
Ialomița este cîmpie neștirbită tăiată in depăr
tare, circular, de orizont.

Ialomița este drum fecund de ape.
Ialomița este industrie plantată îndrăzneț pe 

un teren fost „eminamente agricol'. Noul județ 
le cuprinde pe toate într-o îmbinare fericită. Ca 
structură de relief ține de Cimpia Română a 
Bărăganului. O scaldă Ialomița de la Malu pînă 
la Piua Petrii desfășurîndu-și meandrele ca • 
codană fudulă pletele. Dunărea o sprijină cu- 
prinzînd-o într-o îmbrățișare largă de la sud 
spre est. Două mari drumuri de fier o tale de-a 
curmezișul spărgînd monotonia stepei cu geo
metria severă a marilor silozuri.

Două părți din trei ale Bărăganului Ie deține 
Ialomița. Bărăganul din care se urcă soarele 
pe cer și-n care adoarme scara, Bărăganul corn 
al abundenței. Ce-și mai poate dori un județ? 
Ialomița n-a arut cetăți cu ambrazuri și turnuri 
de apărare. I.a malul vechiului Istru uzurpa
torii și-au oprit întotdeauna năvala. Dar acum 
oamenii au ridicat niște cetăți de dimensiuni 
uriașe. De ele se leagă înaintea tuturor numele 
Călărașilor. Nu se poate să nu fi privit cineva 

—-așul de pe apă. Primul tablou pe care-1 oferă 
"Vechiul tirg care răspundea in secolul al XVI-lea 
la numele Lichirești, sînt blocurile cu luminile 
răsfrinte în apă. Dacă ar învia vechii călărași- 
ștafetari care l-au botezat definitiv, ce-ar zice ei 
oare? In vechiul port de pe malul rîului po
posesc ca pe vremuri corăbii dar ele aduc alți că
lători și pe ei ii primesc semnele civilizației du
nărene.

Primul început de industrializare în Călărași a 
fost o făbricuță de confecții care nu se încumeta 
să facă Ia început decît cămășuțe de copii și uni
forme de școală. Azi e o fabrică in lege cu apa- 
rataj modern, intrată în competiția internațio
nală.

Ne urmăm calea și dăm peste Combinatul de 
celuloză și liîrtie. El transformă, printr-un pro
ces minunat, paiele Bărăganului in caiete de dic
tando. Jumătate din cantitatea de paie era îna
inte pusă pe foc. 35 de vagoane intră acum zil
nic în fălcile malaxoarelor. Cel care furnizează 
materia primă este griul, prințul Bărăganului.

Așadar, dacă mergi domol cu șalupa pe Borcea 
dai puțin mai jos dc o altă surpriză. Cu doi ani 
în urmă se bateau aici pilonii unui șantier. Acijm 
se ridică inveșmintat în azuriu, reflectând parcă 
cerul, întreprinderea de prefabricate din be
ton. La 1 noiembrie anul trecut ca începea să 
producă, cu două luni mai devreme, tuburi pen
tru irigații. Nici nu se putea altfel. Aici e apă 
și tot aici e mult pămînt însetat de apă. Mai tîr- 
ziu produce confecții metalice, jgheaburi, stîlpi 
electrici.

Nu părăsiți cursul apei ! Cutezați mai departe 
și-o să dați peste o nouă minune: podul în 
construcție de peste Dunăre. Podul de la poarta 
de răsărit a județului care unește Bărăganul cu 
Dobrogea, care unește țara cu litoralul. Este o 
punte de oțel azvîriită peste Dunăre, o construcție 
masivă dar elegantă din metal și beton. Podul 
va avea la sfîrșitul construcției o lungime de 
1 450 m și o lățime a părții carosabile de 14.50 m. (Continuare în pag. a 3-c)

Stația de pompare a apei din Modelu-Călărași

Din punctul Călărașilor Dunărea și-a aruncat 
printr-un capriciu un braț pe stînga furind Bără
ganului o bucată. Și așa a rămas cit a fost istoria 
de lungă. Abia acum vin fiii Bărăganului și-a
duc corectivul impus de viața modernă. Ei mo
difică la Pietroiu geografia șl istoria locului. 
Au tăiat stuful alungind din hățișuri mistreții și 
lupii. Fluviul se apără dar drenajuri și diguri 
stabilesc un nou echilibru al apelor. In terito
riul eliberat dintre Dunăre și Borcea apare între
prinderea agricolă de stat Pietroiu. Cînd era 
aici numai un cort care adăpostea niște aparate 
de măsurat și cîțiva exploratori eroi, s-a scris 
despre aceasta un roman.

In „Falsul tractat de vinătoare*, Odobescu nu
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Imagine din stațiunea Amara

mește, printr-o analogie, Bărăganul — Arcadia. 
Arcadia e o țară imaginară de păstori senini, feri
ciți și puri. Au trecut cu veacuri înainte pe 
aici păstorii slavi și-au lăsat în urmă cuvinte, 
deprinderi și... cernoziomul. Destinul locului a 
fost cel agricol și în județul de azi departe de a 
păli el înflorește dus înainte de tractor și ma
șini perfecționate, de chimie și tehnica modernă 
a irigării. Plugarii ialomițeni sînt păstrători demni 
ai unei tradiții. Ei au în stăpînire cel mai fertil 
pămint al țării, grinarul, căruia ii mențin faima 
intactă. Ei pot să-ți arate șl dovezile de hărnicie.

V. TOSO

DRUM LMiG 
ACTIVITĂȚII CREATOARE
Săptămîna trecută a avut loc prima 

consfătuire cu conducătorii organe
lor județene de partid si de stat. 

Timp de două zile s-au analizat, cu mare 
atenție și cu spirit de răspundere, rezulta
tele activității pentru aplicarea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului și a mă
surilor privind noua împărțire administra- 
tiv-teritorială a țării și sarcinile de viitor 
ale comitetelor județene de partid și consi
liilor populare.

Conferința a relevat o dată mai mult 
una din caracteristicile fundamentale ale 
societății noastre socialiste anume că, ase
meni altor acțiuni de mare importanță șl 
acțiunea de îmbunătățire a organizării 
administrativ-teritorială a țării, inițiată de 
partid, s-a făcut în urma unei largi consul
tări cu masele de oameni ai muncii che
mați, potrivit bunului obicei încetățenit, 
să-și spună cuvîntul. In acest climat favo
rabil de confruntare a opiniilor, de dezba
teri publice, foarte multe au fost propune
rile și sugestiile. Realizările în scurtul răs
timp de la constituirea noilor organe de 
conducere ale județelor sînt evidente. Prin 
noua împărțire administrativ-teritorială au 
fost înlăturate și sînt în curs de lichidare 
verigile intermediare, activitățile paralele. 
S-au creat și se vor crea în continuare con
diții pentru așezarea după o mai bună 
chibzuință a economiei țării, de legătură 
directă a organelor de partid și de stat cu 
orașele și comunele din cuprinsul județu
lui.

Subliniind rolul de seamă ce revine co
mitetelor județene de partid și consiliilor 
populare județene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea sa arăta că „Or
ganele județene de partid și de stat tre
buie să desfășoare o muncă susținută pen
tru a asigura lichidarea hotărîtă a stărilor 
de lucruri anacronice, perimate, în vede
rea mersului tot mai hotărit înainte, pe 
calea desăvîrșirii construcției socialiste. Ele 
trebuie să creeze condiții pentru dezvol
tarea continuă a democrației socialiste, 
pentru participarea largă a tuturor cetățe
nilor patriei noastre — muncitori, țărani, 
intelectuali, fără deosebire de naționalitate 
— la elaborarea și înfăptuirea întregii po
litici a partidului și statului nostru'.

întreaga expunere prezentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucră
rilor consfătuirii este străbătută ca un fir 
roșu de grija pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a muncii politice și activității 
economice, stăruind amănunțit asupra fie
cărui compartiment de activitate, acordînd 
importanța cuvenită fiecărui fapt. In do
meniul agriculturii s-a insistat asupra ne
cesității de a se lua măsuri energice pentru 
grăbirea semănatului și celorlalte lucrări. 
Avem condiții pentru obținerea în acest an 
a unor recolte bogate de cereale, legume, 
plante tehnice. In viticultură și pomicul
tură va trebui să se ia măsuri hotărîte pen
tru lichidarea neajunsurilor care s-au ma
nifestat în anii trecuți.

Pornind de la realitățile existente și ți- 
nînd seama de necesitatea dezvoltării la ni
velul corespunzător a zootehniei din țara 
noastră, s-au dat o serie de indicații de 
mare însemnătate...... .Trebuie înțeles, a
spus secretarul general al Comitetului Cen
tral al partidului, că de sporirea rapidă a 
numărului de animale depinde asigurarea 
aprovizionării în condiții tot mai bune a 
populației cu carne, lapte și alte produse 
animaliere". Pentru aceasta sînt > necesara 
măsuri eficiente în primul rînd pe planul 
asigurării bazei furajere pentru cooperati
vele agricole, pentru toți producătorii.

Aprovizionarea populației cu produse a- 
limentare și industriale, buna deservire a 
populației sînt probleme cărora consiliile 
populare, organele comerciale și coopera
tiste trebuie să le acorde toată atenția, con- 
trolînd permanent și trăgînd la răspundere 
cu toată asprimea pe acei funcționari care 

A
(Continuare în pag. a 3-a)



ȘCOALA Șl FAMILIA

„Dacă cruți varga, strici copilul", 
•pune adesea mama unuia dintre ele
vii clasei a IV-a de la școala noastră 
din Vorona. Este ceva asemănător 
cu credința greșită că „bîta-i ruptă 
din rai". Mama despre care e vorba 
se mîndrește că-și ține fiul „din 
scurt", trăgîndu-i din cînd în cînd 
fi cîte o bătaie, bunăoară cînd a aflat 
că el fură ouă din cuibare ca să-și 
cumpere dulciuri. Dar rezultatele 
„educației" cu varga nu se văd. Sin

Taraful școlii generale de 8 ani din Fundeni, comuna Z&rnești, județul Buzău

BUNICII
LA ȘCOALĂ

Curios, nu ? Veți spune, poate, că 
nu au ce căuta la școală niște oa
meni împovărați de ani. Și totuși, 
într-una din după amiezile lunii 
martie, pe ulițele comunei Marga, 
bătrîni și bătrîne, îmbrăcați de 
sărbătoare în „duruțe" și „șube“ de 
pănură se îndreptau spre școală.

De fapt, ideea acestei întîlniri nu 
ne aparține nouă, cadrelor didactice, 
deși cunoaștem și noi că unul dintre 
motivele insucceselor noastre în 
educarea elevilor este neînțelegerea 
în atitudinea față de copii dintre 
părinți și părinții părinților elevilor 
noștri, nepotrivire pe care am în
cercat să o soluționăm cu ocazia vi
zitării elevilor acasă, nu însă cu 
prea mare succes.

