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Tn zilele de 11 și 12 aprilie tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș. 
Gheorghe Radulescu, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Gheorghe Stoica și Vasile Patili- 
neț au vizitat județele Constanța și Tul- 
cea. Pretutindeni, pe întregul traseu, în 
întreprinderile și localitățile vizitate, 
conducătorii de partid și de stat au fost 
înconjurați cu dragoste și recunoștință 
de oamenii muncii de pe meleagurile 
dobrogene. In cadrul acestei vizite de 
lucru oaspeții s-au sfătuit cu activul de 
partid și de stat, cu oamenii muncii a- 
supra activității desfășurate și a rezul
tatelor obținute pînă acum în îndepli
nirea planului cincinal, a măsurilor pri
vitoare la îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a țării, stabilite 
de Conferința Națională a partidului, a 
programului de înflorire multilaterală a 
patriei, trasat de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

, Ceea ce am realizat pină acum în 
nnii construcției socialismului — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la mitingul 
care a avut loc la Constanța — consti
tuie o m'ndrie pentru întregul nosiru 
popor, reprezintă o dovadă a forței 
creatoare a poporului român care, eli
berat de asuprire, stăpin pe destinele 
sale, își făurește prin muncă încordată, 
sub conducerea partidului, viitorul feri
cit, -viitorul de aur al națiunii socia
liste".

După încheierea vizitei, în drum spre 
București, conducătorii de partid și de 
stat au examinat problemele construcți
ei podului peste Dunăre și ale dezvol
tării orașului Slobozia. La intrarea în județul Tulcea, oaspeții au fost primiți :u tradiționala pîine și rare.



Festival 
tclcormâncan 

de muzică 

ușoară

Vă amintit! de succesul de debut al 
muzicii ușoare in cadrul celui de al 
VlII-lea Concurs al formațiilor artiști* 
ce de amatori ? După un triaj sever, 
au rămas in finala pe țară 51 de or
chestre de muzică ușoară, cu soliștii vo
cali respectivi. Inclusă pentru prima 
dată in regulamentul Concursului, mu
zica ușoară cultivată de amatori nu a 
dezamăgit publicul. S-a văzut că avem 
talente și că ele pot progresa dacă sint 
ajutate.

Este cu atit mai îmbucurător că unele 
instituții culturale nu dau uitării aceste 
talente, ci le atrag in noi competiții, 
oferindu-Ie posibilitatea de a se „roda", 
de a-și îmbunătăți nivelul interpretativ 
și a face tot mai cunoscute maselor de 
tineri virtuțile pieselor românești de 
muzică ușoară, cărora, in recentul fes
tival de la Brașov, cintăretii străini 
le-au dat strălucirea pe care am aplau
dat-o cu toții.

Astăzi cind exigențele spectatorilor 
au crescut, muzica ușoară nu mai poate 
fi adusă pe scenele artei amatoare fără 
o serioasă verificare și pregătire a forțe
lor. De lucrul acesta a ținut seama și 
Comitetul de cultură și artă al județu
lui Teleorman, cind a organizat — în 
colaborare cu Comitetul U.T.C. și Con-
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siliul Sindical — Festivalul de muzică 
ușoară românească dotat cu premiile 
„Ghiocelul de aur", „Ghiocelul de ar
gint" și ,,Ghiocelul de bronz".

Acest ghiocel, cam întîrziat față de 
calendarul meteo-agricol, atestă totuși 
operativitatea cu care, ca organ recent 
constituit. Comitetul județean de cul
tură și artă Teleorman pregătește mani
festări de interes larg, destinate îndeo
sebi tineretului. Festivalul are două 
etape. Prima, a selecționării cu spec
tacol, s-a desfășurat duminica trecută 
în centrele Alexandria, Turnu Măgu
rele, Roșiorii de Vede, Zimnicea, Vi
dele și Drăgănești-Vlașca. Urmează se
mifinalele, la Roșiorii de Vede în 21 
aprilie și Ia Turnu Măgurele in 23 apri
lie. Cei mai buni 6 interpreți, din tota
lul de 36 concurenți, se vor întrece în 
finala programată la Alexandria pen
tru 26, 27 și 28 aprilie a.c. Alături de so
liștii vocali amatori, vor evolua, în afară 
de concurs, cițiva dintre cei mai buni 
cintâreți profesioniști de muzică ușoa
ră. Orchestra va fi condusă, tn etapa fi
nală, de un dirijor prestigios, iar din 
juriu vor face parte și doi compozitori 
desemnați de uniunea de creație. Toate 
aceste măsuri, împreună cu indicarea 
unui repertoriu ales de cintece și cu 
asistența acordată concurenților de că
tre instituțiile culturale din județ îna
inte și pe parcursul concursului, che- 
zășuiesc reușita festivalului. Amintim 
că pentru toate spectacolele s-au vîndut 
bilete cu anticipație și că pentru finală 
spectatorii au solicitat abonamente pe 
trei zile. Acestui enorm interes, se cade 
să i se răspundă cel puțin satisfăcător.

Pentru ca „ghiocelul" să răsară tn 
primăverile următoare tot mai viguros, 
eventual prin februarie-martie, deci 
mai aproape de sezonul lui. pentru ca 
festivalul să capete un tot mai pronun
țat caracter de masă, este nevoie să se 
ia o serie de măsuri. In primul rind, 
să i se acorde muzicii ușoare locul cu
venit și în activitatea căminelor cultu
rale, nu numai a caselor de cultură. 
Ar fi util ca, în cadrul serilor pentru 
tineret, alături de celelalte momente 
educativ-distractive. să fie generalizat 
concursul „Cel mai bun solist vocal de 
muzică ușoară". Picup-urile și magne
tofoanele din dotarea unităților cultu
rale să fie puse la îndemina prietenilor 
muzicii ușoare, bineînțeles sub îndruma
rea specialistului, respectiv a profeso
rului de muzică de Ia școala generală 
din comună. S-ar putea și este foarte 
util să se alcătuiască discoteci și ban- 
doteci atit la cămine, cit și la casele 
de cultură și Ia cea județeană a creației 
populare. In sfirșit, premianții festiva
lului să se producă după finală, în mă
sura posibilităților, pe scenele cit mai 
multor cămine culturale, Îndeosebi 
acolo unde încearcă să se afirme noi 
talente.

S-a subliniat destul. în ultima vreme, 
că muzica ușoară este de fapt o treabă 
foarte grea. Ea se cere privită cu toată 
seriozitatea și avem temeiuri să credem 
că manifestările de tipul festivalului 
teleormănean constituie un început pro
mițător.

NICOLAE CULCEA

Documente despre 1848
Colecția muzeală „Sabin Olea“ din 

satul Cib, județul Alba, fondată în 
1928 de cărturarul al cărui nume îl 
poartă, cuprinde, pe lingă exponate 
de arheologie, etnografie-folclor și 
științele naturii, o serie întreagă de 
documente istorice, unele privind 
răscoala din 1784 și revoluția din 
1848. Alături de pistoale, săbii și 
lănci, pot fi văzute vestitele sulițe- 
frigări, folosite de revoluționari atît 
în luptă ca „spintecători", cît și 
la frigerea pe jar a cărnii de oaie, 
așa cum ne amintește „Marșul Iul 
Iancu" : Optzeci de oi despoaie / 
$1 fn frigări le pun / De fluier 
cimpoaie / Pădurile răsun’. Dintre 
documentele despre revoluția de la 
1848 amintim : o descriere a eve
nimentelor „dinu Monti Apuseni", 
făcută de tribunul Simeon Balinth 
de Roșia Montană, o copie a actului 
de numire a lui S. Balinth ca „pre
fect a lu Salineloru", prin semnă
tura lui S. Bărnuțiu și Aaron Flori
an, o „desvinovățire" a lui S. Ba
linth față de învinuirile aduse de 
guvernul Transilvaniei, prin episco
pia de Blaj, că ar fi tulburător al 
ordinei publice, tipărituri maghiare 
înfățișîndu-1 pe Avram Iancu etc.

înv. V. P. OLEA Fete din Sălișto Foto; GH. VINȚILA

SERILE
CULTURALE 

SI SEZĂTORILE 
NOASTRE

Gîndindu-ne ce să oferim tineri
lor din comuna Valea Mare, jude
țul Olt, pentru ca ei să-și petreacă 
timpul liber cu folos maxim, am a» 
Ies ca principală formă de manifes
tare serile culturale săptămtnale, în 
pregătirea cărora căminul cultural a 
colaborat strîns cu organizația 
U.T.C. S-a urmărit, firește, ca serile 
culturale pentru tineret, avînd un 
conținut educativ, să îmbrace o hai
nă agreabilă, să fie atractive. Și aș 
spune că s-a reușit Ca exemplu aș 
da seara culturală pe tema: „A- 
portul tineretului din C.A.P. Valea 
Mare la realizarea planului de pro
ducție". Ce ar fi de spus despre ea ? 
Intii, că tinerii cooperatori agricoli 
— atit cei care aveau să fie mențio
nați ca fruntași fn conferința pre
gătită, cît și cei cu rezultate slabe 
—- au fost invitați in mod special de 
Către organizatori. Cuvîntul de des
chidere l-a rostit tov. Radu Tudor, 
președintele C.A.P„ după care s-a 
ținut conferința. A urmat dansul cu 
momente artistice in pauze și cu 
jocuri distractive. De asemenea, din 
Foaia volantă a fost citită rubrica 
satirică „De la tineri adunate șl ti
nerilor redate". Ea sfirșit, comitetul 
U.T.C. a lansat o chemare pentru 

participarea și mai avintată a ti
nerilor la munca în cooperativa a- 
gricolă de producție.

