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Revistă săptămînalâ a Așezămintelor culturale

«

întâmpinăm anul 1967 cu 
încredere și optimism, cu 
hotărirea nestrămutată de 
a adăuga noi înfăptuiri edi
ficiului înălțat de poporul 
român in anii socialismu
lui, de a face noi pași îna
inte spre mărețele țeluri 
stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Din cuvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., rostită la posturile 
de radio și televiziune cu 
prilejul Anului nou.

ÎNAINTE, 
MEREU 
ÎNAINTE!

*

\m început un nou an — cel <le al doilea an al cincina
lului. După ce l-am încheiat pe cel dinții cu succes, pornim 
iarăși la drum cu mai mult avînt Anul 1967 va asigura in 
continuare un ritm mai înalt de creștere a producției indus
triale, de dezvoltare a agriculturii socialiste, de întărire a eco
nomiei naționale, în vederea creșterii neîncetate a bunăstării 
poporului.

Producția industrială va marca o creștere față de 1966 cu 
11,3 la sută. Se va dezvolta, în continuare, producția de ener
gie electrică, a construcțiilor de mașini, de produse chimice. 
In acest an începe, sau sînt în plină execuție, construcția celor 
mai mari uzine din industria bunurilor de consum. Ne min- 
drim pe bună dreptate că România se numără printre țările 
cu cea mai dinamică economie din lume, că aceasta a fost și 
este cu putință datorită urmării neabătute a politicii parti
dului și statului nostru.

Așa cum a fost stabilit prin legea pentru adoptarea Planu
lui de Stat al economiei naționale, in condițiile unui an 
agricol normal, producția globală agricolă va crește in 1967 
cu 5,8 la sută față de realizările din 1966. Pentru aceasta 
avem create toate condițiile necesare. Parcul de tractoare și 
combine pentru păioase va fi mărit. Vor fi produse mai mari 
cantități de îngrășăminte chimice pentru fertilizarea solului, 
în anul acesta, numai din fondurile statului, se va amenaja 
pentru irigații o suprafață de 51 800 hectare. La rindul lor 
cooperativele agricole de producție, cu fonduri proprii și prin 
credite acordate de stat pe termen lung, vor iriga suprafața 
de 100 mii hectare.

La condițiile materiale sporite se adaugă încrederea oame
nilor în puterile lor. Membrii cooperativei agricole din co
muna Comana, regiunea Dobrogea, și-au propus printre altele 
să obțină în anul acesta 3 200 kg grîu în medie la hectar, 
4 500 kg porumb și 2 500 litri lapte de Ia fiecare vacă fura

jată. Acestea nu sînt simple d 
din anii trecuți, a cantităților 
sprijinul mecanizatorilor, solo 
lucrat, dînd roade mai bogate 
furajării animalelor va duce 
rul zootehnic. Cu mîndrie, d; 
în forțele lor, tovarășul Anton, ingineru. r~- — 
regiunea Galați, arată că în 1966 a fost obținută in mea«r « 
producție de 12 384 kg struguri la hectar, iar in inul x-sia 
vor face tot ce le va sta in putință să depășească aceste rilru 
Cine cunoaște trecutul acestei gospodării, care pmă acum 
8—9 ani abia scotea 3 000—1 000 kg dț^slrugurt ia hectar, țși dă 
seama cit de mari pași au făcut condur aiurii. si muncitorii 
gospodăriei, care iși dau seama că pol obține si ani fru
moase succese. Unele unități agricole au ob(inat desigur, 
producții și mai mari decît cele arătate aici. Aiiele ae ucr*- 
duiesc să le ajungă din urmă pe cele frunlme.

„Dacă G.A.S. a cules atit de mult, de ce o-^m iucerca M 
obținem și noi ?“ îmi spunea, la rindul lui. cu medesrit. dar 
și cu hotărire, președintele C.A.P. Jarițiea. De fapt, in anS 
care s-au scurs, ei au încercat și au iabutit să ohmm producld 
mari. Recolte de 8 000—9 OM kg de struguri ia hectar au devenit 
lucru obișnuit pentru multe cooperative agricole de pvoda-ție. 
Și așa, an de an, de la bine spre mai bine, cu sărgnîntă și 
încredere, călăuziți de învățătura inlelenpiă a partidului. oa
menii urcă mereu scara progresului. Așa cum a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cu vin tare* rostită la posturile de radio 
și televiziune cu prilejul Anului nou. anul 1M7 va aduce aue- 
cese tot mai mari în construcția socialismului iu viata minu
natului nostru popor. Neam de oameni vrednici s> dirji. po
porul român a luptat cu multe greutăți. Le-a învins pe toate 
și a ieșit la drum liber, drumul bunăstării și belșugului. Pe 
acest drum pășește cu hotărire înainte, mereu înainte I
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fișelor 
de 
cititori

Ana Radu, Lucreția Stanciu șl Maria Speil 
trebuie amintite primele cînd vorbim des
pre entuziastul colectiv al bibliotecii raio
nale Găești. Toți cititorii activi au înscrise 
în fișe peste 15 volume citite, participă la 
manifestările închinate cărții, fac însemnări 
pe marginea lecturii, solicită titlurile nou 
apărute etc. Este edificator faptul că în tri
mestrul al treilea din 1966, peste 1 300 
de cititori au împrumutat un număr de 
15 611 volume.

„De vorbă cu eroii roma
nului Muntele de Radu 
Theodoru" este unul din 
momentele cuprinse în pro
gramul prezentat la cămi
nul cultural din comuna 
Lugojel, raionul Lugoj, în 
cadrul unei seri model. La 
această acțiune au partici
pat toți directorii de cămi
ne culturale și biblioteca
rii din raion. Manifestarea 
a impresionat, mai ales 
prin modul original de des
fășurare.

După o scurtă prezentare 
a romanului, realizată de 
profesorii Ovidiu Muntea- 
nu și Călina Hendel, a ur
mat dramatizarea unor e- 
pisoade din roman. Ca 
decor a fost folosită o 
imensă copertă a romanu
lui. De după aceasta apă
reau, așa cum i-a prezen
tat autorul în roman, eroii, 
interpretați de tineri ta- 
lentați din Lugojel.

Acțiunea a prins foarte 
curind rădăcini. Din dis
cuțiile purtate cu tovarășul 
Ștefan Pătruț, directorul 
căminului cultural din Sî- 
nersig, am reținut că prin
tre cele ce vor fi organi
zate la căminul cultural 
din localitate se numără și 
o seară model dedicată 
fruntașilor, care se va or
ganiza după exemplul celei 
de la Lugojel, bineînțeles 
cu un program pe măsura 
realităților din comuna 
respectivă.

Din inițiativa conducerii 
căminului cultural din co
muna Obreja, raionul Ca
ransebeș, și cu sprijinul 
Muzeului regional Timi
șoara. în satul Ciuta este 
în curs de amenajare o 
casă muzeu. Este o iniția
tivă nouă și în aceiași 
timp frumoasă. Pe lîngă 
aspectul exterior al bătrî- 
nei case bănățene, la casa 
muzeu va putea fi admi
rat și studiat interiorul 
casei vechi bănățene cu 
specificul local.

Deși în curs de amena
jare, casa muzeu de la 
Ciuta cuprinde unele piese 
ca : vatra focului, lada 
pentru zestre, melnița, lin
guri de lemn, șofei (gă
leată pentru apă), prăjina 
care este atîrnată de tavan 
deasupra patului și care 
servește drept cuier pentru 
haine.

La căminul cultural din 
comuna Sinersig, raionul 
Lugoj, o bogată activitate 
artistică desfășoară ansam
blul folcloric. în compo
nența lui intră cei mai ta- 
lentați artiști amatori din 
formațiile existente Ia că
minele culturale din Siner
sig și satul Ohaba. Actual
mente, se duce o muncă in
tensă pentru omogenizarea 
corului, deoarece printre in- 
terpreții din Ohaba predo
mină sopranele. E un lucru 
merituos că cei doi dirijori 
ai corului, Traian Mărcu- 
lescu și Ion Muraru sînt 
absolvenți ai școlii popu
lare de artă, curs extern, 
secția dirijorat.

O contribuție deosebită 
la spectacolele ansamblului 
folcioric aduce brigada ar
tistică de agitație, care are 
în pregătire spectacolul : 
Astăzi satul nostru cîntă.

Tot în ansamblul folclo
ric intră formația de dan
suri, soliștii vocali și in
strumentiști și taraful. O 
notă în plus la reușita spec
tacolelor date atît în loca
litate cit și în deplasare, 
aduc prezentatorii aleși 
dintre recitatorii artistici.

Noua formație are meri
tul de a prezenta specta
colele mai atrăgătoare în- 
mănunchind selecțiuni din 
programele formațiilor ar
tistice.

Cartea a devenit cu 
adevărat o hrană a su
fletului, un bun sfătui
tor și sprijin in viață. A- 
șezată pe o policioară 
modestă sau într-o vi
trină elegantă, ea este 
pretutindeni un indiciu 
al setei de cunoaștere. 
Ce spun in această pri
vință fișele de cititori ? 
Am vizitat câteva biblio
teci din raionul Găești.

Un popas la biblioteca comunală din Can
guri. Dintre cei 611 cititori, 143 sînt școlari. 
Numai jumătate din fișe cuprind peste 
10 titluri, restul doar cîte o carte sau două, 
împrumutate de mult timp și nerestituite. 
Bibliotecara Maria Burcea nu se preocupă, 
după cît se pare, de această categorie de 
eititori. Ca de altfel și de popularizarea 
cărții în rîndul sătenilor. „Mulți oameni au 
biblioteci personale, împrumută cărți unul 
de la altul" căuta să găsească o justificare 
bibliotecara Gabriela Comșa. „Bine, dar 
noutățile trebuie oricum popularizate. Aici 
își dovedește măiestria lucrătorul de la raf
tul cu cărți”...

