
Anul revoluționar 
1848 

în Moldova
In primăvara asului 1848, în Moldova a avut loc o pu

ternică mișcare revoluționară, prin care poporul român a 
început înscrierea sa in lanțul evenimentelor revoluționare 
europene. Nemulțumirile adinei ale majorității păturilor și 
claselor sociale împotriva Regulamentului Organic, a regi
mului său și a orinduirii in ființă, au dus la mișcarea revo
luționară desfășurată la sfîrșitul lunii martie la Iași. In zi
lele de 27—29 martie, in adunări succesive, reprezentanții 
diferitelor pături și clase sociale ale Moldovei, grupind H- 
berali-democrați ca Vasile Alecsandri ori Alexandru loan 
Cuza, dar și boieri liberali și chiar unii conservatori — 
ultimii ostili îndeosebi domnitorului Sturdza și nu regi
mului patronat de acesta — au dat curs nemulțumirilor și 
au căutat să le sintetizeze intr-o petițle-proclamație.

întocmită la 28 martie intr-un comitet in care rolul cel 
mai de seamă a revenit lui Alecsandri, petiția-proclamație 
expunea in 35 de puncta revendicările moldovenilor. Do
cumentul oglindea o atitudine destul de moderată, impusă 
mișcării de boierii conservatori care i se alăturaseră, dar, 
cu toate acestea, elementele liberal-democrate au izbutit să 
introducă in petiția-proclamație unele prevederi înaintate, 
a căror aplicare ar fi dus in mod practic la înlăturarea 
orinduirii feudale (înființarea gărzii cetățenești, dizolva
rea Adunării obștești, desființarea cenzurii, garantarea li
bertății individuale, responsabilitatea ministerială etc.). 
Refuzind să accepte cele mai înaintate prevederi ale peti
ției ce i-a fost prezentată, domnitorul Mihail Sturdza a 
trecut la o brutală înăbușire a mișcării, folosind pentru 
aceasta garda sa personală. Sute de revoluționari au fost 
arestați, unii au fost surghiuniți înăuntrul țării, iar alții 
au fost exilați peste hotare.

Dar înăbușirea mișcării ieșene de la sfîrșitul lunii mar
tie 1848 a fost departe de a pune capăt mișcării revoluțio
nare moldovene în ansamblul ei. Dimpotrivă, starea de 
spirit revoluționară s-a accentuat in întreaga țară. Lucrul 
acesta s-a vădit îndeosebi în lumea satelor, unde țărăni
mea, neînfricată, s-a împotrivit fățiș atît exploatării bo
ierești cit și regimului domnitorului Sturdza. Lupta țără
nimii s-a concretizat in refuzul sătenilor de a ieși la 
muncă pe moșii, dar și in acțiuni directe de împotrivire. 
Pină și pe moșiile lui Mihail. Sturdza țăranii au refuzat 
să mai îndeplinească munca clăcii. Această situație revolu
ționară din lumea satelor a sporit atunci cînd au sosit 
știrile despre izbinda revoluționarilor munteni. In multe 
locuri țăranii au trecut la atacarea fățișă a conacelor și in 
cîteva centre s-a ajuns chiar — de data aceasta din iniția
tiva unor elemente înaintate din rindul conducătorilor 
mișcării revoluționare — la organizarea țăranilor în cete 
înarmate, înzestrate cu steaguri tricolore.

DAN BERINDEI 
secretar științific 

al Institutului de istorie ,,N. Iorga" 
al Academiei Republicii Socialiste România

In ziua de 3 aprilie 1968 a avui 
loc, la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun și 
Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat și Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Constantin Daicoviciu, Va
sile Daju, Constantin Drăgan, Su- 
zana Gadea, Nicolae Hudițeanu 
Athanase Joja, Ion Popescu- 
Puțuri, Cristofor Simionescu, 

' Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs 
și Iacob Teclu, membri al Consi
liului de Stat.

La ședință au asistat tovarășii 
Cornel Onescu, ministrul Afaceri
lor Interne, Ion Stănescu, preșe
dintele Consiliului Securității Sta
tului, Adrian Dimitriu, ministrul 
Justiției, Aurel Vijoli, ministrul 
Finanțelor, Nicolae Giosan, preșe
dintele Consiliului Superior . al 
Agriculturii și Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele U.C.E.C.O.M.

Consiliul a examinat și adoptat

unele decrete interesînd diferite 
domenii ale activității de stat șl 
obștești și anume : decretul pen
tru organizarea și funcționarea 
Ministerului Afacerilor Interne | 
decretul privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consiliului 
Securității Statului; decretul prin 
care se reorganizează Comitetul 
de Stat pentru Valorificarea Pro
duselor Agricole ca Departament! 
în cadrul Consiliului Superior ai 
Agriculturii; decretul cu privire 
la modificarea decretului nr. 184/ 
1954 pentru reglementarea sanc
ționării contravențiilor, precum și 
decretul prin care s-au adus mo
dificări decretului nr. 179/1962, 
privind impozitul pe veniturile or-? 
ganizațiilor cooperatiste.

De asemenea, Consiliul de Stai 
a ratificat Convenția Consulară 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mon
golă, precum și Protocolul pentru 
modificarea articolului IV al Con
venției privind expozițiile inter
naționale, încheiată la Paris, la 
22 noiembrie 1928.

Consiliul a rezolvat apoi lucră
rile curente.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Păstrez și azi o scrisoare. O scri
soare mai veche adresată profeso
rului Teodor Frimu și interprețiior 
din piesa „Dezertorul" de Mihail 
Sorbul. Autorul, V. Chioreanu, un 
sătean din Bonțida de lingă Gherla. 
„Ca spectator, ca cetățean al acestei 
comune — scria printre altele — sînt 
foarte mulțumit că am ajuns să văd 
in comuna mea așa lucruri minunate 
și spectacole ca la oraș".

Păstrez această scrisoare, împre
ună cu alte amintiri despre formația 
teatrală din această localitate. îmi 
smintesc că, la citeva zile după spec
tacol, după ce publicul ceruse „să se 
mai joace piesa s-o vadă tot satul”, 
l-am intilnit pe profesorul Frimu in 
mijlocul interprețiior. Discutau „fe
lul cum trecuseră examenul pe sce
nă". Am asistat la o analiză succintă 
in cadrul căreia instructorul forma
ției atrăgea atenția interprețiior asu
pra unor lipsuri și deficiențe din 
Jocul lor.

— Teatrul la sate — mi-a spus 
atunci prof. Teodor Frimu — nu se 
mai poate face ca acum 10—15 ani. 
Publicul a evoluat, e pretențios, vrea 
să vadă artă adevărată pe scenă.

Mă gîndesc de multe ori, la discu
ția de atunci, mai ales că in u’tima 
vreme, unii activiști culturali afirmă 
deseori că „oamenii nu prea mai vin 
la piesă de cînd au televizor”... Poate 
că au dreptate, că spectatorii de aco
lo preferă televizorul. Dar și-au pus 
ei oare întrebarea : la ce nivel 
prezintă spectacolele de teatru 
satul lor ?

Am răsfoit, de curind, la Casa
Creație populară din Cluj, un dosar 
cu aprecieri ale specialiștilor asupra 
unor spectacole prezentate In ediția 
trecută a Festivalului de teatru „I.L. 
Caragiale”. Ele rid’că, readuc în ac
tualitate, probleme importante lega
te de calitatea unor spectacole, de 
unele carențe care se mai manifestă 
In mișcarea teatrală de amatori.

Alătur] de frumoasele aprecieri . 
făcute la adresa multor formații, am 
Intilnit și referiri la spectacole ce an 
decepționat, la manifestări de dile
tantism, la neglijarea celor mai ele
mentare cerințe ale artei scenice. 
Două exemple : intr-o comună d’n 
fostul raion Năsăud — citim fntr-una 
din note —- piesa Piatra din casă 
de Vasile Alecsandri „a fost pre
zentată fără decor, In costumație 
obișnuită (nu de epocă)„" Interpre
ts din comuna Lozna de lingă Dej, 
prin spectacolul dat au lăsat o im
presie proastă in rîndurile spectato
rilor. Ei nu cunoșteau bine textul, 
nu știau cind și unde se termină 
piesa. Cortina s-a lăsat de citeva ori, 
ridicindu-se de fiecare dată pentru a 
•e mai rosti cite o replică pe scenă«

Formațiile care au reușit să țină 
pasul cu evoluția satului, cu dezvol
tarea gustului spectatorilor, care 
•-au impus în mișcarea artistică cu 
realizări frumoase sînt acelea care 
au depus și depun o muncă stărui
toare pentru însușirea de către in
terpret! a mijloacelor artistice cerate 
de prezentarea pe scenă a unei piese.

Factorul hotăritor in activitatea 
unor formații teatrale este instruc
torul. EI depistează și selectează in- 
terpreții, cunoaște cel mai bine apti
tudinile și limitele lor, îndrumă pri
mii pași ai artistului amator pe sce
nă, este profesorul și educatorul de 
la care învață tainele acestei arte, 
mijloacele de expresie necesare și 
cei care Ie cultivă gustul și receptivi
tatea față de artă.

Pentru a reuși pe scenă nu ajunge 
un instructaj sau o intilnire spora
dică cu un actor profesionist. Sint 
necesare o muncă susținută pentru 
cultivarea multilaterală • artistului 
amator, contactul Iui nemijlocit cu 
arta teatrală profesionistă. La Bonți
da, bunăoară, interpreții vizionează, ■ 
deseori, spectacole teatrale din re-

ședința de Județ sau cele de pe micul 
ecran și discută pe marginea lor îm
preună cu instructorul. La Florești 
echipa de teatru are abonamente la 
Teatrul de stat din Cluj, ceea ce se 
răsfrînge și in calitatea spectacolelor 
prezentate de ei. Așa se explică fap
tul că Ia fiecare reprezentație sala 
este plină, deși se percepe o taxă 
de intrare de 2 let

Ar fi bine dacă in actuala ediție a 
festivalului, pe lingă alte 
s-ar înscrie și răspîndirea, 
zarea experienței frumoase 
țlilor de teatru amintite.

rezulta' 
generali- 
a forma-

I. RADU

CUM NE PURTAM

Prinsoarea
Unde poate duce 

băutura ? Ne-o ara
tă cazul lui Constan
tin Șerbănescu din 
Frîncești-Vîlcea. Ca 
să-i mai treacă urîtul, 
el a pariat cu niște 
consăteni pe o vadră 
de vin că va intra în 
căminul cultural
de față cu cei pre- 
zenți acolo, va 
anumite măscări. Zis 
și făcut. După ispra
va (imposibil de re- 
produs 
a băut 
ună cu 
duseră
plata cea mare 
dat-o tribunalul : doi 
ani și jumătate de 
închisoare.