Aș mai aminti ca izbutite și șe- 
zătorile organizate marțea sau vi
nerea, sub formă de clacă. Clacă — 
pentru cine ? Veți vedea imediat. In 
comuna noastră, portul popular în
cepuse să dispară, în timp ce unii 
tineri „importau" o modă vestimen
tară țipătoare, dacă nu chiar cara
ghioasă. Trebuia făcut ceva. Frumo
sul nostru port național trebuia re
înviat

Avem la căminul cultural un al
bum cu modele de cusături națio
nale dăruit de învățătoarea pen
sionară Maria Văduva. Am pornit la 
treabă incepind cu cadrele didacti
ce, primele care au răspuns la a- 
ceastă acțiune. Au venit și fete, bă
ieți, gospodine. S-au lucrat 8 cos
tume cu model vechi local, pentru 
brigada artistică. Și în timp ce par
ticipantele la clacă lucrau, bibliote
cara Elena Ioniță le-a citit recen
zia romanului „Dunărea revărsată" 
de Radu Tudoran, învățătoarea A- 
lexandrina Ionescu Ie-a vorbit des
pre noua împărțire administrativă a 
țării, învățătoarea Elena Florea a 
citit balade și ghieitori, iar tinere 
fete au cîntat melodii populare.

Paralel cu asemenea șezători, se 
desfășoară și concursul nostru pe 
tema „Cel mai frumos costum na
țional". Rezultatele încep să se 
vadă. La hora satului vin duminica 
tineri și tinere purtind costume na
ționale.

FLOREA C. DUMITRU 
directorul căminului cultural I 

Valea Mare-Olt

DISCUȚIE 
DESPRE

DRAGOSTE
Mai mulți cititori și-au manifes

tat dorința să participe la discuția 
deschisă de redacția noastră, în nu
mărul 12 din 21 martie 1968, prin 
publicarea scrisorii tinerei P. P. din 
Tulgheș. Vom căuta să redăm păre
rile unor oameni cu preocupări și 
vîrste diferite.

Profesorul Gheorghe Sofianu, me
todist la Casa de cultură din Tg. 
Ocna ne scrie : „Am citit cu emoție 
firească articolul „Oare cu ce am 
greșit", pe marginea cazului P. P. De 
la început vreau să subliniez că a- 
cesta nu-i un caz izolat. Referindu- 
mă la scrisoarea lui P.P. ce-aș avea 
de spus 7 Cred că este necesară o 
perioadă mai îndelungată pentru a 
putea să-ți faci o idee clară despre 
cineva. Timpul de două luni este 
prea scurt".

Profesorul Sofianu are perfectă 
dreptate. încrederea între doi oameni 
se stabilește pe baza unei cunoașteri 
îndelungate. Proverbul „graba, strică 
treaba" este perfect aplicabil în dra
goste.

In continuare, prof. Sofianu e de 
părere că ! „la 18 ani nu-i nevoie de 
prea multe sfaturi".

Nu este de aceeași opinie și tov. 
Nicolae Albu din comuna Păduroiu,

Județul Argeș. Cu o experiență de 
viață la care îi dau dreptul cei 53 
de ani ai săi, Nicolae Albu scrie :

„P. P. avea nevoie de sfatul părin
ților ei. Aceștia, însă, pierzîndu-și 
simțul datoriei, au neglijat educația 
fetei lor".

Fără îndoială că tov. Albu a apre
ciat la justa valoare răspunderea 
care apasă asupra părinților. Aș
teptăm ca și alți oameni cu expe
riență să ne povestească întîmplări 
— pe această temă — din viața co
munei lor.

„încerc sâ-mi dau șl eu o părere 
în această discuție care pare a fi 
destul de palpitantă — ne scrie o bi
bliotecară din județul Galați, care, 
dorind să-și păstreze anonimatul 
(de ce 7) semnează S. M. — „O înțe
leg pe P. P. din Tulgheș fiindcă nici 
eu nu am mai mult de 18 ani și pot 
să-mi dau seama de starea în care 
se află. După mine, aș încerca să-1 
uit pe acel Sandu și nici nu l-aș 
mai deranja".

Aceeași soluție o dau mai mulți 
corespondenți. După cum au men
ționat și în articolul care o deschis 
discuția noastră, scopul nu este de 
a găsi o soluție în cazul din Tulgheș 
ci, pe baza unor fapte de viață, să 
discutăm despre poziția tineretului 
față de dragoste. Fără a ne grăbi să 
tragem vreo concluzie, vă ținem la 
dispoziție în continuare, dragi citi
tori, această rubrică. j

B. CRISTIAN



ÎN DEZBATERE PUBLICĂ: Proiectul de lege cu privire la apârarea, 
conservarea și folosirea terenurilor agricole

PĂMINTUL- RESURSA NELIMITATĂ a gonda 
gricolă

De la apariția in presă a proiecta- 
Iui de lege, pămintul se află mai 
mult ca oricind in centrul atenției 
generale. Nu s-ar putea spune că el 
n-a constituit și pină acum obiectul 
grijel noastre celei mai mari. Zo
narea atentă a culturilor, îngrășa- 
rea terenului, asigurarea unui agro- 
fond bun pentru culturi a făcut ca 
producția medie de griu a coopera
tivei, in ultimii trei ani, să fie de 
2 800 kg la hectar. Faptul ne face să 
cutezăm in acest an spre o producție 
de 3 200 kg. De un randament bun al 
pămintului se leagă și progresul sec
torului zootehnic. Zilele acestea am 
primit drapelul de unitate fruntașă 
pe tară in creșterea și livrarea por
cilor (2 880 grăsuni livrați in 1967).

Dar aș dori să intreb : răspunde
rea fată de pămint, față de utiliza
rea care i se dă, față de faptul dacă 
e bine păstrat sau Irosit, cade numai 
in sarcina agricultorului ? Oare ce
lelalte categorii sociale nu sint răs
punzătoare pentru asta ? Măcar nu
mai pentru faptul că rodul pămîntu- 
lui ajunge pe masa tuturora. Niște 
norme mai vechi care au funcționat 
pină in prezent, și care se respectau 
sau nu, consfințeau de fapt această 
răspundere.

Proiectul de lege vine la timpul

cel mai potrivit și o delimitează ca
tegoric. Pe teritoriul cooperativei 
noastre s-au făcut, de pildă, niște 
sondaje de adîncime. Cei care au 
lucrat aici au lăsat in urmă nume
roase gropi de Împrumut, care au 
stricat relieful solului pe o mare 
suprafață. Instalatorii de rețele elec
trice și telefonice treceau peste cul
turi distrugîndu-le în porțiunea de 
lucru. Nici unii, nici alții nu reparau 
ce stricau. Acum ei sint obligați prin 
lege să lase pămintul așa cum l-au 
găsit, adică in stare bună.

Dreptul de lege privind apărarea 
șl conservarea terenurilor agricole 
impune modificări in bine și In ati
tudinea agricultorului însuși țață de 
pămint. In adunarea In care s-a dez
bătut proiectul, noi am hotărit. de 
pildă, să se astupe niște gropi de 
unde oamenii luau lut și din cauza 
cărora se irosea aproape o jumătate 
de hectar. S-au arat, de asemenea, 
cele două poteci făcute — după un o- 
bicei foarte rău, aș zice — direct pes
te culturi. S-au luat și unele măsuri 
pentru delimitarea și reducerea unor 
drumuri. Am discutat și despre Iotu
rile individuale. Pot spune că oamenii 
le utilizează bine. De altfel pentru a 
asigura o producție cit mai mare pe

aceste loturi ele sint arate și semă
nate, contra cost, cu mașinile coope
rativei agricole. Cooperatorii sint 
mulțumiți fiindcă lucrul făcut astfel 
e de calitate.

O problemă a cărei bună rezolvare 
va trebui s-o găsim e cea a folosirii 
spațiului din curți. Cea mai mare 
parte dintre săteni au curți mari, nu 
seamănă nimic acolo și cumpără le
gume de la cooperativa agricolă. E 
greu de crezut fiind vorba de niște 
gospodari din tată-n fiu, a căror 
principală ocupație e munca pămin
tului. După un calcul aproximativ 
50 de hectare însumînd suprafețe 
necultivate din curți se Irosesc In 
acest mod. Cei chibzuiți pun vie și 
pomi. Cooperativa agricolă a livrat 
anul acesta 500 de pomi fructiferi 
pentru a fi plantați In curți. Mulți 
însă nu fac asta, și e păcat de bună
tate de pămint care stă nefolosit. Va 
trebui dusă de către toți Intelectua
lii, o stăruitoare muncă de convin
gere pentru a pune in circuitul pro
ductiv, spre folosul oamenilor, șl 
această însemnată rezervă.

I
Ing. agr. ION ZMEU

Cooperativa agricolă Satu Mare, 
județul Ilfov

Respirația
Boianului
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PRIMA RECOLTĂ ELECTRIFICĂRI RURALE
DE ROȘII

Legumicultorii coope
rativei agricole din Mă- 
dăraf-Bihor realizează in 
fiecare an venituri fru
moase din cultura legu
melor timpurii fi extra- 
timpurii. De curind ei 
au inceput recoltatul ra
fiilor in seră. Săptă- 
mtnal, de la Mădă- 
raf iau drumul ma
gazinelor de desface
re sute de kilograme de 
rafii.

Pentru acest an, in ju
dețul Suceava sint pre
văzute lucrări de elec
trificare tn 42 de 
sate. Printre acestea 
sa numără: Dum
brava, Doroteia, Zaha- 
rejti, Plutanița fi altele. 
Concomitent se vor efec
tua lucrări pentru ex
tinderea rețelelor sau 
racordarea la sistemul e- 
nergetie național a nu
meroase alte localități.

CEA MAI CREA 
POARTĂ

La șantierul naval din 
Galați se află In con
strucție o poartă care, 
cind va fi terminată, va 
cîntări nu mai puțin de 
900 de tone. Este vorba 
de poarta coborîtoare 
destinată sistemului hi
droenergetic fi de navi
gație Porțile de Fier.
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PROIECTUL CODULUI PENAL

In concordanță cu cerințele vieții
Am ascultat la radio, apoi am citit proiectul Codului 

penal. Virsta vechiului Cod penal — 32 de ani — îl 
așează in bună parte in urma realităților de azi. Pot 
judeca privind viața satului in care trăiesc, cum a 
evoluat conștiința oamenilor. Ei și-au format o nouă 
concepție civică, noi deprinderi, care au limitat tot mai 
mult manifestările antisociale, abaterile de la nor
mele colectivității. Viața și munca în cooperativa agri
colă de producție au pus capăt certurilor pentru pă- 
mînt, pentru strămutările de hotar și manifestările 
de violență legate de acestea, le-a format oamenilor o 
nouă etică incompatibilă cu ideea infracțiunii. îmi 
amintesc că in trecut erau in fiecare lună cite 30 de 
litigii legate de pămint și asta mai ales primăvara, 
cind ieșeau la arat și încălcau cu plugul pămintul veci
nului.