La Topoloveni, o sală spațioasă, curată, ele
gant mobilată, unde miile de volume sînt 

&a biblioteca din Frunzaru-Argeș.

„Duminică 
cinematografică" 
la Hida

emil bahna
învățător

La căminul cultural din satul Hida, 
raionul Huedin (Cluj), a avut loc nu 
demult o interesantă manifestare cu 
filmul.

Conducerea acestui cămin cultural a 
organizat o „Duminică cinematografică" 
prima de acest gen în raionul Huedin. 
A fost o zi bogată în manifestări cul
turale.

La orele 10 am ajuns la cămin. Spec
tatori : elevii claselor I-IV din Hida, 
Baica și Racăș. Pe pereți erau prinse 
păpuși care reprezentau eroii preferați 
tntîlniți în basmele citite. La această 
oră, era programată o Dimineață de 
basm cu filmul „Scufița Roșie". înainte 
de proiecția filmului amintit, oaspetele 
copiilor, artistul Pop Horea de la Tea
trul de păpuși din Cluj, a stat de vorbă 
cu copiii despre eroii lor preferați, des
pre basmele citite etc.

Orele 14,45. Sala căminului cultural 
este din nou arhiplină. Spectatori : ță
rani cooperatori și elevii claselor

la ele acasă. Lipsește.aci_doar căldura. Nu 
a cititorilor, nici a bițliote'car/r cT căldura 
sobei. Maria Piscanu, care rîKffma <ărțile, 
lucra „înfrigurată" (re"ț1neți4-eHfeul propriu). 
Nu-și pierduse totuși elanul și a mărturisit 
că are de gînd să organizeze o bibliotecă 
model. (Dar i se oferă condiții ?)

Consultăm și aici fișele de cititori. Ano 
tras din casetă la întîmpiare 10 bucăți. Fie
care cu cel puțin 10 titluri. In decurs de 
un an, Aurelia Neacșu, în vîrstă de 18 ani. 
cooperatoare în brigada a II-a, a împrumu
tat 45 de cărți. Mihai Ivănescu, elev, 
83 cărți. De ce vin la bibliotecă oamenii ?... 
Pentru că găsesc aici literatura preferată, 
li se recomandă cărți bune, la căminul cul
tural se organizează recenzii, montaje lite
rare, seri de poezie, consfătuiri cu femeile 
pe marginea cărților, dumineca s-au perma
nentizat diminețile de basm pentru copii, 
la care deseori iau parte și adulții. Prefe
rințe ? în special proza, teatrul, snoave și 
legende.

Fișa de cititor e o reală oglindă a inte
resului față de carte ca și a preferințelor de 
lectură. Bibliotecarul îl poate folosi ca pe 
un bun indiciu în îndrumarea lecturii. Mal 
ales că sînt tineri care nu solicită decît re
viste ca „Moda", „Fotbal" și... „Sportul", 
iriți nd cu totul de cartea de literatură. 
Le-am aminti la sfîrșit proverbul bătrînesc 
care spune eă „Omul fără carte vede cu 
doi ochi, iar cel cu carte vede cu patru".

MIHAIL ECOVOIU

VIII-XI de la liceu. A avut loc un 
proces literar cinematografic inspirat 
de filmul „Pădurea spînzuraților" după 
romanul cu același nume de Liviu Re- 
breanu. Scena pregătită ca intr-o ade
vărată instanță a avut în completul 
de judecată pe interpreții profesori t 
Aurel Bulbuc, loan Crișan, Sever 
Ghiffa, Gheorghe Milonean și alții. 
Excepțională a fost interpretarea rolu
lui inculpatului Apostol Bologa, de 
către elevul Marin Meseșan din clasa 
a Xl-a de la liceul din Hida.

Orele 19,00. Are loc o acțiune cu pă
rinții. Profesoara Iudita Țibenschi a 
vorbit țăranilor cooperatori despre im
portanța întăririi și apărării familiei. 
A arătat ce rău poate aduce pentru 
copii un divorț. A rulat apoi filmul 
„Mamă ciudată".

Duminica cinematografică organizată 
în cadrul „Festivalului filmului pentru 
sate" s-a bucurat de mult succes.
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CIND VREA GOSPODARUL
* NIOOLAE CULCEAG.A.P. Cărpiniș, raionul Timișoa

ra : sporuri la producția de lapte •. 
Moară intenoooperatistă de furaje 
combinate •C.A.P. Checea : cond»; 
ții asemănătoare, rezultate mai p'** 
țin bune • Ce așteaptă sătenii de 
la căminul cultural.

Tn ultimii ani, toate marile succese 
ale cooperativei agricole Cărpiniș, uni
tate decorată astă primăvară cu Ordinul 
Muncii clasa I, s-au datorat numai bri
găzilor de cîmp. Astfel, de cinci ani 
încoace, producția medie de porumb 
boabe la hectar nu a coborît niciodată 
sub o jumătate de vagon. Statului i-au 
fost livrate, pe bază de contract, anual, 
peste 150 vagoane de cereale. Iată și 
cîteva producții medii la hectar obținute 
în 1966 : grîu — 3 010 kg, porumb boabe 
— 5 500 kg, sfeclă de zahăr — 40 000 
kg.

Cît despre producțiile sectorului zoo- 
Mhbhnic, trebuie spus că ele, deși mulțu

mitoare, ba chiar bune la unele ferme, 
nu s-au ridicat niciodată la înălțimea 
celor realizate în sectorul vegetal. A- 
ceastă rămînere în urmă trebuia să fie 
curmată și lucrătorii din zootehnie s-au 
angajat, la începutul lui 1966, să obțină 
producții superioare. De mare ajutor 
le-au fost sfaturile și măsurile propuse 
de medicul veterinar Ion Bărbat, repar
tizat la Cărpiniș direct din facultate.

Bazei furajere i s-a dat o atenție 
maximă. Structura rației de concentrate 

fost îmbunătățită prin folosirea pe 
Scară largă a șroturilor, mazării și tă- 
rîțelor. De la Agrosem, s-a procurat 
făină furajeră — un rezultat al con
diționării semințelor de lucernă, de ma
zăre și de trifoi — cu o valoare nutriti
vă ridicată. Peste 200 vagoane de tăiței 
de sfeclă de zahăr au fost amestecați 
și ei în hrana vitelor după cele mai 
chibzuite rețete. Rezultatul ? Față de 
producția din 1965, s-au obținut mai 
mult cu 500 litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. Un salt apreciabil, care face 
să se întrezărească succese și mai mari 
în 1967. Cînd vrea gospodarul, nimic nu 
e prea greu.

în legătură cu efectele furajării ra
ționale, localnicii vorbesc de adevărate 
minuni. Spre exemplu, în aprilie 1966, 
au fost cumpărate de la C.A.P. Hernea- 
cova 20 de vaci, care, din cauza proastei 
îngrijiri și a subnutriției, trebuiau săl
tate de coadă ca să se poată ridica de 
jos. Ele dădeau maximum 6 litri de 
lapte pe zi. Cucuta, cît o capră : 4 litri, 
în mai puțin de un an, Cucuta și cele
lalte vaci aduse de la Herneacova au a- 
juns la o producție zilnică de 15—20 
litri. între timp, ele au fătat și 18 viței.

Ce părere au cooperatorii din Her
neacova, care, neîngrijindu-se de baza 
furajeră, au lăsat să le curgă aur prin
tre degete ? Citind aceste rînduri, ei ar 
putea socoti, eventual în cadrul unei 
seri de calcul, cu cîți hectolitri de lapte 
și cu cîte chintale de carne ar fi putut 
să rotunjească producțiile fermelor pe 
care le au în grijă.

MATURITATE PROFESIONALĂ

Pe 1967, îngrijitorii de animale din 
Cărpiniș țintesc producții care să-i 
situeze, dacă se poate, în fruntea ra
ionului, poziție pe care se află în pre
zent cooperativă agricolă Otelec. Condiții 
pentru realizarea noului salt au dintre
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Micul dejun.

cele mai bune. Cu sprijinul Uniunii ra
ionale a cooperativelor agricole Timi
șoara, a fost construită la Cărpiniș e 
moară de furaje combinate, care va fi 
dată în exploatare în luna februarie 
a.c. Capacitatea de producție a morii 
este de 2,5 tone de furaje combinate 
pe oră. Ea va deservi și unitățile din 
jur, principalul beneficiar fiind totuși 
C.A.P. Cărpiniș.

Pînă acum, mulgătorii de aici pri
meau pentru fiecare sută de litri de 
lapte muls 1,8 zile-muncă. Era o normă 
destul de ridicată (în comparație, de 
pildă, cu 1,5 zile-muncă la C.A.P. Cenei) 
aprobată de adunarea generală tocmai 
pentru a-i încuraja pe mulgători. Acum 
însă, dificultățile au fost înlăturate, 
sectorul zootehnic • prezentînd condiții 
de muncă tot mai bune. Un lucrător 
din zootehnie realizează singur circa 
550 zile-muncă pe an, iar la Cărpiniș 
valoarea zilei-muncă a depășit 40 lei. 
Așa fiind, mulgătorii au ajuns ei înșiși 
la concluzia că vechea normă trebuie 
revizuită și au făcut cunoscută această 
dorință a lor consiliului de conducere. 
Este încă o dovadă a maturității lor 
profesionale, a înțelegerii cu care văd 

ei împletirea interesului personal cu cel 
colectiv.