Cum se simt cei 
care au făcut pariul, 
încurajîndu-1 pe Șer- 
bânescu la răii ?

face

aici), făptașul 
vadra împre- 
cei care pier- 
pariul. Răs- 

i-a
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Construit din 
tn 1953, căminul 
tural din Bistrița Bir- 
găului. județul Bij- 
trița-Năsăud, a ajuns 
in prezent de nefolo
sit. Cauza ? Pe de-o 
parte, unele vicii de 
construcție, pe de alta 
proasta gospodărire. 
Ușile ji ferestrele au 
stat deschise cu săp- 
tămînile, geamurile
s-au spart ori au fost 
furate. Reuniunile
dansante ■ și horele, 
cite se mai țin, sînt 
organizate tn vechiul 
local de

Lăsată 
este fi 
ctntece, 
trifcafi,
ani în urmă. Ea 

mai puține semne 
viață, tnctt e ca
să ne întrebăm t 
va mai dura a-

școală.
tn părăsire 

formația 
dansuri 

înființată

de 
fi 

cu 
dă

tot 
de 
zul 
ett
eeastă amorțire 7

ISIP LEUCA

Scenă din piesa „Cocoșul cu doui creste**, de I. Vlad, tn repetiția formației de teatru 
a căminului cultural din Zărnești, județul Buzău.

CUM NE PURTĂM CUM NE PURTĂM

Rouă tulbure Ocupația: fără
Rouă e mărgăritar, 

limpede și curată ca 
lacrima. Rouă tulbu
re, murdară, nu s-a 
pomenit decît în co
muna vîlceană Titești 
și anume... Rouă 
Mirc„a, scandalagiu, 
bătăuș, spaima că
minului cultural. I 
s-a dus vestea pînă 
la procuratură, unde 
a ajuns una dintre 
victimele sale, pur
tând toate semnele 
făcute de Rouă cel 
tulbure (în seara 
scandalului, cum ne-a 
confirmat întreprin
derea cinematogra
fică, 120 de spectatori 
n-au putut vedea fil
mul).

Lui Rouă Ii ține 
hangul un alt scan
dalagiu : Pompiliu
Cojocaru, abonat la 
amenzi penale. Nu de 
mult, vrînd să-și ve
rifice rezistența bo
cancilor, Cojocaru a 
început să tragă șu
turi în scaunele că
minului cultural.

Nu s-ar putea găsi 
ac și de cojocul lui 
Cojocaru ?

Numele: Tutucă
C. Vasile. Domiciliul : 
satul Copăceni, comu
na Gura Vitioarei, ju
dețul Prahova. Vîrs- 
sta: 20 ani. ~
pația: fără, 
tot face cite ceva: 
beții, scandaluri, bă
tăi. La cooperativa 
de consum a bă
tut cinci femei. La 
căminul cultural, pe 
directoare și pe ope
ratorul de cinema. A 
plătit amenzi, a făcut 
și închisoare, dar se 
pare că nu s-a lecuit. 
Bea și amenință mai 
departe cu bătaia. Și 
mai sînt și alte 
me ca el în sat, 
exemplu Stoica 
Gheorghe.

In acest timp, 
ferințele juriștilor și 
referatele miliției pe 
teme de educație s-au 
tinut numai Ia centru, 
în Gura Vitioarei. 
Satul Copăceni a fost 
uitat. Alde Tutucă își 
fac mendrele în li
niște.

Ocu- 
Adică

poa- 
spre

V.

con-

NICOLAE VLAHU

LA CORESPONDENȚI
LA BĂRBULEȚU

Pe lingă spectacolele 
susținute de formația 
de teatru, brigada ar
tistică, grupul vocal șl 
echipele de dansuri 
populare. In comuna 
Bărbulețu — Dîmbovi
ța au fost organizate 
cîteva acțiuni educati
ve, dintre care amintim 
■erile pentru femei pe 
temele : „Buna convie
țuire In familie” șl 
„Cum să ne organizăm 
căminul". Cinemato
graful, în schimb, face 
notă discordantă, indis- 
punîndu-i pe săteni eu 
filme... mute. Așa s-a 
fnttmplat eu filmul ro
mânesc „Procesul alb" 
din care nu s-a Înțeles 
nimic. E cazul să se la 
odată măsuri pentru 
repararea sonorului. 
Se aude ?

VLAD MIHAIL

SERBARE

Căminul cultural din 
comuna Dragalina, ju
dețul Vaslui, a găzduit 
„Serbarea mugurilor 
ce vor înflori fi rodi" 
susținută de elevii 
școlii generale. S-au 
remarcat numeroși in
terpret, îndrumați fi 
pregătiți cu 
de cadrele 
Astfel, din 
de teatru reținem nu
mele talentaților elevi 
Geană Ștefania, Ta- 
rălungă Aurel fi Ciu- 
botaru 
echipa 
Pascal 
chescu 
Doina 
Gabriel. Soliștii vocali 
fi instrumentiști Cu- 
relaru Jana, Muntea- 
nu Geta, Andrei Do- 
rel și recitatorii Go
nea Monica, Zanet 
Elena și Florea N. 
au fost răsplătiți de 
aplauzele spectato
rilor

răbdare 
didactice, 
formația

Eugen, tar din 
de dansuri; 

Tatiana, Costă- 
Ica. Honciung 

ți Botezatu

P. S.-DELATUTOVA

CRISTEA STAN, Sfințești, Jud. 
Teleorman. S-ar putea să izbutiți 
mal tîrziu. Deocamdată cîteva ver
suri care par să anunțe reușita : 
„Vreau să arunc o grea răsuflare 
Peste apele-aceste învolburate..." 
sau:
„Iată, Argus se uită la noi cu o 

parte din ochi"
sau :
„Apoi ți-oi aduce cîntări în pahare"

In același timp însă multe stângă
cii, naivități, inadvertențe de lexic. 
Citiți, studiați, cultivați-vă, scrieți, 
ștergeți, stăruiți — totul fără con
cesii. Spor la muncă !

NIC. I. IANCU, Bunești — Argeș. 
Ne-a ți trimis niște inventare v< Osi
ficate. De pildă :

„Munți înalți, păduri bătrîne 
Și oi, turme pe la stîne — 
Dealuri pline de pomet, 
Vii alese berechet

Și așa mai departe. Ceea ce, vă rog 
să mă credeți, nu e poezie.

FLUERAȘ MELANIA, Polovrzgi, 
jud. Gorj. Sînt nevoit să vă dau un 
răspuns negativ. Versurile sînt slabe 
deși, neîndoios, le-ați scris cu dra
goste și pasiune.

CAROL BORA, Craiova. In gene
ral cuminți, cam dulcege, adeseori 
corecte, fără surprize. Poate, știu eu, 
cîndva...

CHELARU G. DAN, Pătîrlagele, 
jud. Buzău. Amintirea pioasă ce o 
păstrați mamei vă face cinste. Ver
surile însă nu. Sînt tare nereușite.

DUMITRU VASILE, Salcia, jud. 
Teleorman. Din păcate poeziile dv. 
— chiar și „Cîntec sub o viță de vie“, 
care mi-a plăcut mult — nu se po
trivesc „Albinei". Mai încercați cu... 
optimismul celor 24 de ani.

NICOLAE MIRON, Oteșani, jud. 
Vîlcea. Unele versuri frumoase, ca 
de pildă :
„Cînd lumea se sfîrșise într-un com 
La ora căzătoare-n somn de lut..." 
sau :
„Că-n marginea cuvintelor apui
Tot nemireasă și cu cozi de grîu..."

Pe de altă parte însă artificii, si
luiri, imagini forțate, ca :

„Soarele de oase-ntors în el“ 
sau :

„gazdă unor păsări fără vid“
Mai trimiteți.
ANA PETRILA, Hălăucești, jud. 

Iași. Poate altele altădată.
VASILE IONESCU, Tătara, jud. 

Ploiești. N-am găsit nimic publicabil.
POPESCU I. RIMNIC, Tîncăbești. 

Versificați ușor, ceea ce însă nu e 
suficient. Vă dorim sănătate.

PETRU TANASE, Sarasă, jud. Si- 
ghet. Cele trimise nu răspund exi
gențelor. în ce privește folclorul 
maramureșean, alegeți cîteva bucăți 
și expediațl-le pe adresa redacției 
—> dacă nu sînt cumva cunoscute 
prin tipăriri anterioare. Indicați cine, 
cînd și de la cine le-a cules, precum 
și vârsta informatorului.

EUGEN FRUNZA
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ACUARELĂ
DE PRIMĂVARĂ
A revenit primăvara. La Reșița și Hunedoara, oțelarfl 

au văzut-o în fruntea alaiului de cireși înfloriți ooborînd 
de pe dealuri spre porțile Cetăților de foc să-și scuture cele 
dinții înfloriri în șarjele închinate ei. Sus pe Bistrița Aurie, 
la Bîrjava sau la Leșul ursului, tăietorii de pădure și minerii 
au cules-o o dată cu cele dinții brindușe. Pe Argeș a rosto
golit soarele peste munți să curgă în lumina uriașă ce se 
naște aici. La Slatina, la Turnu Măgurele, la Ișalnița, s-a 
ridicat în piscul zidurilor să vadă orașele și satele româ
nești la scara viitorului. Dă pinteni motoarelor la Porțile 
de Fier și strecoară glas vrăjit de fluier printre exploziile 
de pe Lotru. E o primăvară tumultuoasă, o primăvară care 
vibrează puternic pretutindeni.

Pe șesurile și pe dealurile Focșanilor și Minișului a ieșit 
1a dezgropatul viilor, iar in munții Cibinului și Rodnei a 
pornit cu oile spre piscuri albastre. Plugurile ară sub ploi

C.A.P. Viădești județul Vucea lucrează la îngrijirea răsadurilor.
Foto: Petre LAZARESCU

Inul și cînepă plante 
ale trecutului și viitorului

în țara noastră cultivarea și prelucra
rea inului și cînepii sînt îndeletniciri 
de veche tradiție. Aceasta o dovedesc 
și unele scene sculptate pe Columna lui 
Traian care atestă existența culturilor 
de in și cînepă în vechea Dacie.

Clima și solul țării noastre fiind de
osebit de prielnice pentru cultivarea a- 
cestor plante s-a acordat o atenție de
osebită dezvoltării acestei prețioase 
baze de materie primă textilă. Iată și 
cîteva date despre realizările obținute 
în acest domeniu. Cantitățile de tulpini 
de in și cînepă preluate în fondul de 
stat în anul 1967, față de cele realizate 
în anul 1960, au sporit cu 80 la sută la 
in și 47 la sută la cînepă.