In societate, pe stradă, In localurile publice domnește 
acum o atmosferă de bună cuviință. Numărul celor 
care ultragiază normele vieții sociale este din ce în ce 
mai mic.

Am văzut de-a lungul anilor cum acționează cu tot 
mai multă putere și hotărire opinia publică. In fața 
comisiei de împăciuire apar acum in medie zeci de 
cazuri in fiecare trimestru. Intr-un an doar trei sau

patru dintre ele depășesc prin gravitate limitele comi
siei de împăciuire, ajungind la tribunal.

Remarcăm faptul că proiectul Codului penal dă o 
nouă apreciere gravității infracțiunilor, restringind 
sfera faptelor care erau considerate înainte infracțiuni. 
E vrednic de subliniat, totodată, faptul că in proiectul 
Codului penal se pune un accent deosebit pe latura 
educativă, urmărind prin sistemul de sancțiuni apli
cat reeducarea și reintegrarea in societate a omului 
care a greșit. De asemenea, faptul că se apără mai 
mult ca in trecut avutul obștesc, familia, drepturile 
cetățeanului.

Prin intermediul stației de radioficare, masa largă 
a cooperatorilor a luat cunoștință de articolele pro
iectului de Cod penal. La căminul cultural s-au discu
tat materialele apărute în presă care explică sensul 
și importanța proiectului de Cod penal. Dorim prin 
aceasta să atragem la dezbaterea publică a proiectului 
un număr cit mai mare de săteni.

ALEXANDRU DUMITRESCU 
deputat, secretar al Sfatului Popular 

al comunei Filipești Tîrg, 
județul Prahova.

Nemărginitul este întot
deauna impresionant și 
Cîmpia Boianu dintre Olt 
și Vedea nu are altă ho
tărnicie decît orizontul.

Subțire șl aspru, austrul 
sficuiește cind și cînd 
fața pămintului și cînd dă 
de om și de mașini creș
te, se cațără și te înfășoa
ră, sau suflă nepoftit In 
ciorba celor ce prînzese 
în cîmp. Prînzul tracto
riștilor cu mîncare caldă 
la cîmp a intrat de mult 
în obiceiurile cooperatori
lor de la Curtișoara. „Așa 
a fost Întotdeauna, spună 
președintele, și pe vre
muri cînd aram cu vite
le ne aduceau nevestele 
mîncare caldă ia cîmp, la* 
cînd te ajutai cu om 
străin tăiai găina cea mal 
grasă din curte”.

La Scomicești, îți ies In 
cala casele de sticlă — 
cele 8 hectare de seră, did 
oare au șl început să fie 
livrate roșiile.

Sediul din Slatina a9 
I.L.F. e un M de dispe
cerat al coordonării lăzi
lor cu zarzavat pentru 
consumatorii din țară și 
de peste hotare. Asistăm 
la o convorbire telefonică 
cu Oradea. Se cere o su
plimentare rapidă de lăzi 
pentru trufandale. Cit 
costă transportul lăzilor 
goale de la Oradea la Sla
tina, calculul nu s-a fă
cut Dar cine • făcut pro
gramarea aceasta ? Nu 
era destul lemn și nu sint 
destui lemnari mal pe a- 
proape <

La Grădinari, Qurtișoa- 
ra. Testul, Radomireștt, 
ifobcești, aproape în fie
care sat, alte „casa ale 
loarelul" : aolaridle, 7* 
hectare In județ. In favoa
rea lor au pledat In pri
mul rînd rezultatele de a- 
nul trecut cind, de plld^ 
cei de la Strejeștil de Jo», 
au vindut roșii de 240 000 
lei de pe un hectar de 
solarii, adică aproape de 
3 ori investiția, materia
lele răminînd „gratuit- 
pentru culturile următor 
re. Dar la Pleșoiu, Bălă- 
nești, Crăciunel pină la 
sftrșltul lunii martie mi 
sosise decît o mică parte 
din ramele așteptate. 
Există la Găneasa o bază 
de aprovizionare pentru 
C.A.P.-uri. Numai că a- 
provizionarea este defici
tară. Primul termen dia 
contract pentru rame era 
la 25 februarie, dar el 8 
lost „reașezat” la 29 fe
bruarie, la 23 martie, la 
1 aprilie și, în afîrșit, la 
10 aprilie.

Dar lucrurile nu se o- 
presc aici. Cooperatorii a- 
gricoli constată cu mira
re că ramele (chenarele) 
sint mal largi decît lăți
mea foilor de polietilenă 
(situația este similară șl 
în județele Argeș și Vîl- 
cea pe aria fostelor u- 
niunl regionale ala 
C.A.P.-urilor Argeș). Ri
sipă de muncă și timp (in
ventivitate oltenească : sa 
lipește polietilena cu fie
rul încins).

Sint atîtea pete caro 
puteau să nu fie pe eșar
fa albă a primăverii. La 
Ioneștd și Stolnici, trac
toarele se împotmoleau In 
beldii de porumb și floa
rea soarelui nestrînse da 
astă toamnă ! Ce nepotri
vit este peisajul acesta cu 
plante moarte, în timpul 
germinației universale— 
In afară de implicațiile e- 
conamice, se poate vorbi 
de ultragierea naturii.

Nesfîrșită cîmpie, întin
dere bicromă verde-cenu- 
șie, cenușie-verde, cerul 
imens ca sineala, vlrsta- 
tă de sîrmele telegrafelor, 
sbîmîind ca niște bon
dari ; aleargă veștile din
spre Dunăre șl cînd ajun
gem la Slatina aflăm la 
Direcția agricolă că în sa
tele Brebeni și Bolnești 
s-a terminat tnsămîințatul 
porumbului...

ION NIȚA



ALBINA

FĂURARI Șl PĂSTRĂTORI DE FRUMOS

CERCUL DE ȚESĂTURI POPULARE DIN MÂRIÎ

LENIN
Lenin vine de departe 
din vaste întinderi de timp, 
încărcat de poruncile istoriei, 
de chemările copiilor, 
de lacrimile amare ale mamelor 
și strigătul de luptă al bărbaților.

Lenin vine de departe, 
oțel al anotimpurilor, 
curat ca zăpezile munților 
și ca florile primăverii.
bogat ca griul de aur al colhozului, 
răsfrînt in miile de culori ale toamnei.

Lenin vine de departe, 
încărcat de înălțimi,

de visurile oamenilor, 
flori pe steagurile libertății.

Lenin vine de departe, 
din Revoluția cea Mare, 
in furtuna unui miliard de oameni : 
albi, negri, galbeni.

Lenin vine de departe, 
din vaste întinderi de timp.
Purtat de toate generațiile, 
încărcat de dragostea oamenilor, 
de zorile comunismului, 
el merge departe, departe, departe, 
cu inima steag roșu, in univers.

ION BÂNUȚĂ

în prima duminică de 
aprilie, ansamblul fol
cloric al Casei de cul
tură din Huedin a pre
zentat în comuna Dragu 
un spectacol intitulat 
La șezătoare.

Sătenii prezenți la a- 
cest program au rămas 
impresionați nu numai 
de reînvierea unor cîn- 
tece și jocuri, a unor 
vechi obiceiuri și tradi
ții din așezările de la 
poalele Vlădesei, ci și 
de frumoasele costume 
pe care le purtau mem
brii formației. Le-au în- 
cîntat ochiul iile cu ci.u- 
pag (spăcele) în diferite 
modele și culori (albas
tru, roșu și negru), ca- 
trințele portocalii, piep
tarele de piele și panta
lonii largi ai bărbaților 
împodobiți cu motive o- 
riginale lucrate într-o 
gamă bogată de culori.

Se mirau spectatorii, 
mai ales tinerii, și se în
trebau de unde-or fi a- 
ceste costume de nu le 
mai văzuseră pînă a- 
tunci. „Astea-s costume 
din cele vechi ce se pur
tau de demult în satele 
de la poalele Vlădesei" 
explicau bătrînii celor 
strînși în jurul forma
ției după spectacol.

Costumația ansamblu
lui folcloric din Hue
din, admirată peste tot 
unde a urcat pc scenă, 
are o istorie interesantă, 
iar realizarea ei se în
scrie ea o valoroasă 
contribuție în păstrarea 
și valorificarea pontului 
popular din această im
portantă zonă folclo
rică.

Cînd s-a înființat an
samblul, Teodor Necula, 
directorul Casei de Cul

tură, și Octavian Potra, 
instructorul de dans, au 
întreprins, cu ajutorul 
specialiștilor, cercetări 
în vederea înzestrăiii 
formației cu cea mai 
frumoasă și autentică 
costumație din acele 
locuri. Au cutreierat, au 
făcut investigații în 
multe așezări din îm
prejurimile muntelui 
Vlădeasa. Au studiat 
pontul popular la Cala
ta și Săcuieu, la Bociu 
și Morlaca și în multe 
alte localități. într-o zi 
au poposit și în comuna 
Mărgău. Aici, în casa în
vățătoarei pensionare 
Maria Penea, au găsit 
un adevărat muzeu al 
artei populare din loca
litate : zeci de costume 
vechi, unele de peste o 
sută de ani, vase de lut, 
picturi pe sticlă (în co
mună sînt și azi mulți 
săteni care pictează pe 
sticlă) strînse, cumpăra
te (unele lucrate chiar 
de ea) în cursul unei 
vieți întregi. Maria Pe
nea le-a arătat vreo 50 
de ii împodobite cu mo
dele diferite, catrințe 
vechi și poale, pieptare 
și costume bărbătești. O 
țărancă bătrînă a păs
trat în lăzi peste 30 de 
costume, de o rară fru
musețe.

