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tinerețe, patriotism
Prietenul meu. maistrul Radu Andrei, dc la o fabrică din 

București, mi-a arătat zilele trecute ziarul „Scînteia tine
retului", în care era tipărită chemarea C.C. al U.T.C. Mi-a 
povestit, cu emoție, că acum douăzeci de ani se afla și 
el pe șantierul Bumbești-Livezeni. Este acum un om ma
tur, în vîrstă de aproape 40 de ani, dar i-a rămas în su
flet ca un parfum amintirea acelor ani plini de entuziasm. 
El era atunci un băiat de la țară, care abia învăța să pă
șească în viață și nu avea nici o calificare. Pe șantier a 
învățat meseria de instalator și munca lui este prețuită.

Mii de tineri, care, de asemenea, astăzi sînt oameni 
ajunși la maturitate au lucrat atunci Ia Agnita-Botorca, 
Salva-Vișeu, Lunca-Prutului și pe alte șantiere ale re
construcției. Toți își amintesc de acele timpuri și poves
tesc tinerilor despre lupta lor înălțătoare, plină de eroism. 
Fiecare poate arăta cu mîndrie, de cite ori vine vorba 
despre marile obiective ridicate prin contribuția tineretu
lui : „Aici am pus și eu umărul !“ Pe drept cuvint s-a 
spus că vorba „șantierul tineretului** este un simbol al 
hărniciei și eroismului tineretului din țara noastră.

Astăzi, pentru a cinsti cum se cuvine acei ani de început 
al construcției patriei, C.C. al U.T.C. a lansat un apel 
către întregul tineret de la orașe și sate, să ia parte cu 
înflăcărare la munca ce se desfășoară pe numeroasele șan
tiere ale țării.

,.Pe lingă șantierele tineretului existente deja — spune 
în chemarea C.C. al U.T.C. — organizațiile U.T.C. sînt che

mate să răspundă prezent la construirea primei autostrăzi 
românești București-Pitești, a șoselelor Baia-Sprie-Sighet, 
Bumbești-Livezeni și Cîmpina-Comarnic**.

La sate, în momentul de față, se duce o luptă eroică 
pentru combaterea secetei. Tineretul de la sate are înda
torirea de onoare să-și folosească energia în mod creator, 
cinstind astfel pe frații și părinții lor, care cu 20 de ani 
în urmă au dat un strălucit exemplu pe șantierul Bum
bești-Livezeni și pe altele. Mii și mii de tineri de la sate 
au dat curs chemării. De la un capăt la altul al țării, ră
sună cîntecele lor, îmbinîndu-se cu zgomotul uneltelor și 
înălțînd astfel, tot mai sus, stindardul socialismului. Ei 
sînt conștienți că muncind pentru înflorirea țării, mun
cesc pentru viitorul lor și al urmașilor lor. De aceea, cu
prinși de entuziasm fac vaduri noi apelor, fertilizînd solul 
și făcindu-1 mai darnic, în ciuda condițiilor naturale ne
prielnice. Demni urmași ai tinerilor de la Bumbești-Li
vezeni, tinerii din întreaga țară muncesc cu entuziasm in 
toate ramurile de activitate. Și nu ne îndoim că patriotis
mul lor va constitui un frumos exemplu pentru genera
țiile viitoare.

I 
ȘERBAN NEDELCU
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Călmățuiului

De cînd lumea Buzâul a a- 
mintit de ,J>răgaică“. Cam 
peste o lună de zile la Buzău 
va fi drăgaica în floare. Dacă 
ar fi să judecăm firea buzoia- 
nului de vesel om al cîmpiei, 
ar fi de ajuns să ne gîndim 
la drăgaică. întrebați orice 
bătrin : Cei Drăgaica ?

— E un danț, nepoate — o 
să-ți spună.

„A sări drăgaica — spunea 
Alecsandri — are sensul de a 
sări ca un nebun... Nici n-a
puci a muri bine și ei încep 
a giuca drăgaica"...

Drăgaica înflorește în iu
nie, cînd e încins văzduhul. 
Și atunci parcă, acumulată în
delung, dă peste margini exu
beranța, voia bună, energia 
clocotitoare a trupului și a 
sufletului. Poate fi ceva, ajuns 
pînă aici din adîncul vremii, 
de la strămoșii daci.