DAR MUNCA CULTURALĂ ?

Toți lucrătorii din zootehnie cu care 
am stat de vorbă sînt de acord că la

— Ce ziceți ce twist ?
— Ce să zic, e trist!!!

îmbunătățirea rezultatelor obținute de 
ei, ar putea să-și aducă o contribuție 
mai mare decît pînă acum și căminul 
cultural. Legătura acestuia cu coopera
tiva agricolă este slabă. La cămin se 
organizează prea puține manifestări 
care să-i intereseze pe gospodari. Și 

munca cu cartea ar trebui să se învio
reze la Cărpiniș. Bibliotecara n-a dat 
niciodată pe la ferme. Prezentări de 
cărți la locul de muncă nu s-au făcut 
niciodată. Din cei 700 de cititori înre
gistrați de la 1 ianuarie pînă la 1 sep
tembrie 1966, numai 82 erau coopera
tori agricoli și acest raport nu s-a ame
liorat între timp.

Și la Checea, comună vecină, lucrurile 
ar putea să meargă în această privință 
mai bine. Există și aici o răceală în 
relațiile dintre căminul cultural și coo
perativa agricolă, o lipsă aproape totală 
de colaborare. Președintele cooperati
vei agricole și inginerul zootehnist fac 
parte din consiliul de conducere al că
minului cultural, dar nu au mai parti
cipat demult la ședințele acestuia. Pe 
de altă parte, directorul căminului cul
tural se plînge că încercind să stabi
lească legătura cu conducerea coopera
tivei agricole... prin telefon, adesea nu 
găsește pe nimeni la celălalt capăt al 
firului.

în lipsa unor manifestări atractive, 
interesante, cooperatorii agricoli, gos
podarii de a căror muncă depinde în 
primul rînd realizarea planului de pro
ducție, nici nu mai dau pe la cămin. 
Bunăoară, la primul film agrozootehnic 
pentru cursații de la învățămîntul de 
masă, nu a venit absolut nimeni. în 
locul spectatorilor serioși, civilizați, 
profund interesați să urmărească măcar 
o dată pe lună o manifestare plăcută 
și utilă, pot fi văzuți niște tineri gălă
gioși, cu îmbrăcămintea dezordonată și 
murdară, cu purtări necuviincioase, 
care comandă orchestrei twist-uri și 
dansează scălîmbăindu-se, ba care își 
permit uneori să vină în stare de ebrie
tate și chiar să-i bruscheze pe activiștii 
culturali. în acest timp, în biblioteca 
de alături, broșurile despre îndatoririle 
tineretului și comportarea lui în socie
tate stau neatinse. La Checea, citiva 
cooperatori agricoli, altminteri pontați 
cu sute de zile muncă, și-au insușit din 
porumbul care trebuia însămînțat pen
tru nutreț și l-au vîndut pe piața Jim- 
boliei. La această faptă i-a împins pa
tima beției și a jocului de cărți. Nimeni 
însă nu s-a gîndit să scoată din raft 
broșuri ca de pildă „Avutul obștesc în 
C.A.P." și să facă o discuție pe marginea 
lor.

între altele (este desigur o simplă 
sugestie) ar fi interesant ca, în colabo
rare cu conducerea C.A.P., să fie popu
larizată la căminul cultural experiența 
înaintată a cooperatorilor agricoli din 
Cărpiniș, care, în condiții pedoclimatice 
asemănătoare, obțin producții vegetale 
și animale mai bune, avînd desigur și 
venituri mai mari. Producția de lapte 
pe cap de vacă furajată, ca să dăm un 
singur exemplu, este la C.A.P. Cărpiniș 
cu 800 litri mai mare decît la C.A.P. 
Checea.

Organizînd manifestări utile și plă
cute, de calitate, după principiul puțin 
dar bun »•«»■«»•»••• - •• 
va de 
tat îi 

mai serioși, de fruntașii cooperativei 
agricole. Ei se vor putea recunoaște in 
cîntecele și cupletele închinate celor 
harnici, în jurnalele vorbite, tn confe
rințe etc. Este neîndoios că atunci se 
va vorbi și despre C.A.P. Checea ca 
despre o fruntașă a raionului.



O AUTOARE 
CU NOROC
ȘI CU TALENT

Elena Crăciun este o scrii
toare din popor. Ea a debutat 
in revista Ramuri din Craio
va, care i-a publicat începutul 
romanului Fată fără noroc. 
Acest capitol a fost salutat cu 
multă căldură de către redac
torii revistei ca ți de scriito
rii care obișnuiesc să citească 
ți proza altora în afară de-a 
lor. Cu toții au recunoscut că 
Elena Crăciun are un dar a- 
parte yi știe să-și povestească 
frumos și simplu viața cu ne
cazurile multe și bucuriile pu
ține. Născută intr-un sat de 
munte din raionul Cislău, re
giunea Ploiești, Elena Crăciun 
a fost pe rînd femeie de ser
viciu. bucătăreasă la cantine 
muncitorești, lucrătoare agri
colă, îngrijitoare la un inter
nat de liceu și astăzi, la 51 de 
ani, e telefonistă la o între
prindere forestieră din Văle
nii de Munte.

După cum ne asigură ea în
săși. visul vieții sale a fost 
să-ți povestească în scris a- 
ceastă viață. Chiar acest gînd 
o apropie de unul din înte
meietorii de frunte ai prozei 
noastre, care însă n-a avut 
răgazul și norocul să-și scrie 
amintirile întregii vieți — 
fiindcă a murit de tînăr — 
dar a apucat să lase-n pagini 
neuitate amintirile copilăriei 
lui. E vorba de Ion Creangă 
— ți e interesant de văzut că 
la aproape o sută de ani după 
el, un alt copil al țărănimii 
iți scrie amintirile nu numai 
din copilărie, dar mai cu sea
mă din tinerețe ți maturitate, 
adică amintirile unei vieți.

In coloanele de față, repro
ducem cîteva crîmpeie răzle
țe din cartea Elenei Crăciun 
pe care ea și-a numit-o Fată 
fără noroc. Dar băgăm de sea
mă că autoarea cărții a avut 
mai mult noroc fiindcă are și 
stăruință și darul povestirii.

M. R. PARASCHIVESCU
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Cînd om ajuns la mașină, în șosea, erau multi copii, prie
teni și colegi. Ieșiseră de la școală și acum erau in jurul 
mașinii. Domnul doctor m-a luat de mină și mi-a deschis ușa 
mașinii să intru.

— Sui', mă îndemnă el cu vorbă blîndă, dar eu tremuram 
toată. Nu aveam putere să mă urc. E grea, tare grea despăr
țirea, zise domnul doctor. Hai sus, mă mai îndemnă el o dată. 
Hai, că ai să uiți repede, la noi e mai bine ca aici. Dar ce 
ai în pachet ? mă întrebă el mirat.

— Am schimburi, am răspuns eu.
— Dă-le vreunui copil pe care-l cunoști să le ducă acasă 

la voi ; la noi nu-ți trebuie, ai acolo alte haine mai bune.
Am întins pachetul lui Mitică Drăgoi, un văr al meu și 

i-am spus plîngînd :
— Spune-i dadii să mă ierte că las tot greul pe ea, eu plec 

că vreai să mai merg la școală. Lihnită de foame și cu 
regret în suflet am urcat în mașină și, fără să știu unde merg, 
am plecat.

Am plîns mult în mașină, la spatele domnului doctor, că el 
singur își conducea mașina și nu mă vedea. Am privit afară 
prin geamul mașinii cum am trecut zburînd prin Broasca și 
cum, unul cîte unul, rămîneau în urmă satele Broasca, Bontul, 
Mușcelușa, Leiești, Jețu, Nehoiașu. Mai departe nu mai cu
noșteam. Plecam pentru prima dată de lîngă casa părintească 
rămasă fără părinți, de lîngă frații mei, de lîngă locurile 
natale, de lîngă Buzăul meu drag. Dar mergeam tot alăturea 
cu el. Am urmărit tot drumul aacă treceam peste apa lui, 
dacă ne îndepărtam cumva de el. Mi-era drag să-l privesc 
curgînd limpede și totuși furios. Cînd erau ploi mari îl ve
deam chiar de acasă cum fuge înspumegat și se silește să 
coboare la vale de aici din mijlocul munților.

Am ajuns la Pătîrlagele ; domnul doctor era aici medic 
de plasă, cum se spunea atunci. Locuia într-o casă veche, iar 
spitalul se afla peste șosea, vizavi de locuința medicului.

M-a dus în casă și m-a arătat doamnei. A început să-i po
vestească cît de grea mi-a fost despărțirea de ai mei, de 
satul și pădurile lui, cum am plîns cînd m-a strigat micuța 
Maria după ce am lăsat-o țații Tinchi. Dînsa m-a privit 
cu milă și a spus : „sărmani copii”. M-a luat de mînă și m-a 
dus direct în baie.

— Ascultă fetițo, de acum eu sînt mama ta și să-mi spui 
doamnă și lui domnul doctor, domnul. Uite aici să te dezbraci 

și să faci baie Mi-a dat dînsa drumul la apă în cadă, dar eu nu 

mai văzusem niciodată baie și nu știam ce să fac. Mi-a dat 
săpun și șervet, mi-a spus să mă spăl și pe cap și a plecata 
Curînd s-g întors cu un braț de rufe și cu o foarfecă în mînă. 
M-am sfiit, dar ea mi-a vorbit blind :

— Stai, eu sînt mama ta, de mine să nu-ți fie rușine. De 
acum eu o să am grija ta, dar vreau să mă asculți. îmi 
promiți ?