Au ales din Mărgău 
cele mai frumoase și 
vechi piese ale portului 
popular și s-au consultat 
cu specialiștii de la Mu
zeul etnografic al Tran
silvaniei asupra modele
lor pe care să le co
mande pentru formație.

După ce s-au oprit 
asupra celor mai auten

tice costume (prin 
tele și o catrință 
de peste o sută < 
au discutat cu Ma: 
nea și cu alte fen 
localitate și au aj 
concluzia ca ele 
lucrate chiar în sa 
Așa s-a născut Îs 
gău, așezare cu 
tradiții de artă po] 
un cerc de cusătu' 
dus de Maria Pe. 
activitatea cercul 
fost atrase și tinei 
tru a fi inițiate îi 
meșteșug care cer 
tă îndemînare și u 
dezvoltat pentru f 

Toată iarna s-a 
la confecționarea 
melor. Fetele au î 
aici cusutul pe fir 
pagului, țesutul 
ițe și felul cum 
crează crețurile 
măși.

Popularizat prin 
spectacolele ansan 
folcloric, apoi la d 
ședințe cu directe 
cămine culturale, 
cercului și a frur 
lor costume po 
create de ei s-a r 
dit și în alte locuri 
cum am aflat, ce 
primit deja comei 
la Școala general 
Huedin și de la f 
ția de dansuri a f 
de cherestea din 
De asemenea, cooj 
va „Munca" din l 
intenționează să 
în comuna Margă 
zîndu-se pe cerci 
aici, o secție de 
populară care să 1 
costume și diferite 
ale frumosului 
popular din aceas 
mună de la poalei, 
desei.

I. RAI

Familia Scarlat Canta intră în posesia diamantului negru in urma 
omorului făptuit de Chiriță Drăcea, slujitorul lor, asupra fratelui lui 
Scarlat, Gheorghe Canta. Zulnia Canta vrea să pună mina pe domnie 
dînd giuvaerul ca peșcheș turcilor. încearcă să atragă și pe fata lor. 
Zoe, în planul său, dar aceasta împotrivindu-se. Scarlat și Zulnia în
fiază in locul ei pe llinca 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 
fi cere să-și vadă nepoata. 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. între timp, Alexa și ceilalți hai
duci sînt biruiți și luați de poteră. Pe drumul spre ocnă, înt ilnesc 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 spre Iași. Haiducii se țin pe urmele 
lor, le ies în cale și iau una din cele trei trăsuri. Urmăriți de poterași, 
haiducii, în afară de Neicu și Ceterașu, sînt încercuiți în Piscul Șoimu
lui. Scarlat Canta a plecat cu pluta pe Histrița spre Galați. Alexa, le
gend capătul unei frînghii și-a dat drumul in prăpastie.

Roman de DUMITRU ALMAȘ

Desen de NIOA PETRE

în clipa asta, din cel mai stufos arin. 
Alexa a sărit drept în mijlocul plutei. 
Cu spada în mînă, cu brațele desfăcute, 
părea un uriaș al munților pogorît din 
cer Toți au înmărmurit.

— Mă închin la cei cu inimă curată, 
s-a înclinat Alexa.

llinca a dat să strige, dar nu mai a- 
vea glas. 1-1 sugrumase bucuria. Deși 
știa că-i încercuit în Piscul Șoimului, 
cu toate că de-o lună îl aștepta, zi de zi 

și noapte de noapte, ceas de ceas și cli
pii de clipă, totuși se ivise neașteptat. 
Uluitor de neașteptat. Drăcea, cel dinții, 
s-a scuturat, trezit din beție, și rîzînd i

— Tălharule ! Ai înviat din morți, 
ha-ha-ha ! Te crezi nemuritor și-ai ve
nit singur în glonț?! a hohotit, trăgînd 
pistolul din chimir. Te căsăpim noi ca 
pe-un jder căzut în capcană...

llinca nu mai știe dacă s-a prefăcut 
ori s-a clătinat în adevăr și l-a izbit 

peste braț, iar glonțul, a trăsnit în apă, 
sfirîind ușor.

— Tu ești Alexa ? s-a mirat Scarlat, 
clipind repede din pleoapele-i văduvite 
de gene și uitîndu-și bilbîiala, deși se 
cheamă că era mai fricos ca oricare.

— El... el e ! a strigat Călina.
— Unde mi-s ba... Sipețelul mi l-au... 

Si pe țelul.
Zulnia și-a venit în fire ; cu două pis

toale în mînă și-a făcut Joc printre ar- 
năuți :

— Loviți-1 ! Ce mai așteptați ? Să vă 
scape iar ?

— Nula strigat Chiper. De ce să ne 
stricăm petrecerea și să ne pătăm obra
zul ucigînd un om ? Mai bine zălog !

— Ba-1... îl omor 1 s-a răstit Chiriță 
Drăcea clocotind de furie.

— Ce vrei ! s-a răstit Zulnia la 
Alexa, înclinînd a crede că sfatul vizi
tiului nu era de lepădat și brîncindu-1 
cu umărul pe Chiriță Drăcea.

— llinca și diamantul negru I
— Trageți ! a poruncit Drăcea.
Dar Alexa a sărit ca un lup și s-a 

așezat în așa fel că, din orice parte ar 
fi tras arnăuții s-ar fi împușcat unii 
pe alții sau i-ar fi ucis pe Drăcea și pe 
Zulnia Canta. Cînd căpitanul s-a re
pezit cu hangerul, prin spate, Alexa s-a 
ferit, răsucindu-se spre spadele arnău- 
ților. Ascuțișul hangerului i-a atins 
umărul sting. S-a apărat, vînjos, pină 
i s-a rupt spada. Tăbărînd pe dînsul, 
arnăuții l-au legat de un stîlp, llinca 
și-a sfîșiat năframa și i-a legat rana din 
umăr.

— De ce-ai sărit pe plută, Alexa ? 
l-a întrebat în șoaptă.

— Nu mai puteam răbda.
— Oblojește-1, oblojește-1 că nu mai 

are mult de trăit. Doar pînă la asfinți
tul soarelui, a azvîrlit Drăcea vorbe de 
batjocură. Chiper, scoate securea !

— Da, samănă cu unul care bătea 
balta și singur se stropea, și-a îngăduit 
Chiper. Dar cu securea... N-ar fi mai 
fericit în țapă ori în ștreang ?

Alexa și-a încordat puterile pînă a 
rupt un rînd de legături. llinca își 
stăpînea durerea. Se prefăcea veselă,

Turna băutură lui Drăcea, îmbiiridti-1 
cu stăruință :

— Bea, căpitane 1 Bea și te veselește 
C-«ai biruit.

— Chiper, trîntore ! a răcnit Drăcea, 
după ce-a sorbit paharul pînă la fund, 
și-a hîrîit din gîtlej dedat la răgu- 
șeală. Unde-i securea ? A, uite-o ce 
Iată-i și grea. Ha-ha-ha ! Mai toarnă, 
llinca, ha-ha-ha ! Ilîc !

Cuprins de frenezie, ceru băutură și 
Scarlat Canta.

— O să te căsăpim ! se grozăvea 
Drăcea, pieptoșindu-se sub nasul lui 
Alexa. Cu securea ! Hie I... Ha-ha-ha !

Dacă l-ar ști treaz, Zulnia l-ar ad
mira. Dar așa, începea să-o cuprindă 
frica : „Prea-i descumpănit și hurducat 
de sughițuri. Oprim la mănăstirea Bis
trița... L-aș arunca, burduf, în apă dacă 
nu m-aș teme că llinca o să se ducă și 
ea în apă, după dînsul !“.

Pluta continua să alunece, domol spre 
Piatra Neamț ; apa clipocea încet, în 
șoaptă, gata să intre într-o zonă bolo
vănoasă și repede.

— Acuș ajungem la mănăstirea Bis
triței, cunoseu Chiper locurile.

Auzind asta, Scarlat a mai cerut o 
cupă cu vin :

— Să bem !
— Să trăiești, măria ta ! închină 

Drăcea, întoreînd cupa cu fundul în 
sus și, în aaelași timp, împroșcîndu-1 
pe Alexa, în bătaie de joc, cu vin din 
ploscă. De sufletul tău, tălharule. Că, 
hie 1 De bună samă, nimeni n-o să-ți 
stropească mormîntul cu... hîc !... vin.

— Cea mai neaș — ne auzită petre
cere !.. Și peripe — și peripeții, nu 
șagă... O să crape protip — protipen
dada cînd o auzi ! Ne înfățișăm și cu un 
tâlhar, prins în luptă... Mare vite — 
mare curaj 1...

— llinca, zi-i un cîntec ! a rugat-o 
Zulnia, ca să oprească frenezia eroică a 
lui Scarlat, neobișnuită și caraghioasă.

Trăgînd cu coada ochiului la Alexa, 
llinca începu cu glas tremurat, frînt 
de durere și înfiorat de dragoste :

— Pînă-i lumea n-aș cînta, de n-ar 
plînge inima. Nu vărs lacrimă de sînge,
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Întoarcere «le la pewcuit Koto: A. CARTOJAN

Băiatul podgoreanului

Noaptea-n pădure 
Brazii, înalții 
Se string unii-ntr-alții. 
Somnul să-i fure.

Sus peste munte 
Tremură cerul 
Scînteie piperul 
De stele mărunte.

Spre vîrful mare
Luna învinsă 
Cu candela stinsă 
( ude sub zare.

AURELIA DIACONU

Cu fluiere de tinerețe 
în marș și stele am aprins.
Duceam pe armă zbor de păsări, 
și-n raniță un foc nestins.

Cu tinerețea-n mîini ofrandă 
partidului, am zăbovit, 
căci el ne-a pus tării în brațe 
și vise-n schele de granit.