Buni gospodari, membrii cooperati
velor agricole de producție au adus o 
importantă contribuție la sporul de pro
ducție realizat, obținînd în acest fel șl 
venituri importante. Cooperativa agri
colă de producție din Răucești, județul

Neamț, spre exemplu, a realizat pe o 
suprafață de 170 ha o producție medie 
de 5 370 kg tulpini de in la hectar în- 
casînd pentru această producție suma 
de 1,5 milioane lei. Aproape 2,5 mili
oane lei a obținut cooperativa agricolă 
din Biled, județul Timiș, care pe o su
prafață de 220 hectare a realizat o pro
ducție medie la hectar de 7 850 kg tul
pini de cînepă. Exemple de acest fel 
sînt multe și ele dovedesc posibilitățile 
de a se obține o producție sporită de 
in și cînepă la hectar, fără a fi nevoie 
să se mărească suprafețele însămînțate.

In ultimii ani au fost luate măsuri 
multilaterale și pentru dezvoltarea ca
pacităților de producție și lărgirea sor
timentelor în industria prelucrătoare a 
inului și cînepii din cadrul industriei 
ușoare, i S-au construit întreprinderi noi 
(topitorii, filaturi, țesătorii) iar cele e- 
xistente au fost dezvoltate. Astfel, în 
anul 1961 a fost dată în funcțiune noua

Anal fffaluționar 1818 In Moldova
(Urmare din pag. I)

Deosebit de însemnată a fost și contribuția pe care re
voluționarii moldoveni au dat-o în timpul evenimentelor 
din 1848 prin întocmirea unor programe, în care au fost 
sintetizate năzuințele mișcării de eliberare națională și 
socială a poporului român. „Prințipiile noastre pentru re
formarea patriei" — program întocmit de un grup de re* 
voluționari moldoveni in luna mai la Brașov — în care 
se prevedea intre altele împroprietărirea țăranilor fără 
despăgubiri și Unirea Moldovei și Țării Românești într-un 
stat neatirnat, ca și „Dorințele partidei naționale în Mol
dova" — program amplu alcătuit de Mihail Kogălniceanu, 
în luna august 1848, în Bucovina — au reprezentat docu
mente de o neprețuită însemnătate pentru mișcarea de 

de cer senin, griul de toamnă verde și des ea peria foșnește 
inmirezmlnd văzduhul, iar ciocîrliile îmbătate de înălțimi 
cad ca niște bulgări de cîntec asupra brazdelor. Primăvara 
a transformat soarele într-o uriașă bidinea de argint in 
care moale turmele de miei jucăuși, mugurii care pleznesc, 
apele care se înseninează, catargele care vin și pleacă pe 
lungi cărări de azur, pădurile care freamătă din zări in 
zări. Așadar, a revenit. Țara întreagă a întîmpinat-0 cu setea 
ei proaspătă de frumusețe șl de împlinire. Sufletele și ini
mile oamenilor au înflorit și ele parcă mai bogat și mai 
înmirezmat. Primăvara e prezentă în fiecare gest al nostru, 
In toată ființa noastră, așa cum e prezentă In seva arborilor 
și-n aripile păsărilor. Sub mîinile ei începe ciclul trezirii, 
înfloririi și rodului, atît de vechi și totuși atît de tulburător, 
anticipînd toamna cea bogată cu cîntecele culesului, cu noi 
piscuri de beton și cleștar strălucind in senin, cu noi grădini 
ale soarelui și frumuseții. A revenit cu cocoarele și cu albi
nele, cu bucuria pămîntului aburind cald în amurguri. A re
venit deși parcă n-a fost plecată -niciodată. Dar nici n-ar 
fi putut pleca, de vreme ce o păstrăm în inimi și-n vîrste,* 
în năzuințe și-n împliniri. E al douăzeci și unulea an de 
cînd e aici, la noi, de la prispele mării pînă-n piscurile Ma
ramureșului, in toate anotimpurile, mereu mai senină, mereu 
mai împodobită și mereu mai tinără... Ascultați cit de înne
bunite de soare și de frumusețe cîntă ciocîrliile !.„

DRAGOȘ VICOL
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țesătorie „Tntex* din Păulești, jude
țul Prahova, cu o capacitate de produc
ție de aproape 8 milioane m.p. țesături 
subțiri de in-cînepă pe an. în acest 
an la Ulmeni, județul Maramureș, a fost 
dată în funcțiune o topitorie de in, iar 
la Sînnicolaul-Mare, județul Timiș, o 
topitorie de cînepă. Se desfășoară lucră
rile de construcție a unei fabrici de țe
sături groase de cînepă la Negrești, ju
dețul Satu-Mare. Au fost dezvoltate o 
serie de topitorii de in și de cînepă 
(Joseni — județul Harghita, Vaslui — 
județul Vaslui, Palota — județul Bihor 
și multe altele), filatura de in-cînepă 
de la Fălticeni etc. Merită subliniat fap
tul că, atît noile unități cît și cele dez
voltate au fost dotate cu utilaje mo
derne, care au permis extindeTea unor 
procedee tehnologice avansate ca : to
pitul aerob, albirea continuă a țesătu
rilor, utilizarea fibrelor sintetice în a- 
mestec cu cele de in și altele, care asi
gură produselor o calitate mult îmbu
nătățită.

Ca urmare a dezvoltării bazei de ma
terii prime și a capacității de produc
ție s-a dezvoltat considerabil și produc
ția firelor și a țesăturilor de in și cî
nepă. In anul 1967, spre exemplu, va
loarea producției globale în industria 
inului și cînepii aproape s-a dublat 
față de 1960. Dacă în trecut țesăturile 
de in erau folosite numai pentru len
jerie sau articole decorative, astăzi ele 
sînt folosite și pentru îmbrăcăminte ex
terioară (rochițe, sacouri etc.) pentru 
femei și bărbați. Foarte reușite sînt im- 
primeurile, șantungurile, țesăturile la 
modă realizate din fibre de in și de in 
în amestec cu bumbac sau cu fire sin
tetice. Olandina din in, țesăturile pen
tru lenjerie de pat și de corp realizate 
din fire pieptănate, fire fine de in sînt 
mult apreciate de cumpărători. Husele 
pentru mobilă și alte țesături decora
tive sînt bine primite atît pe piața in
ternă cît și la export. Pentru că, țesă
turile de in sînt mult mai solicitate și 
apreciate în străinătate, creatorii de 
contexturi și de modele din întreprin
derile acestei ramuri a industriei ușoare 
își îndreaptă atenția spre valorificarea 
bogatelor tradiții ale artei noastre popu
lare, realizînd desene inspirate din mo
tivele naționale. Aceasta ridică mult va
loarea estetică a produselor.

în viitor, se prevede dezvoltarea pe 
mai departe a industriei inului și cîne
pii. Aceasta înseamnă mai multe fire, 
mai multe țesături pentru piața internă 
și externă spre satisfacția cumpărători
lor pe de o parte și a producătcrilor care 
pot realiza venituri bune pe de alta.

Ing. ADRIAN PETRESCU 
director general în 

Ministerul Industriei Ușoare

eliberare românească șî ele au folosit ca un îndreptar nu 
numai în timpul evenimentelor revoluționare de la 1848, 
ci și în următoarea jumătate de secol cînd a fost consti
tuit statul modem român.

Deschizind șirul luptelor revoluționare de la 1848, miș
carea revoluționară din luna martie de la Iași 
— legată apoi indisolubil de puternicele lupte 
ale țărănimii și de elaborarea programelor de către frun- 

' tașii mișcării de eliberare — apare ca un moment de 
seamă în ansamblul evenimentelor revoluționare româ
nești de acum 120 de ani. Prezenți alături de revoluționa
rii munteni și transilvăneni, revoluționarii moldoveni 
au dat o contribuție de seamă revoluției românești 
de la 1848, în asamblul ei, și cele trei zile de 
luptă de la sfirșitul lunii martie se înscriu în istoria mo
dernă a României ca pagină de început al luptei care va 
avea ca rezultat final transformările hotăritoare prin care 
a trecut poporul român cu un veac în urmă și care au dus 
la crearea României moderne, unitare și neatîmate.

Lucrările agricole de 
sezon se desfășoară din 
plin. Datele centralizate 
la Consiliul Superior al 
Agriculturii ne arată că, 
pină la 28 martie, s-au 
semănat cu diferite cul
turi suprafețe pare to
talizează 1 126 000 hec
tare, adică mai mult cu 
270 000 hectare față de 
aceeași dată a anului 
trecut. Începutul este 
promițător ținînd seama 
de faptul că la data cînd 
se citesc aceste rinduri, 
semănatul mazării este 
practic încheiat, iar al 
sfeclei de zahăr se a- 
propie de sfirșit (coope
rativele agricole din ju
dețele Buzău, Dolj, Ialo
mița, Mehedinți, Praho
va, Teleorman, Vilcea, 
Vrmcea și altele au și 
terminat). Este promiță
tor pentru rezultatele 
bune obținute și la se
mănatul florii-soarelui, 
mai ales in sudul și ves
tul țării. La 28 martie 40 
de cooperative agricole 
din județul Galați însă- 
mînțaseră întreaga su
prafață destinată acestei 
culturi.

Datele privind mersul 
lucrărilor agricole de 
primăvară ne înfățișea
ză și situații mai puțin 
lăudabile. In același ju
deț Galați, spre exem
plu, se pot întîlni cazuri 
de slabă organizare a 
muncii, de nefolosire 
rațională a mașinilor și 
alte neajunsuri care duc 
la întârzierea lucrărilor. 
Ce se poate spune, bună
oară, despre faptul că la 
cooperativa agricolă din 
Furceni, brigadierii nu 
știau ce să facă in dimi
neața unei zile însorite, 
bună de lucru, sau des
pre situația din Topolo- 
veni, Stolnici, Pădureți 
și alte cooperative agri
cole din județul Argeș 
unde acum, in toiul cam
paniei, o bună parte din 
tractoare nu lucrează 
din cauza lipsei de me
canizatori ?