— Da, am răspuns eu.
— Vrei să-fi tai cozile ?
Eu nu mă înduram de păr că dacă nu aveam timp ziua 

să mă pieptăn, nu mă culcam seara pînă nu mă pieptănam. 
Dar cum promisesem c-o ascult n-am mai putut să spun nimic. 
Fără să se gîndească mult îmi tăie amîndouă cozile, două 
cozi castanii lungi de o jumătate de metru și groase ca 
mîinile mele. Le-a așezat frumos pe măsuță și mi-a spus :

— De mîine ai să mergi la școală și aici toate fetele sînt 
cu părul scurt și apoi te piepteni și mai ușor. Mi-a dăruit 
un pieptene frumos și mi-a potrivit părul spunîndu-mi :

— Ești cu mult mai frumoasă, ai să vezi în oglindă. Și 
îmi arătă deasupra unei chiuvete o oglindă mare pe care eu 
nu o văzusem. Mi-a arătat cum să mă spăl, m-a șters dînsa 
ca pe un copil mic, într-un cearșaf, apoi m-a îmbrăcat cu tot 
felul de lucruri de care nu avusesem niciodată. Acurr ceream 
să mă vadă mama, frații, surorile și prietenii mei ci m-au 
cunoscut numai în haine de cîlți și încălțată (cînd nu aveam 
opinci) cu papuci făcuți din petice vechi. Aici am primit ciorapi 
de bumbac albi și pantofi negri cu șiret, frumoși cum nu mai 
văzusem niciodată. îmi erau puțin mari, dar doamna îmi 
spuse : „lasă, peste o lună o să fii mai grasă și o să-fi fie 
tocmai buni”.

Nu mă încălțasem niciodată cu pantofi, deși aveam 10 
ani. Cînd m-am văzut în oglindă nu-mi venea să cred că 
sînt eu, ba chiar mi-era rușine să merg, fiindcă aveam rochiță 
scurtă și eu eram obișnuită cu rochie lungă, ca la țară. Nici 
aici nu era oraș, dar se purtau ca la oraș.

M-a dus din baie la bucătărie, m-a dat în primire la o 
femeie bătrînă și i-a spus :

— Dă-i să mănînce cît vrea și apoi adu-o în casă.
Aveam acum două mame și un tată, dar a mea mamă 

scumpă zăcea departe, acolo în groapa adîncă și murdară 
și plină de apă. Geaba fusei eu culcată în pat curat cu 
cearșafuri și plapumă, că mă vedeam în timpul somnului,

CUM 
L-A 
RĂPIT 
VLAD 
PE 
HAMZA

Era aceea o vreme mult oropsită și 
amară. Boierii se băteau intre dînșii 
pentru putere : fiecare se voia domn in 
Țara Românească. Și mulți se înhăitau 
împotriva domnitorului, pirindu-1 la Ța- 
rigrad, ca sultanul oști să trimită și 
de pe tron să-l alunge, doar-doar, din 
schimbarea asta deasă de domnie vor 
ajunge și ei domni. Din pricina tulbu
rărilor și a certurilor, gospodăria țării 
mergea prost. Cete de spahii și achin- 
gii, treceau Dunărea și jefuiau, mai rău

Hun

TEPEȘ
ca-n codru. Și după a lor voie și lă
comie, cărau la miază-zi de Dunăre. Din 
aste pricini satele se risipeau. Orașele 
sărăceau. Negustorii nu mai puteau tre
ce cu caravanele lor de răul tîlharilor, 
care loveau și ziua-n amiaza mare. Cer
șetorii umpleau răscrucile, vadurile și 
pridvoarele bisericilor. In multe locuri 
se încuibase o lene a desnădejdii : „Ce 
să mai trudești dacă nimic nu s-alege 
din munca ta ?“ ziceau cei mai mulți. 
. Dar iată că, în 1456, vine domn, Vlad, 

feciorul lui Vlad numit Draculea. H a- 
juta vrednicul oștean Iancu de Hune
doara. Om harnic era Vlad, priceput la 
ocîrmuire, mult umblat prin lume, bun 
oștean, aspru, cumplit de aspru chiar, 
dar dornic de bine, veghetor pentru ce 
era al țării, păstrător al dreptății și, 
mai cu seamă, iubitor de patrie și liber
tate. In doi-trei ani a făcut bună rin- 
duială in țară. A cumințit boierii ambi
țioși intru deșartă mărire. A încurajat 
pe negustori și pe meseriași, să-și îm
plinească șartul îndeletnicirii lor. A 
întărit cetățile și orașele cu ziduri noi. 
A pus bună pază drumurilor. A stirpit 
cerșetoria Ș> lenevirea. A dat țara la 
brazdă, cum se zice. Și mai ales și-a gă
tit oastea. Nu mare. După puterea țării, 
dar oaste bună, vrednică, vitează. Pentru 
că știa Vlad vodă ce-1 așteaptă din par
tea osmanliilor. E drept că, intru izbin- 
da atîtor treburi gospodărești, folosit-a 
o metodă aspră : țeapa. Boieri setoși de 
putere, negustori necinstiți, tilhari ori 
cerșetori inrăiți fost-au toți trași în 
țeapă. Din asemenea fel de pedeapsă, 
țara s-a ales cu liniștea și buna rîrt- 
duială, iar Vlad vodă cu o poreclă: 
Țepeș.

De altfel, Vlad vodă Țepeș nutrea în 
el un gînd mare, un gînd al tuturor 
românilor : să scape țara de turci. In
tru acest țel rînduise el totul în țară.

Intru împlinirea Iui încheiase tratate 
de prietenie cu Matei Corvinul, regele 
Ungariei și cu Ștefan, domnul Modovei. 

Aflînd sultanul Mahomed al II-lea, 
zis Cuceritorul, că Vlad vodă a rînduit 
bine țara și că se cam gătește de răz
boi, i-a trimis poruncă : „Infățișează-te 
înaintea măriei mele și adă-mi tributul". 
Țepeș nu s-a dus. Mai ales că la Ța- 
rigrad se afla frate-su, Radu zis cel 
Frumos, care se lingușea pe lîngă sul
tan să-i dea lui tronul țării.

FILE DIN ISTORIA PATRIEI

Văzînd așa, padișahul a poruncit lui 
Hamza pașa de la Nicopole să i-1 adu
că pe „ghiaur“ viu ori mort. S-a gîndit, 
s-a frămintat pașa, în sinea lui: cum 
să-1 prindă pe Vlad vodă ? Că din Tîr- 
goviște nu l-ar fi putut scoate, nici în 
ruptul capului : are oaste bună și slu
jitori de mare credință. Totuși, porun- 
ca-i poruncă. S-a oprit Hamza pașa in 
cetatea Giurgiului. A trimis vorbă Iui 
Vlad Țepeș, în cetatea de scaun : „Vino, 
măria ta, cu 500 de copii, ca tribut și

gătește-te să hotărîm 
meală, o mică schimb 
stat Vlad vodă și a ci 
fi și lucru cinstit și vi 
sine jiumai 50 de coj 
A poruncit însă ca îw 
se afle prin apropier 
mare veghere. Ia sene 
Că de va avea pașa ni 
cu ascuțiș de spadă s 
cap și să i le stirpe: 
Giurgiu s-a arătat H: 
poate de binevoitor, 
Mergea cu toți însoțite 
nitari aleși, să vadă c 
buie pus hotarul. Dar 
țit, repede, viclenia si 
deva, printre vorbele 
Fîndea și aștepta. Și < 
soțitori. La un larg d 
pașa a făcut semn ieni 
dă pe Vlad vodă și ufa 
măriei sale a dat ui 
știut. Și, ca din pămîî 
tenii români. Mulți. ’ 
și-ar fi închipuit Ha 
hărțuit, cîteva minute 
tagane, cu osmanliii. 
copleșit pe toți, pînă 1



• • •

BARUȚU T. ARGHEZI

ORAȘE’
„A VENIT

CC

DIN PRIMUL AN DE APARIȚIE

11-1

Ti

DUMITRU ALMAȘ

I* 'I •!
1

, pe țoala de zdrențe alături de micuța mea Marie, sau 
pa rece alături de mama mea dragă. Nu puteam 

mult și nici nu puteam fi fericită știindu-i pe ceilalți 
i că suferă undeva departe.
doua zi am primit șorț, uniformă de școală, ghiozdan 

i cărți și am mers cu domnul doctor la școală.
am' rămas și mai străină acum. Mă sfiam și să 

i să vorbesc.- Domnul director, care știa de la domnul 
r toată povestea tristă a vieții mele, mă privea cu milă, 
orbea frumos. Deodată îmi spuse :
Uite fetițo, mai avem trei luni pînă la sfîrșitul anului, 
ai să reușești să-i ajungi pe ceilalți și om vedea puterea 
învățătură, atunci mai stăm noi de vorbă. Acum o să-ți. 
principalele lecții și te voi asculta zilnic, dar să nu-ți 

șine, să te simți ca la școala ta, ca în satul tău.
-era atît de drag să învăț și mă simțeam bine aici, toți 
rbeau blind, dar gîndul meu zbura departe peste munți 
printre stînci, pe lîngă apa Buzăului în sus, acolo unde 

te se aflau, într-o căsuță sărăcăcioasă, frații și surorile 
care sufereau de lipsă și sărăcie și eu nu puteam îm- 
cu ei porția mea de mîncare.
cu așq. vreo lună de zile, cînd, într-o zi de duminică, 
u mei-4k. n la școală, m-a pus doamna doctor să perii 
pernițe He divan afară, pe zăbrelele casei. Cum. lucram 
atenție, începusem să învăț că orice lucru trebuie făcut 

și bine, deodată îmi arunc ochii către poartă și nu-mi 
" cred ochilor. La poartă era sora mea cea mare, 
la mine. Am fugit s-o întîmpin, zîmbind, dar văzînd-o 
plîngînd, am început și eu, fără să știu de ce, să plîng, 
ne-am îmbrățișat și ne-am sărutat. Cînd mă trezesc că 

mea căzu fără puteri jos în curte. Am început să țip 
“ ținu gura, crezînd că acum moare. Cînd m-au auzit 

casă, au ieșit grăbiți și doamna și domnul doctor.
Sora mea, n-o lăsați să moară 1
ede domnul doctor îi încercă pulsul și-i spuse doamnei 

-i aducă din cabinet. După cîteva mișcări de respirație 
ială, doctorul spuse : e numai o anemie, își revine în- 
îi mai făcu o injecție, îi mai dete cu ceva dintr-o sti
pe la nas, apoi palidă ca ceara, sora mea deschise 
mari, negri și zise :
Elena, tu aici ?
Da, aici e mai bine ca acasă, am tot ce-mi trebuie,

trăiesc bine, dar voi ? Și iar am început să plîng că mie 
acum nu-mi folosea la nimic binele, știindu-i pe ceilalți că 
suferă, că duc lipsă.