Ideea ne-a fost sugerată la un 
lectorat cu părinții, cînd un partici
pant ne-a spus cam așa: „Noi vă 

gur la părinți, alintat, elevul cu pri
cina este de cele mai multe ori nesu
pravegheat. Mai zilele trecute, ma- 
mă-sa fiind plecată cu furca la tors, 
în sat, iar tată-său la serviciu, băia
tul a umblat pe drumuri, cu alții, în 
loc să-și pregătească lecțiile.

în bătăi și-a ținut băieții și C. 
Amăricăi, dar rezultate bune cu 
această metodă n-a avut nici el. îmi 
povestea mama elevei Amăricăi 
Floarea, tot dintr-a IV-a, că în iarna 
aceasta, dîndu-se ea pe gheață cu o 
covată și despicînd covata, a bătu
t-o tată-său de-i plîngeai de milă. Pe
semne că din bătăi a ajuns fata că 
leșină ușor Nu, bătaia nu-i mijloc 
de educație : și-apoi, organismul co
pilului e atît de gingaș.

Cuvîntul bun, îndemnul, sfatul stă
ruitor, iată ce trebuie. Nu demult, 
fiind hram în sat, am atras atenția 
școlarilor, cînd le-am dat drumul 
acasă, să-și vadă de treburile lor, să 
nu stea între „hramuri", dar a doua 
zi am aflat cu surprindere că un 
elev de clasa a IV-a, nesupravegheat 

înțelegem, este foarte folositor tot 
ce ne spuneți și vă dăm dreptate că 
așa ar trebui să fie dar, în punerea 
in practică a celor învățate de la dv. 
ne lovim de neînțelegerea bunicilor 
care, dintr-o iubire greșit înțeleasă, 
se opun de multe ori hotărîrilor 
luate de noi, părinții. Sînt de părere 
să-i chemați aici și pe ei ți să le 
spuneți ce este greșit în atitudinea 
lor"...

Ne-am adunat așadar în acea 
după amiază de martie să ne sfătuim, 
de-o parte noi, dascălii, și de cea
laltă ei, bătrînii satului. Din multi
tudinea problemelor educative, au 
fost puse în discuție doar trei: uni
tatea de vederi a părinților și bu
nicilor în procesul educării copiilor; 
păstrarea tradiției în port și lupta 
împotriva extravaganței în ținuta 
elevilor; necesitatea menținerii unui 
echilibru în pregătirea băieților și a 
fetelor.

Mai întîi, învățătorul Gh. Beg a 
luat atitudine față de acei bunici și 
bunicuțe grijulii care-i opresc pe 
„nepoței" să-și ajute părinții în 
muncile chiar și mărunte de acasă, 
obișnuindu-i cu lenea și cu toate 
de-a gata.

O atitudine asemănătoare o au 
mulți dintre bunici și atunci cînd e 
vorba de pregătirea lecțiilor, împo- 
trivindu-se categoric măsurilor 
luate de părinții școlarilor, adesea 
chiar în prezența copiilor. Au fost 
avertizați că asemenea greșeli se 
răsfrîng negativ asupra copiilor, care 

de părinți și luîndu-se după alții mai 
mari, a băut în voie vin și țuică. 
Apoi, amețit, a lovit la tîmplă cu un 
ciob de sticlă pe un alt copil, care a 
trebuit să fie dus la spital. Părinții 
au greșit lăsînd băutura pe mîna co
piilor, ba în cele din urmă le-au luat 
și apărarea.

în satul nostru, unii obișnuiesc să 
stea cu toată familia într-o singură 
cameră, folosită și ca bucătărie și ca 
dormitor. în această cameră se fac 
și petrecerile, se bea, se fumează, se 
spun vorbe nepotrivite de față cu 
copiii care aud și văd totul. După ce 
li s-a oferit pilda cea rea, ce efect 
ar mai putea să aibă varga asupra 
copiilor ?

Așadar, cuvîntul blînd. răbdător, 
dublat de exemplul părintelui este 
leacul care nu dă greș, iar părinții 
să nu uite că, așa cum bine scria 
cineva i „Familia este o școală fără 
vacanță".

înv. HARALAMBIE LUPU
comuna Vorona — Botoșani

pot deveni năzuroșî, nepricepuți la 
nimic, leneși, oameni slab pregătiți 
pentru piață.

Problema acordării unei griji ega
le în pregătirea atît a băieților cit ți 
a fetelor a fost analizată de prof. 
Trandafir Tămaș care, pe bună drep
tate, a observat că în ultimii doi, trei 
ani, se dă o atenție insuficientă pre
gătirii fetelor, unii părinți socotind 
greșit că și așa, după absolvirea ce
lor 8 clase, fetele se vor căsători, 
neavînd chipurile nevoie de o prea 
mare pregătire. Dat fiind însă faptul 
că localitatea Marga se află situată 
in imediata apropiere a două centre 
urbane, Caransebeș și Oțelul Roșu, 
tot mai multe fete, ca ți băieții care 
absolvă cele 8 clase ale școlii gene
rale, se vor îndrepta spre liceele sau 
școlile profesionale din aceste centre.

Participanții au fost întru totul de 
acord cu problemele dezbătute. Do
vadă stau numărul mare de bătrîni 
care s-au înscris la discuții și do
rința formulată de ei de a ne întîlni 
cît de des.

Intîlnirea s-a încheiat cu prezen
tarea diapozitivelor „Muzeul satu
lui" și a diafilmului „O zi prin 
București".

Așteptînd acum să vedem roadele 
acestei acțiuni, ne permitem să pro
nosticăm că ele vor fi dintre cele mai 
bogate.

Prof. DUMITRU JOMPAN
comuna Marga, județul Caraș-Severin

Cu vădită mulțumire dar și cu fi
rească modestie, Ion Dună, referindu-se 
la cel mai mare copil al său îmi spunea :

— Cred că mi-am făcut datoria. Are 
o meserie bună, e un om așezat și apre
ciat de cei din jurul lui. Nu mi-e rușine 
cu el. Să-i văd și pe ceilalți doi la ros
turile lor și atunci pot să spun că n-am 
trăit degeaba.

Aflînd că Stan Dună, copilul despre 
care îmi vorbea tatăl său, este cel mai 
bun tractorist de la S.M.T. Grivița, ju
dețul Ialomița, că este stimat și pre
țuit pentru munca și comportarea sa, 
am înțeles pe deplin cuvintele și mul
țumirea lui Ion Dună care într-adevăr 
și-a făcut datoria în privința acestui 
fecior. Ceilalți doi sînt și ei pe punctul 
de a-și face un rost in viață. Primul, 
Dună Florian, este elev, in ultima clasă, 
Ia Liceul industrial de metrologie din 
București, iar fata. Elena, la o școală 
profesională din Călărași.

încă de cînd erau mici. Ion Dună 
le-a îndrumat primii pași, le-a să4j* 
dragostea de învățătură, de cinste ș'i 
respect. Sfaturile și îndemnurile părin
ților au fost întotdeauna insoțite și de 
exemplul bun pe care cei trei copii l-au 
urmat cu cuvenita prețuire. Stan, Flo
rian și Elena au simțit, din prima clasă 
de școală, grija, căldura, sprijinul și 
dojana părintească. Stan iși amintește 
că, in clasa a treia, din cauza unor „prie
teni", căpătase cîteva note proaste, ba 
lipsise chiar și de Ia școală. Observind 
această schimbare, tatăl său a mers la 
școală, a stat de vorbă cu dirigintele, 
a aflat din ce pricină copilul său a 
scăzut la învățătură și, cu răbdare, 
fără bătaie și brutalitate, a vegheat la 
îndreptarea lui. Dragostea, grija, răs
punderea celor doi părinți le-au simțit 
pe tot parcursul anilor copiii lui leit 
Dună care într-adevăr poate să spună 
cu justificată liniște că și-a făcut dato
ria.

Mi-am amintit de vorbele lui Ion 
Dună, mai zilele trecute, cînd, poposind 
in comuna Jegălia, am aflat că Ruseanu 
Rada, elevă in clasa a VIII-a, nu mai 
vine de cităva vreme Ia școală. M-am 
interesat mai îndeaproape de acest caz 
și, din mărturisirile directorului de 
școală și ale citorva săteni, am putut 
să-mi dau seama cine poartă vinovă
ția. Neințelegind importanța covirși- 
toare a răspunderii ce-i revine unui 
părinte. Mița Ruseanu, mama elevei, 
a manifestat o îngăduință, de-a dreptul 
condamnabilă. încă de cînd era in cla
sa a cincea, Ruseanu Rada a început 
să nu-și mai facă cu regularitate lecțiile 
și temele și, cu asentimentul mamei 
sale nu se mai ducea, in acele zile, la 
școală. Sesizindu-se de aceste lipsuri 
și de oscilațiile ciudate in pregătirea 
elevei, profesorii au mers și-au stat de 
vorbă cu mama fetei. Intr-o zi l-am gă
sit acasă și pe Ion Ruseanu-tatăl, munci
tor la I.A.S., care știa de la soția sa că 
fata merge bine cu învățătura și că 
se duce în fiecare zi ia școală. Fiind 
pusă intr-o asemenea situație, mama, 
a justificat, fără să-și facă vreo pro
blemă de conștiință, că fata a fost bol
navă și că din această cauză a lipsit 
de la școală. Mai mult decit atît mama 
i-a satisfăcut adeseori fetei dorința de 
a fi Îmbrăcată in ton cu moda, iar in 
iarna aceasta n-a fost bal sau reuniu
ne la care să n-o ducă.

Procedind așa, neținînd seama nici de 
cuvintele soțului, nici de îndemnurile 
profesorilor. Mița Ruseanu n-a înțeles 
datoria ce-i revine in privința creșterii 
șl îndrumării unicului ei copil. Afirma
ția dumitale, tovarășă Ruseanu, „că o 
să trăiască fata și fără prea multă car
te" este cu totul greșită. Astăzi, în orice 
domeniu de activitate nu poți face 
nimic fără carte. Nici în agricultu
ră nu se mai lucrează ca odinioară. 
Obținerea unor producții sporite Ia 
hectar nu este posibilă fără oameni bine 
pregătiți, fără o muncă științifică. De 
felul cum vă achitați de marea răspun
dere ce vă revine în calitate de mamă, 
depinde viitorul fetei dv. Nu este încă 
tirziu să înlăturați greșeala pe care 
ați făcut-o pină acum,

OVIDIU MARALOIU
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nu-și îac datoria față ae populație. Trebuie 
înțeles odată că nu cetățenii sînt la dispo
ziția amaratului de stat și de partid, a func
ționarilor, ci invers.