Timpul călduros este 
deosebit de favorabil si 
lucrărilor în legumicul
tura, în vii și livezi. in 
pregătirea pentru semă
natul porumbului. Dacă 
semănatul legumelor în 
cimp este destul de a- 
vansat, 91 la sută în în
treprinderile agricole de 
stat și 78 la sută in co
operativele agricole (da
te existente la 28 mar
tie), se constată rămîneri 
în urmă la plantatul le
gumelor în solarii, la 
semănatul și plantatul 
cepii, în pregătirea te
renului pentru plantatul 
răsadurilor de legume 
timpurii în cîmp. Din 
știrile sosite la redacție 
reținem rezultatele bu
ne obținute de către 
membrii cooperatori din 
Urlați, județul Prahova, 
care au reușit să plan
teze pînă acum peste 12 
hectare cu viță de vie. 
Lucrarea este de mare 
însemnătate și se cere 
grăbirea ei în toate uni
tățile din țară. Pentru 
aceasta este necesară pe 
lingă o bună organizare 
și sprijin competent și 
operativ din partea di
recțiilor agricole jude
țene. Un exemplu bun 
în această privință se 
constată în județul Dolj 
unde de aproape o lună 
de zile 50 de specialiști 
dau asistență tehnică la 
amenajările pentru plan
tațiile pomi-viticole și 
pentru alte lucrări. A’u 
întâmplător unitățile a- 
gricole din acest județ 
sînt mai avansate cu 
toate lucrările de sezon.



ALBINA

„Pe zi ce trece, revista 
Albina devine tot mai în
drăgită de cooperatorii a- 
gricoli din Boteni-Argeș" 
ne scrie tov. Ion Ghinescu. 
Dovada 7 „Celor 111 abo
namente existente la în
ceputul anului în Boteni, li 
s-au adăugat recent alte 
20, prin strădania difuzo
rului voluntar L Iacob ți 
a factorului I. Chelcea". 
Mulțumim corespondentu
lui nostru pentru această 
veste și așteptăm articolele 
făgăduite.

Din comuna Vorona-Bo- 
toșani, ne scrie noul nostru 
colaborator și prieten, în
vățătorul Haralambie Lu- 
pu i „Avem în Vorona 16 
abonamente pe cîte 6 luni 
și 36 pe cîte un an, făcute 
de factorii C. Corneanu și 
M. Humeniuc. Este posibil 
însă și chiar ar trebui să 
fie mărit numărul de abo
namente la Albina, revistă 
iubită de cititori. De aceea, 
pare ciudat că din colecția 
bibliotecii comunale lipsește 
tocmai revișta Așezăminte
lor culturale". Despre ab
sența Albinei la unitățile 
culturale sătești din jude
țul Botoșani ne-au infor
mat și alți corespondenți. 
Comitetul județean de cul
tură și artă găsește că a- 
ceastă situație este nor
mală 7

Bătrînul țăran Toader 
Hrib din comuna suceveană 
Arbore, care, strîngînd o 
viață întreagă obiect cu o- 
biect, și-a transformat casa 
în muzeu de istorie, etno
grafie și artă populară, ne 
scrie i „Revista Albina a 
publicat un articol cu ti
tlul Păstrători de frumos 
în care este vorba și des
pre muzeul meu. Am ex-
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pus revista în muzeu, ca să 
o vadă toți vizitatorii și să 
fie păstrată pentru genera
țiile viitoare". Ii urăm lui 
moș Toader, vestit muzeo
graf amator, ani mulți și 
fericiți.

„In Bistrița Bîrgăului, 
județul Bistrița-Năsăud, a- 
•vem 3 oficii poștale (co
muna fiind răsfirată) și nu
mai 29 de abonamente la 
revista Albina", ne scrie 
tov. Isip Leuca, arătînd că, 
fără îndoială, numărul a- 
cestora poate fi mărit și că 
el iși va da toată osteneala, 
în ce ne privește, Ii asigu
răm pe cititorii noștri din 
această comună că vom pu
blica tot mai multe arti
cole și reportaje despre 
frumoasele meleaguri care 
l-au dat pe Coșbuc și că 
am reținut spre publicare 
înseși veștile trimise de 
prietenul Isip Leuca.

La pagina „Școala și fa
milia" a apărut articolul 
intitulat „Bunicii la școală" 
privind o acțiune educativă 
organizată de cadrele di
dactice din comuna Marga, 
județul Caraș-Severin. Ast
fel — cum ne scrie pro
fesorul Dumitru Jompan, 
autorul articolului mai sus 
amintit „cei 103 cititori din 
Marga pe. care i-am abo
nat la Albina au putut lec
tura un articol despre ei, 
în revista lor".

„Și în comuna noastră 
sînt destul de mulți abo
nați la Albina și anume 
70, majoritatea fiind coo
peratori agricoli" ne aduce 
la cunoștință tînărul Au
rel Oancea, din satul Ri- 
chiș-Sibiu, exprimîndu-și 
dorința să devină corespon
dent al revistei noastre. 
Coloanele Albinei vă stau 
oricînd la dispoziție pen
tru articole interesante și 
utile, tovarășe Oancea. Le 
așteptăm cu drag.

UN SAT
PLAIURILE ȚÂRII

De aici a început isto
ria Moldovei. Aici a po
posit cu peste șase seco
le In urmă Dragoș Vodă, 

—statornicind capitala no
ului stat din preajma 
Carpaților Orientali. 
L-au atras frumusețea 
locurilor, înflorirea ui
mitoare a acelei așezări 
de meșteșugari și negus
tori, și oameni de mun
că ai pămîntului. îndată 
s-au ridicat noi construc
ții din piatră și lemn, 
materialele obișnuite pe 
aceste meleaguri. Zidul 
de pămint și grinzi enor
me a fost reparat, întă
rit. Drumurile de intrare 
și ieșire din oraș au fost 
pietruite. Apa rîului 
Moldova învîrtea mori, 
pive de pănură și alte 
postavuri, aducea păs
trăvul cel mult căutat Ia 
mesele boierești.

Au trecut șase sute de 
ani și nimic din ceea ce 
a atras atunci pe voevo- 
dul maramureșan nu se 
mai cunoaște. Doar fru
musețea locurilor. Pădu
rile au fost curățate, 
holdele și fînețele dind 
oamenilor mai multe 
posibilități de trai decît 
stejarul și fagul și car
penul. Apa Moldovei a 
fost îndiguită, cumințită. 
Nu mai poartă mori, dar 
murmură cintecele de 
demult, culese in tot 
lungul zbuciumatului ei 
drum din pădurile Vo- 
ronețului și Humorului 
pînă aici. Culmile Pleșu- 
Iui, sub care stă pitită 
mănăstirea Neamțului, 
ale Pipirigului și Stîni- 
șoarei închid zarea spre 
miazăzi. Dealurile do- 
moale ale Moldovei ro
tunjesc cercul spre Su
ceava, Fălticeni și Tîr- 
gul cel Mare al Roma
nului. Adunat ca aricii 
sub poalele pădurilor, a- 
șa stă satul Baia de azi, 
mîndria de altădată a 
unui stat tînăr. Aici po
posise cu dragoste Dra
goș. Aici s-a oprit cu fa
lă un rege de Ia Buda, 
în drumul său războinic 
către Suceava. Și de a- 
ici a fugit pe cărări 
ascunse, rănit la trup și 
la suflet, fără oaste și 
fără glorie, urmărit de 
puțina dar viteaza oaste 
a lui Ștefan. Biserica 
Albă stă mărturie aces
tei liniști. Și voevodul 
Petru Rareș a înălțat a- 
ici o biserică. Și Alexan
dru cel Bun, înaintea lui 
Petru Rareș, construieș
te o episcopie catolică. 
Oamenii trăiesc aici în 
plină istorie. Frumuse
țea zărilor limpezi, a po- 
enilor înflorite au tre
cut-o pe izvoadele în 
negru ale cămășilor 
albe — minunatul cos
tum popular moldove
nesc. Murmurul apei 
și al pădurilor l-au 
pecetluit în cîntec și în 
horele cele mîndre. Și 
dacă trecutul satului cu
noaște clipe atît de mă
rețe, prezentul e la fel 
de luminos. Un sat, dar 
un sat în care frumuse
țile, și tradițijle, și isto
ria, și transformările so
cialiste ale Moldovei se 
împletesc la dimensiuni 
de balade.

VINICIU GAFIȚA

Nu s-ar putea spune că sătenii din Dumbrava 
Roșie-Neamț nu vin la căminul cultural. S-au 
obișnuit oamenii cu cîte un film, o conferință, 
uneori un simpozion sau un spectacol artistic adus 
de la Piatra Neamț ori susținut de formațiile pro
prii. Dar localnicii vin agale, „pe-ndelete“, după 
ce termină toate treburile pe acasă, iar programul 
începe, bineințeles, cu întîrziere, cînd sala căminu
lui se umple mai mult de jumătate. Ața s-a întîm- 
plat și deunăzi, deși cei însărcinați cu „mobilizarea" 
au anunțat că la cămin se prezintă de astă dată 
ceva frumos.

Cortina s-a deschis ca de obicei și la masă — iar 
la masă! — iată-1 pe președintele cooperativei 
agricole, Nicolae Asavei, cu inginerul agronom și 
cu două brigadiere. In mijlocul lor, directorul 
căminului, profesorul Petru Dimon. „Unul se va 
ridica și va începe să vorbească, dacă nu să ci-

Divertisment 
duminical la
DUMBRAVA

ROȘIE
tească", gîndeau spectatorii. Dar iată că s-a pornit 
sus pe scenă o discuție, așa, de la om la om, 
despre treburile actuale ale cooperativei, însămîn- 
țări, sarcini imediate, perspective, încît cei de pe 
scenă parcă nici nu știau că zeci de ochi îi urmă
resc atent. Să fi durat totul vreo 15 minute... Sala 
aflase însă lucruri interesante.

Cortina a dat să se închidă iar unii spectatori să 
iasă din bănci pentru a trage afară o țigară, gîn- 
dind că de-abia de acum încolo începe... conferința ! 
Dar s-au tras înapoi pe scaune, deoarece în sală 
S-a făcut întuneric. O muzică săltăreață, și pe 
ecranul fix, de totdeauna, au început să apară 
imagini. Film ! Nu, nu e film. Sînt poze, fotografii. 
Oameni cunoscuți pe ecran. Iată-1 pe președinte la 
cîmp. Un tractorist își pregătește tractorul. Uite și

brigada legumicolă la răsadnițe. Și o voce, pe fi 
muzical, ca la jurnalele de actualități, explică : .. 
ales pentru dumneavoastră cîteva imagini semn 
cative din munca acestor oameni pricepuți, dei 
de toată lauda — tractoriștii Cojocaru Ml 
Poloboc Ilie, Panțîru Nicolae, Tifru Ioniță. Șeful 
brigadă Moisei Nicolae, pe care îl vedeți acum, n 
declarat că toate mașinile sînt bine pregătite pen 
campanie". Apoi, fotografiile făcute la grădină 
înfățișează pe legumicultoarele Damian Lu 
Scutary Maria, Boghia Maria și altele, îngrlj 
firavele plante, înlocuind sticlele sparte, aeris 
serele. Și așa, tot 15 minute, oamenii s-au recur 
cut și au recunoscut pe alții în plină activitate, ac 
pe ecran. Le-a plăcut acest jurnal local de actu 
tați, ingenios conceput. (Cu cîteva zile înainte, s 
surprins aspectele pe peliculă, s-a pregătit tex 
s-a înregistrat pe banda de magnetofon și s-au fă 
repetițiile pentru sincronizarea textului vorbit 
imaginile proiectate la epidiascop).