Vitalitatea băștinașului ex
plică rapida schimbare a stări
lor și locurilor. Cunoscuți cînd- 
va ca producători de cereale, 
iată-i acum împînzind jude
țul nou cu obiective indus
triale. Iată-i grăbindu-se să 
se instaleze între județele 
fruntașe în ce privește po

tențialul economic. Buzăul dis
pune de Suficiente materii 
prime locale, de suficiente re
zerve care-i pot îngădui acea
sta. In prezent își înalță 
zidurile, urmînd a intra în 
producție la sfîrșitul lui 1970, 
o întreprindere de prefabricate 
din beton și o fabrică de 
drojdie pentru pîine. Se va 
lărgi profilul uzinelor existen
te de sîrmă și a celei de pre
lucrare a maselor plastice. își 
vor mări capacitățile de pro
ducție, răspunzînd astfel ce
rințelor crescînde în mod le
gitim, fabrica de zahăr din 
Buzău, cea de cărămidă din 
Rm. Sărat, cea de var de la 
Măgura, de diatomit de la Pă- 
tîrlagele.

Dominantă în economia ju
dețului a rămas agricultura. 
Dintr-o populație de peste 
470 000 de suflete, numai 78 000 
trăiesc în orașe. Șapte sta
țiuni de mașini și tractoare 
și șase mari întreprinderi a- 
gricole de stat fac baza agri
culturii moderne a județului. 
Cooperativele agricole se re- 
sim pozitiv de vecinătățile 
unor astfel de unități și trec 
însele la perfecționarea și mo
dernizarea producției agricole.

Prof. DUMITRU ȘERBAN 
președinte al Comitetului 
județean de cultură și artă

(Continuare în pag. a 4—5)



REBUTURI 
ARTIZANALE

Ne apropiem toi mai merit de 
perioada de vîrf a sezonului turistic 
și autocarele aduc efective mereu 
sporite de vizitatori de peste hotare. 
Printre locurile cele mai căutate de 
către oaspeții străini, se numără și 
muzeele de etnografie și folclor, cu 
colecțiile lor de documente care în
lesnesc atît de bine cunoașterea și 
înțelegerea sufletului mare al po
porului român. O scoarță, un căuc, 
un lingurar, o furcă cu coarne, un 
șerpar, un merindar, închizînd în 
ele veacuri de simțire artistică, fură 
inima privitorilor îndemnîndu-i să 
le caute apoi și în magazinele de 
artizanat, pentru a le cumpăra. Dar 
•are găsește turistul în aceste 
magazine ceea ee i-a plăcut in 
lăcașul muzeal ? De cele mai multe

ori, da. Magazinele de artizanat sînt 
tot mai bine aprovizionate cu pro
duse ale creatorilor autentici de artă 
populară.

Cooperația meșteșugărească se 
eonsultă și conlucrează tot mai 
strins cu sfetnicii caselor județene 
ale creațiilor populare — metodiștii 
de specialitate și artiștii plastici 
reuniți în jurul instituțiilor cultu
rale — iar rezultatele acestei con
lucrări sînt vizibile. Frumosul ocupă 
în vitrinele și în rafturile magazine
lor de artizanat un spațiu tot mai 
larg.

Din păcate, a mai rămas loc și 
pentru contrafaceri, pentru lucruri 
de prost gust, expuse spre vinzare 
nu fiindcă prodneția meșteșugarilor 
adevărați nu ar acoperi nevoile, ci

fiindcă unele secții ale cooperative
lor meșteșugărești nu înțeleg să 
renunțe la confecționarea de „su
veniruri" banale.

In orașe de excepțională impor
tanță turistică cum sînt Brașovul 
și Cîmpulung Moldovenesc (s-ar mai 
putea da și alte exemple), magazi
nele de artizanat oferă, în șarje ma
sive, niște ouă din lemn strunjit, 
oribil lăcuite cu roșu și pictate cu 
floricele albe, o marfă de bîlci, stră
ină și potrivnică vechii și adevăra
tei noastre arte populare de încon
deiere a ouălor. Se știe, și în presă 
s-a mai scris despre acest lucru, eă 
în Suceava, în Vrancea și în alte 
zone sau vetre folclorice, sînt mulți 
meșteșugari, îndeosebi femei, care, 
cu vopsele vegetale sau cu ceară — 
reluînd motive decorative de pe 
cusăturile naționale — izbutesc a- 
devărate poeme pe o coajă de ou.