După ce și-a revenit, a luat-o domnul doctor de braț și 
eu de-o parte și am dus-o în casă.

— la spune-ne, zise domnul doctor, cum ai venit de acasă ? 
Mare le fuse mirarea cînd aflarâ că sora mea venise pe jos. 
Cînd a ajuns la noi era ora 12. Spunea că a plecat de acasă 
în zori, cam pe la ora 5 dimineața și călcase cu picioarele ei 
distanta de 40 de kilometri în numai șapte ore și nu mîncasedistanța de 40 de kilometri în numai șapte ore și 
nimic in ziua aceea.

— Atunci, zise domnul doctor, asta a pricinuit 
întregului organism.

:— Dar de ce ai plecat pe jos ? întrebă domnul
— Nu am avut bani, domnule doctor, și mi-a fost dor tare 

de sora mea, așa că. azi am fugit și eu și mă gîndesc cu 
groază cum am să ajung din nou la cei patru copii cărora 
le țin loc de mamă.

— Lasă acum tot gîndul rău și mănîncă aici bine, și stai 
pînă mîine să te mai odihnești și apoi am să-ți dau eu bani 
de tren, dar de la Nehoiaș tot mai ai 7 kilometri de mers 
pe jos.

— Of, doamne, dar cum să stau aici pînă mîine ? Am lăsat 
copiii cu mătușa, zise ea plîngînd. Am spus mătușii că mă 
duc numai pînă la Broasca să-mi cumpăr pantofi, dar eu 
n-am nici un ban. Ca să pot pleca am mințit și nu știu cît am 
fugit. Mă gîndeam că nu-i așa departe, că n-am fost nicio
dată la Pătîrlagele ; eu numai pînă la Nehoiu știam, că mai 
fusesem de cîteva ori.

Și așa am mers de la Nehoi, 30 de kilometri încoace, în- 
trebînd pe cîți am întîlnit, dacă mai e mult pînă la Pătîrlagele, 
și spunîndu-mi că o fi satul care se vede, sau o fi celălalt, 
pînă am ajuns. Dar nu mai puteam merge de era încă mai 
departe. Mi-am adunat ultimele puteri de am ajuns pînă 
aici. Ne spunea și plîngea. O întrebă doamna :

— Dar copiilor cine le aduce mîncare î
— Nenea Neculai ne mai dă cîte un dublu de mălai la 

două săptămîni. De multe ori eu nu mănînc să mă satur ca 
să ajungă pentru cei mici, că doar dacă ies la apă sau la 
treburi prin curte, cînd vin în casă mă caută în gură să vadă 
dacă eu am mîncat fără ei ceva. Și vai de păcatele mele, ce 
să mănînc I
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prinși și î-au legat cn funiile cu care 
se gătiseră să-I lege pe Vlad vodă.

,.Ai vrut să 
trebat Țepeș.

„Așa aveam 
gătit o cursă 
și să te ducă viu in fața măritului padi- 
șah. Plata ar fi fost mai bună". „Mda, 
a încuviințat Vlad, surizînd tăios și as
pru : numai că, o cursă ca asta, nu-i 
pentru cine se pregătește, ci pentru cine 
se potrivește".

Și l-a dus Vlad Țepeș pe Hamza pașa 
la Tîrgoviște. Aici îi pregătise judecată 
după faptă : o adevărată pădure de țepi. 
In cea mai înaltă I-a înfipt pe Hamza, -

ii

mă ucizi, pașă ?“ a în-

poruncă. Și ți-am prc- 
potrivită, să cazi în ea

să nu-1 invinuiască, vreodată, că nu l-a 
așezat după rang.

Fapta a rămas de pomină în istorie.' 
îndată după asta, oastea română con-> 
dusă de Vlad Țepeș însuși, a eliberat 
cetatea Giurgiului, a trecut Dunărea, 
la miază-zi, și a ars cîteva cetăți tur
cești. Așa a început războiul cel mare, 
din 1462, între români și otomani. Des
pre isprăvile săvîrșite de români și de 
Țepeș atunci, se cuvine să povestim cu 
alt prilej.

In Juna octombrie a acestui an, revista Albina, una dintre cele 
mai vechi publicații ale presei noastre, va împlini 70 de ani de 
apariție. In întîmpinarea acestei aniversări, deschidem — începind 
cu acest număr — o rubrică îi/ care vom publica scurte spicuiri 
din cele mai semnificative materiale apărute in numerele primului 
an al revistei.

Deși în primul număr din ianuarie 1898 (anul I, 4 și 11 ianuarie, 
nr. 14 și 15) cu care începem, intîlnim semnături ilustre ca ale lui 
George Coșbuc, Titu Maiorescu, Gh. Adamescu, Gr. Tocilescu, am 
ales pentru inaugurarea rubricii noastre cîteva scurte fragmente 
din scrisorile publicate sub titlul Adrese către redacție, din care se 
vădește dragostea și interesul cu care vechea Albină a fost întîm- 
pinatâ de primii ei cititori :

„Scopul d-voastră e de a da la lumină o revistă de care se simte 
mare nevoie la noi. Noi, viitorii luminători ai poporului, vom căuta, 
pe cît ne va fi cu putință, să facem revista aceasta cît mai cunoscută 
tuturor și să convingem pe toți de importanța și folosul ei.“ (Mai mulți 
elevi din cl. IV-a a școlii normale de învățători Iași). „Dacă nu voi 
putea contribui în alt mod la luminarea neamului meu, cel puțin prin 
interesul ce mi-am dat de a vă face cît mai mulți abonați și a răspîndi 
revista d-voastră la fiii poporului..." (Gh. Rășcanu — Iași). „A ajuns și 
prin unghiurile țării pe unde sîntem aruncați noi învățătorii, vestea 
despre aparițiunea revistei Albina. Necesitatea unei atari reviste era 
de mult simțită, așa că pentru înființarea ei mă grăbesc a vă aduce 
felicitările mele." (Gr. N. Coatu — corn. Banca, jud. Tutova). „Apre
ciez buna intențiune, cum și folosul imens ce va aduce masei poporului 
românesc căutînd a îndemna și complecta cu noi cunoștințe capitalul 
intelectual îndeosebi al tineretului..." (I. Rădulescu — com. Gologanu — 
Rm. Sărat). „Sînt cu suflet cu tot pentru revista ce voiți a scoate și vă 
rog a o trimite d-lor (urmează lista abonaților)... De mult e dorită 
o asemenea revistă*. (M. Lupescu — înv. corn. Broșteni, jud. Suceava).

ft --------------------—
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Fiecare dintre noi avem obîrșia în 
cîte un sat și dacă ne credem orășeni, 
pe undeva, cîndva, ne descoperim to
tuși fărîma gingașe a unui sat care 
trăiește în sufletele noastre.

Satul, leagăn și glie, este vatra noas
tră permanentă, este izvorul vieții și 
ființei poporului românesc, fîntîna dă
tătoare de prospețimi, puteri și fru
museți. Satul românesc este oglinda 
poporului trăitor de peste două mii de 
ani în tinda caselor lui de lut, de 
bîme sau de piatră. E locul unde s-au 
întemeiat familii a căror străbunici cu 
plete albe povesteau nepoților din vre
muri și mai vechi.

Dar satul de povești grăite de prin 
timpurile dacilor, a romanilor, a lui 
Dragoș vodă ori a Meșterului Manole, 
fie că stă ascuns intre păduri și munți, 
fie că-i legănau tăcerile lanurile și po- 
rumbiștea, e comoara vie și zestrea 
minunată a zilelor noastre cînd cîntecul 
din nai și colindele din bătrîni în
floresc inima și sufletul fiecăruia din 
noi.

Opaițul de seu trecut în lampa cu 
petrol a devenit deunăzi electrica stea 
albă de lumină, alungind pentru tot
deauna din uliți și din case întunecările 
unor veacuri cărora noaptea lungă le-a 
înjumătățit viața.

Azi satul românesc nu mai e uitarea 
de sine și nici pierderea în necunoscut, 
punct neînsemnat pe harta țării.

Satul de azi e un centru de interes 
național, un motor în plină funcțiune, 
o școală de felurite învățături de la 
copil pînă la vîrstnic.