Nu se încheiaseră comentariile asupra « 
văzute pe ecran cînd, pe scenă, au apărut învi 
toarele Maria Lungu și Gabriela Surica, prezent 
în cîteva minute rubrica „Știați că... 7“ Toți, nuj 
ochi și urechi. Pentru că, de fapt, acolo, pe see 
se spuneau iarăși lucruri interesante, despre 
despre viața și munca lor, chiar dacă unele e 
puțin neplăcute auzului, de pildă : „Știați că... 
raza județului Neamț sînt comune în care s 
terminat încasările la contribuția voluntară 
nească, iar comuna noastră se situează printre < 
mult rămase în urmă ?“ Dar s-au bucurat că „ 
primăvara aceasta se vor sădi pe marginile șosi 
ți în spațiile verzi amenajate în comună, p< 
500 000 de flori". Au mai aflat că „...în anul li 
numărul noilor născuți a fost în comună de ! 
față de 120 copii născuți în 1966 și s-a plătit su 
de .65 000 lei mamelor care au născut mai mult 
doi copii" și multe altele asemenea.

Cînd s-a tras cortina, nimeni nu s-a ridicat 
plece. Așteptau, doar o mai urma ceva. Și au a 
în continuare cîte ceva din trecutul orașului Pit 
Neamț. Muzeograful Aurel Buzilă i-a purtat 
oameni, cu ajutorul diapozitivelor colorate, prir 
comorile aflate la muzeul din oraș. Mulți au devi 
atunci prietenii muzeului, dorind să-1 viziteze c 
vor ajunge cu treburi, la oraș. Iar ca închei' 
după aceste 45—50 de minute de almanah 
secvențe, elevii școlii au prezentat montajul m> 
cal-literar „De la strămoșii mei pînă la tine".

La urmă, oamenii s-au ridicat anevoie de 
scaune, regretînd că totul s-a sfîrșit. Petrecus 
aproape două ore plăcute, distrîndu-se și afl 
noutăți, gustînd interesantul almanai**«xj1tural re 
zat de intelectualii din comună ți d$ invitații 
cu mijloace de fapt simple, dar care au spart, 
îndrăzneală, niște tipare. Cîțiva oameni inimoși 
gîndit mai mult, și-au lăsat în voie imaginațu 
astfel, cu puțină fantezie, aparatul de fotogral 
diascolul și magnetofonul s-au alăturat talenti 
artiștilor amatori într-un spectacol atractiv, car 
prilejuit satisfacții atît publicului cît și realizat 
lor.

Există oare lăcaș cultural sătesc unde aseme 
reușite să nu poată fi înregistrate 7 Bineînț 
că nu 1

ȘERBAN RÂDULESCL

Familia Scarlat Canta intri în pos 
omorului făptuit de Chiriță Drăcea, s 
Scarlat, Gheorghe Canta. Zulnia Cant 
dind giuvaerul ca peșcheș turcilor. Ir, 
Zoe, in planul său, dar aceasta impot 
fiază in locul ei pe Ilinca lui Onofrei 
ducul Alexa Cerbu, logodnicul llincăi 
răvaș, să-l ducă la unchiul ei, Alexar 
și cere să-ți vadă nepoata. Adormită 
In pahar, Zoe nu reușește să i spună j 
xandru plecase, Zoe iși revine și, ajt 
castel incercînd să-l ajungă din urmă, 
duci sînt biruiți și luați de poteră. Pe 
Drăcea, care, din porunca Zulniei, o j 
de plecare spre schitul Durău. Se al 
după care pornesc cu toți la drum sp' 
lor, le ies în cale și iau una din cele t 
haiducii, în afară de Neicu și Ceterașt 
lui.

PiWț
Roman de Dl

Desen de Nl<
Ca iedera Zulnia s-a lipit de dîns 

ți l-a îmbrățișat cu nesaț î

— Ce bărbat puternic ești !...
Dar tocmai în clipa aceea Scarlat 

Intrat In chilie, a auzit ultimele cuvir 
ale căpitanului și s-a oțărit, nevolr 
și caraghios i

— Vă bucurați degea — degeal 
desfrînaților...

— Cum... degeaba 7
— Uiți, zălu — zăludo că frate-m 

a aflat — a afla... știe că diamantul n



t ta

ÎNNOIRE
De-as’ noapte alta parcă e grădina. 
Dau muguri vii, clipesc timide foi. 
Caișii-n rufe dalbe, crude, noi, 
In aer iar se leagănă albina.

Miroase-a iarbă, a miere grea, a floare. 
A girlă nouă, a pămînt zbicit.
Pe iaz și-apleacă părul înfrunzit 
Cucernicele sălcii curgătoare.

Din zarea adincă. tinără, albastră, 
Așa cum cade, lină, an de an, 
Curată, albă, ca de porțelan.
Pe casă-a poposit și barza noastră.

Ca fluturii copiii se-nmulțiră — 
In soarele ce plouă cristalin, 
Atîta zarvă-n uliți pruncii țin, 
Atîta se-mbulzesc și se răsfiră.

Că ochii mi-i întunec de plăcere 
Și-ascult și-mi vine-tot să tot ascult 
A vieții busnă, fragedul tumult, 
Nevinovata lor învăpăiere.

Mai vin către amiaz și niște plete 
De vint molatic, insă nu e frig. 
Oglindă stau ferestrele-n cîrlig 
Și ușile-s larg date de părete,

Să treacă pragu-n straiele-i măiestre 
Măritul Prințul, soarele frumos.
Ne este neamul zdravăn, sănătos 
Și fete-avcm cu carte și cu zestre.

Răsuflă-adînc ogorul spintecat 
De pluguri tari ! Se desvălește via. 
Năpraznică, s-avîntă ciocîrlia,
In cerul mare, desprimăvărat 1

Cînd, gros, amurgul voile adună. 
Cit un grăunte numai cîte-o stea, 
în Capricorn, spre draga obștea mea, 
Răsare, umed, viu, un colț de lună.

Apoi, în boltă, aștrii, vetre-vetre. 
Și-n farmec greu, o zi de trudă-nchei. 
La girlă, cintă dulcii brotăcei.
De parcă-ai scutura in palmă pietre.

N. CREVEDIA

dntului negru in urma 
ir, asupra fratelui lui 
pună mina pe domnie 
atragă și pe fata lor. 
. Scarlat și Zulnia în- 
•l, e prezent insă hai- 
iminează lui Alexa un 
andru sosește la castel 
f strecurat de Zulnia 

De-abia după ce Ale- 
Alexa fuge călare din 
o, Alexa ?i ceilalți hai- 
pre ocnă, int ilnesc pe 
: Zoe. Zulnia dă ordin 
mănăstirea Pingarați, 
Iducii se țin pe urmele 
Urmăriți de poterași, 

rbuiți în Piscul Șoimu-
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L NECRV
RU ALMAȘ

ETRE
se află — se află la noi. Acu, ba- 
iză și cu el, dacă vă dă mina.
Are dreptate stăpînul, s-a întristat 
ea, nu atît c-ar fi dat crezare celor 
e, cit pentru că nu voia să-l supere 
tare. Jupîn Alexandru Canta-i om 

ci și cu mare trecere la țărani.
Blăstămată fii, mamă, că m-ai fă- 

rnuiere ! i-a pironit Zulnia c-o pri- 
disprețuitoare pe amîndoi.
a gîndit căpitanul Drăcea cîteva 
' l

— Tot eu vă scot și din încurcătura 
asta. Am născocit ceva foarte... foarte 
grozav, cu care să-1 păcălim pe jupîn 
Alexandru.

— Cu-cum ? în ce — în ce fel ?
— Veți vedea I a rînjit Drăcea, tai

nic.

în Piscul Șoimului, între stîfici, zilele 
acelei veri păreau mai fierbinți ca ori
unde în valea Bistriței.

Istoviți de sete și de foame, cei patru 
haiduci ciuguleau cîte o frunză de ște- 
vie sau de măcriș, ori adunau bolovani 
și lemne să întărească locurile pe unde 
ar putea urca și pătrunde poterașii. 
De cinci ori i-au asaltat pînă acum și 
tot de atîtea ori i-au dat peste cap.

După clocotul luptei, tăcerea a co- 
borît peste munți ca o ceață nevăzută. 
Răcoarea se ridică, binefăcătoare, din 
albia Bistriței. Undele foșneau mătăsos.

— Cită apă curge pe Bistrița...
— Și noi ne uscăm de sete, a urmat 

Alexa cu suspinul. Să întindem cămă
șile pe stînci, să culegem rouă ca să 
ne mai răcorim buzele.

— Dacă nu plouă, a ridicat Ursu dez
nădăjduite priviri spre cerul senin și sec 
ca sticla, ne uscăm, aici pe stînci, mai 
dihai ca Simion stîlpnicul.

Citeva ceasuri au povestit, au privit 
sclipărul stelelor, au ascultat țîrîitul 
greierilor și, din cînd în cînd, și-au 
răcorit buzele cu rouă căzută pe că
măși, pe frunze, pe iarbă.

Pe malul Bistriței, în fața satului 
Oanțu, călare, cu pumnul In șold, plim- 
bîndu-se încolo și-ncoace, Drăcea pri
veghea douăzeci de lucrători. Și ce fă
ceau acei lucrători, în mare grabă 7 
Construiau o plută largă, mare, cu po
dea groasă și bine geluită peste butuci, 
cu o casă cu acoperiș în două ape, la 
capătul din urmă, unde stă dălcăușul. 
Vizitiul Chiper așeza scînduri la pereții 
casei. Ilinca îi da scînduri și cuie, ca în- 
tr-un fel de joacă, în care parcă fiecare 
dorea să afle gîndurile și simțămintele 
celuilalt. Drăcea îi muștruluia pe toți.

— Dați-i zor ! Zor, trîndavilor !... Chi

per, bați eu milă, parc-ar fi de mămă
ligă, nu de fier.

Striga, se frămînta, lovea cu girba- 
ciul, dar n-o pierdea din ochi pe Ilinca. 
Fata nici nu-1 lua în seamă.

— Nu te cernești, jupînițo 7
— De ce ?
— Pentru că au și-nceput să se a- 

dune corbii să ciugulească stîrvurile 
celor prinși în Piscul Șoimului.

— Ei, căpitane Chiriță Drăcea, și-a 
înălțat fata fruntea, cînd o femeie are 
în față un bărbat falnic ca domnia ta, 
uită și cum o cheamă...