Dezbaterea acestui bogat program de ac
țiuni — fie că este vorba de dezvoltarea 
economiei naționale pe o linie de maximă 
rentabilitate și eficiență, fie de măsuri în 
învățămînt, sănătate, în domeniul culturii 
și în alte sectoare de activitate — vădește 
cu limpezime grija partidului pentru îm
bunătățirea nivelului de viață al poporului, 
pentru progresul general al țării. Și ca de 
fiecare dată, cînd se iau hotărîri spre bi
nele celor mulți, al tuturor, în lumina do
cumentelor Congresului al lX-lea al parti
dului, întregul popor se simte părtaș din 
adîncul sufletului la înfăptuirea lor pînă la 
capăt.

(Urmare din pag. 1)

Cooperatorii din Miloșești ian In 1967 premiu!
I pe (ară la porumbul neirigat cu o producție 
de 5 600 kg la hectar. Cei din „Gheorghe Doja** 
alt premiu I pentru producția de floarea soarelui. 
Al treilea premiu I poposește la Albești unde la 
porumbul irigat se obțin 12 000 kg boabe la hec
tar Făcăienii cuceresc două trofee: cel mai 
mare premiu la gospodărirea satului și premiul
II la producția de lucernă irigată. Cifra e a- 
proape de necrezut. 180 000 de kg masă verde la 
hectar.

w
Ne aflăm oare în aceeași cimpie unde In zilele 

de arșiță călătorului istovit de umblet i se nă
zăreau in depărtare, plutind în lumina tremură
toare a zării orașe și tirguri ? Nu este o himeră. 
La Slobozia, capitala noului județ se ridică cea 
mai mare fabrică de ulei din țară dotată cu uti
laj de prim rang. La Fetești, — • fabrică de 
conserve de legume, una de nutrețuri combi
nate și un complex de ingrășarea porcinelor 
concurînd cu cele de la Modelu sau Căzănești. 
In Slobozia se înalță chiar aenm un spital mo
dern, la Fetești un liceu și in toate cele trei 
orașe 500 de apartamente.

In cele două părți din Bărăgan deținute de 
județul Ialomița agricultura împrumută de la 
industrie, ritmicitatea, caracterul intensiv, pro
ductivitatea, înnobilarea efortului fizic prin teh
nicizare. In decursul viitorilor trei ani se vor 
amenaja in sisteme moderne de irigații peste 
80 000 de hectare. In 1973 suprafața totală irigată 
va fi de 250 000 hectare adică trei sferturi din 
suprafața județului.

„Bărăganul țintește să dea o nouă strălucire 
vechii tradiții de fruntaș al țării in producția de 
cereale** — spunea de curind Vasile Marton, pre
ședintele Uniunii județene a C.A.P. După toate 
semnele de pină acum așa va fi.

S.M.T. din Roseți a efectuat întregul sorti
ment de lucrări cerut de cooperative. Producția 
globală de grîu a cooperativelor agricole pe 
care le deservește a fost depășită anul trecut 
cu 3 651 de tone, iar cea de porumb cu 4 321 de 
tone.

★
Mergeți de-a lungul Dunării sau a lalomițet, 

mergeți pe drumul de fier ce taie Bărăganul în 
două și o să dați de toate acestea și de multe al
tele care fac la un loc numele unu'a din cele 
mai complexe județe ale țării — Ialomița. __ 4

FOICICA
DE
PORUMB

Cooperativa meșteșu
gărească din Peciul Nou 
— Timiș folosește pentru 
împletituri o materie 
țSjimă originală: foile 
de porumb. Două sute de 
meșteri, lucrînd la domi
ciliu, mai ales în timpul 
iernii, împletesc din foi 
de porumb coșulețe, po
șete, fructiere și tăvi. 
Elegante, decorative re
zistente (au fost prezen
tate și la Expoziția 
U.C.E.C.O.M.) aceste o- 
biecte sînt foarte căutate 
la export, pentru Olan
da, Italia, Danemarca, 
Spania și chiar pentru 
America. Da, strănepoții 
cucuruzului adus de 
peste ocean de către ma
rinarii lui Columb fae 
o vizită prin ținuturile 
de baștină în chip de 
împletituri. Iar în buzu
narele meșterilor din 
Peciul Nou intră, anual, 
de pe urma valorificării 
în acest chip a foilor de 
cucuruz, un milion de 
lei.

încurajați de rentabi
litatea împletitului, se 
gîndesc acum să valori
fice o altă materie primă 
la indemîna multora i 
șovarul, un soi de fîn de 
baltă. Din șovar se pot 
împleti șezuturi pentru 
scaune și există o primă 
cerere din Italia de zece 
mii de bucăți.

Nici cooperativele a- 
gricole dirț județul Timiș 
nu se lasă mai prejos 
decît cele meșteșugărești, 
cînd e vorba de extinde
rea activităților econo
mice prin punerea în va
loare a unor rezerve a- 
parent neînsemnate. Tot 
la Peciul Nou, pe 10 hec
tare de teren neproduc
tiv, cooperativa agricolă 
își face o plantație de ră
chită pentru împletituri. 
Un hectar de răchită 
prelucrată va aduce 
50—60 mii lei venituri. 
CARTIMEX-ul a asigu
rat Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole 
că posibilitățile de ex
port sînt nelimitate.

începe producția la 
scară industrială a mă
turilor din sorg (coope
rativele agricole Feren- 
dia, Gătaia, Șipet și Ot- 
vești) iar în alte unități 
a măturilor din nuiele, 
a cozilor pentru unelte, 
a aracilor și cărămizilor.

In total, activitățile a- 
nexe vor aduce coope
rativelor agricole din ju
dețul Timiș un venit a- 
nual de aproximativ 60 
milioane lei.

N, VLAHU

C.A P. Chendu Mare, Județul' Mureș : modele de 
coșuri destinate exportului

ȘTIAȚI CĂ
...larvele de albine se folosesc in a- 

limentația umană 7 Cunoscutul api
cultor francez, Alin Caillas dă citeva 
date importante, referitoare la o- 
ceastă problemă, in revista apicolă 
„L'abeille de France".

Se țtie că o parte din americani 
mănincă cu poftă albine prăjite sau 
la grătar. In Canada au fost făcute 
cercetări pentru folosirea larvelor in 
alimentație după rețete care să satis
facă toate gusturile. Unele dintre ele 
indică prepararea larvelor la cuptor, 
in unt, afumate, marinate sau ames
tecate cu țuică. Pasiunea consumato
rilor pentru carne de albine se ex
plică prin conținutul excepțional de 
bogat al acestora. Compoziția lor, 
puțin cunoscută in detaliu, cuprinde 
in jurul a 15 la sută proteine, 3 sau 
4 la sută lipide și in cantități foarte 
mari vitaminele A fi D. Dacă am 
combina substanțele nobile care se 
găsesc in polen, lăptișor, miere ți in 
larve, am obține un cocktail fără ase
mănare prin bogăția sa, valoarea bio
logică, acțiunea de activizare a func

țiilor organismului.
Oamenii primitivi găseau in fagurii 

cu larve cel mai bun remediu pentru 
toate bolile lor. Și azi există aseme
nea practici (in Etiopia, de pildă) și 
ele nu mai par de domeniul fantasti
cului nici in alte țări.

Astăzi se experimentează posibili- 
/tatea adăugării larvelor de albine la 

preparatele din lăptișor, adăugin- 
du-i-se, astfel acestuia, vitaminele A 
și D.

• M. F.

ALBINA vă

informează

NOI

PRODUSE

CHIMICE

PENTRU

ZOOTEHNIE

Printre cele 60 de o- 
biective noi ce se con
struiesc în cadrul indus
triei noastre chimice se 
numără și unități care 
vor produce vitamine 
zootehnice, nelipsite as
tăzi în tehnica modernă 
de creștere a animale
lor. Produsul finit, cu
noscut sub denumirea 
de Zoofort va fi realizat 
în cadrul unei mari sta
țiuni de condiționare a 
vitaminelor, microele- 
mentelor. aminoacizilor, 
tntioxidanților, substan
țe care joacă rolul de 
biostimulatori. Această 
stațiune va fi dotată cu 
instalații de un înalt ni
vel tehnic. Produsul fi
nit va fi deci un complex 
de vitamine, de antibio
tice, acid nicotinic, coli
nă. microelemente, coc- 
cidiastatice, obținute în 
unitățile unei noi ra
muri industriale, aceea 
a vitaminelor zooteh
nice.

Experimentările au a- 
rătat că noul produs 
complex reduce consu
mul de furaje specifice 
cu circa 30 la sută iar 
perioada de creștere și 
îngrășare sporește cu 
circa 20 la sută. Zoofor- 
tul, acest concentrat de 
vitamine, va fi adminis
trat prin folosirea unor 
suporturi ca furaje com
binate în care intră ca 
elemente de bază : făina 
de porumb degerminată, 
făina de lucernă, făina 
de carne, făina de peș
te și produsul cel mai 
important — drojdia fu
rajeră. Aceasta din ur
mă se fabrică prin pre
lucrarea unor deșeuri 
lemnoase și a leșiilor 
bisulfitice rezultate la 
fabricile de hîrtie și ce
luloză. Foarte bogată în 
proteine, drojdia fura
jeră conține circa 40—48 
la sută din această sub
stanță și constituie baza

hrănirii animalelor ti
nere. O dată cu dezvolta
rea industriei de vitami
ne furajere se dezvoltă 
și fabricarea drojdiei 
furajere. In acest scop 
se prevede construirea a 
încă două instalații de 
acest fel la fabricile de 
celuloză și hîrtie de Ia 
Bacău și Piatra Neamț, 
care vor avea o capaci
tate anuală de circa 
6 000 tone fiecare

Chimia în slujba a- 
griculturii își va spune 
deci tot mai mult cu- 
vîr.tul. In viitor vor a- 
părea noi produse chi
mice pentru sectorul zo
otehnic o dată cu crearea 
de noi complexe fu
rajere. Se prevede ca 
în 1970 stația de con
diționare a vitaminelor 
să atingă parametri 
proiectați obținTndu-se 
16 500 tone de Zoofort. 
Totodată, va crește și 
cantitatea de furaje 
combinate produse de 
unitățile Consiliului Su
perior al Agriculturii. 
Dacă în perioada ur
mătoare, Zoofortul va fi 
administrat doar păsări
lor și bovinelor tinere, 
dezvoltarea considera
bilă a industriei de vi
tamine zootehnice va 
face posibilă folosirea 
intensivă a acestuia în 
întreg sectorul de creș
tere a animalelor.

FLUVIUL 
ALB

1 O floare de munte pe 
fundalul Pietrelor-Do
amnei. aceasta este em
blema comercială a fa
bricii de conserve din 
lapte „RARĂUL" din 
Cimpulung-M oldove- 
nesc, marcă ce s-a im
pus datorită produselor 
de calitate superioară 
livrate pe piața internă 
ți externă.