Cu faldul lui în drumuri aspre 
zburăm cu zilele-nmiit.
Din el cu zorii erei noastre 
pe frunți o stea ne-a răsărit.

AL RAICU

i mine plinge. Și de-aș ști că 
. singurică mi-aș da moartea...

— minunat mai cîn... se 
:arlat să-și tălmăcească sim- 
Mai zi-i !

! a urlat Drăcea și-a tras, 
■ă amenințare, hangerul de 

lă-ntreabă cucu vara, tremu- 
ul fetei, de mi-i dor de bade, 
mi-i că-aș vrea să mor, dar 

nu mi-i dor... că nu mi-i

1 tău mă vrăjește, hîc! îi 
ureche Drăcea. în noaptea 
:i, cu mine în chilie... hîc !

ea, cu atît Drăcea se credea 
nic, mai iscusit, mai îna- 
■or primejdii, mai teribil.
fie doar fioros. înfricoșate, 

lălina turnau cu hărnicie în 
mnau arnăuții la cîntec, la 
ot. Așa se încinsese chef la 
•f zălud de oameni fără griji, 
ricărei primejdii.
ăpitane 1 rîdea Chîper ; mai 
ișoru și mai rar cu toporu... 
chefăluire obștească și năucă 
riuta lui Canta părea un fel 

a lui Noe cu orătănii și 
?sc de vesele. Toți beau, ca la 
mii. Singura Ilinca nu gus- 
de vin. împărțind băutura 

i-a întins, ca din întîmplare, 
:a o ulcică și l-a ajutat să

nzi putere, Alexa...........
frumoaso ! Hîc 1 chicotea 
ipărtășește-1 ! Ha-ha ! Robul 
zeu... Alexa ! împărtășește-1 
ii lua eu duhul... Cu securea 1

sorbit ulcioa pînă la fund. 
-1 furnică prin trup puterea 
rrivit cerul. A încleștat gura, 
încă o dată. Și, neobservat, a 
m rind de legături. S-ar fi 

nou în luptă, dacă veselia 
l-ar fi făcut să spumege de 
i piardă stăpînirea de sine, 
uitoare în asemenea grele 
ire clipe. Fata însă parcă-1

gîoea gîndurile și le tălmăcea în stihuri 
și în cîntece :

— Inimă, porți largi mai ai, suferi 
mult și nu te dai ; inimă mai stai pe 
loc, să-ți pun lacăt la mijloc, un lacăt 
c-o-ncuietoare, să nu urli cînd te doare...

— O sîrbă ! a răcnit Drăcea, ridicînd 
plosca în sus, și-a prins să-și scapere 
picioarele și să pocnească din degete 
după tactul cobzei.

Arnăuții trăgeau din flinte, mai dihai 
ca la nuntă. Scarlat se bătea cu pumnii 
în piept și țipa isteric cu spume la 
gură :

— Sînt vitea-viteaz !... Domn 1 Ba- 
zileu 1

Chiar Zulnia se amețise așa de tare, 
că s-a prins într-o polcă îndrăcită la 
brațul lui Chiriță, așa cum îi da ghes 
inima, fără să se sfiiască de slujitori 
ori să se rușineze c-o vede bărbatul în
drăgostită de-o slugă. A și strigat :

— La dracu’ cu ighemoniconul !...
Ilinca începea să vadă în veselia asta 

un soi de sminteală, sălbatecă, înainte 
de a căsăpi un om... Sînt niște oameni 
slabi, becisnici care-și fac curaj cu 
băutură — a gîndit fata. Și a privit 
soarele cum atingea marginea zării și se 
oglindea în valuri, pentru cea din urmă 
oară în ziua aceea.

Deodată căpitanul Chiriță Drăcea se 
ridică pe o ladă, în picioare, și răcni, 
fioros :

— Asfințește soarele !... Chiper, 
securea 1 Tâlharul trebuie ucis... Hic ! 
Securea !

Toți încremeniră.
S-auzea doar clipocitul valurilor, ca 

prevestirea unei furtuni.
Luciul soarelui în apa Bistriței în

văluia pluta într-o orbitoare pulbere 
de aur.

V A U R M A

Vremea s-a scurs repede. Tudorică 
a crescut sub privirile calde ale pă
rinților și bunicilor și iată-1 acum 
„flăcău** de... trei ani ! Numai că de la 
un timp încoace, băiatul nu mai e în 
apele lui. A slăbit, ochii i s-au cam 
tulburat* pofta de joacă i-a secat. De 
mincat, mănincă, ce-i drept, deși cam 
în silă* dar nu se prinde nimic de el !

— Se topește copilul. Zamfiră ! — of
tează Manole. cătrănit Trebuie să fa
cem ceva...

— Să-l mai ducem o dată Ia domni
șoara ! Poate...

— Ducă-se pe pustie domnișoara asta, 
cu cine-o fi-nvățat-o carte ! — se înfu
rie Manole. Tu nu vezi că nu se pri
cepe la nimic?

— Să mergem atunci cu el la oraș* 
să-1 vază un doctor mai mare I

A doua zi, autobuzul îi aducea pe cei 
trei la oraș. Manole luase cu el și o 
vadră de Fetească, pentru ,*dom’ doc
tor".

_— Ei, s-auzim ce vă doare? — îi în
tâmpină doctorul la intrarea in cabine
tul policlinicii.

— Noi cu copilul, dom’ doctor ! Pe el 
vi l-am adus, să-l vedeți...

11 ia doctorul pe băiat, îl ascultă cu 
atenție și-I pune să tușească de cîteva 
ori, să respire ad:nc.„ S' parcă nu se 
dumirește.

— Ia spuneți-mi, măi, oameni buni, 
l-a văzut cineva p*‘nă acum pe copilul 
vostru ?

— L-a văzut. Da’ dacă nu se pricepe 
tot degeaba !

— Cine nu se pricepe ?
— Domnișoara noastră din «at... O fi 

ea doctoră. da’ e prea tânără si nu știe, 
săraca !

— Ce v-a întrebat cind v-ați dus la 
ea ?

— Ne-a întrebat ce-i dăm copilului 
să mănînce de obicei.

— Și ce i-ai spus ’
— Păi. ce-i dăm... Lapte, ouă. brinză, 

pasăre... Că, slavă domnului, no prea 
ducem lipsă. Ce vrea, aia mănincă ! Da’ 
dacă nu se lipește nimic de el !...

— Mănincă bine ? Are poftă ?
— Nu prea. Și ne întrebăm și noi 

de ce ? I Că doar nu există masă să nu 
bea și cîte-un păhărel I

— Păhăr*l *> — a» miră doctorul. Ce 
păhărel ?

— Cu vin, dom' doctor ! Ce vă spe- 
riați așa ? Vin din cel de soi, că doar 
e fecior de podgorean !... V-am adus și 
dumneavoastră un deca, să-l gustați.„

— Lasă, lasă asta ! Domnișoarei i-ați 
spus că-i dați vin băiatului ?

— Păi n-auziți că ea ne-a-ntrebat 
de mincare, nu de băutură ? !

— Dacă-i spuneați, nu mai bateați 
drumul la oraș !

— Că doar nu vinul i-o face rau ? — 
zice Manole neîncrezător în părerile 
doctorului.

— Ba tocmai ei i
— Vezi-ți de treabă, dom’ doctor ! 

Asta e vin curat, făcut de mina mea...
Și-i întinde damigeana, noctorul insă 

ii face semn s-o la.se jos.
— O să-i prăpădiți ficatul băiatului I 

— continuă el. de dnt» asta mai aspru 
ca înainte.

Manole caută argumente convingă
toare.

— La noi așa e obiceiul, de ctud mă 
știu. Cum învață copilul să dn.-ă paha
rul la gură, ciocnește cu toată lumea 
și bea și el... Vorbu vine că bea... gustă 
și el cite puțin 1

— Azi puțin, inline puțin și gata I — 
precizează autoritar doctorul. Ficatul, 
rinichii, nu rezistă ! Vă rog să vă du
ceți acasă și să nu cumva să-i mai 
dați strop de vin ’

— Dar medicamente ? Ce medica
mente ne scrieți ?

— Nimic ! Decit ceea ce v-am spus ! 
Manole se uită la Zamfira, Zamfira 

la Tudorică și nu șt'ii ce să creadă.
— Acu’ ce facem? — rupe tă<eiea 

Tudorică. Tiveam vi,nil le alt doctor ?...

N. A. Nu demult am «atât minatoa
rele rînduri îutruli referai întocmit 
de o „domnișoară" doctor d'ui județul 
Vrancea : „Peste 30 la sută din copiii 
satului au ficatul bolnav. Dispensarul 
nostru face eforturi pentru a eonvinge 
părinții să nu-și învețe copiii cu bău
tura de Ia o vîrstă atît de fragedă, 
întâmpinăm multe greutăți. Sperăm însă 
că ii vom convinge**.

ION MUSTAȚA



ÎNAINTAȘI 
DE SEAMĂ 

Al ȘTIINȚEI 
ROMÂNEȘTI

CAROL 
DAVILA
(1828-1884)

de dr. TOMA NICOLAESCU 
secretar științific al Academiei 
Republicii Socialiste România

în noaptea de 23/24 august 1884 au încetat să 
se mai manifeste entuziasmul, energia și compe
tența omului, cetățeanului și medicului Carol 
Davila. Cîntecul de lebădă al vieții sale a fost 
combaterea incendiului care era să distrugă Azi
lul „Elena Doamna", instituție înființată de el cu 
peste 30 ani înainte pentru a ocroti pe acei copii 
care, ca și el, nu au avut o autoritate părintească 
afectivă și ocrotitoare. Fără această dragoste s-a 
născut Citta (Carol Davila), acum 140 de ani, 
într-un loc îndepărtat de prima lui patrie, 
Franța, nedorit, dar moștenitor nu al unui nume, 
ci a unei potențialități intelectuale și afective 
remarcabile. Datorită lor, un student strălucit a 
obținut în 1853 titlul de doctor în medicină și 
chirurgie al Facultății din Paris, ou o teză de 
răsunet

Tînărul medic în virată de 25 de ani, cu un 
viitor strălucitor și neted înainte, a ales calea 
luptei, răspunzînd cererii domnitorului Barbu 
Știrbei de a organiza serviciul sanitar militar 
în Țara Românească.