— Isteață ești, frumoaso! s-a um
flat Drăcea în pene.

— Și cînd pornim la drum 7
— Curînd ! Foarte curînd !...
— S-o crezi tu... a mormăit Chiper, 

făcînd cu ochiul spre Ilinca. Alexa 
trebuie să știe ce facem noi aici... în
țelegi ?

— Ce vă șoșotiți acolo 7 s-a răstit 
Drăcea.

— îi spun și eu fetei ăștia că odată 
bea mița oțet și că numai cine-a mîn- 
cat papară știe dulce-i ori amară.

Și au mai trecut două zile.
în Piscul Șoimului, sub clopotul mut 

și negru al nopții, împroșcat cu prundiș 
de stele, Alexa căuta să întărească i- 
nima și cugetul fîrtaților s

— Ca să nu înțepenim aici, în ne- 
lucrare și trîndăvie, ar trebui să facem 
niscai muștru la lupta cu spada. Ne-am 
mai lua. Am mai uita năcazul și ama
rul.

— Ba să ne cruțăm puterile ; poate 
ne vine Neicu în ajutor, s-a împotrivit 
unul din fîrtați.

Au tăcut, îndelung, cu fața spre stele, 
îngroziți de zodia proastă în care-au 
căzut, cum cade sălbăticiunea în cap
cană. Au tăcut și-au adormit. Tîrziu, 
cînd Găinușa s-apropiat de Calea Lap
telui, Alexa auzi în vale foșnet ciudat, 
își trezi fîrtații. Se așezară fiecare la 
locul lui de pîndă și luptă. Deodată, de 
un cleanț de stîncă, s-a încolăcit o fu
nie, ca un șarpe mlădios căzut din cer. 
Alexa s-a tîrît într-acolo. A așteptat, 
cu pumnul încleștat pe mănunchiul pa

loșului : simțea că doi poterlși urcau 
pe frînghie, unul după altul, tiptil, ase
meni cotoilor cînd pîndesc hulubițele. 
ț-a lăsat să se apropie de pisc, și, cînd 
credeau c-au ajuns, le-a tăiat, fulgeră
tor, funia cu ' paloșul, prăbușindu-i în 
prăpastia de unde se ridicaseră. De jos 
au trăznit focuri de flintă. Alexa și fîr
tații lui au prăvălit cîte o stîncă și le-au 
urmărit huruirea în vale, pînă au in
trat, bîldîbîc ! în apa Bistriței. S-au au
zit vaiete și sudălmi cumplite.

— Aaah ! Chisăliță ! a mai aruncat 
Ursu un bolovan, mare ca o roată db 
car cu boi, să strivească toată potera 
dac-o prinde-n cale-i.

— Ei, dacă le luam funia... a oftat A- 
lexâ, din rărunchi, gîndind c-ar ti 
înnodat un capăt de-un brad și-ar fi 
coborît, veveriță, pe latura abruptă a 
piscului, drept în mijlocul Bistriței fără 
să-1 simtă poterașii oricît de dați naibii 
ar fi.

însoțită de Ilinca și de Călina, Zul
nia Canta cerceta, cu multă luare a- 
minte. pluta construită ca să se preum
ble pe Bistrița, cu toată familia. Soco
tea că Drăcea, născocind atare idee și 
înfăptuind-o repede, în mare taină, și-a 
dovedit iară vrednicia, credința și iscu
sința. Se simțea foarte îndatorată și 
chiar îndrăgostită de dînsul, ca acum 
trei ani, cînd l-a primit în slujbă.

— Chiper, du îndată. cumnatului 
meu calul cel roib, a surîs, larg și bi
nevoitor, Zulnia Canta. 1-1 dăruiesc.

— Bine, măria ta, cum poruncești.
— Dar intrînd în casa-i, fii destoi

nic, iscodește și vezi dacă în adevăr 
Zoe-i acolo.

— Prea bine, măria ta. Dar... ca să 
fiu mai arătos, și să-mi pot împlini 
slujba mai lesne, îngăduie să mă îm
brac arnăuț.

— îmbracă-te, a încuviințat Zulnia, 
Înveselită.

A/
V A U R M A



VERDETURILE
Legumele șl zarzavaturile 

proaspete sînt sursa oea mai 
importantă de vitamine, nece
sare organismului omului.

Tn timpul iernii însă, acestea 
lipsesc în mare măsură. Or, le
gumele și zarzavaturile conser
vate, deși îșl păstrează în bună 
parte valoarea lor în vitamine, 
totuși nu pot acoperi nevoile în 
măsura necesară. De aceea, la 
sfîrșitul iernii și începutul pri
măverii se observă la multi, oa
meni o stare de slăbiciune, așa- 
zisa astenie de primăvară.

Putem să combatem această 
situație consumînd, acum la 
început de primăvară, mai multe 
legume și zarzavaturi proaspete, 
care cum se știe conțin impor
tante cantități de vitamine.

Așa de pildă 100 gr. de spanac 
nepreparat conțin de două ori 
mai multă vitamina A și B de- 
cît aceeași cantitate de roșii 
proaspete și de trei ori mal 
multă vitamina C decît a- 
cestea.

Valoarea în substanțe chimice 
și vitamine a urzicilor este e- 
gală cu aceea a mazărei verzi.

Lăptucile, folosite ca salată, 
conțin tot atîta vitamina A ca 
și morcovii, iar păpădia conți
ne vitamina A de 100 de ori mai 
mult decît spanacul și vitamina 
C de două ori mai mult decît a- 
censta.

în general este bine ca toate 
verde'.urile, care se pot între
buința sub formă de salată, să 
f a preparate sub această formă, 
dat fiind faptul că prin fierbe
re se distruge o parte din vi
taminele pe care le oonțin. Cînd 
s'ntem nevoiți, totuși, să le fier
bem, atunci acest lucru se face 
în oale bine acoperite.

Dr. EUGEN ȘERBĂNESCU

Ochii — era să zic ai fetei dar 
mi am adus brusc aminte că are doi 
copii — sînt iscoditori și jucăuși. E 
ditamai doctoriță, dar are ceva de 
veveriță care-i pune vîrsta sub taină. 
Nu știu cui să închin aceste rinduri, 
ei sau tatălui care-a r - cut-o r>t 
vrednicie, învățător din Drăgușelul 
Făgărașului, vechi și credincios prie
ten al „Albinei". C'nd a auzit de 
numele revistei doctorița a tresărit 
spurred că s-a pomenit cu ea în casă 
de cînd era mică. Doctorița Teodora 
Popa de Ia dispensarul din Bolintin 
Va ie, este aa y la obîrș’e țărancă.

— Acolo la Drăguș la noi sînt cele 
mai frumoase costume din lume. 
Af.u, cum era și firesc, că are acasă 
unul, așa cum aveau și femeile da
ci'or. Și că atunci cînd i se face dor 
de ai ei, îl îmbracă. Aș fi vrut s-o văd 
pe doctorița pediatră în costum ță
rănesc, dar n-am avut noroc.

— Dar aici la Bolintinu, unde ești 
mnta medic, nu se cultivă tradiția 
costumului ?

— N-au decît bătrînele... (și of
tează).

Nu mi-am putut închipui că pe o 
doctoriță o poate face să sufere un 
astfel de lucru. Așa că s-a dus la 
baba Marda Crivineanu, a consul
tat-o pentru beteșugurile ei băt-î- 
nești și apoi a rugat-o să scoată din 
ladă costumul. S-a înveșm'ntat cu 
el chiar aco'o. Se spune că de atunci 
baba o iubește.

— In Valea Jiului, unde am fost 
eu după ce am terminat facultatea, 
— (a fost fruntașă de promoție și a 

. cerut Va'ea Jiului) — sînt n'rte cio
bani cărora li se zice „mom‘r!ani“, 
care tră’esc la izvorul folclorului, 
oameni de o mare cură*enie. Cînd se 
îmbracă sărbătoarea, z!r,i că au în
viat strămoșii d;n cărțile de isto-ie.

— Ce anume te frămîntă pe ma- 
ta'e mai mult ?

— Am cheva cazuri de h’pertiroi- 
di-ni în circă. Trebuie să-i v'ndec 
P’ adu'ți, trebuie să-i previn pe cei 
mici. Trebuiesc definite și înlăturate 
cauzele care provoacă boala. Trebu
iesc mu’te.

— Și n-o să-ți fie greu ?
— Nu, că vin aici dintr-o circă" 

și mai grea. Nu mă sperii.
— Cite ore muncești în fond pe zi ?
— Am ca tot omul un program 

normat, dar nu-mi pot doza efortul 
fiindcă la tot pasul apare neprevă
zutul. Subiectul meu e omul. Proble
mele sănătății și ale unei desăvîr-
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Fată din Țara Moților.

FEMEII

șlte igiene se rezolvă între altele și 
în sala căminului cultural, unde au
ditoriul e mai numeros. Am, prin 
specialitate, contact mai mult cu fe
meile. Am constatat că nu știu să 
gătească pentru copiii mici. Le spun 
cum se fierbe laptele, — (ce obicei 
prost au unele care iau laptele de pe 
foc de cum se umflă. Ar trebui să 
sufle în spumă și să-l lase preț de-un 
sfert de ceas pînă mor toate bacte
riile). Le învăț cum să spele salata, 
ce mîncăruri să facă. Oul poți să-1 
răscocj și să-1 măninci așa, dar se 
mai poate găti iii o sută și unul de 
feluri. Am pus-o pe sora Veronica 
Dobre, între altele o bucătăreasă 
excelentă, să le pregătească demon
strativ cîteva mîncăruri.

Am întilnit la femei o mare do
rință de a ști. M-am dus la Irina 
D'ncă — un caz de insuficiență car
diacă. Colac peste pupăză, mai fă
cuse și o pneumonie. Am îngrijit-o, 
i-am spus ce trebuie să facă și am 
p'ecat. Cînd am trecut din nou, mi-a 
pus astfel de întrebări cu privire Ia 
regim, că am rămas uluită. Citise 
despre așa ceva între timp.

— Și alte frămîntări ale matale ?
— M-am dus în Crivina, comună 

din raza dispensarului. E-aco!o o 
familie, a crivinenilor, chiar așa se 
cheamă, cu niște fete harnice, cusă
torese excelente. Se vede asta de cum 
le deschizi ușa, după tot ce a ieșit 
din mîinile lor. Aș fi fericită să 
știu că poate reînvia și se poate 
răspîndi o astfel de artă.

Auziți, oameni buni din Bolintinu, 
ce spune doctorița ?

V. TOSO
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MODEL DANTELAT
Rîndul 1: x 5 ochiuri pe față, 1 

ochi luat fără să se lucreze, cu firul 
prin spate, 6 ochiuri pe față, se re
petă de la x.