Calitatea superioară a 
untului, livrat anul tre
cut in Japonia, produs 
ce păstrează aromele 
inegalabile ale pășunilor 
de sub Rarău și Giuma-- 
lău. a grăbit primirea 
unei noi comenzi, de 
astă dată mult mai 
mari, pentru depărtata 
țară a crizantemelor si 
electronicii. Cunoscuta 
exigență a consumato
rilor japonezi a consti
tuit pentru colectivul fa
bricii îndemn la crește
rea cotelor calității. Spe
cialiștii in fabricarea 
untului au luat măsuri 
pentru optimizarea pas- 
teurizării smintinii și a 
șarjelor de fabricație.

Recent, fabrica a în
registrat trecerea prin 
instalațiile secțiilor a 
impresionantei cantități 
de 200 milioane Litri 
lapte. Un adevărat flu
viu de materie primă, 
pentru al cărui trans
port, de la producători 
la rampa de recepție a 
fabricii, autocisternele 
au parcurs distanțe e* 
gale cu de 40 ori încon
jurul globului pămîn- 
tesc.

Foto și text:
F. MICHITOVICI

Prima operație Ia care este supus laptele livrai 
fabricii „Rarăul*: stabilirea conținutului de gră

sime
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Anchetă folclorică la Teregova, județul 
Caraș-Severin. E sărbătoare (a treia du
minică din martie) așa că oamenii sînt pe 
la casele lor și informatorii, cei care ur
mează să prezinte cîntece, jocuri sau o- 
biceiuri, sint găsiți și aduși repede la 
școală. Vin pe rînd : Gheorghe Copăceanu 
(58 de ani) Ana Copăceanu (74 de ani). 
Ana Berzescu (76 de ani), apoi Valeria 
Berzescu, nevastă tinără și frumoasă, cân
tăreață cunoscută aici în Valea Timișului, 
gătită cu un costum care iți ia ochii. Este 
scoasă la soare și i se fac cîteva fotografii 
color, pentru Institutul de etnografie și 
folclor.

Primul „anchetat" este. Gheorghe Copă
ceanu. I se apropie microfonul și întrebă
rile curg : cîți ani ai, ce profesie, căsătorit 
sau nu, cîți copii, pe unde ai umblat prin 
țară, ce jocuri sau cîntece știi ? etc.

— Nu te pripi șî răspunde clar, îl in
vită prof. Romulus Vălcănescu.

— D-apoi, C-am făcut războiul și-am 
lucrat „cinsprece" ani în subteran, nu mă 
tem eu dintr-atîta !

Copăceanu, minere pensionar, are trei 
feciori și un nepot pe care i-a învățat să 
cînte sau să joace. Plin de energie și de 
umor, acest tată și bunic : „Eu de viață 
nu mă satur și-o să mai trăiesc o sută de 
ani. Văd Ia cămin toate filmele, da’ nu 
mai am loc că mă-mping copiii — dă-te la 
o parte, moșule, că-i rîndul nost’".

— Și baba mea joacă, zice Copăceanu. 
De aia noi, bătrinii, n-ar trebui să fim lă- 
sati chiar deoparte. Care mai sîntem în 
putere și ne place a juca. Numa’ s-avein 
unde.

Ghicim în acestea un reproș făcut că
minului cultural. Cu alte cuvinte, de ce 
să nu activeze și o echipă de dansuri a 
bătrinilor ? In Teregova, ca și mai sus, la 
Vălișoara sau la Borlova, sint destui a- 
matori.

— Ce jocuri cunoști ?
— Briul, Iedera, Cîrligul, Călușarul.
— Zi-ne ceva din cîntecele pe care spui 

că le știi.
Copăceanu zice cîteva cîniări vesele, cu 

flăcăi pe care mîndrele, prudente, caută 
să-i țină la distanță, și cu bărbați întorși 
acasă pe neașteptate. Satiră de cea mai 
bună calitate, condensată în cîteva ver
suri.

— Acum te rog să ne spui, dar pe în
delete, cum se fac nunțile în Teregova, ce 
strigături sînt sau urări, ce obiceiuri și 
care este înțelesul lor.

— Apăi cu nunta e treabă grea, începe 
informatorul, că pentru înmormîr.tare te 
gătește în trei zile, da’ pentru însurătoare 
îți trăbă două, trei luni.

în cele arătate de Copăceanu, sînt cî
teva lucruri interesante. Cînd , se fac 
„cinstele" se dă în dar și un cocoș viu 
fărbuit, adică vopsit. In anumite mo
mente ale nunții, apar și mascații, întoc
mai ca Ia carnavalurile populare de pri
măvară. Govia prefăcută — falsa mireasă 
scoasă la început — este de obicei o babă 
(„Ne face țîrcus. că noi ni s bătrîne", ex
plică rizînd Ana Berzescu).

Reiese însă că. Ia Teregova, cîntecele 
de nuntă s-au pierdut. Nu mai sînt cu
noscute nici cîntecele colăcarilor (dîrzari, 
cum li se spune aici), nici cintecul iertă
ciunii. Nunțile au pierdut astfel frumuse
țea și solemnitatea lor. Fenomenul este 
prezent din păcate și în alte părți. Uneie 
ansambluri folclorice au reînviat vechile 
obiceiuri de nuntă, aducîndu-le în scenă. 
La Făget, la Satchinez, după cum spunea 
lector univ. Gabriel Manolescu, oamenii 
au ascultat cu lacrimi în ochi orațiile ve
nite din moși-strămoși. De ce nu s-ar pro
ceda astfel și la Teregova ?

în prezența prof. dr. docent Ovidiu Pa- 
padima și a prof. dr. docent I. C. Chiți- 
mia, au fost anchetate, cu privire la obi

ceiurile de înmormîntare, bătrînele satu
lui. A fost imprimat pe bandă de magne
tofon și transcris fonetic în carnete „Cân
tecul zorilor", care se zice in faptul zilei. 
Ia fereastra răposatului, cu fața către răsă
rit :

Cocoșei cîntară, 
Zori mi se vărsară, 
Toți se deșteptară, 
Numai Ion nu e — 
El mi-o adormitu 
Somn nepomenitu...

Și bocitoarele roagă zorile să mai întîr- 
zie, să nu se grăbească, incit cel stins din 
viață să aibă timp să se gătească pen
tru „călătoria cea mare".

S-a constatat cu nenumărate prilejuri și 
este acum îndeobște cunoscut că, dintre 
toate cîntecele ceremoniale de înmormîn
tare, cîte se cunosc pe pămînt, cele mai 
frumoase — așa cum se întîmplă și cu 
alte specii folclorice — sînt ale românilor. 
Varianta teregoveană a „Cântecului zori
lor" a impresionat și ea prin virtuți po
etice.

Cu o seară înainte, Ia închiderea coloc
viului folcloric organizat de Universitatea 
din Timișoara, cunoscusem și alte cîntece 
ceremoniale bănățene. Fuseseră prezentate 
in aula mare o serie de filme, printre care 
„Bradule, brăduțule", despre ritualul de 
înmormîntare a unui tînăr (comuna Me- 
liadica). Drama inorții premature a unui 
tînăr, căpătînd proporții cosmice, adună 
tot satul în jurul familiei cernite. Se ape
lează la elementele naturii. I’n brad, re

tezat cu securea, așa cum t 
secerat din viață, este împoi 
gliei și purtat de bărbați in 
iului funerar :

Brade, brade, 
Să-mi fii frate, 
întrnde-ți, întind 
Eu să le pot prin 
Virfurile tele. 
Să trec peste ele 
Marea în cea par 
Ce lumea-mi deși

l’ămîntul, care ne ține pe 
vocat in „Cîntec de petrecut i

Pămînte. pămînti 
D-astară-nainte 
Tu să-mi fii pâri 
Să nu te grăbește 
Să mă putrezești.

Poezia de înaltă simțire, i 
fuite generație de generație, 
rQmâni și înnobilează deopot 
iele capitale ale existenței ui 
terea, căsătoria și moartea. N 
nic nici un efort de a fora to, 
în zăcămintul de frumuseți 
înaintași. De fiecare dală 
ceva. Ancheta întreprinsă 1 
după marele simpozion de 1 
de fapt un veritabil colocviu 
de comunicări și 5 filme) 
nestemată la tezaurul nost:

NICOLAE <

FESTIVALUL DE TEATRU „I, L. CARAGIALE~

CE NE ARATĂ REPERTO
RIUL UNOR FORMAȚII

A trecut puțin timp de la finala celui de al VUI-lea Con
curs și iată că artiștii amatori se află din nou intr-o amplă 
confruntare.

De curînd s-a dat startul pentru pornirea celei de-a V-n 
ediții a Festivalului de teatru „I. L. Caragiale“, manifestare 
devenită tradițională și una din acțiunile de seamă în viața 
artistică a satelor noastre.

Teatrul de amatori de la sate se adresează azi unui pu
blic cu gustul evoluat, unor spectatori care urmăresc teatru 
pe micul ecran și au deci posibilită^ de confruntare a piese
lor prezentate pe scena căminului cu cele ale teatrelor pro
fesioniste. Actorii amatori nu se mai pot sprijini doar pe 
entuziasm și intenții bune. Sătenii pretind de la ei nu o 
reproducere verbală a unui text, ci vor să vadă pe scenă 
artă adevărată, confruntări de idei, vor ca jocul să nască 
emoții, să dezvolte sentimente nobile in rîndul celor din sală.

Cu ce repertoriu se vor prezenta pe scenele festivalului 
și ce probleme ridică acesta în actuala ediție a bienalei de 
teatru ?

Repertoriul J 
st. rtă pentru 
ne oferă posibt 
și maturității a 
și asupra preft 
prinse în rept 
(din trei foste 
Sălaj) se desp 
care dezbat pre 
noastră, piese 
seamă la educa 
stituie repertor. 
au ales piesa 
viața cooperato 
portare (în căzu 
dind un aspru i 
oameni, de via 
alături de preș 
ci oameni ade 
Pie&u A doua n 
în' repertoriul 
aduce pe scena 
țișînd un perse 
trăiește este coi 
rea lui cu a dou

Piesele care < 
pentru libertate 
se află în atei 
Piesele Iancu 1<

Legămînt
Pe cei care-au murit, eu i-am slăvit, 
Și-am înflorit din flacăra lor pură, 
Poporul meu, te simt întreg în ei
Și m-ai crescut întreg, pe-a lor măsură 1
Ce pot să-ți dau în schimb ? Inima mea,
In care ard făcliile Doftanei,
Și ride al partidului stindard,
O, patrie, mai viu, cu cit trec anii !
Sufletul meu, ca floarea ce suie din pămînt,
Ti-1 dau, precum șuvoiul iși taie vad spre rîu
Căci tu, Partid, scăpare mi-ai fost de la urît
Și-ai pus în lanțuri moartea și nopții i-ai pus friu !...
Reverse-șî primăvara petalele din zbor,
Peste dureri de veacuri, ce-au ars inima mea,
O, patrie iubită, cînd sui spre viitor,
Pornești, ca din cascade, tot clocotul din ea...
O, dă-mi acum puterea să plîng de bucurie, 
Că de durere plîns-au, prin veacuri, bunii mei,

Ci eu atunci mi-oi face întreaga datorie, 
De-oi făuri aievea tot ce visară ei !
Da, de va fi nevoie și sîngele mi-oi da,
Lovind dușmanul ce-ar pîndi cu ură,
Frumusețea ta, o patria mea,
Izvor de bucurie și căldură 1
Oricît ar fi de chipeș, sau de sfint,
Oricîtă miere ar avea pe gură.
De s-ar ascunde-n cer, ori sub pămînt,
L-oi prinde batăr cu o lovitură...
Și de-oi cădea lovind cumplit dușmanul,
O, patrie, va fi o sărbătoare !
Căci, cel ce jertfă dă, slăvf.id Partidul,
Trăiește-n veci 1 In veci el nu mai moare !...