Sosit în capitala țării, Carol Davila a luat 
contact cu dureroasa realitate a condițiilor sani
tare de aici: conducta de apă ce venea de la 
izvorul din Giulești se infecta periodic și În
treținea endemia de febră tifoidă, malurile 
Dîmboviței adăposteau resturile menajere, con
trolul igienic al fabricării șl manipulării alimen
telor nu exista, asistența medicală se acorda din

IINȚA
„Curtea Milelor", epidemiile succedau una alteia. 
Propunerile de remediere și aplicarea lor a fost 
primul act de cetățean și medic al lui Carol 
Davila. Face ordine în funcționarea Spitalului 
Colțea, vechi de un secol și jumătate, reorgani
zează Spitalul Militar ce funcționa în fosta 
mănăstire de la Mihai Vodă (Arhivele Statului 
de azi), înființează Spitalul de boli contagioase 
din Dudești. în 1861 înjghebează Azilul de copii 
de la Cotroceni, Școala de surdo-muți de la 
Pantelimon.

Șapte ani de luptă cu adversitățile conștiente șî 
inconștiente, șapte ani de muncă, de înființare și 
organizare de instituții medico-sociale, l-au im
pus în 1860 ca inspector general al serviciului 
sanitar militar, inspector general al Administra
ției sanitare generale, efor al Spitalelor civile. 
Avea 32 de ani și și-a adoptat prin muncă și 
respect a doua sa patrie. A început organizarea 
pe „ocrug“-uri (sectoare) a asistenței medicale 
în Capitală și provincie, dar s-a izbit de cea mai 
mare greutate : lipsa de cadre medico-sanitare. 
încă de la venirea în țară, el determinase în
ființarea — prin Decretul Domnesc din 1853, 
aplicat doi ani mai tîrziu — Școlii de mică chi
rurgie la Spitalul Militar. în fața opozanților 
conservatori spunea adeseori „Românul este ca
pabil de a fi un bun doctor, inginer sau chi
mist, la fel cum e capabil francezul, rusul, gre
cul sau germanul, numai bunăvoință și încre
dere să ai într-însul". Și a avut. Studenții erau 
trimiși la „Sf. Sava" pentru a-și însuși o cul
tură generală și limbi străine. Cursanții erau 
aleși din popor.

Congresul Național de Științe Medicale, care 
s-a desfășurat acum 11 ani, a marcat un secol 
de la înființarea în 1857 a „Școlii Naționale de 
Medicină și Farmacie" prin dezvoltarea Școlii 
de mică chirurgie. Cît de lung este un secol! La 
anul vom sărbători centenarul primei facultăți 
de medicină din țara noastră, în condițiile în 
care 30 000 de medici și 90 000 de cadre medii 
eontribuie la ocrotirea sănătății publice. Școala 
lui „Carol Davila* a dat roade.

C. Davila a încurajat și a găsit înțelegere la 
luptătorii progresiști de la 1848, aflați în grea 
cumpănă, a fost sfetnicul și sprijinitorul 
domnitorului AL I. Guza In realizarea pro
gramului său. Mereu alături de masele 
populare, în frontul avangardei progresiste, 
Carol Davila a contribuit la îmbunătățirea soar- 
tei lor. Grăitoarele pilde de abnegație și devota
ment, remarcabilele realizări medico-sociale eu 
care el a slujit interesele poporului român, l-au 
înscris printre oamenii de seamă ai trecutului 
patriei noastre.
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Momente și figuri 
din istoria 
astronomiei româneștiI

In colecția „Orizonturi" a Editurii 
științifice a apărut lucrarea lui 
I. M. Ștefan și V. Ionescu-Vlăsceanu 
„Momente și figuri din istoria astro
nomiei românești".

Este pentru prima dată cind se 
face o prezentare mai largă, mai 
cuprinzătoare a întregului drum 
parcurs de astronomia românească, 
de la preoții învățați daci și pînă în 
zilele noastre.

Lucrarea reușește să prezinte, clar 
ți într-o manieră atrăgătoare, mo
mentele esențiale ale dezvoltării as
tronomiei românești, ca și persona
litățile de prestigiu cărora le dato
răm această evoluție. Autorii se o- 
presc asupra elementelor de astro
nomie populară. Sînt istorisite, 
apoi, evenimentele legate de în
ceputurile astronomiei științi
fice românești. Formarea școlii as
tronomice românești este bine ți pe 
larg ilustrată, iar în încheierea lu
crării sînt prezentate progresele și 
succesele astronomiei românești mo
derne.

Circulația rutieră

Recent a apărut in Editura știin
țifică lucrarea cu titlul de mai sus, 
scrisă de colonel Haralambie Vlăs- 
ceanu ți li. colonel Victor Beda.

Prima de acest gen, după apariția 
noilor reglementări privind circula
ția pe drumurile publice, această 
lucrare răspunde, pe cît posibil, ce
rințelor ți exigențelor celor care fo
losesc drumul public, indiferent de 
calitatea lor: pietoni, călători, con
ducători auto etc.

Lucrarea are, prin excelență, un 
caracter analitic, insistlndu-se asu
pra aplicării ți interpretării corecte 
• dispozițiunilor legale pentru • 
scoate cît mai bine in evidență par
ticularitățile diferitelor reguli da 
circulație, Urnitele și condițiile lor 
de aplicare. Ea este utilă nu numai 
șoferilor profesioniști și amatori ei 
și tuturor cetățenilor, pietoni de pe 
drumurile publice care, de aseme
nea, trebuie să cunoască regulile de 
circulație, pericolele la care sa ex
pun și, bineînțeles, sancțiunile ce la 
primesc pentru nerespectarea dis
pozițiunilor legale.

V .B.

ALFABETUL VITAMINELOR
După principalele caracteristici pe 

Care le au> alimentele necesare omu
lui pentru menținerea sănătății, a 
puterii de muncă și> in general, a 
vieții, se împart în două mari grupe : 
1) alimente de constituție și ener
getice și 2) biostimulatori (vitamine 
și microalimente).

Din prima grupă fac parte albumi- 
nele, grăsimile și zaharurile. Acu
mularea lor sistematică in organism 
este absolut necesară. Dar funcția 
lor vitală nu poate fi realizată fără 
a asigura introducerea dozei nece
sare de vitamine in organism.

Vitaminele sînt acele substanțe de 
Importanță vitală ce pot fi găsite 
In alimente in cantități foarte mici 
(miligrame) și care sînt indispensa
bile din punct de vedere al sănătă
ții, pentru desfășurarea normală a 
proceselor vitale, și a căror lipsă 
cauzează boli cunoscute sub denu
mirea de carențe vitaminice. Ca ur
mare a totalei lipse de vitamine 
poate apărea o boală foarte gravă» 
mortală chiar: avitaminoza. Este 
însă o boală destul de rară, iar la 
noi a dispărut cu totul. Ne intilnim, 
însă» adesea cu forme mai ușoare 
ale ei, așa numitele hipovitamino- 
zele. apărute ca rezultat al unui con
sum insuficient de vitamine. Este 
necesar să putem recunoaște din 
timp simptomele hipovitaminozelor 
și să luăm măsurile potrivite, de
oarece o hipovitaminoză neglijată 
poate avea urmări grave : de exem
plu scăderea posibilității de respin

gere a bolilor infecțioase, din partea 
organismului slăbit.

Gruparea vitaminelor se face pe 
baza solubilității lor. Se pot distinge 
astfel vitamine solubile în grăsimi 
și vitamine solubile în apă. Această 
împărțire nu este o grupare forțată» 
ci are importanță și din punct de 
vedere al alimentației, deoarece, 
dacă menținerea în organism a echi
librului vitaminelor soluhile în gră
simi este o problemă simplă, ele pu- 
tindu-se depozita in organism, com
pletarea vitaminelor solubile în apă 
trebuie asigurată zi de zi.

Dintre vitaminele solubile în gră
simi fac parte vitaminele A. D. E și 
K, în timp ce solubile în apă sint 
vitaminele C. PP și grupa vitamine
lor B

Vitamine solubile în grăsimi (Jipo- 
solubile). Vitamina A. Se găseste mai 
ales in morcovi, unt, gălbenuș de ou, 
etc. sub forma de provitamină (caro- 
tină) din care organismul își produce 
cu ușurință necesarul de vitamina A. 
Lipsa acestei vitamine este resim
țită, în primul rind, de ochi, care în 
amurg nu sînt capabili să se adap
teze la noile condiții de lumină re
dusă (hemeralopie). Mai tîrziu reac
ționează deja și pielea și mucoasele, 
devenind fragile, bacteriile puțind 
astfel străbate cu mai multă ușu
rință în organism.

Vitamina D. Sub forma provitami- 

nei sale : ergosterina, este cuprinsă 
mai ales de alimentele de origină 
vegeta'ă» transformîndu-se în piele» 
sub influența razelor ultraviolete ale 
soarelui. în vitamina D propriu-zisă. 
Tocmai din această cauză le sînt 
atît de necesare copiilor băile de 
soare 1 Unele alimente de origină 
animală — laptele, gălbenușul de ou, 
carnea peștilor marini etc. — o con
țin și sub formă finită. Lipsa vita
minei D este periculoasă mai ales Ia 
copii, cauzind tulburări în dezvol
tarea oaselor (rahitism).

Urmările insuficienței de vitami
na E și K sînt mai puțin vizibile. 
Prima joacă un rol de seamă în în
treținerea capacității de reproducere 
în timp ce ultima este importantă 
pentru reglementarea coagulării 
sîngelui.