Rîndul 2 și toate rîndurile cu soț 
se lucrează pe dos.

Rîndul 3 : x 1 jeteu1), 4 ochiuri pe 
față, o scăzătură triplă2), 4 ochiuri

>) Jeteu -» înfășurăm firul o dată în 
jurul andrelei drepte, trecîndu-1 din 
față spre spate.

2) Scăzătură triplă — se iau primul 
și al treilea ochi cu andreaua din dreap
ta fără să se lucreze, apoi se pun pe 
andreaua din stînga înaintea ochiului 
al doilea și se lucrează toate împreună 
pe față de la stînga la dreapta.

STANCA

— Ceau, mamaie 1

— Săru’ mîinile, don- 
șoară-

Desen de T. PALL

pe față, 1 jeteu, 1 ochi pe față, se 
repetă de la x.

Rîndul 5: x 1 ochi pe față, 1 jeteu, 
3 ochiuri pe față, o scăzătură triplă, 
3 ochiuri pe față, 1 jeteu, 2 ochiuri 
pe față, se repetă de la x.

Rîndul 7: x 2 ochiuri pe față, 1 
jeteu, 2 ochiuri pe față, o scăzătură

ȘIPOTUL 
VARVAREI

tn Mărginimea Sibiului, zonă cu- 
prinzind vechi așezări românești de 
păstori, erau cunoscute pînă acum 
două muzee sătești : cel din Poiana 
Sibiului și cel din Rășinari. Lor li 
s-a adăugat de curînd un al treilea : 
muzeul pastoral din Galeș.

Noul lăcaș muzeistic a luat ființă 
de un an, prin grija Măriei Costă- 
chescu, directoarea școlii și totodată 
a căminului cultural. Avînd spriji
nul unui comitet de inițiativă, anu
me alcătuit, directoarea a colecțio
nat de la localnici aproximativ șapte 
sute de obiecte de uz casnic și meș
teșugăresc, textile, ceramică, mobi
lier țărănesc, încrustaturi în lemn 
etc. Cele mai multe din aceste obi
ecte au fost donate. Pentru achizi
ționarea altora, s-au folosit fonduri 
bănești realizate din organizarea de 
către comisia de femei a unor .ser
bări în aer liber. Cu adevărat nu s-a 
precupețit nici un efort pentru ca 
tînărul muzeu, prin varietatea expo
natelor, să ofere un tablou complet 
al vieții economice și spirituale a 
satului pastoral săliștean din trecut.

Nu lipsesc nici aici incrustăturile 
pe care ne-am obișnuit a le numi 
„visuri în lemn" : furci cu coarne 
(un cioban lucrează la o asemenea 
furcă o vară întreagă!) apoi fuse, 
linguri și bastoane numite simplu 
„bite", din acelea care îi însoțeau 
pe c'obani în lungile deplasări sezo
niere cu turmele.

Despre priceperea meșteșugarilor 
vorbesc : roata olarului, atelierul de 
făcut piepteni pentru lină, presa 
pentru înflorat șerpare, calapoade 
pentru pălării și altele. Un interior 
de casă incintă prin jocul culorilor 
și al motivelor decorative geome- 
trizate de pe fețele de perină, straițe, 
ștergare, merindare și țoluri. Răz
boaiele de țesut se aTniază pe cate
gorii : pentru desagi, pentru aba, 
pentru brîie. Toate încăperile de la 
etajul școlii sînt pline de aceste obi
ecte care, cu sprijinul specialiștilor 
de la Muzeul Brukenthal, urmează 
a fi orînduite după criterii științifice 
și așezate, unele, în vitrine. Valoarea 
muzeului sătesc d’n Galeș este atît 
de evidentă, îneît el va deveni filială 
a vestitului Brukenthal.

Organizatorii s-au gîndit și la • 
„secție în aer liber". In spatele școlii, 
pe o terasă a Rîului Negru, cu aju
torul I.A.S. Săliște care a donat ma
terialul necesar, se reconstituie o 
stînă, cu obor și cu strungă, cu tindă 
pentru odihna ciobanilor și cu cela- 
rul din care nu vor lipsi crăcan>»le 
de aninat ceaunele pentru fiertul 
zerului și mămăligii, erinta pentru 
închegatul laptelui și storsul cașului, 
paturile pentru burdufii cu brînză. 
Pentru adăpatul oilor, va fi adusă pe 
treci apa unui izvor de sub dealul de 
alături, înconjurat de legende con
temporane cu unele exponate din 
muzeu și numit Șipotul Varvarei.

Istorie și poezie, pe-un picior de 
plai. •

NICOLAE CULCEA

triplă, 2 ochiuri pe față, 1 jeteu, 3 
ochiuri pe față, se repetă de la x.

Rîndul 9: x 3 ochiuri pe față, 1 je
teu, 1 ochi pe față, o scăzătură tripiă, 
1 ochi pe față, 1 jeteu, 4 ochiuri pe 
față se repetă de la- x.

Rîndul 11: x 4 ochiuri pe față, 1 
jeteu, o scăzătură triplă, 1 jeteu, 5 
ochiuri pe față, se repetă de la x.

Cu cele 11 î înduri se termină mo
delul. Rîndul 13 îl începem ca la 
rîndul 1.
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Programul de televiziune

ÎNTREPRINDEREA de produse dan ce
ramică fină pentru construcții, cu sediul în 
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

La cererea cititorilor, revista ALBINA 
va publica, începînd cu acest număr, 

programul de televiziune

RA ; 19,50 — Buletin meteorologic. 
Publicitate ; 20,00 Film serial : „Wi- 
kingil; 20,30 — „Primăvara a sosit" 
— montaj folcloric. 21,00 ■ Mult
e dulce și frumoasă... Emisiune de 
limba română ; 21,30 — Teleglob — 
emisiune de călătorii geografice : 
Tasmania ; 22,00 — Stagiunea „Tea
trului Națiunilor" prezentată de 
Jean Louis Barrault ; 22,30 — Artă 
plastică ; 22,50 — TELEJURNALUL 
DE NOAPTE.

VINERI 12 APRILIE
17,30 — Pentru copii : • Țara 

mea. • Filmul de desene animate : 
„Aventurile lui Joe" ; 18,00 — Sta
dion — emisiune de actualitate 
sportivă ; 18,20 — Buletinul circu
lației rutiere ; 18,30 — Curs de lim
ba rusă (lecția a 11-a) ; 19,00 — An
tologie școlară : Cronicarii mun
teni : Anonimul Brîncovenesc ;
19.30 — TELEJURNALUL DE SEA
RĂ ; 19,50 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate ; 20,00 — Studioul 
muzical : Cultura muzicală de-a 
lungul timpului: Clasicismul vie- 
nez ; 22,30 — Ecran literar ; 21,00 
— Reflector ; 21,15 — Film artistic: 
„Surîsul Giocondei". O ecranizare 
după nuvela lui Aldous Huxley, cu 
Charles Boyer. 22.50 — TELEJUR
NALUL DE NOAPTE.

SÎMBATA 13 APRILIE
După amiază — Fotbal : Dinamo 

București—Steagul Roșu Brașov ;
18.15 — Pentru cel mici : Lanterna
magică ; 18,30 — Curs de limba 
spaniolă (lecția a 11-a) ; 19,00 —
Pentru școlari : „România pitoreas
că" ; 19,30 — TELEJURNALUL DE 
SEARA ’, 19,50 — Buletinul meteo
rologic. Publicitate ; 20,00 — Tele- 
enciciopedia ; 21,00 — Intîlnire cu... 
Astă-seară violonistul Ștefan Ruha;
21.15 — Film serial : „Evadatul". 
Peregrinările „Evadatului" se apro
pie de deznodământ. Vom afla in

— sfîrșit cine a ucis-o pe nefericita 
soție a doctorului Kimble și ce s-a 
întîmplat cu „ciungul". Nu vrem să 
solicităm mai mult curiozitatea te
lespectatorilor (ciclul are mult mai 
multe episoade decit am difuzat 
noi) și vă prezentăm finalul seria
lului compus din două părți. Prima 
parte o veți putea urmări astă-sea
ră, partea a Il-a sîmbăta viitoare. 
Telespectatorii ar dori pqate să 
știe ce alt serial va fi transmis sîm- 
bătă seara pe micul ecran. Gustu
rile sint însă diferite iar alegerea, 
bineînțeles, complicată. De adeea 
vom solicita și ajutorul dumnea
voastră. In săptămîna dintre 21—28 
aprilie, vom difuza cîte un episod 
din trei seriale diferite. Vă vom 
ruga să ne indicați pie cel care v-a 
plăcut mai mult, pentru a putea 
pregăti și alte episoade din seria
lul respectiv. Adresa noastră : Te
leviziunea Română, Căsuța poștală 
111, secția film; 22,05 — „In spi
rală". Emisiune muzical-distracti- 
vă ; 22,40 — Invitata noastră : Cîn- 
tăreața de muzică ușoară Gaby 
Novak ; 23,00 — TELEJURNALUL 
DE NOAPTE ; 23,15 — Telesport ,

DUMINICA 7 APRILIE
9,00 — Ora exactă. Cum va fl 

vremea, astăzi 7 ; 9,02 — Gimnasti
ca de înviorare ; 9,10 — Pentru co
pii și tineretul școlar : • Bibliote
ca lui Așchiuță. • Film serial : 
„Meteor XL-5“. • Acasă la picto
rul Al. Ciucurencu ; 10,30 — EMI
SIUNEA PENTRU SATE ; 12,30 — 
CONCERT SIMFONIC. 13,00 — în
chiderea emisiunii de dimineață ; 
După amiază : Transmisiuni spor
tive —' Fotbal. In pauză : „Careul 
Magic" vă prezintă, înregistrat pe 
film, meciul de box Archie Moore- 
Harold Johnson ; 18,00 — Muzică
populară românească. 18,30 — Ma
gazin 111; 19,30 — TELEJURNALUL 
DE SEARĂ; ,19.50 — Interpreți de 
operă : soprana Lucia Stănescu ; 
20,10 — Teatru în studio : „ZIUA 
MAMEI" de J. B. Priestley. 21,10
— Șlagăre în interpretarea ac
torilor ; 21,30 — Film artistic :
„Babette pleacă la război". In rolul 
principal Brigitte Bardot ; 23,05 — 
TELEJURNALUL DE NOAPTE ;
23,15 — Telesport

MARTI 9 APRILIE
17.38 — Pentru cei mici: • Poves

tiri pe degete. „A fost odată un că
luț de mare", de Lucia Matei • Fil
mul de desene animate: „Aventuri
le lui Joe"; 18.00 — In direct... Tran
smisiune de la expoziția fabricii de 
mobilă de la C.I.L.-Pipera ; 18,30 — 
Curs de limba franceză (lecția a 
11-a) ; 19,00 — Pentru pionieri și 
școlari : „Autograf pe o carte" ;
19,30 — TELEJURNALUL DE SEA
RA ; 19'50 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate ; 20,00 — Film se
rial : Thierry la Fronde ; 20,26 —
Album de poezie ; 20,40 — Seară de 
teatru : „ACT VENETIAN" de Că
rnii Petrescu. Interpretează un co
lectiv al Teatrului Național din 
Craiova. In pauză : Poșta TV ; 22,40
— Romanțe. 23,00 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

MIERCURI 10 APRILIE
17,30 — Pentru școlari : •

„EX-TERRA ’68". Emisiune-con- 
curs. • Filmul de desene animate : 
„Aventurile Iui Joe" ; 18,00 Tele- 
cronica economică : Valențele me
talului ; 18,30 t— Curs de limba en
gleză (lecția a 11-a) ; 19,30 — TE
LEJURNALUL DE SEARA ; 19,50
— Buletinul meteorologic. Publicita
te ; 20,00 — „Dor de soare". Emi
siune muzical-coregr’afică,-pe muzi
că de Mihail Jora ; 20,30 — Avan
premieră ; 20,45 — Telecinemateca: 
„Erau 9 celibatari". Film artistic 
cu Elvira Popescu și Sacha Guitry; 
22,45 — TELEJURNALUL DE
NOAPTE.