TRAIAN IANCU

Familia Scarlat Canta intră în posesia diamantului negru în urma 
omorului făptuit de Chiriță Drăcea, slujitorul lor, asupra fratelui lui 
Scarlat, Gheorghe Canta. Zulnia Canta vrea să pună mina pe domnie 
dind giuvaerul ca peșcheș turcilor. încearcă să atragă și pe fata lor, 
Zoe, în planul său, dar aceasta impotrivindu-se. Scarlat și Zulnia în
fiază în locul ei pe Ilinca lui Onofrei. La castel, e prezent însă hai
ducul Alexa Cerbu, logodnicul Ilincăi. Zoe îi înmînează lui Alexa un 
răvaș, să-l ducă la unchiul ei. Alexandru. Alexandru sosește la castel 
și cere să-și vadă nepoatq.. Adormită de un praf strecurat de Zulnia 
in pahar, Zoe nu reușește să-i spună păsul său. De-abia după ce Ale
xandru plecase, Zoe își revine și, ajutată de Alexa fuge călare din 
castel încercînd să-l ajungă din urmă. Intre timp, Alexa și ceilalți hai
duci sînt biruiți și luați de poteră. Pe drumul spre ocnă, întilnesc pe 
Drăcea, care, din porunca Zulniei, o prinsese pe Zoe. Zulnia dă ordin 
de plecare spre schitul Durău. Se abat pe la mănăstirea Pîngarați, 
după care pornesc cu toți la drum sp^e lași. Haiducii se țin pe urmele 
lor. le ies în cale si iau una din cele trei trăsuri.

giuvaericale l-a oprit N 
ceata lui. Se arăta foarte 
zînd că acolo se afla diarr 
In schimb, pe Alexa îl cc 
răciunea : Ilinca rămăsese 
nile lui Drăcea și a cneagl 
Spre ziuă, haiducii, s-au 
post de lîngă Piscul Șoimi 
deschis caseta lui Scarlat 
găsit trei pungi de galbeni 
vaericale, cîțiva nasturi de 
urmă de diamant. Neicu s-.

La primul popas, Zulnia a coborît și, 
mînioasă, s-a îndreptat spre Drăcea, 
i-a smuls gîrbaciul din chimir și l-a 
croit de zeci de ori, cu mînie. cu sete, 
cu deznădejde, cu ură.

— Ai spus că ai ucis haiducii... Na I 
Că m-ai scăpat de Alexa... Na ! De ce 
te-am trimis, mișelule, la Tg. Ocna. Na! 
De ce, neghiobule 7 Na !... Na I

In loc să se înfurie și, cît era de voi
nic, s-o turtească dintr-un pumn, Chi
riță Drăcea se tîra în genunchi, îi pupa 
tălpile și-i cerșea iertare. Se fericea 
că-i atît de înțeleaptă îneît nu-1 alunga 
de la castel și nici nu-1 denunța cum 
a pus stăpînire pe diamantul negru.

— îți sărut picioarele și-ți jur, cum 
ți-am mai jurat, că eu îți pun pe cap 
coroana domnească. Au nu eu ți-am 
dat ideea domniei cu ajutorul giuvaeri- 
calei 7 Oare nu eu l-am... Acum cînd 
avem diamantul negru, doamna și stă- 
pina mea, să ne mai speriem de niște 
țărănoi haiduciți 7 Unde-f demnitatea,

doamnă 7 Unde-i încrederea cu care 
m-ai blagoslovit cînd am plecat spre...- 
Grigore Canta 7

Asemenea întrebări de subțire do- 
jană, Zulnia le primea ca pe niște jun- 
ghiere în inimă. Iși dădea sama că 
soarta ei s-a legat, prin diamantul ne
gru, de soarta lui Chiriță Drăcea. Tre
buia să tacă. Altminteri se afla ceea 
ce nu trebuia niciodată să se afle : cum 
a ajuns diamantul negru în mîinile ei. 
Dacă se află de asta după luarea dom
niei, treacă-meargă ; dar dacă se află 
înainte, totul e pierdut.

Cap. XI Incarcuiți în Piscul 
Șoimului

Acolo, la podul de la Vaduri, ceata 
lui Neicu a deschis cuierele și, la lu
mina torțelor, a împărțit sătenilor să
raci și bătrînilor nevolnici banii și 
lucrurile boierești. Sipetelul cu bani și

« I

diAmi
Român

de tare că era gata să aru 
Bistrița. Printre haiduci, ni 
nu arăta prea, trist.

— N-avem ce-i face : cor 
tălia pînă le smulgem diama

— Și pe Ilinca, a' adăugi 
de astă dată, înțelegînd pe 
bucuriei lui Alexa : scoțînd 
negru din mîinile Zulniei, i 
Ilinca.

Din piscul Vulturilor au p 
zile, ca dintr-un turn. Se ’ 
Valea Bistriței pînă la Pînga 
la Piatra Neamț. Dar tr 
Scar lat Canta nu s-au mai i
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concurs are o însemnătate deo- 
espective, iar analiza lui

dor în 
a echipelor.
de a trage concluzii asupra orientării 
a instructorului și a formației precum 

•r spectatorilor. Parcurgînd piesele cu
celor peste 200 de formații teatrale 
ale regiunii Cluj, azi județele Cluj și 

9 orientare accentuată spre acele piese 
de etică și de comportare în societatea 

rin mesajul lor aduc o contribuție de 
'nevilor. Din cele 59 de titluri care con- 
națiilor amintite, cele mai multe echipe 
de Valentin Munteanu, inspirată din 

jricoli. Piesa ridică o problemă de com
ată al unui președinte de cooperativă), 
<ent celor ce se ingîmfează, ce se rup de 
iemonstrînd că, în momentele dificile, 
nu vor fi lingușitori și falși prieteni 
care nu-l vor lăsa să se prăbușească, 

de același aaitor figurează, de asemenea, 
• formații șt a fost aleasă pentru că 
nortantă problemă de atitudine, înfă- 
re a trădat cîndva un partizan și deși 
t de ai săi ca un om mort, iar sinucide- 
■te.
sc momente din lupta poporului nostru 
lependență națională și dreptate socială 
iui mare număr de echipe de teatru. 
tagiu, de Paul Everac, și Capul Brîn-

covenilor, de Mihai Georgescu și-au asigurat un loc însemnat 
în actualul festival. Unele echipe insă, cum ar fi, bunăoară, 
cea din comuna Ciurila, după cum ne mărturisea și Marius 
Bud, metodistul cu problemele de teatru de la Casa jude
țeană a creației populare, nu au încă posibilități artistice de 
a prezenta in bune condiții o piesă de factura celei intitulate 
Capul Brîncovenilor. Unii instructori, deși formațiile pe care 
le conduc au condiții modeste, s-au orientat și de astă dată 
spre piese mari, pretențioase și dificile de realizat de către 
echipele respective. Ne îndoim că formația de teatru din 
comuna Săvudisla, județul Cluj, va putea prezenta un spec
tacol de o ținură adecvată cu piesa Intrigă și iubire de 
Friedrich Schiller, sau că formația din Prodănești, va reuși 
să prezinte, la tin nivel artistic corespunzător. Jocul de-a 
vacanța de Mihail Sebastian.

Orientarea unor instructori spre piese care depășesc po
sibilitățile artistice ale formațiilor respective, orientare care 
deschide portița diletantismului în mișcarea teatrală de ama
tori, se semnalează și în alte locuri. In comuna Ținea, jude
țul Bihor, echipa de teatru a căminului cultural, cu interpreți 
entuziaști dar încă lipsiți de experiență, pregătește o come
die pretențioasă ca Sfîntul Mitică Blajinul iar o formație a 
cooperativei de consum din aceeași localitate a pus în scenă 
Revizorul de Gogol.

Oare nu orientarea spre piese care au depășit posibilitățile 
actorilor a fost cauza insuccesului, a demobilizării șl apoi a 
destrămării unor formații teatrale după edițiile trecute ale 
festivalului 7

Vorbe din popor și tîlcurile lor
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pentru 
>s cre- 
negru.

i amă- 
n mîi- 
Zulnia. 
a adă- 
Licj au 
a. Au 
’a giu- 
ar nici 
iat așa

ieri. Neicu socotea c-or fi luat drumul 
prin Audia și Pipirig, iar de aici, prin 
Tg. Neamț și Pașcani, spre Iași. în 
seara celei de a patra zile, i-a trimis pe 
Alexa și Ceterașu, îmbrăcați ciobani, 
pînă la Audia și Pipirig, dar n-au aflat 
uimic.

— Parcă i-a înghițit pămîntul I
— în schimb pe noi ne cată, de zor, 

poterașii. Scotocesc satele, casă cu casă, 
în fruntea lor s-a așezat1 însuși căpita
nul Drăcea.

ItI/l KECRV
DUMITRU ALMAȘ

olul în 
Alexa

im bă

iterașu, 
pricina 
mântui 
>t și pe

. cîteva 
i toată 
și pînă 
ile lui 
e nică-

— Dacă jivina asta spurcată-i aici, 
înseamnă că și diamantul e tot aici, a 
lămurit Neicu.

Mai multe au aflat cei doi îndată ce 
s-au dus la Viișoara.

— Jupînița Zoe crede că-s închiși în 
mănăstirea Pîngarați și ne povățuiește 
să adunăm țăranii din Hangu și să lo
vim mănăstirea.

— Ca să ne dăm de bună voie în mîi- 
nile poterașilor ?

— N-au arme prea multe și nici, mu
niții. Au doar douăzeci de arnăuți.

— Dar călugării ?
— Niște fricoși !

— Ceva de-a!e gurii, să prindem pu
teri... a poftit Ceterașu, pierzîndu-și 
răbdarea.

Ursu a sărit, a depărtat focul și a 
scos halci aburinde de berbec fript haî- 
ducește. După cîteva înghițituri, Alexa 
a rîs :

— De-am avea . 
praznic haiducesc am ține aici, sub Pis
cul Șoimului...

— Este I a tras 
vorul de sub stîncă.

— Cînd avem „sipețelul" lui 
avem și vin, a rîs Neicu. Păcat 
mântui ne scapă, ne scapă 
parc-ar fi nada ciracului.