Vitaminele solubile în apă (hidro- 
solubile). Din grupa vitaminelor B 
le vom aminti pe cele mai impor
tante, și anume :

Vitamina Bt. sau aneurina. Este 
indispensabilă pentru funcționarea 
normală a sistemului nervos. Activi
tatea intelectuală intensă solicită 
cantități sporite din această vitami
nă. Lipsa ei totală cauzează boala 
»,beriberi", care se poate constata și 
astăzi in unele regiuni ale Africii. 
Hipovitaminoza Bi cauzează dureri 
nervoase, reflexe încetinite, scăde
rea capacității de învățare. Poate fi 
găsită în cantități mai mari în droj
die. coaja grinelor (piinea neagră !), 
în păstăioase» ficat ș.a.m.d.

Vitamina B«, sau lactoflavina. 
Joacă un rol important în creștere, 
dar lipsa ei cauzează și la adulți 
îmbolnăviri ale pielei. Drojdia» fi
catul, rinichii — sint surse bogate 
de vitamina Bi.

Printre vitaminele grupei B se a- 
mintește de obicei și factorul PP. 
Este indispensabil mai ales pentru 
metabolismul albuminelor. Absența 
sa totală cauzează grave îmbolnăviri 
de pelagră.

Din grupa B mai fac parte nume
roase alte vitamine, dar importanța 
lor este mai mică decît a celor amin
tite aici, așa că le vom omite.

Vitamina C. sau acidul ascorbic. 
Este vitamina cea mai cunoscută și 
cea mai mult amintită de specialiști 
și nespecialiști. Ea are intr-adevăr 
o importanță multiplă. In afară de 
creșterea rezistenței față de bolile 
infecțioase (in special răceli)» ea este 
importantă și indispensabilă in for
marea oaselor și a sîngelui, în între
ținerea mucoaselor și pereților va
selor sanguine, în combaterea stă
rilor de oboseală etc. Lipsa totală 
a vitaminei C cauzează scorbutul. Se 
găsește mai ales în fructele și legu
mele proaspete (lămii, portocale, 
măceși, ceapă, ardei» etc.). Pentru 
asigurarea unei cantități suficiente 
de vitamina C, este necesară intro
ducerea fructelor și legumelor proas
pete in regimul alimentar.

DIONISIE GABOR
biolog
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Fabrica de materiale plasti
ce București, str. Ritmului nr. 
33, tel. 35 24 68> sectorul III. 
Munplast marca recomandă și 
asigură o gamă bogată de pro
duse cu posibilități nelimitate 
de culoare și cu caracteristici 
fizico-chimice ideale.

JL»

Gospodărirea cu grijă a veniturilor 
bănești personale și păstrarea lor la 
C.E.C. este o deprindere utilă, astăzi tot 
mai mult statornicită în rîndul popu
lației de la sate. Cele aproape 2 000 000 
librete de economii pe care le deține în 
prezent populația satelor, confirmă pe 
deplin aceasta.

Economisirea la C.E.C. se face în 
diferite scopuri a căror realizare pre
supune strîngerea unor sume impor
tante de bani, ca de pildă pentru a- 
menajarea locuinței, cumpărarea unor 
obiecte de valoare ridicată și de folo
sință îndelungată ș.a.

Adesea, sumele economisite la C.E.C. 
sînt destinate construirii de case noi. 
în comunele și satele județelor Buzău 
și Dîmbovița de exemplu, multe din 
casele trainice și frumoase, ca cele ale 
țăranilor cooperatori Văraru M. Radu 
din comuna Sihlea și Selea Tănase 
din comuna Lopotari, au fost con
struite diD sumele păstrate la Casa de 
Economii.

Realizări importante în gospodăriile 
lor au obținut tot din economiile depu
se la C.E.C. șl țăranii cooperatori din 
Tîmboiești, județul Buzău, astăzi fieca
re din ei fiind depunător, cei din ca
drul cooperativei agricole de producție 
din Băleni și Matei Voevod, județul 
Dîmbovița, ca și numeroși alți locuitori 
ai comunelor și satelor țării pentru 
care economisirea la C.E.C. a devenit 
mijlocul cel mai sigur și avantajos de 
îndeplinire a dorințelor lor și ale fa
miliilor lor.

Se știe că pentru sumele păstrate la 
C.E.C., Casa de Economii și Consemna- 
țiuni acordă tuturor depunătorilor a- 
vantaje importante: dobînzi, cîștiguri 
în bani, cîștiguri în autoturisme ca și 
în alte obiecte, scutirea de orice fel de 
impozite și taxe a cîștigurilor și do- 
bînzilor etc.
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Valorificînd metalele vechi prin 
depozitele întreprinderii de Colec
tarea Metalelor sau cooperativele 
de consum, vă sporiți cîștigurile și 
astfel contribuiți la realizarea de noi 
bunuri necesare gospodăriei 
neavoastră.

dum-

Programul

Avantaje importante pentru 
difuzorii revistei „ALBINA

Direcțiile Județene P.T.T.R. anunță că oficiile poștale angajează persoane 
pentru colectarea și distribuirea abonamentelor individuale la revista „Al
bina", precum și la celelalte publicații in localitățile rurale fără unități 
P.T.T.R. (oficii și agenții P.T.T.R.).

Pentru munca prestată se acordă o remiză de 15 Ia sută din valoarea abo
namentelor colectate și distribuite; în anumite condiții, acești angajați bene
ficiază de toate drepturile sociale ale salariaților permanenți (ajutor de boală, 
concediu de odihnă, alocații de stat pentru copii, pensii etc.).

Doritorii sînt rugați să se adreseze oficiilor poștale respective, unde vor 
primi relațiile necesare și ca urmare să încheie contracte.

De asemenea, se pot cere lămuriri și relații revistei „Albina", Piața Scinteii 
nr. 1 — București.

de televiziune C21-27 aprilie)
DUMINICĂ 1 9.00 — 

Ora exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi 7; 9.02
— Gimnastica de învio
rare ; 9.10 — Emisiune
pentru copii și tineretul 
școlar: • Ex-tera ’68. 
Cum se construiește ra
cheta în două trepte • 
Filmul serial: „Meteor 
XL-5* • La șase pași de 
o excursie; 10.45 EMI
SIUNEA PENTRU 
SATE ; 12.15 — Concert 
simfonic; După amiază 

■— FOTBAL : Progresul- 
Rapid. Steaua-Dinamo 
București; 18,45 — Mu
zică populară româ
nească ; 19,15 — Desene 
animate : 19.30 — Seară 
de balet Transmisiune 
de la Sofia ; 19.50 —
TELEJURNALUL DE 
SEARA ; 20.00 — Docu
mente de piatră : Dru- 
beta. Film realizat de 
Toma Popescu, imagi
nea l Gică Filimon;
20.15 — „Primăvara la 
Timișoara* — spectacol 
muzical-coregrafic de 
Aurelian Udriște, Geor

ge Mihalache și Sorin 
Grigorescu; 21.15 —
Film artistic: „Corăbiile 
lungi" cu Richard Wid- 
marche și Sidnei Poiti
ers ; 23.15 — TELEJUR
NALUL DE NOAPTE; 
23.25 — Telesport.

MARȚI : 17.30 — Pen
tru cei mici: • Știți să 
desenați, copii ? Poves
tirea „Ina și oglinzile" 
(II) de Octav Pancu Iași 
• Filmul: „Braconierul"; 
18.00 — în direct... Teh
nologii moderne. Trans
misiune de la Fabrica 
de tricotaje „Bucu
rești* ; 18,30 — Curs de 
limba franceză (lecția a 
13-a); 19.00 — Pentru
tineretul școlar i Cinel- 
Cinel. Spectacol de 
mimă și pantomimă;
19,30 — TELEJURNA
LUL DE SEARA ; 19,50 
—Buletinul meteorolo
gic. Publicitate; 20,00
— Film serial 1 Thierry 
la Fronde ; 20.26 — Al
bum de poezie ; 20.40 —

Istoria teatrului româ
nesc. Alexandru Davila. 
Exemplificări din piesa 
„Vlaicu Vodă"; 22,15 — 
Artă plastică; 22,30 — 
Divertisment muzical- 
coregrafic; 22,45 —
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE.

MIERCURI! 17,30 — 
Semifinala Cupei cam
pionilor europeni la vo
lei masculin: Steaua- 
Sparta Bmo. Transmisi
une de la Sala Floreas- 
ca: 19.00 — Curs de 
limba engleză (lecția a 
13-a): 19,30 — TELE- 
'URNALUL DE SEA
RA : 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publici
tate ; 20,00 — Tineret
tinerețe. „Festivalul Pri
măverii" ; 20,30 —
Transfocator; 21.00 — 
Avanpremieră ; 21,15 — 
Telecinemateca i „Voci 
în insulă". Film artis
tic realizat de regizorul 
bulgar R. Vîlceanov;

22,45 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

JOI: 17,30 — Pentru 
cei mici : Poly și secre
tul celor șapte stele; 
18.00 — La ordinea zilei. 
Organizarea științifică a 
producției și a muncii ;
18.30 — Curs de limba 
germană (lecția a 13-a); 
19.00 — Pentru școlari î 
„Scrisoare pe portativ* ;
19.30 — TELEJURNA
LUL DE SEARA ; 19,50
— Buletinul meteorolo
gic. Publicitate ; 20.00 — 
Film serial „Vikingii" ;
20.30 — Mult e dulce și
frumoasă... Emisiune de 
limba română ; 21,00 — 
întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. E- 
misiune de știință de 
Ion Petru; 21,40 —
TELEGLOB — emisiune 
de călătorii geografice
— Japonia ; 22.00 — Stu
dioul mic. „Vizita" de 
Aurel Storin ; 22,30 — 
Despre teatru, film și 

mueică cu Franțoise Ar- 
noul, Jean Pierre Cassel, 
Juliette Greco și Jean 
Belmondo. Emisiune rea
lizată de Ion Barnea ; 
22.55 TELEJURNALUL 
DE NOAPTE.