JOI 11 APRILIE
17,30 — Pentru copil : Filmul 

„Poly și secretul celor șapte stele"; 
18,00 — La ordinea zilei : Informa
tica economică ; 18,30 — Curs de 
limba germană (lecția a 11-a) ; 19,00 
— Studioul pionierilor. Start! ;
19,30 — TELEJURNALUL DE SEA
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ÎMPRUMUTAM magnetofon ou... luna. Doritorii 
a se adresa căminului cultural din Cuza-Vodă. Au
dițiile muzicale sînt suspendate pînă la apariția pre
zentului anunț.

MAGAZIB închiriază căminul cultural din Tra- 
tanu, pentru depozitarea Cantităților mari de coji da 
semințe recoltate după flecare spectacol.
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La fel ca Paris odinioară 
Tu pe Elena ai răpit-o 
Dar te făcuși acum de-ocară, 
Don Juan cum ești, ai părăsit-o.

de măsele n-am avut de cînd 
m-a făcut, atunci să știi că vrea 
facă vocea mai subțire, să mă 
la tenor, nu la bariton. Muream

Ghiță, noi parcă ne 
mergem undeva. Nu

tratat eu 
le
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După ce a văzut filmul 
„Elena din Treia", Gh. Bogde, 
din comuna Unirea, a deter
minat-o pe Elena Ivanciu să 
fugă de acasă, promițîndu-i că 
o ia în căsătorie.

Acțiunea se petrece Ia restauran
tul din Jegălia. Pe la ora 9 diminea
ță, intră Gheorghe Buzatu și loan 
Cerchez, îngrijitori-mulgători la coo
perativa agricolă.

— Dă-ne două țuici. Repede, că ne 
grăbim.

— De ce ne grăbim, Ioane ?
— Trebuie să mergem la grajd. 

Avem treabă : adăpare, furajare, 
mulsul.

— Pînă Ia muls mai e timp. Acum 
vină

— Măi 
beam să 
ții tu minte, unde ?

— Ba da. îmi amintesc precis că 
trebuia să mergem... Stai să beau 
o bere să-mi sting țuica și spun tot. 
Așaaa ! Ce ziceai ?

— Că ne grăbeam.
— Exact. Să ne grăbim că se-ncăl- 

zește halba.
— Nu, mă, de asta.
— Da’ de ce, Ioane ?
— Stai că mi-am amintit. Mulsul I
— Ce să mulgem ?
— Laptele.
— Hai' că ești copil Ioane ! Păi 

ție îți place laptele ?
— Aș ! Se poate, la virsta mea...

CINE ESTE

Ghiță mă faci să rid. Dec din uger 
— lapte mai bine din sticlă — țuică.

— Just! Să mai vină două mari.
— Mici, Ghiță, mlcL Ca să prin

dem cel puțin mulsul de seară.
— II prindem. Numai la muls țl-e 

capul. Dar la furajat ?
— Ai dreptate. Am băut și am 

uitat de furajare. Urgent iau măsuri 
să pună două fripturi.

— Stai, că furajarea trebuie făcută 
rațional. Eu zic să luăm niște măs
line înainte.

— înainte, de ce ?
— De încă una mică.
— Ești deștept, cum te pricepi 

tu, mai rar. Să mai vină două țoiuri 
cu măsline și o țuică la grătar».

In contul

anului 2 000

— Măi Ghiță... mai mulgem a 
sticlă de „regiune1*.

— Pentru tine, mulg și două. Mi-e 
o sete de parcă nu m-aș fi adăpat 
din zori.

— Șl să mai luăm niște... furaje.
— Da’ să fie mai fripte.
Cel doi îngrijitori n-au mai trecut 

pe la grajduri nici în ziua aceea și 
nici a doua zi cînd s-au 
castraveți murați ea să 
mahmureala.

Au uitat și de furajat și 
șl de muls. Dar poate iși 
cineva să-i țesale puțin.

Maria Achim e bibliote
cară In comuna Cuza Vodă. 
Mai mare dragul să pri
vești fișele de cititori 
tocmite de ea. Sînt așezate 
intr-o ordine 
pe fiecare fișă sînt trecute 
numeroase titluri de cărți. 
Ca să ajungă la acest re
zultat, ce-i drept, a mun
cit. Să nu credeți că a or
ganizat manifestări de 
masă cu cartea. Metoda ei 
este mult mai simplă. A- 
runcă o privire spre rafturi 
fi completează fișa. Sătenii 
nici nu știu ce multe cărți 
au citit. Dar, in felul acesta 
Maria Achim și-a făcut 
planul. în curtnd va înce
pe să lucreze în contul a- 
nului 2000.

Ras, tuns
și coafat

Pagină redactată de 
O. MARALOIU

Și 
A. CROITORU

Astă toamnă, în Jegălia, 
s-a înființat un atelier de 
coafură. Deși înzestrat cu 
toate cele trebuitoare, 
plus o coafeză adusă din 
Călărași, atelierul a avut 
ghinion din prima zi. Cînd 
să fie coafată prima clientă 
s-a constatat că siguran
țele aparatului sînt... arse. 
S-au făcut adrese, în 
schimbul cărora s-au pri
mit promisiuni. In acest 
timp coafeza a fost plătită, 
iar atelierul n-a avut nici 
un venit. Sîntem con
vinși că cei ce-ar fi 
trebuit să se ocupe de a- 
ceastă problemă n-au ne
voie să fie coafați, 
schimb pot fi... rași.

cS
a 
cS

Cum ? N-ațl aflat despre pățania 
mea ? Ei, asta-i bună ! Eu n-am să uit 
cît oi trăi iar dv. nu știți nimica, nlml- 
cuța. Să vă spun 7 Da ? Fie, însă altă
dată să nu vă scape nimic urechii, ce 
zic eu urechii, gurii că de aici mi se 
trage toată pacostea.

Treceam, intr-o zi, prin fața căminu
lui cultural. Mă-mpinge naiba și mă 
opresc. Un afiș cît ziulica de mare (nu 
pot să vă arăt că mîinile-mi sînt prea 
scurte), sta lipit pe ușa de la intrare. 
Curios cum sînt din născare, n-am 
putut să rabd și-am început a-1 citi. 
„Toți cei care cred că au voci să se 
prezinte la cămin pentru a fi aleși în 
cor. Peste o lună de zile vom pleca cu 
corul, cu brigada, cu formația de 
dansuri în turneu". Semna tovarășul 
Crăciun, directorul căminului.

Cum știam că am voce cu carul, 
mi-am zis : Așa noroc nu ți se ivește 
la tot pasul, Ioane I Ce mai aștepți I Al 
să pleci în turneu, ai... Și cum vocea o 
port cu mine tot timpul, n-am mai dat 
pe-acasă, de teamă să nu se ocupe 
locurile și să rămîn pe dinafară. Ce-i 
drept, nu prea eram îmbrăcat așa bine, 
ca acuma, Insă oricine știe că poți să 
te îmbraci și-n aur că tot nu ți se 
schimbă vocea. Și-am intrat. In față, 
îmi apăru cineva îmbrăcat într-un ha
lat alb cum îi hîrtia. Nu-1 cunoșteam. 
Ei, m-am gîndit eu, este tovarășul di
rijor, adus special de la oraș, să aleagă 
pe cei care au vocile cele mai fru
moase. In cameră fel de fel de aparate, 
de instrumente. „Ia loc", m-a invitat el 
politicos, arătîndu-mi un scaun tot alb, 
cu spătar la ceafă, ca la frizer. M-am 
așezat zicîndu-mi în sinea mea : Ai să 
vezi dumneata ce voce am, n-or să fie 
mulți ca mine. „Deschide gura" — mi-a 
spus el după ce m-a potrivit bine pe 
scaun. Eu, tot în sinea mea : vrea să-mi * 
vadă coardele vocale. Și la urma ur
mei de ce să nu i le arăt. Și-am deschis 
gura tare de tot... „Păi, dumneata ești 
un bun..." Cum să nu, tovarășe, l-am 
luat eu vorba din gură. Și nici n-am 
apucat să mai zic ceva că m-am trezit 
țipînd, urlînd de durere. Cît al spune 
pește mi-a și luat o măsea din gură, 
pe care o ținea în vîrful unui clește 
nichelat. Măi drăcie, mă socoteam eu, 
dureri 
mama 
să-mi 
treacă 
și drăcovenia asta n-o știam. înainte 
de-a pleca l-am întrebat: 
repetițiile, tovarășe 7 „Ce 
m-a întrebat și el. Cum, la 
turneu — l-am lămurit eu.
binet dentar, tovarășe, n-avem nici o 
legătură cu corul. Poate alături".

Și-am plecat acasă, ca din țeavă de 
pușcă, cu o măsea lipsă în gură. De- 
atunci n-am mai pomenit nici de cor, 
nici de voce, nici de turneu. Cine nu 
mă crede să facă ca mine șl nu l-o 
mai trebui cor cît o fi cabinetul dentar 
în căminul cultural din Borcea.

Cadrelor didactice din co
muna Căzănești.

Fără nici o Îndoială 
Că la munca culturală 
Ați și fost încondeiate 
Cu-absențe nemotivate.

Rezultatele și premiații concursului