Puse în valoare, înzestrate cu unelte 
și mașini moderne, înălțîndu-se pe te
melii noi de case zdravene, satele au 
intrat treptat în energia socialistă a 
țării cu toate puterile și bogățiile lor.

Plugarul de odinioară plecat la cin- 
tatul cocoșilor în cîmp și reîntors oste
nit la întunecare, e mecanicul de azi, 
călăreț al tractorului, mînuitor al vo
lanului mașinilor de transport, electri
cian pe cablurile aducătoare de lumină, 
e sondor, chimist, petrolist. Meserii noi 
dobîndite în școli noi, au pus la în
cercare istețimea țăranului, dînd în 
scurt timp meșteșugari de calitate.

Un sat. în Argeș, Miroși : o școală 
spațioasă de tractoriști, o modernă sta
țiune de mașini agricole, un atelier 
bine echipat de întreținere și reparații 
— o lume nouă în plină dezvoltare.

în Dobrogea un sat, Topalu : un mare 
muzeu cuprinzînd picturi, desene și 
statui care atrag mii de vizitatori în 
trecere spre Litoral...

Pisc în regiunea București și Olari în 
raionul Horezu, sau Oboga în Oltenia, 
sînt sate de unde pleacă spre marile 
muzee din Europa și în casele amatori
lor de artă populară, sute și mii de 
obiecte de lut ars ori zmălțuit...

Fiecare sat are un magazin al lui, 
mai mic sau mai mare.

Sînt descărcate mașini de cusut, de 
spălat, aragaze, aparate de radio, tele
vizoare, motorete, biciclete, îmbrăcă
minte, cutii mici și mari cu fel de fel 
de lucruri asemănătoare cu cele din 
vitrinele de cristal ale orașului... Fetele 
se interesează de pantofi de lac și 
baticuri transparente, băieții de cravate 
și pălării... Din economiile de C.E.C., 
familiile își duc în casă mobila stră
lucitoare... Flăcăii își conduc logodni
cele prin sat cu minusculul radio cu 
tranzistori, cîntînd... La horă cîntă și 
taraful dar și magnetofonul învățăto
rului cel nou 1

„A venit orașu’...“ — o vorbă nemai
auzită pînă de curînd pe răs- 
pîntia uliței pietruite sau de asfalt, 
devenită stradă ori șosea. O expresie 
autentic țărănească, plină de înțele
suri, auzită nu de mult prin părțile 
oltene și argeșene: un buchet de cu
vinte înflorit din gîndurile și cuvintele 
cumpănite ale săteanului.

A intrat orașul și la baba Floarea pe 
fereastră, o dată cu firul de televizor 
pe care se scurg pînă la geamul lui 
de lumină albastră, toate noutățile de 
pretutindeni. în loc să mai spuie basme 
nepoților la curent cu racheta și zborul 
cosmic, ea ascultă de la gura sobei 
tot ce-i nou pe la oraș, printr-alte 
sate și printr-alte lumi.

— Nu, maică, nu mă mai culc de
odată cu găinile că mi-a venit și mie 
rîndul acuș să cunosc lumea... Nu pof
tești și dumneata pe la noi pe seară 
să vezi ce mai e nou pe la București I ?

Maica Floarea aflase într-o toamnă 
ceea ce nu putuse afla vreme de vreo 
60 și ceva de ani...

Minune să se cheme toate acestea ? ! 
Nu : adevăr adevărat!



, Școa’a vîefii

LUCRURI MĂRUNTE
Aș vrea în rîndurile oe urmea

ză, să pun cîteva întrebări : ce fa
ceți cînd găsiți în bătătură o 
scîndură uitată în ploaie și noroi? 
Ce faceți cînd portița de la gră
dină s-a stricat și abia se mai 
ține într-un cui? Ce faceți cînd 
observați că la podișca din fața 
casei s-a rupt o scîndură și că 
nu mai puteți trece cu carul pes
te ea? Sînt o mie de lucruri mă
runte pe care vă place să le știți 
păstrate și puse la locul lor. Sim
țul gospodăresc se exercită nu 
numai cînd e vorba de lucrurile 
de-o evidentă însemnătate, dar 
chiar, în cele pe care le socotim 
mărunte. Ba, aș ziee că, deoarece 
ele ne stau zilnic în față și ne 
obligă să luăm o măsură, o ati
tudine imediată, lucrurile acestea 
sînt numai în aparență neînsem
nate. De felul cum te porți față de 
ele, poți spune dacă ești șau nu cu 
adevărat gospodar, un om harnic 
și atent, grijuliu la armonia mun
cii tale întregi.

Am văzut astă-vară un țăran 
cooperator care se grăbea să nu 
piardă trenul. A ajuns în preajma 
gării, în fața unei tarlale de grîu. 
Dacă ar fi luat-o în curmeziș, prin 
tarla, ar fi ajuns în timp util la 
gară. Dar el a ocolit tarlaua, pe 
drumul bătut și cunoscut. L-am 
ajuns în gară după ce trenul tre
cuse. Gîfîia omul, era necăjit că 
pierduse trenul și l-am întrebat:

— Bine omule, dar ce era dacă 
tăiai drumul prin tarla ?

Mi-a răspuns în acest fel înțe
lept :

— Nu-i om acela care-și calcă 
în picioare pîinea lui și a semeni
lor săi.

— Bine, dar am băgat de seamă 
că alți oameni înaintea dumitale, 
au făcut potecă pe acolo.

— Știu. S-a pus și tăbliță acolo. 
Cooperativa agricolă de producție 
m-a pus și pe mine în echipa în
sărcinată să așeze tăblițe acolo și 
în alte locuri de trecere. Cum ar 
fi fost ca tocmai eu să nesocotesc 
o hotărîre obștească?

— Poate că ei socotesc aceasta 
un lucru mărunt.

— Nu există lucruri mărunte. 
Fiecare cuprinde în el un înțeles 
mai adînc. Eu lucrez la sectorul 
zootehnic al cooperativei agricole 
de producție. Ce-ar fi dacă într-o 
singură zi n-aș țesăla vitele date 
în grija mea? Nu-i ăsta un lucru 
mărunt? S-au ce-ar fi, dacă n-aș 
curăța zilnic, după program, aș
ternutul vitelor? Poți pune gră-

PETRU VINTILÂ
madă paiele curate peste bălegar? 
Și ăsta este un lucru mărunt. în 
munca noastră sînt mii de lucruri 
mărunte a căror nesocotire poate 
aduce pagube însemnate. N-ai pre
gătit bine lada unui camion, n-ai 
cusut atent toți sacii și iată că de 
la arie pînă la magazie lași după 
tine în timpul transportului, o 
lungă dîră de grăunțe. Dacă din 
fiecare sac pierzi o felie de pîine, 
un pumn de grăunțe dacă iro
sești din fiecare camion, fă soco
teala cîtă pîine, GÎtă avere s-ar 
pierde pe raion, pe regiune, sau 
pe întreaga țară ?

Ai, să zicem, o sută de oameni

ELENA AFLORI — Acuarelă.

la prașila a treia într-un lan de 
porumb. Nouăzeci și nouă de oa
meni dau bine cu sapa, lucrează 
în lege, dar unul dintre ei lucrea
ză de mîntuială. Și atunci șirul 
de cucuruz îngrijit de el va da un 
rod micșorat. La întinderea tar
lalei, poate că nu se observă acel 
lucru mărunt, deși acolo garantat 
rodul va fi mai mic poate cu un 
sac, poate cu un ciur de mălai, poa
te numai cu o mămăligă. Mai este 
lucrul acela mărunt și neînsem
nat? Mintea mea care mai mult 
bănuie matematica decît o știe, 
îmi spune că și lucrurile cele mai 
mici își au marea lor însemnătate.

Corespondenții

ne scriu

BADEA PASCA DIN LASCHIA
Ou toate ci a împlinit virsta de 67 ani, țăranul 

cooperator Ioan T. Pașca, constituie pentru mulți 
alții exemplu de hărnicie și dragoste de muncă. 
Specialitatea lui badea Pașca e pomicultura. Anul 
trecut a absolvit cu ,4. b.** cursul de trei ani la 
cercul de pomicultură. Pe badea Pașca ii poți în- 
tîlni în toate anotimpurile la Șomcuța și Petin 
sau în alte bazine pomicole.

Dragostea pentru frumoasa lui îndeletnicire îl 
îndeamnă pe țăranul cooperator Ioan T. Pașca 
să-și reînnoiască an de an angajamentul față de 
conducerea C.A.P. din Lăschia pentru întreține
rea livezii tinere din locul de hotar denumit 
Dealul Viilor. Nu de mult a terminat lucrările 
de protecție împotriva rozătoarelor la circa 1 600 
puieți de măr din cele mai valoroase soiuri.

Și acum, cînd privești din dunga satului peste 
albul iernii spre Dealul Viilor, parcă te intimpină 
o armată de schiori intr-o perfectă ținută de con
curs pentru competiția belșugului viitor. Sînt pu
ieți costumați în hainele croite de veteranul loan 
T. Pașca, care îți împărtășește cu dragă inimă tai
nele muncii sale, surizind înviorat de prospeți
mea vremurilor noi și de tinerețea livezii atît de 
dragi.

AL. BÂLÂNESCU

Însemnări din „insula**
Grupul de sate din extremitatea sudică a 

regiunii Argeș este cunoscută ca o insulă da
torită poziției sale geografice de intrînd în te
ritoriul regiunii București. Aici, in raionul 
Drăgănești-OIt, se găsesc așezări de buni gos
podari ca Băcălești, Călmățui, Cringeni sau 
Balta Sărată. Cooperatorii, oameni chibzuiți 
au înălțat mărețe lăcașuri de cultură — școli 
și cămine culturale — unele mai frumoase de
cît altele.

