.

Desen de V. TIMOC

FLUIERU
Fluierul micuț, de soc, 
Sus pe deal, doinea cu foc, 
Tri-li-li și lui-lui-lui, 
Cum se cîntâ-n legea lui. 
Cînd fu cîntul mai avan, 
Se ivi un orășean 
Care se-abătea pe-aici, 
în concediu, la bunici, 
Și, sâ-i curme tot elanul, 
Zice, mîndru, orășeanul : 
— Taci măi, băț cu găurele 
Nu te mai răsti la stele
Că e loc aici, sub lună,
De o muzică mai bună.
Stai matale binișor
Să-ți cînt eu din tranzistor.

*
Dar sucind, fălos, butonul 
Ca să potrivească tonul, 
Din cutie, mai iabraș, 
Se-auzi alt fluieraș
Văr cu cel de-aici, din sat, 
Și ajuns... laureat.

Tîlcul, dacă nu vi-i clar
E cu... cîntec (popular!) 
Tocmai bun de ascultat 
Pentru insul „rafinat" 
Ce descinde din popor 
Dar arată tuturor
Câ nu poate să-ndrăgească 
Doina noastră românească.

Asta și din fluier vrea 
„Samba", „Twyst" și „Cea-cea-cea.

Stelian FILIP

Sc căina o vulpe, în poiată,
Cu laba prinsă-n clește de capcană •
— Venii la voi cu gînduri de surată !
Mă știți, de mult sînt vegetariană-

M-am pocăit de carne, nu vreau fulgi;
In vizuină am ridichi, salate,
Mărar uscat mi-am adunat în pungi
Iar de la moară mi-am adus bucate!

— De-acu te credem — prinse glas un pui. —- 
Ești vegetariană precum spui,
Dar vai de noi, cu gîndu-ți de surată, 
De nu ți-ar fi cea labă ferecată.

N. CHIRA 
corespondent

BILETUL

DE LA

MĂMICA
/

— ...Un kg. zahăr, 
două de orez... 200 gr. 
cafea, un kg. făină... 
și ai grijă ca hoțoma
nul ăla să cîntărească 
bine...

(Din „Paese Sera-
Roma)
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