VINERI : 17 30 —
Pentru cei mici • Țara 
mea • Filmul: „Poves
tiri pe malul apei" ; 18.00 
Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă; 
18.20 — Buletinul cir
culației rutiere ; 18,30 — 
Curs de limba rusă (lec
ția a 13-a) ; 19.00 — An
tologie școlară ; C. Ne- 
gruzzi ; 19.30 — TELE
JURNALUL DE SEA
RA; 19.50 — Buletinul 
meteorologic. Publici
tate ; 20.00 — Studioul 
muzical. Cultura muzi
cală de-a lungul timpu
lui. Beethoven (I) ; 20.30
— Ecran literar ; 20,50
— o ilustrată din Olte
nița ; 21.00 — Reflector ;
21,15 — Film artistic I

„La Escondida* cu Ma
ria Felix și Pedro Ar
mendariz; 23.00 —
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE.

SÎMBATA : FOTBAL
— Cehoslovacia-Iugo-
slavia. Transmisiune de 
la Praga. In pauză : de
sene animate; 18,45 —
Pentru copii : Lanterna 
magică; 19.00 — Curs 
de limba spaniolă 
(lecția a 13-a) ; 19.30 — 
TELEJURNALUL DE 
SEARA ; 19 50 — Bule
tinul meteorologic. Pu
blicitate ; 20.00 — Tele- 
enciclopedia; 21.00 —
Întîlnire cu... astă seară! 
Nicolae Herlea ; 21,15 — 
Film de aventuri „Răz
bunătorii"; 22.10 — „Cîn- 
tece pe toate stră
zile*. Muzică ușoară ro
mânească; 22,25 — „Can
zone Mio* — povestea 
canțonetei napolitana;
23.15 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE; 23.25
— Telesport.



PE VERESIE
Lui Nicolae Suciu i s-a dus vestea 

tn tot Nădlacul și în împrejurimi. 
Om mai cumsecade ca el, mai rar ! 
Ce plăcere să intri în bufetul a) că
rui gestionar era ! Veneau oamenii la 
el din satele și comunele vecine. 
Consumația era mare.

Pe Sticiu il invidiau toți gestiona
rii din județ la gindul că acesta iși 
face planul într-o zi cît alții într-o 
lună. Numai că realitatea nu stătea 
chiar așa.

Pentru ca Suciu să-și păstreze 
„prietenii" le mai dădea pe datorie. 
Ba o țuică, ba un vin, că doar nu

dădea de la el. F.ra galanton pe banii 
statului. La un control, despre care 
nu s-ar putea spune că a fost opera
tiv, s-a constatat că tot dînd pe da
torie a făcut o pagubă in prăvălie 
de 26 mii lei. Cum s-ar zice : s-a fă
cut de... băcănie.

INFIRMAREA
UNUI PROVERB

Există un vechi proverb care spu
ne : „Ce semeni, aia culegi". Și pro
verbul acesta a dăinuit zeci de ani, 
pînă zilele trecute, cînd s-a dovedit 
netemeinicia sa. Iată în ce împreju
rări.

Cooperativa agricolă de producție 
din Birsa și-a propus in acest an să 
cultive vinete pe un hectar. în acest 
scop, a solicitat semințe pe care le-a 
adus personal un delegat al centru
lui de valorificarea legumeloi și fruc
telor din Sebiș. Cooperatorii l-au 
primit cu răsadnițele pregătite așa că 
s-a putut trece imediat la semănat.

Deci, ca să recapitulăm : Ce au se
mănat ? Vinete, veți spune dumnea
voastră. Așa au crezut și cei din 
Birsa însă, cînd plantele au răsărit 
și-au dat seama cit de fals este pro
verbul amintit mai sus. In loc de 
vinete au răsărit roșii.

Cu un asemenea stil de muncă, 
cei de la centrul V.L.F. Sebiș nu au 
o situație roză ci„. vinătă.

PESCARII AMATORI
Nicolae Torțan, Petru Tapoș, Ște

fan Balogh, Alexandru Murvei și Mi
hai Avrămuț — cooperatori din co
muna Iratoș, sint și vestiți pescari. 
Insă au ajuns vestiți nu prin canti
tatea pescuită.

într-o zi s-au dus să pescuiască cu 
plasa, unealtă despre care știau prea 
bine că este interzisă. Stăteau pe 
malul apei, aruncau plasa și c sco
teau plină. Dar bucuria le-a fost de 
scurtă durată. Fiind descoperiți că 
pescuiesc cu plasa, au luat... plasă și 
li s-a dat o amendă cît ai zice... 
pește.

A. CROITORU

anecdote SATIRA SIUM

r

r micul aejun

Rezolvare simplă
Profesorul a dat ca subiect pentru 

o compunere redarea unei ■ îritîm- 
plări, în cuprinsul căreia să -se folo
sească toate numele zilelor săptămî- 
nii. Unul dintre școlari a făcut rapid 
următoarea compunere : „Duminica 
trecută tata a fost la pescuit. El a 
prins un pește așa de mare,' că am 
mîncat din el luni, marți, miercuri, 
joi. vineri și sîmbătă".

Scuză
Tatăl îi spune fiului său :
— E rușinos să fii ultimul într-o 

clasă, cu 30 de elevi.
— Ha, răspunde fiul, putea să fie 

mai rău 1
— Cum adică ? se interesă tatăl • 

supărat.
— închipuiește-ți, dragă tată, că 

în clasa mea ar fi fost 40 de elevi !

Insucces
Un tîuăr cîntâreț se adresă direc

torului unui teatru.
— Vă rog să mă angajați ! Veți 

vedea că tot orașul mă cunoaște.
Se semnează contractul. In seara 

premierii 5 persoane ocupă sala Di
rectorul aleargă la „vedeta" sa :

— Nu avem decît 5 persoane în 
sală Ziceai că tot orașul te cu
noaște.

— Da. făcu celălalt, lăsînd capul 
în jos, e adevărat Aceștia cinci, 
însă, erau singurii care nu mă cu
noșteau !

Emoție
Soțul se află în fața căruciorului 

în care se găsea fiul 'său, aida năs
cut. Soția îl surprinde cu ochii in 
admirație. Se apropie ușor de el și 
ÎI întreabă' emoțională :

— E frumos, nu-i așa ?
— Superb ! Mă întreb cum ajum • 

fabricanții să dea contra unei smne 
așa mici, un cărucior ca ăsta I E 
păcat să ieși cu el în. oraș, zise soțul.

Ver'gheta
O tînără. logodită de o săptămînă, 

se duce în vizită la' prietene. Cu 
toate eforturile ei, nimeni nu-i ob
servă verigheta. Atunci ea izbucni 
deodată : ...

— Dumnezeule, ce cald e la-voi! 
Trebuie să-mi scot verigheta !

Drum comun
Un căruțaș oprește o mașină.
— Vă rog, cum se poate ajunge la 

oraș ? îl întreabă pe șofer.
— E foarte simplu. Eu merg tot 

acolo : țineți-vă după mine 1

Curtea căminului cultural din' Lunguiețu-Dîm- 
bovița a fost săpată, deși nimeni nu intențiohează 
să cultive acest teren...

— Cu cc or fi vrînd să semene curtea asta ?
— Cu nimic! Nici măcar cu o curte de cămin...

Desen de T. FALL

Optimism
După ce cade la examen, un tînăr, 

student, scrie părinților următoarea 
telegramă : „Juriul entuziasmat. So
licitat să mă prezint a doua oară..."

Vulpea șade sub un prun 
Și iși ia micul dejun 
încropit din prune crude...
— Ce faci, soro ? (Se aude 
întrebată de-un scatiu) 
Dumneata, pre cite știu, 
Te usuci peste măsură 
Dacă nu mănînci friptură. 
Te-ai prostit, pe cinstea mea ! 
Uite colo, în vilcea,
O crescătorie... prima. 
Și n-a dat în ea molima ! 
Rațe, giște și moțate 
D-a!ea șelecțipnațe 
Să-ți pierzi mintea, cînd privi-vei„. 
Zestrea cooperativei !
— Știu problema foarte bine ! 
(Zicea vulpea, cu suspine) 
De pe-acolo, hei, mai an, 
Prăduiam cîte-un copan 
însă de mai Îndrăznesc
S-ar putea să mă prăjesc 
Fi’ndcă alea-s... bun obștesc !

STELIAN FILIP

Cartea, a cărei foto-. 
grafie o publicăm, ne-a 
făcut următoarea măr
turisire :

— Indurați-vă de mi
ile. de volume ale biblio
tecii comunale din Sar- 
mizegetusa - Hunedoara, 
care pot deveni oriei nd 
„victime". Scăpați-ne de 
năravul unei cititoare 
care a băgat spaimă în 
noi.

Uitați-vă în ce stare. 
de plîns am ajuns, după 
ce — pe bază de fișă — 
am fost împrumutată de 
cititoarea Argentina Hi- 
bais. Coperta spune ea ce 
spune, dar răsfoiți-mi 
filele și veți vedea ee-o 
să găsiți. A scris și-a 
mîzgălit „cititoarea" 
asta sumedenie de lu
cruri. Bunăoară la pa
gina 295 o să găsiți un 
fel de ecuație stranie 1 
x.7.g.=//.3—x. Pe una 
din paginile mele a „de
butat" cu versurile : 
„Din toate aceste amin

tiri/ Păstrează rumai 
una/ Căci ochii care nu 
se văd/ Se uită-ntotdea- 
una“. Eu n-am s-o uiț 
niciodată chiar dacă ar 
fi să nu-i mai văd ochii 
un an de zile pe lîngă 
rafturile bibliotecii. S-au 
îngrozit și celelalte co
lege de raft.
■ Cînd am auzit că sînt 
repartizată la o biblio
tecă (imediat după ce 
am ieșit de sub tipar) 
mi-am zis : o sută de 
prieteni am să-mi fac în 
rîndurile cititorilor ! A 
ieșit cu totul altfel. 
M-au citit abia patru, 
pentru că a cincea oară 
am nimerit în mîinile 
Argentinei Hibais. Și 
ce am pățit se vede. 
Așa că mie nu mi-a mai 
rămas decît să-mi întoc
mesc dosarul de pensio
nare și să-l depun la 
DCA.

PETRE FARCAȘIU 
corespondent
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