Au mîncat toți, zdravăn și-au băut 
cu sete. Ca o licoare furnieîndă vinul 
li s-a prelins cu viclenie în inimă, pe 
unii vesellndu-i, pe alții întristîndu-i. 
Au povestit. Au cîntat. Au tăcut și s-au 
gîndit.

— Dar unde țin diamantul negru ? 
stăruia Neicu, urmărit de același gînd.

— Zoe zice că Zulnia îl poartă la 
gît, intr-un medalion.

— Fiu-fiu 1 a fluierat Ceterașu ; asta 
înseamnă că numai cine s-o învrednici 
să strîngă cneaghina în brațe poate 
avea parte de giuvaericaua dracului...

— Ssst 1 Ia... Foșnet, pași., opri A- 
lexa vorbirea.

— Caii l arătă Ursu spre malul Bis
triței, unde poterașii le înconjurau caii.

Au sărit toți, ca unul, în picioare. Dar, 
de jur împrejur, au trăsnit focuri de 
flintă și-au lucit, usturător, iatagane 
încovoiate.

— Sus, pe cleanțuri ! a poruncit Nei
cu. Altă scăpare nu-i...

Se retraseră în grabă, trăgînd din 
pistoale. Numai Neicu și Ceterașu, co
tind printr-un hogaș, au răzbit afară 
din încercuire. Ceilalți, luptînd de după

și niște vin... Ce mai

Ursu o ploscă din iz-

Canta, 
că dia-' 
mereu,

stînci, de după brazi, de după cetini, au 
urcat pe stincile cele mai înalte din 
Piscul Șoimului. Au încercat să co
boare printr-un gîrlici” strimt și foarte 
povîrnit, dar poterașii i-au întîmpinat 
și acolo cu dese focuri de flintă. Astfel, 
patru din oamenii lui Neicu s-au tre
zit închiși în Piscul Șoimului, ca în- 
tr-un turn. Au înălțat, repede, un para
pet din stînci și lemne la capătul 
jgheabului, așa că nici poterașii nu pu
teau sui pînă la dînșii, nici ei nu pu
teau coborî decît dacă săreau, de la 
două sute de coți înălțime, de-a drep
tul în apa Bistriței. .Erau prizonieri ; 
dar se puteau apăra, cu pietre și stînci, 
unul împotriva a douăzeci. Numai 
hrană și pietre sa fi avut și rezistau aici 
și un an.

— Aaah I Neicule, mormăi Urșu. Zi
lele noastre, în mîinile tale se află. 

-Dacă ești vrednic căpitan de ceată ne 
scoți de-aici. Dacă nu, aleluia I...

A doua zi, colbui^ nădușit de căl
dură, ostenit de drum și de nopțile de 
veghe și alergătură, căpitanul “ 
s-a înfățișat înaintea Zulniei 
mare biruitor i

— Așa cum am făgăduit,

Drăcea 
ca un

— Așa cum am făgăduit, mărită 
doamnă, am încercuit tâlharii ! în două- 
trei zile leșină de foame ori mor de 
sete în Piscul Șoimului.

— Nu ma amăgești, și de data asta, 
cu vorbe mari ?

— Jur că spun adevărul. Am condus 
eu însumi poterașii și-am lucrat așa de 
tainic, că n-a aflat nimeni, nimeni, 
stăpîna și doamna mea.

Pentru a reda imagirea 
unei mulțimi imense, exis
tă în limbajul poporului 
nostru expresii pline de 
miez și de farmec poetic. 
Una, mai ales, dintre ele, 
are o mare putere de evoca
re: este tocmai aceea care ne 
reține acum atenția și care, 
prin elementele ei alcătui
toare, ne înfățișează, o dată 
cu priveliștea unei bogății 
vegetale, imaginea obiecte
lor sau a lumii comparate i 
„cită frunză, cită iarbă...*

Faptul că marii noștri 
scriitori apelează, în operele 
lor, la această expresie do
vedește — dacă mai era ne
voie de aceasta — strălucita 
ei calitate de a ne aduce în 
fața ochilor tabloul viu al 
unei anume realități.

Vă amintiți, desigur, cum 
Ion Creangă, vrînd să zu
grăvească în Povestea lui 
Harap Alb, mulțimea e- 
normă a unor furnici, zice 
despre acestea că veneau 
„cu droaia, cită pulbere și 
spuză, cită frunză și iarbă".

De remarcat că marele 
nostru scriitor folosește, 
pentru a reda aceeași idee, 
trei expresii, în succesiune 
directă : cu droaia, cită pul
bere și spuză, cită frunză și 
iarbă, așezînd-o pe cea de 
care ne ocupăm aci la sfîr- 
șitul suitei, ca o culminație.

Vă amintiți, de asemenea, 
cum fălosul sultan din Scri
soarea III de Mihail Emi- 
nescu, vorbind de mulțimea 
unor tabere învinse de el, 
se laudă că acestea erau 
cită frunză, cită iarbă : 
„Cînd văzui a lor mulțime, 

cîtă frunză, cîtă iarbă, _ 
Cu o ură ne-mpăcată mi-an.

șoptit atunci în barbă...* 
Mai e, oare, nevoie să su

bliniem ce efecte artistice 
deosebite sînt în stare să 
creeze expresiile noastre 
populare atunci cînd ele 
sînt încopciate cu măiestrie 
în limbajul celor care le 
caută și le folosesc ?...

VA URMA

ii. MIIIĂESCU



SURSELE

ENERGETICE

ALE

OMENIRII
în procesul iul de formare, omul a făcut primii 

pași in domeniul tehnicii prin folosirea unor instru
mente foarte primitive: bețe, pietre etc, cu ajutorul 
cărora urmărea să-și mărească forța proprie cu care 
acționa asupra naturii pentru obținerea hranei și 
pentru apărare. Progresul mai rapid s-a realizat abia 
atunci cind oamenii au inceput să apeleze, in mod 
conștient, la surse străine de energie ; folosirea fo
cului și a animalelor de muncă fiind primele cuce
riri epocale în acest domeniu. Toată evoluția uita

IINȚA
SIOrigineametrului

Este ușor de închipuit 
haosul ce domnea a- 
proape in toate statele 
lumii înainte de apari
ția metrului. Nu numai 
diferitele provincii ale 
unei țări, ci și aproape 
fiecare oraș iși aveau 
propriul etalon de mă
sură, 
mult 
bune 
(ului

Și la noi au existat 
unități de măsură speci
fice care azi ne par 
poate curioase, dar care 
dovedesc spiritul inven
tiv al poporului român. 
Astfel. IN MUNTENIA : 
erau, degetul = 3.07 cm; 
palma — 8 degete =» 
24,56 cm, stinjenul Șer- 
ban Vodă = 8 palme — 
1,9665 m, prăjina — 
i stinjeni = 5,89 m; 
ÎN MOLDOVA: palma- 
cul =! 3.5 cm; palma — 
t palmace = 28 cm; 
stinjenul moldovenesc 
— 8 palme = 2,23 m; 
prăjina moldovenească 
a= 4 stinjeni — 8,92 m.

Date fiind aceste îm
prejurări se impunea gă
sirea unui sistem uni
versal de măsurare a 
lungimii. In acest scop, 
încă din anul 1671 ciți- 
va academicieni fran
cezi propun ca etalon de 
bază lungimea pendulei 
cu perioada de o secun
dă Aceasta s-a dovedit 
ulterior nepotrivită și 
astfel specialiștii acelor 
timpuri se apropie puțin 
cite puțin de sursa pri
mară : meridianul pă- 
mtntesc.

între timp are însă 
loc Revoluția franceză 
din 1789 și în caietul de 
doleanțe al Adunărilor

Aceasta îngreuna 
desfășurarea in 

condifii a comer-

provinciale figurează și 
cererea pentru elabora
rea unui ,,sistem națio
nal de greutăți și mă
suri'. „Ceasul" metru
lui a sosit ■

Cu toate acestea, e- 
venimentele politice de 
atunci au făcut să intîr- 
zie cu ani apariția lui 
mult așteptată. Chiar 
lucrările pregătitoare 
durează multă vreme, 
cu toate că ele sint fă
cute de cei mai mari in- 
vățați ai timpului, prin
tre care și vestitul chi
mist Lavoisier. Aceștia 
trebuiau să confecțio
neze instrumentele ne
cesare, să denumească 
noile unități (printre 
care și metrul) și să le 
raporteze la cele vechi. 
Se înființează chiar o 
comisie temporară de 
greutăți și măsuri repu
blicane condusă de La
voisier

Lucrările n-au putut 
fi insă duse la bun sfîr- 
șit din cauză că, intre 
timp. Academia fran
ceză a fost desființată, 
iar Lavoisier arestat ți 
executat în 1795, se re
iau lucrările sub condu
cerea Institutului Na
țional, care înlocuiește 
Academia ți ele se ter
mină in 1798. Cartea i 
„Baza sistemului metric 
zecimal* apare insă abia 
între anii 1806—1810 De 
acum metrul pătrunde 
treptat și în alte țări.

Este interesant de re
ținut că cel dinții metru 
etalon se păstrează la 
Sevres, in Franța, la Bi
roul Internațional de 
Măsuri și Greutăți, îm
preună cu prototipul de 
platină iridiată a kilo
gramului, care a evoluat 
paralel cu primul.

în zilele noastre, în 
plină perioadă atomică, 
s-a impus ca necesitate 
corectarea abaterilor sis
temului metric bazat pe 
meridianul pămîntesc, 
adoptîndu-se ca baza 
unității de lungime in
ternațională, lungimea 
de undă a radiației ato
mului de kripton 86.

M. V. BUDUȘAN 

rioară a omenirii poate fi marcată șl de utilizarea 
unor noi forme de energie din surse din ce in ce 
mai variate. Folosirea forței vintului, a căderilor 
de apă, a combustibililor minerali, prin intermediul 
aburului sau energiei electrice, a energiei nucleare, 
sint etape importante in dezvoltarea societății.

Dacă pe treptele inferioare ale dezvoltării so
cietății, energia utilizată de oameni era practic com
plet acoperită de munca lor, astăzi, munca fizică 
depusă de oameni nu mai reprezintă nici a zecea 
mie parte. Folosirea mai masivă a formelor de 
energie a inceput din secolul al XIX-lea cind ener
getica a căpătat un rol crescind in viața societății. 
Astfel, consumul anual mondial de energie primară, 
adică consumul de energie din toate sursele de com
bustibili (solizi, lichizi și gazoși) ți energie hidrau
lică a crescut de la 130 milioane tone combustibil 
convențional în 1860 la 4 300 milioane tone în 1960 
ți 5 110 milioane tone in 1964. Prin combustibilul con
vențional se înțelege un combustibil cu putere ca
lorică de 7 000 Kcal/kg. care corespunde unui kilo
gram de huilă sau antracit de calitate superioară. 
Combustibilul convențional este o unitate de măsură 
folosită în tehnică și servește la exprimarea echi
valentă a tuturor formelor de energie. (Prescurtat 
se notează c.c. Exemple t.c.c. “ tone combustibil 
convențional.) Dacă și în viitor se va menține ritmul 
actual de creștere, care nu ține seama și de even
tuala circulație interplanetară, eonsumul de energie 
va ajunge peste 106 de ani la circa 170 de mii de 
milioane t,c.c„ adică va fi necesară Intr-un singur 
an mai multă energie decit a consumat omenirea în 
tot cursul existenței ei de pină acum.