Ouăle încondeiate de țăranii noș
tri pot fi văzute nu numai in marile 
muzee, ci și în expozițiile sezoniere 
sau permanente ale unor case de 
cultură, de unde însă turiștii nu și

Ie pot procura. Activiștii culturali 
suceveni afirmă că dacă, de pildă, 
la vizitarea unui monument istoric 
sau de artă, li s-ar oferi turiștilor 
spre vînzare un coș de ouă încon
deiate. acestea s-ar goli într-o cli
pită. Numai secțiile artizanale ale 
cooperativelor meșteșugărești nu în
țeleg acest lucru. Ele continuă să 
ignoreze aria încondeiatului, produ- 
cînd acele ouă date Ia strung și 
strident lăcuite, care, împreună cu 
diferite cutioare, aplice și alte 
flecuștețe pe care nu le cumpără 
nimeni, fac front împotriva fru
mosului.

Specialiștii instituțiilor culturale 
nu trebuie să treacă nepăsători pe 
lingă aceste ultime refugii ale pros
tului gust. Procesul de afirmare a 
valorilor artei populare se cere ur
mărit eu grijă de la cercul de crea
ție sau expoziția organizate de că
minul cultural sătesc, pînă la aceste 
expoziții cu vinzare care sînt de 
fapt magazinele de artizanat.

NICOLAE CULCEA

O măsură necesară 
de prevedere

ASIGURAREA LA

ADAS
- IV -

Administrația Asigurărilor de Stat 
practică numeroase forme de asigurări, 
atît de bunuri cit și de persoane. Fiecare 
dintre acestea corespunde unei anumite 
necesități, unei anumite măsuri de preve
dere : pentru gospodărie, pentru autove
hicule, pentru accidente etc. Există și 
asigurări care cuprind o complexitate de 
riscuri, atît în ceea ce privește bunurile 
cît și în ceea ce privește persoanele. 
Acestea pot fi încheiate atît de către ce
tățenii de la orașe cît și de către cei de la 
sate.

Astăzi prezentăm...

ASIGURAREA COMPLEXA 
A GOSPODĂRIILOR CETĂȚENILOR

Aceasta dă posibilitatea de a se obține 
despăgubiri pentru eventualele pagube la 
bunuri, să se încaseze sumele asigurate 
pentru urmările unor accidente (invalidi
tate permanentă sau deces), întîmplate 
asiguratului și soției acestuia și pentru 
acoperirea sumelor pe care asiguratul (și 
membrii familiei) le-ar datora proprietaru
lui, ca urmare a unor pagube provocate la 
imobil (incendiu, explozie), sau altor per
soane pentru accidentarea lor și avarierea 
bunurilor lor, la domiciliul asiguratului.

Precizînd că în asigurare se cuprind 
aproape toate bunurile din gospodărie, 
adăugăm că asigurarea aceasta se referă 
atît la bunurile asiguratului și membrilor 
familiei acestuia (soția, copiii și orice alte 
persoane care locuiesc împreună și gos
podăresc în comun cu asiguratul) cît și la 
cele aparținînd altor persoane, dacă se 
află în folosința sau păstrarea asiguratului 
și a membrilor familiei acestuia.

Iată numai cîteva din bunurile ce pot 
fi asigurate, prin încheierea unei asigurări 
complexe a gospodăriei ! mobilier și 
obiecte casnice, îmbrăcăminte, încălță
minte, mașini de cusut, aparate electrice 
de uz casnic, frigidere, răcitoare, unelte 
pentru uz gospodăresc, războaie de țesut, 
torcătoare, covoare, scoarțe, produse agri
cole, viticole, pomicole, produse animale 
și alimente ; unelte agricole, viticole, po
micole, apicole și pentru deservire zooteh
nică, stupi de albine, mijloace de trans
port, material de construcții pentru uz 
gospodăresc, furaje etc.