Abundența recoltei din toamna anului trecut 
sporește bunăstarea și buna dispoziție a săte
nilor. Și cîntecul se naște din bucurie și feri
cire : „E zi de sărbătoare / In sat e cint și joc, / 
Căci rod bogat prin muncă / Noi strîns-am la 
un Ioc“.

Și e firesc să te întrebi cum își vor petrece 
timpul liber în sezonul de iarnă oamenii de 
prin părțile locului. Așa cum a ținut să ne in
formeze tovarășul Lică Nicolae, directorul că
minului cultural din Cringeni, bobocii numă
rați la început de sezon rece sînt mulți. For
mațiile artistice locale activează cu mult spor. 
Există și dovada : Sărbătoarea recoltei a găsit 
pregătită brigada artistică cu program actual și 
original „prin muncă avîntată, trai fericit...** își 
consolidează activitatea și grupul vocal care 
și-a făcut debutul „La Festivalul tineretului** 
din raionul nostru. Dar dacă e lăudabilă acti
vitatea echipei de fluierași care, ca să spunem 
așa, a fost pusă pe picioare solide, echipa de 
dansuri a intrat în eclipsă.

O activitate bogată își anunță echipa de tea
tru in repertoriul căruia, pe lingă unele co
medii de I. L. Caragiale, Vasile Alecsandri și 
Victor Ion Popa vor fi cuprinse și spectacole 
cu subiecte din munca și viața satului.

Toate ar fi bune și la locul lor dacă cetățenii 
din comună, spectatori permanenți ai căminu
lui cultural din Cringeni și-ar lăsa unele obi
ceiuri. necivilizate. Că, cine știe ? Tot lăsîn- 
du-Ie mereu, într-o bună zi se pomenesc fără 
ele. Atunci scaunele ar rămîne întregi, pereții 
neafumați și podeaua curată.

Prof. GH. OANCEA
Crîngeni-Argeș

ORGANIZAREA, NORMAREA, S
RETRIBUIREA MUNCII ȘI
REPARTIZAREA PRODUCȚIEI U
ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE ><(
DE PRODUCȚIE «A

Lucrarea cu acest titlu, apărută în Editura 
Agrosilvică, expune în mod clar și atrăgător 
principiile de bază și problemele esențiale pri
vind organizarea muncii și folosirea rațională 
a fondului de acumulare în C.A.P.

Prima parte a lucrării cuprinde prețioase în
drumări în ceea ce privește organizarea brigăzi
lor, adoptarea normelor orientative — recoman
date de U.N.C.A. — la condițiile concrete din 
cooperativă precum și cu privire la retribuirea 
me-i’>rilor cooperatori.

I* partea a doua este descris modul de con
ți» re a fondului de acumulare, ridicarea efi- 
C3dsr«*i economice a acumulărilor și folosirea

■ imprumuturilor bănești- pentru in-

Ul 
U

CORNELIU OMESCU: PUȘTOAICA S
(Editura pentru literatură)

Puștoaica — al doilea volum al tînărului pro
zator Corneliu Omescu, al cărui debut a fost
salutat de critica literară, — istorisește, la per
soana întîi, frământările unui tînăr tehnician 
care, după două eșecuri amoroase, reușește să se 
realizeze pe acest plan, întemeindu-și, cu simț de 
răspundere, un cămin.

Generozitatea, naturalețea și puritatea eroului 
cărții, care cîștigă de la primele pagini simpatia 
cititorului, sînt nu o dată, reliefate in contrast 
cu o anume mentalitate anacronică, egoistă, a 
unor oameni falsificați interior.

De asemenea, independența morală, tăria de 
caracter, demnitatea, siguranța de sine a „puș
toaicei" care va cîștiga inima eroului, este evi
dențiată în contrast cu sfiiciunea, cu slăbiciunea 
morală a unor fete, alminteri foarte cumsecade, 
bine intenționate și cu unele calități indiscuta
bile.

LU 
O

M. SEVASTOS: AMINTIRI 
DE LA VIAȚA ROMÂNEASCĂ

Volumul memorialistic, semnat de publicistul 
și prozatorul M. Sevastos, apărut într-a doua 
ediție, mult amplificată, justifică pe deplin in
teresul manifestat de cititori față de această 
carte.

Reînviind în pagini interesante atmosfera de 
înaltă spiritualitate care se stabilise între mem
brii echipei redacționale a uneia dintre cele mai 
prestigioase, reviste ale culturii noastre, fostul 
secretar de redacție al publicației, M. Sevastos, 
aduce, de asemenea, un bogat material infor
mativ în legătură cu personalitățile de a căror 
actwițfltg ,<j fost determinată apariția revistei 
ieșene și. în primul rînd, a lui C. Stere, Garabet 
Ibrăileanu și Mihail Sadoveanu. Sînt evocate și 
figurile lui Constantin Boze, Iancu Botez, Mihai 
Carp, țtftdv Botez, Mihai Pastia, Radu Rosetti, 
G. Tăpvreeanu și Demostene Botez. Un loc im
portant se acordă, de asemenea, colaboratorilor 
revistei, dintre care Tudor Arghezi, Gala Galac- 
tion și alții.
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ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT 
UREAZĂ TUTUROR ASIGURATILOR *

•u ocazia noului an colectivul librăriei 
Gentrale — „G ART EA PRIN POȘTA" din 
București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, 
urează cititorilor săi

LA 
M UL ȚI 

ANI!

Cu prilejul ANULUI NOU conducerile și 
lucrătorii din magazinele și unitățile de 
alimentație publică ale cooperativelor de 
consum urează tuturor cumpărătorilor

LA 
MULțl 

ANIL

• TRUSTUL regional de construcții Hunedoara — Deva, 
Bd. Dr. P. Groza nr. 24, tel. 17.55, angajează urgent următoa
rele categorii de salariați : ingineri constructori, zidari califi
cați, dulgheri calificați, muncitori necalificați pentru șantierele 
Deva, Valea Jiului, Cugir și Brad. Se asigură cazarea gratuită, 
masa contra cost, informații suplimentare se vor putea obține 
la sediul trustului din orașul Deva, Bd. Dr. P. Groza nr. 24, 
unde se vor putea adresa și cererile de angajare. 5044.A

*

CETĂȚENI
CRESCĂTORI

DE ANIMALEI
Vă puteți spori veniturile livrînd statului porci și tineret 

bovin pe bază de contract.
Pentru tineretul bovin predat, statul plătește — în raport 

de greutate și calitate —, de la 7,50 lei per kg. viu pînă la 9,80 
lei per kg. viu.

Pentru tineretul bovin predat in perioada 1 ianuarie — 30 
aprilie la calitatea I și a Il-a se acordă un spor de 0,50 lei per 
kg. viu, peste prețurile arătate mai sus.

★

Porcii predați la greutatea vie de 90—115 kg. inclusiv se 
plătesc cu 9 lei per kg., cei predați la greutatea de peste 115 kg 
viu cu 9,50 lei kg., iar pentru porcii „de grăsime" în greutate 
de peste 130 kg. viu se plătește un spor de preț de 1,50 lei^kg. 
viu, peste prețul de 9,50 lei^kg. viu.

Pentru porcii contractați și predați la greutatea de 90 kg. 
viu și peste această greutate în perioada 1 martie—30 iunie, 
se acordă 1 leu/kg. viu peste prețurile de mai sus.

In afara prețurilor arătate, membrii cooperativelor agri
cole de producție și producătorii cu gospodărie individuală 
care livrează porci pe bază de contract, pot cumpăra prin uni
tățile cooperației de consum la preț de stat, cîte 3 kg. porumb 
pentru fiecare kg. porc viu livrat.

*
La încheierea contractelor de porci și de tineret bovin, pro

ducătorii pot primi avansuri fără dobîndă egale cu pînă la 45 
la sută din valoarea animalelor contractate.

s

Predați contra cost deșeurlle șl metalele vechi la 
depozitele I. C. M. din regiunea București.

— ALEXANDRIA — str. Dunării 
Nr. 232

— GIURGIU — Aleea Plantelor 
Nr. 4

— ROȘIORII DE VEDE — str.
23 August Nr. 21

— TURNU MĂGURELE — str.
N. Bălcescu Nr. 22

— VIDELE — Șos. Gării, lingă 
siloz

— BUFTEA — Com. Buftea, in 
gară

— CĂLĂRAȘI — str. Gării
— FETEȘTI — str. Bărăganului 

Nr. 29
— FUNDULEA — în gară

>— OLTENIȚA — str. Mărășești 
Nr. 22

— SLOBOZIA — Șos. Buzăului, 
lingă siloz
URZICENI — str. 7 Noiembrie 
Nr. 7

REUMATICI Șl SUFERINZI DE DURERI ARTICU
LARE, APLICAȚI PE LOCUL DUREROS „COMPRE
SA TERMOGENĂ", CARE ALINĂ DURERILE DE 
MIJLOC, SCIATICĂ Șl LUMBAGO, PRIN ACȚIUNEA 
REVULSIVÂ Șl CĂLDURA PROFUNDĂ PE CARE 
O PROVOACĂ.