Foamea mereu crescindă de energie pune omeni-

re- 
nu

in 
de

Ș, rea in fața unor probleme foarte grele de a căror 
■" rezolvare depinde, in mare măsură, evoluția ei. Dacă 

la începutul secolului al XX-lea se vorbea de exis
tența unor resurse de combustibili minerali capa
bili să asigure consumul omenirii pentru o peri
oadă de citeva mii de ani, astăzi, pe baza unor studii 
științifice, ținînd seama de evoluția probabilă a 
zervelor cunoscute, ipotezele cele mai optimiste 
dau o asigurare mai mare de citeva sute de ani.

Pentru o orientare generală menționăm că 
prezent omenirea dispune, după unele calcule, 
următoarele rezerve energetice: cărbuni, 6 000 
10 000 miliarde t.c.c., țiței și șisturi bituminoase 
90—100 miliarde t.c.c., gaze naturale 90—100 miliarde 
t.c.c., energia căderilor de apă circa 80 miliarde 
Lc.c.

Este adevărat că în ultimele decenii prin explorări 
geologice resursele de combustibil mineral au cres
cut intr-un ritm mai mare decit creșterea consumu
lui, insă, ținînd seama de caracterul limitat al resur
selor energetice existente in pămint, această situație 
nu se va putea menține și in viitor. Evaluările ac
tuale ale rezervelor modiale totale, făcute pe baza 
teoriei de formare a combustibililor, se cifrează la 
circa 400 de mii de miliarde t.c.c. din care, datorită 
amplasării care nu permite exploatarea in condițiile 
actuale, pot fi utilizate numai 10—20 de procente.

Se vede astfel că descoperirea energiei atomice 
și a utilizării ei în scopuri pașnice la care asistăm in 
epoca actuală nu a fost întîmplătoare, ci a rezultat 
ca o necesitate economică de dezvoltare. Rezervele 
de uraniu și toniu evaluate astăzi sint de circa zece 
ori mai mari decit cele de combustibili clasici, iar

ACTTJAEITATEA ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNICĂ

CONTRIBUȚII 

ALE GEOLOGILOR 

dezvoltării in- 
a celei prelu- 
documentarea 
de amenajare

Activitatea geologilor aduce o va
loroasă contribuție Ia progresnl eco
nomic al României. Ea a sporit an 
de an zestrea resurselor naturale ale 
țării, aslgurlnd baza 
dustriel extractive șl 
crătoare, furnizînd 
necesară proiectelor 
hidroenergetică etc.

Printre succesele obținute fn ulti
ma vreme se număra : descoperirea 
unor noi acumulări de hidrocarburi 
in Carpații Orientali, a unor zăcă
minte de lignit în nordul Olteniei, 
și de huilă și antracit — la Paroșeni, 
de minereuri cuprifere la Moldova 
Nouă, în Banat, de fier în Munții 
Apuseni și de minereuri complexe 
la Leșul Ursului. Au mai fost pros
pectate substanțe minerale nemeta
lice ca marmură, calcar dolomitic, 
baritină, diatomită, sulf, argile re
fractare etc.

Eforturile de punere în evidență a 
resurselor subsolului României sînt 
continuate in cursul actualului cin
cinal cu mijloace financiare sporite, 
care însumează 17 miliarde lei — 
ceea ce reprezintă 10,6 Ia sută din 
totalul investițiilor pentru industrie. 
Explorarea rezervelor de hidrocar
buri care va înregistra o creștere sim
țitoare, valorificarea fierului, chiar 
din minereuri sărace și depistarea ză-

□
DEFECTOSCOP

VACCIN ÎMPOTRIVA

CARIILOR

cele de hidrogen folosit prin reacții termonuclear® 
dirijate și deci prin „imbiînzirea“ actualelor bombe 
de hidrogen ți utilizarea lor pașnică, sint practic 
nelimitate.

Se vorbește mult despre Imensitatea energiei pe 
care soarele o trimite cu multă dărnicie pe pămint, 
care reprezintă de circa 50 de mii de ori consumul 
actual total al omenirii și despre energia vintului, 
care reprezintă de 1 000 de ori consumul actual. Și 
una și alta sint dispersate insă, pe suprafețe mari 
și pină acum nu s-au găsit soluții practice de uti
lizare pe scară largă, in condiții economice.

Mai sint și alte surse noi de energie printre car® 
se pot enumera: energia mareelor, energia va
lurilor. căldura apelor mărilor și oceanelor, energia 
geotermică etc, care nu au deocamdată o importanță 
practică, fiind utilizate in instalații cu totul izolate 
sau in instalații experimentale, datorită dificultă
ților deosebite intimpinate la folosirea lor.

Țara noastră dispune in prezent de resurse ener
getice bogate și variate, unele dintre ele fiind deo
sebit de valoroase. Avem gaze naturale, țiței, căr
buni superiori, lignit și forțe hidraulice, dar crește

Aspect de la Hidrocentrala Bicaz

a pus ți la noi problema utilizării pe 
a energiei nucleare in perioada car*

are asigurată energia necesară din sur- 
un timp suficient

rea consumului de energie primară în ultimii 18 
ani, de la 13 milioane t.c.c. la 50 milioane t.c.c. și a 
producției de energie electrică de la 2 la 20 mili
arde kilovat-ore in același interval, a făcut ca din- 
tr-o țară rămasă în urmă din punct de vedere ener
getic să ajungem astăzi să se depășească consumul 
mediu mondial de energie primară pe cap de locui
tor. ceea ce 
scară mare 
urmează.

Omenirea 
sele energetice cunoscute pentru 
de lung incit permite descoperirea și cercetarea po
sibilităților de utilizare a noi și noi resurse de e- 
nergie care să asigure progresul ei continuu și 
nestinjenit. Progresul rapid al științei și tehnicii 
creează nu numai consumatori noi de energie dar 
și surse noi intr-un echilibru permanent și prin 
aceasta știința devine, și în acest domeniu, din ce 
în ce mai mult o forță menijlocită de producție.

Ing. C. NAGY
șef de laborator 

Ing. V. CARACUDOVICI 
cercetător principal la Institutul de 
energetică al Academiei Republicii 

Socialiste România

■ ■■■■■■■■□

cămintelor de bauxită sint citeva din 
direcțiile principale ale activității de 
prospectare din anii viitori.

★
construit un aparat 
descoperă automat 

șinele de cale fe-

în Anglia s-a 
electronic care 
defectele de pe 
rată. Aparatul respectiv este montat 
pe o drezină care circulă cu o viteză 
de peste 60 km pe oră In timpul 
mersului, el stabilește stricăciunile 
survenite la șine și toarnă pe locuri
le respective vopsea specială, indi- 
cînd lucrătorilor porțiunile de șină 
ce trebuie reparată.

Cu ajutorul acestui aparat se face, 
intr-o singură zi, o muncă egală cu 
aceea pe care o exedfttă cinci oameni 
in două săptămini.

★
Doctorul Morris Wagner de la 

Universitatea Notre-Dame din 
orașul Indiana, statul Pennsylvania 
(S.U.A.), a descoperit un vaccin îm
potriva cariilor, care s-a dovedit e- 
ficace la șoareci. Procesul carierii 
măselelor la șoareci este apropiat de 
cel care se produce la oameni, așa 
încît doctorul a afirmat că aceeași 
metodă va putea fi aplicată în cu- 
rînd și la oameni.
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In primele două luni ale acestui an, un număr de 177 
participanți au cîștigat autoturisme la sistemele LOTO- 
PRONOSPORT.

Jucînd la Loz în Plic puteți cîștiga imediat autoturisme 
..Renault 10 major", „Moskvici 408“, „Wartburg 312/1“, 
.JFiat 850“, „Wartburg Lux", „Skoda 1000 „Wartburg
Standard", „Trabant 601".

In afara autoturismelor mai puteți cîștiga premii în bani 
de 20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 lei ș.a.

ORIUNDE VĂ AFLATI, JUCATI LA LOZ IN PLIC.

ÎNTREPRINDEREA de produse din ce
ramică fină pentru construcții, cu sediul in 
București, str. Preciziei nr. 1. sectorul 7, 
tel. 31.51.61, produce și livrează pe bază de 
comenzi și repartiție placaj ceramic în di
ferite nuanțe de culori, la dimensiuni 2x2 
cm și 2,5x2,5 cm, pentru placarea clădiri
lor la exterior și interior. Doritorii se vor 
putea adresa cu comenzile serviciului des
facere al întreprinderii, tel. 31.51.61. unde 
se va putea consulta și catalogul produselor 
întreprinderii
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Fierul vechi și deșeurile metalice 
surse de cîștig

fi

Este cunoscut faptul că industria are rolul să 
Înzestreze toate celelalte ramuri ale economiei 
cu tehnica modernă, cu utilaje de înaltă produc
tivitate. Producția de semifabricate din care sint 
realizate mașinile-unelte au in compoziția lor 
minereuri de fier cit și o gamă de deșeuri meta
lice. Cooperația de consum are sarcini deosebite 
pe linia achiziționării unor cantități importante 
de deșeuri metalice provenite din gospodăriile 
cetățenilor din mediul rural. Acestei surse de la 
sate Centrocoop-ul îi acordă o aten'ie deosebită. 
Cele peste 28 000 de unități ale Centrocoop între
țin legături zilnice cu gospodăriile țărănești atit 
prin activitatea de desfacere a produselor indus
triale cît și prin valorificarea de produse agro- 
alimentare. în scopul unei bune aproviz’onări a 
orașelor. Odată cu aceasta personalul unităților 
Centrocoop care se ocupă cu achizițiile, identi
fică și cantitățile de fier vechi și deșeuri meta
lice aflate în gospodării, In scopul valorificării 
lor.

In perioada de primăvară, cînd fiecare cetă
țean își curăță curtea, în cele peste 3.2 milioane 
gospodării țărănești pot fi descoperite cantități 
de obiecte și utilaje de uz casnic vechi cum ar 
fi: mașini de gătit, tuciuri, oale, cazane, lighea- 
ne. unelte de grădinărit, căldări, lanțuri, osii 
rupte și altele. Cantitatea de fier vechi și de de
șeuri metalice existente în mediul rural este 
mică față de cantitățile uriașe de materii prime 
necesare industriei siderurgice în plin progres, 
dar ea reprezintă totuși o contribuție prețioasă în 
acțiunea de valorificare a fiecărui kilogram din 
metalul vechi aflat în satele de pe întreg cu
prinsul țării. Prin această activitate se realizează 
un dublu scop : intrarea în circuitul economic 
a unor materii prime valoroase și realizarea de 
venituri suplimentare în gospodăriile producă
torilor.