Cîteva cuvinte despre cazurile în care, 
produeîndu-se pagube, ADAS acordă des- 
păbugiri. Menționăm doar pe cele mai 
frecvente: incendiu, trăsnet, explozie 
(chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au 
fost urmate de incendiu), ploaie toren
țială, grindină, inundație, furtună, cu
tremur de pămînt, greutatea zăpezii sau a 
gheții, furt prin spargere, carbonizare to
tală sau parțială. Administrația Asigurări
lor de Stat acoperă pagubele la bunuri 
rezultate și ca urmare a stricăciunilor 
accidentale produse la instalațiile de apă, 
canal și multe altele.

în numărul viitor al revistei vom pre
zenta alte amănunte despre asigurarea 
complexă a gospodăriilor cetățenilor.

AUREL CRIȘAN

Ce sd

Elena Țăranu din Cîmpulung Moldovenesc transferă pe ou modelul de pe altița fii .ei 
sale Silvia

Foto: F. MICIIITOVICI

i citim
Constantin Prisnea t 
CATEDRALA SCUFUNDATĂ

Călător pasionat, mereu însetat de drumeție, și cărturar 
erudit răsfoind, cu voluptatea unui erou al lui Anatole 
France, cărți cu filele îngălbenite de vreme sau volume de 
versuri, mereu proaspete, Constantin Prisnea aparține ti
pologic scriitorilor de factura lui Calistrat Hogaș. Asemeni 
înaintașului său, el colindă necontenit drumurile țării, dar 
spre deosebire de el, nu manifestă o predilecție deosebită 
pentru munte. Marea, luncile, rîurile, podgoriile bogate, 
centrele turistice sau care ar trebui amenajate ca atare, 
noile cetăți industriale exercită asupră-i o atracție nu mai 
puțin puternică. Și e interesat nu numai de frumusețile na
turii și de pitorești călugări, deși descrierea unui chef al 
monahilor, ce-și justifică cu lux de argumente și erudiție 
misoghinismul, e făcută cu remarcabil talent (Mai amară 
decit pelinul). El caută și urme vechi ale existenței oame
nilor pe acest pămînt, obiceiuri străbune care s-au mai păs
trat pe alocuri, monumente glăsuind despre civilizația și 
gustul artistic rafinat al românilor. Și descoperă, pretutin
deni, oameni pasionați, care modești și din proprie inițiati
vă, fac arheologie și organizează muzee (părintele Mătase 
din Piatra Neamț, Flaminiu Mîrtza din Cîmpulung-Muscel), 
iscodesc unelte noi și fac, neștiuți de nimeni, artă autentică 
(Ion Tăpălagă din Rășinari), inimoși președinți de coope
rative agricole, care pun mai presus de orice interesul 
obștesc (Gheorghe Tudose din Stoicănești), oameni simpli 
care s-au smuls individualismului și au desprins a se dărui 
(Cîmpeanu din Bistra), entuziaști activiști culturali ca 
Pușcaș (care reușește să organizeze o „seară de concert la 
Bistra” cu unii dintre cei mai străluciți interpreți ai țării.

Reportajul colorat și eseul în care tehnica montării cita
telor e pe deplin stăpînită, poemul în proză, povestirea 
scurtă, toate aceste specii sînt utilizate cu succes. Și din 
fiecare pagină se simt bătăile unei inimi generoase și zîm- 
betul cald al unui om însetat de toate frumusețile și bucu
riile vieții.

Maria Arsene:
„LOS“

In noua carte a lui Marla Aiseije, 
avem o suită de secvențe dinamio:, 
în care ni se istorisește de fiecare 
daită o altă povestire. Toate au însă 
menirea de a reliefa lupta unor 
victime ale nazismului, desfășurată 
în cele mal crunte condiții, pentru 
a rezista moralicește dușmanului, 
pentru a-și menține demnitatea, pen
tru a-și conserva omenia. Acțiunea 
se petrece într-un tren bordel pus 
la dispoziția ofițerilor săi de Hitler, 
populat cu deținute aparținînd 
tuturor națiunilor europene și ca
re, toate într-un fel sau altul, nu 
cedează terorii care se exercită 
asupra lor, luptă prin mijloace din
tre cele mai diferite împotriva că
lăilor lor și nu o dată reușesc să-i 
batjocorească crunt. Se rețin bine 
figurile tinerei din Ucraina care îi 
amenință pe ofițerii „oaspeți" cu un 
atac al partizanilor și îi silește să 
semneze un manifest antihitlerist; 
al franțuzoaicei care, sub diverse 
pretexte, îți trimite clienții la 
moarte sigură, a tinerei sîrboaice, 
a pdlonezei și a evreicii din România, 
pe care încearcă s-o salveze un 
ofițer român, ucis mișelește.