RESPECTAȚI MODUL DE ÎNTREBUINȚARE. UN 
PACHET COSTĂ 5,40 LEI. DE VÎNZARE LA FAR
MACII, DROGHERII Șl PUNCTE FARMACEUTICE 
DIN ȚARĂ. 5035 A

A apârut calendarul de perete ALBINA pe anul 1967

De vînzare la toate chioșcurile de difuzare a presei și la cooperativele de consum din mediul sătesc
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Renașterea 
bourului

Bourul, strămoșul vitelor 
cornute mari de astăzi, este o- 
riginar din Asia Centrală și de 
Sud, de unde s-a răspîndit cu 
mii de ani în urmă, în toată 
Europa. Vechii crescători de 
vite greci s-au ocupat printre 
primii de domesticirea lui, încă 
de acum 3 500 de ani.

Peste veacuri, numărul de 
bouri s-a redus treptat pînă la 
dispariția completă, în mare 
măsură datorită vînatului. Dis
pariția bourului a avut loc în 
urmă cu 700-800 de ani în Aus
tria, apoi în Germania, Unga
ria, Polonia. In anul 1564, lîngă 
Varșovia mai existau 30 de 
bouri, dar în 1602 au rămas 
numai 4 ; ultimul a pierit în 
1627. In țara noastră. în anul 
1380 se mai găseau cîțiva 
bouri în munții Călimanului.

S-au păstrat însă multe ima
gini ale bourului (gravuri, 
sculpturi, desene etc.). Prima 
descriere a bourului din țara 
noastră aparține lui Dimitrie 
Cantemir. Este interesant de 
menționat că Transilvania și 
Moldova au fost singurele sta
te din Europa pe ale căror pe- 
ceți și steme este reprezentat 
bourul. Al. Lăpușneanu ne-a 
lăsat cele mai multe steme de 
felul, acesta din sec. XVI. 
Capul de bour apare deseori 
pe lespezile de morminte ale 
domnitorilor (Bogdan I., Lațcu, 
Roman, Ștefan), pe steaguri, 
broderii, ceramică. Monedele 
bătute de unii domnitori mol
doveni din secolele XV și XVI 
poartă pe o parte imaginea 
capului de bour.

Trebuie menționat că bourul 
nu este unul și același animal 
cu zimbrul, greșeală în care 
au căzut pe vremuri chiar și 
cîțiva oameni de știință. Bou
rul a fost un animal foarte pu
ternic, înalt pînă la 1,90 m și 
lung de 3,50-3,75 m. Coarnele 
lungi erau alb-murdare și la 
vîrf negre. Părul era scurt și 
neted, brun la vaci și tauri, 
brun-roșcat la viței, cu o dun
gă deschisă pe linia spinării.

în ultimii ani, cercetătorii-au 
reușit prin mețoda încrucișări
lor să obțină animale asemă
nătoare cu bourul dispărut 
acum trei secole. Astăzi, o ci- 
readă de „bouri" se află în 
parcul zoologic din Hella- 
briim — (R. F. Germană).

Ing. V. TEODORU

CALATORI ROMÂNI ÎN LUME
] La 3 martie 1675, marele cărturar român, spătarul Nicolae Milescu și-a început călă

toria de la Moscova la Pekin, călătorie care a durat 438 de zile.
Spătarul Nicolae Milescu avea gradul de colonel in armata rusă și a fost printre 

primii europeni care au condus misiuni diplomatice in China. Cu ocazia acestei călă
torii, el a întocmit o harță a Chinei și Siberiei, a cărei copie se păstrează și astăzi la 
Muzeul militar central, fiind considerată printre cele dinții hărți ale acestor regiuni. 

■ La începutul secolului nostru, mai exact la 1 aprilie 1910, patru tineri români — 
toți imbrăcați in costume naționale — au plecat din București pentru a face o călătorie 
în jurul lumii. Dintre toți, numai Dumitru Dan a reușit, realizind 100 000 km, străbă
tuți pe jos. Bilanțul călătorului român consemna trecerea prin 1500 de localități 
din 74 de țări, precum și... ruperea a 497 de perechi de opinci, deteriorarea a 28 de 
costume naționale etc.

Astăzi, după o activitate de 40 de ani in cimpul muncii, Dumitru Dan, om en 
păr cărunt și bogate amintiri, trăiește in Buzău, respectat de concetățeni și, bineînțeles, 
îndrăgit de cei tineri, cărora le povestește adesea momente palpitante din minunata lui 
călătorie pe jos in jurul lumii.

O parte din documentele acestei călătorii pot fi văzute intr-un album dăruit 
Muzeului de istorie al orașului Buzău.

NANI, NANI.

Desen de F. GRONSKI

— Ce cauți Costică in butoi ? 1
— IIic... furtunul.

dar adevărate

Sfaturi practice

Ajutorul 
de urgență 
în leșin

*

A

Chemători 
la nuntă 
din 
Budești— 
Sighet

Din viața 
animalelor

PIETRELE ȘI CROCODILII
Mult timp nu s-a știut la ce 

servesc pietrele din stomacul 
crocodililor din apele Nilului. 
Vechea ipoteză că ele ar ajuta 
la măcinarea alimentelor mai 
tari a fost dezmințită. S-a sta
bilit că crocodilul tinăr, în 
stomacul căruia nu se găsesc 
pietre, nu prea are stabilitate 
în apă. Pietrele mută în jos 
centrul de greutate, așa cum 
se întîmplă cu încărcătura va
poarelor ; pietrele îi permit 
crocodilului să stea la fund și 
să țină mult timp sub apă 
prada de dimensiuni mari, 
pînă cînd aceasta încetează să 
se mai zbată.

PĂIANJENI SIBERIENI

In taigaua din Siberia răsă
riteană s-au descoperit niște 
păianjeni uriași. Firele țesute 
de aceștia ajung la 7—8 me
tri lungime și sînt atît de re
zistente, incit cu greu pot fi 
rupte cu mina. Asemenea 
păianjeni se mai intilnesc doar 
In Noua Guinee.

Zoologul danez, 
Flieger, vînează balene c» 
ajutorul unui arc obișnuit 
și săgeți. Capetele săgeți
lor sînt, de fapt niște se
ringi pline cu un somnifer 
puternic. Acul pătrunde 
ușor in pielea balenei, care 

curind. 
tras pe 
o difi-

adoarme foarte 
Animalul este apoi 
balenieră fără nici 
cultate.

CAPCANĂ

LICHIDA
tn pădurile dese din îm

prejurimile orașului Khar
tum (Sudan) trăiesc cete 
numeroase de maimuțe 
(macaci). Aceste regiuni 
sînt principalele furnizoa
re de maimuțe pentru gră
dinile zoologice din lumea 
întreagă. Vînătorii locali au 
o metodă originală de prins 
maimuțele. Ei se duc in 
pădure cu un bidon mare 

• plin cu vin tare și cu vreo
10 căni, 
muțelor 
de vin, 
tufișuri, 
vinul.
copaci și încep să bea pînă 
se imbată. Vînătorii nu au 
decît să se apropie de ele 
și să le vîre in saci.

beau în 
câteva 

apoi se 
lăsind

Maimuțele sar din

fața mai- 
inghițituri 
ascund in 
cănile și

Cînd, in urma unei lo
vituri puternice, a unei e- 
moții mari, a unei hemo
ragii 
alte cauze 
brează 
funcții 
cineva își pierde cunoștiin- 
ța, adică leșină, se întîmplă, 
uneori, ca cei din jur să-și 
piardă intr-atit cumpătul, 
incit, in loc să vină in aju
torul bolnavului, mai mult 
ii fac rău. De aceea e bine 
să se știe precis ce e de 
făcut în astfel de situații.

Ajutorul acordat trebuie 
să fie rapid, corect și con
tinuu, pînă ce bolnavul își 
revine complet. In jurul 
acestuia nu e bine să se 
îngrămădească multe per
soane, spre a nu-i răpi din 
aerul de care are multă 
nevoie în acele momente. 
Cel leșinat va fi culcat 
imediat cu fața in sus in 
așa fel, incit capul să fie 
ceva mai jos decît corpul 
sau in linie dreaptă, pen
tru a favoriza intensifica
rea circulației sîngelui spre 
creier. Se vor descheia 
hainele și se va da drumul 
la orice legătură care ar 
putea să împiedice circula
ția sîngelui. Fața și pieptul 
vor fi stropite cu apă rece ” 
și frecate cu o pînză udă. 
Dacă avem la indemînă 
oțet, se va da bolnavului 
pe la nas. In timpul leși
nului, bolnavul nu va fi 
forțat să înghită lichide, căci 
acestea ar putea să pătrun
dă pe căile respiratorii și 
să provoace accidente 
grave.

După restabilire, spre a 
preveni noi stări de leșin, 
ridicarea se va face încet. 
In ziua respectivă se vor 
evita eforturile de orice 
natură și se va prefera po
ziția șezîndă sau culcată. 
E de la sine înțeles că, în 
orice caz, medicul trebuie 
chemat cit mai grabnic 
pentru a da îngrijirile cu
venite.

abundente sau din 
• care dezechili- 
brusc anumite 

ale organismului.

1

CONCURS Care sînt greșelile 1
Incepind eu acest număr deschidem un concurs adresat tuturor 

cititorilor revistei. Vom publica 10 desene, fiecare dintre ele avind eiteva 
greșeli pe care aintcțl solicitați să le dcscoperlțl. După publicarea tuturor 
desenelor, trimiteți răspunsurile, însoțite de cele 10 cupoane de partici
pare, pină la data de S0 martie, pe adresa : Revista „Albina'' — București, 
Piața Sctnteli nr. 1 — pentru concura. Cițtigătorli vor primi premii con* 
stind in abonamente pe un an la revista noastră.

REDACțlA I București, Piața nScinteii*, Tel. 17.60.10, Interior 1884. Abo namente 13 lei anual. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, prin 
factorii poștali șl difuz orii voluntari. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scînteil * 40.001
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