K.F.

ABONAJI-VA
la ALBINA, revistă săptămîna- 
lă enciclopedică populară pentru 
sate ! îndemnați și pe prietenii 
și cunoscuții dumneavoastră să 
se aboneze și să citească ALBI
NA, care publică reportaje des
pre viața economică și culturală 
a satelor noastre, articole de is
torie și de știință popularizată, 
pagini „Magazin", versuri, schi
țe și povestiri, satiră și umor etc.

Abonamentele se fac la facto
rii poștali și la oficiile poștale 
din localitățile dumneavoastră.

Prețul abonamentului pe în
treg anul 1968 este de 13 let
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N AVEȚI 
LN DULGHER 
ÎN PLUS?

PIESĂ
ÎN DOUĂ ACTE
(DEOCAMDATĂ)

actul I
Decorul reprezintă biroul preșe

dintelui C.A.K Pe fereastă se văd 
cițiva copaci — cu frunze ruginii 
(e toamnă) — și două grajduri în
cepute și neterminate.

Personaje permanente : Președin
tele Inginerul. Contabilul. Celelalte 
personaje: Sătenii I, II, III ș.a.m.d.

Președintele : Tovarăși, v-am con
vocat ca să discutăm (intră un să
tean eu o hîrtie îr» mină pe care o 
întinde președintelui acesta o sem
nează repede în timp ce vorbește ; 
imediat își pun parafa și ceilalți doi) 
ce măsuri concrete... operative., ur
gente.. și eficiente... să luăm (sătea
nul iese) ca să ducem la bun sfîrșit 
sarcina terminării grajdului.

(Intră alt sătean cu altă hîrtie în 
mînă)

Președintele: Ce vor oamenii de 
ne tot deranjează ? Nu văd că dis
cutăm despre măsuri concrete ?...

Contabilul (informat): Tovarășul 
Ilie D. Ion ne-a solicitat o adeverin
ță precum că a efectuat 70 de zile- 
muncă in cooperativa agricolă, fiin- 
du-j necesară la practicarea mese
riei.

Inginerul: Dar parcă nu prea 
te-am văzut pe la lucru !

Săteanul : Păi eu sînt dulgher. Ita 
cîmp nu prea lucrez... Dacă tot i-ați 
semnat și lui Costică Manolache... 
Că doar nici el...

Inginerul : Aha I Și el tot pentru 
adeverință venise. Dar parcă erați 
in echipa de construcții.

Președintele: Și de fapt cite zîlo 
ai făcut ?

Săteanul : Pui să vedeți... Eu...
Contabilul : N-a făcut omul nici 

o zi. Dar eu zic să-i dăm. Doar ști in 
că e dulgher (semnează toți ; omul 
pleacă).

Președintele : Deci să vedem ce 
măsuri concrete putem lua

Inginerul : Problema e destul de 
complicată. Vaci avem ? Avem. 
Grajd ne trebuie ? Desigur. Materia
le sînt ? Sînt. Dar ce n-avem tova
răși ?

Toți în cor : N-avem oameni 1
Președintele: Asta e. N-are cine 

să le construiască (Pe replică intră 
săteanul III). Ne lipsesc dulgherii. 
Oare de unde să-i luăm ?

Săteanul III : Știți... o semnătură 
pentru adeverință.

Inginerul: Dar ce-i asta ? Toată 
brigada noastră de construcții se 
angajează prin alte locuri ?

Președintele : Dumneata, tovarășe 
Huștea, cîte zile-muncă ai ?

Săteanul : Păi. vreo 40.
Președintele: Dar pe adeverință 

scrie 70.
Săteanul : O să mai facă și nevas

tă-mea.
Contabilul : Păi și pe astea tot 

dîusa le-a făcut.
Președintele: Ei, să nu ne mai 

lungim eă doar avem treburi ur
gente de discutat. (Democratic). Ei, 
ce spuneți, semnăm ? (Semnează fie
care pe rînd. Săteanul iese)... Așa
dar tovarăși, se impun măsuri pre
cise (intră un alt sătean cu o hîrtie 
în mînă). Adă încoa să semnez, to
varășe. Nu ne mai țineți din lucru.

Semnează cu toții în timp ce se 
lasă cortina.

actul II
Același decor, aceleași personaje. 

Pe fereastră se văd aceiași copaci 
— dar de astă dată înmuguriți — și 
aceleași grajduri.

Președintele : Tovarăși, v-am con
vocat din nou ca să discutăm cum 
să procedăm ca să ducem la bun 
sfîrșit sarcina terminării grajdului. 
Trebuie să luăm măsuri concrete, o- 
perative, eficiente...

Cortina cade urgent.

ÎN COMUNA 

BUTIMANU

ILFOV

Pagină redactată de A. CROITORU 
și VL PANA

GHI-
Cine vine pe șosea 
Cu un mare tărăboi
Și acum în loc de nea 
O presară cu noroi?
(Tractoriștii de la S.M.T. 

Cocioc) 

a.
Avem noi o precupeață, 
Una, două, e Ia piață.
— Ia la ouă și la pui!
Cine este poți să-mi 

spui ?
(Paulina Stancu)

TORI
Avem printre noi, se 

știe 
Conductori de atelaje 
Ce își însușesc furaje. 
Cine ar putea să fie ?
(Ion Eftimie și Vasile Ioniță)

■

ALBĂ FESTIVĂ
Subsemnatul, m-am gîndit să ani

versez un eveniment scump inimii 
mele — împlinirea a 100 de jalbe, 
pe care le-am trimis în diferite 
locuri.

M-am sfătuit cu cei doi prieteni 
care mi-au mai rămas și mi-au zis 
să dau o masă la care să invit pe 
toți reclamați!. Am renunțat repe
de la această idee, fiindcă ar fi în
semnat să mă ruinez.

Cel mai potrivit mijloc de a săr
bători centenarul, este acela de a 
întocmi prezenta jalbă. Și, ca la 
orice aniversare, voi face o scurtă 
trecere în revistă a activității pe a- 
cest tărîm.

Voi începe — precum se obișnuieș
te — cu părțile pozitive care la 
mine sînt și există foarte multe, ba 
ăș putea spune chiar destule. Lu
crul cel mai demn de remarcat esta 
acela că toate instituțiile din comu
nă s-au bucurat de atenția mea sub 
formă de reclamații, proteste, reve

DANSUL 
INIMIOARELOR

r De la șezătoarea noastră nu va lipsi obișnuitul dans al ini
mioarelor. Partenerilor li se dau inimioare de carton. Pe unele 
e scris titlul unei opere literare, pe altele numele autorului. Puteți 
participa la dans numai dacă veți găsi autorul respectiv.

S-au exclus singuri de la acest dans Marin Gh. Marin, Dobri- 
ța Ion și Vasile Marin. Ei evită să se întîlnească cu autoarea 
lor. cu bătrina Anica Marin care le este mamă. Ei nu respectă 
hotărîrea judecătorească prin ca?e au fost obligați să aibă grijă 
de mama lor. Considerăm că pe bună dreptate nu au ce căuta 
la acest dans.

Deși, dacă ar dansa, ar avea și ei în sfîrșit măcar o inimă de 
carton pe rever. Dar în piept 7

fa plin centrul co
munei, peisajul este îm
bogățit de prezența bu
toaielor eu ulei de gă
tit și a unor lăzi. Ele a- 
parțin magazinului a- 
limentar a cărui gestio
nară este Elena Vențel. 
Cel puțin așa ni s-a 
spus. Deși in aceeași 
săptămină am fost de 
două ori in comună, ma
gazinul era închis. Sau 
poate că am înțeles noi 
greșit. Pe ușă este un 
anunț: 7—12 ; 15—19.
Astea sînt orele de 
pauză ?

niri și contestații. Că dacă o lăsam 
moartă, după prima jalbă nu mai a- 
jungeam să văd suta cu ochii. Dar 
cel mai mult le-am dat de furcă ce
lor de la comisia de împăciuire cu 
care nu m-am împăcat deloc.

Trecînd la un alt punct al bilan
țului. vreau să subliniez, că zeci de 
oameni și-au valorificat — nu și 
l-au pierdut, cum pretind ei — tim
pul de muncă, cercetînd temeinicia 
reclainațiilor mele. Le mulțumesc 
cu acest prilej că nu mi-au dat 
dreptate, oferindu-mi astfel posibi
litatea să revin cu o contestație.

I'entru ca posteritatea să poală a- 
precia la o justă valoare imaginația 
de care dispun, voi da numai cîteva 
exemple de motive puternice care 
m-au făcut să înaintez jalbele sus- 
aniintite și mai jos citate : că găina 
vecinului a intrat în curtea mea, că 
Glieorghe a bătut prea tare în poar
ta mea. proprie, că ușa de la coope
rativă se deschide înăuntru și nu

A$a arată intrarea la 
baia comunală. Dar ti 
asigurăm că nu intră ni
meni Și nici n-ar area 
pentru ce. Interiorul 
clădirii a fost transfor
mat in magazie. Dușu
rile — șase la număr — 
sînt stricate, ți chiar 
dacă n-ar fi tot n-ar da 
strop de apă deoarece 
instalația nici, nu e fă
cută Poate că totuși se 
poate pune in funcțiune 
măcar un singur duș 
pentru cei care lasă baia 
în paragină.

Foto: I. CARUL

înafară, că fumul de la hornul de 
peste drum se abate în mod inten
ționat pe la geamurile mele... Aș 
mai putea continua lista pentru că 
motive, cel puțin Ia fel de întemeia
te, am avut o sută în cap.

Dar se cuvine să-mi fac și o seve
ră autocritică. Eu sînt principalul 
vinovat pentru faptul că în comuna 
noastră, care se putea mindri odini
oară cu două comisii do împăciuire, 
a ajuns să desființeze una din lipsă de 
activitate. Și dacă nici eu nu m-am 
ocupat să le dau de lucru 1 Dar 
n-am avut sprijinul maselor.

Ajuns Ia capătul acestei jalba 
festive. îmi dau seama că are o 
gravă lipsă : nu reclamă pe nimeni. 
Drept care îmi iau angajamentul 
ca pe viitor să-mi intensific efortu
rile, deși nu mă mai crede nimeni.

Semnez cu numele prin care sînt 
cunoscut în sat.

Ion Jălbaru, zis pe buletin
ION DINU

REDACJlAi Buaurești, Plata .Satntell* Tel. 17 60 10 Interior 1664 Abonamente 13 lei anual. Abonamentele se' faa la oftaiile poștale, pria 
tartorii poștali șl diluzorll voluntari. TlPARUUi Combinatul poligrafia Casa Scinteii * 40.001