Los e nu numai o viguroasă 
demascare a nazismului, dar și o 
convingătoare demonstrație că 
omenia, demnitatea, simțul solidari
tății, pot fi apărate în orice îm
prejurări, că forța poate distruge 
fizic nu și sufletește oamenii. Cartea 
dobîndește astfel semnificații mult 
mai adînci.

EUGEN LUCA ION MATEESCU
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ACIIUNI DE
Hotărirea Comitetului Executiv al 

C.C. al P.C.R. și Consiliului de Mi
niștri privind măsurile pentru com
baterea efectelor secetei a pus în 
mișcare energii nebănuite. Cei ce 
străbat drumurile tării zi de zi, 
săptămînă de săptămină, pot să-și 
dea mai bine seama de amploarea 
acțiunilor întreprinse pentru prote
jarea culturilor în toate județele. 
Cisterne montate pe camioane, ins
talații de tot felul, mecanici, specia
liști, elevi și bineînțeles mase de 
țărani cooperatori de toate vîrstele, 
încadrați în echipe, fac totul pentru 
ca plantele să-și poată primi apa ne
cesară. Este vorba aici de conș
tiința și simțămîntul răspunderii 
fiecăruia față de producție.

In condițiile acestei primăveri de 
mare uscăciune, oamenii muncii de 
pe ogoare chibzuiesc, caută soluții și 
găsesc. Se folosesc toate resursele 
de apă, toate mijloacele începind cu 
punerea in funcțiune a instalațiilor 
pentru irigat după o prea lungă pre
gătire, se folosesc chiar și piraiele 
mai puțin prețuite pînă acum. 
Fiecare picătură de apă își are pre
țul ei, pentru că apa intretine viața 
plantelor și asigură recolta pe o 
anume suprafață. Activitate fără 
răgaz se desfășoară la Șoldanu-Ilfov, 
Toate utilajele de udare funcție-

MASĂ ÎN TOATĂ ȚARA
nează din plin. Munca este orga
nizată in două schimburi. Apa curge 
pe toate canalele. Tinăra plantație 
de piersici a fost udată cu sprijinul 
elevilor. în județul Argeș, Ia Albota 
nu există nici un riu. Totuși s-au 
găsit posibilități prin săparea unor 
gropi in valea Teleormănelului. Zi
lele trecute peste o sută de oameni 
cărau apă pentru culturi.

Pină de curind in multe unități 
agricole din județul Dolj, acțiunea 
de combatere a efectelor secetei se 
desfășura in mod cu totul nesatis
făcător. In sectorul legumicol, spre 
exemplu, cooperativele agricole iși 
prevăzuseră irigarea prin aspersiune 
și brazde a 1676 hectare. Au fost 
amenajate peste 1000 de hectare. 
Iată insă că in ultimele zile s-au 
putut executa și lucrări de reame- 
najare în vechile sisteme de irigații 
din grădinile de legume pe mai mult 
de 1 500 hectare. Așadar, ceea ce nu 
s-a făcut in mai multe luni de zile, 
s-a realizat in 2—3 săntămini și chiar 
în citeva zile. La Gruiu-Ilfov, la 
Frumușani, cartofii timpurii sint 
udați cu apă de cișmea cărată cu 
ajutorul unei cisterne de 3 000 litri, 
montată pe un camion. Acțiuni re
ușite se duc in foarte multe coo
perative agricole din țară.

Mai există insă, din păcate, și sate 
unde chibzuiala se prelungește și 

zilele trec, plantele suferă. La C.A.P. 
din Palazu Mare, din 332 hectare 
planificate nu s-au udat decit 53 
hectare o singură dată. La Ovidiu, 
aspersoarele lucrează cu mai puțin 
de jumătate din capacitatea lor ; la 
Dumbrăveni și Fintinele, județul 
Suceava, cu mari suprafețe de irigat, 
nu s-au organizat brigăzi speciale 
conform indicațiilor. In unele unități 
agricole cooperatiste din județele 
Gorj, Bacău, Ialomița, Prahova, 
prima udare s-a făcut pe suprafețe 
prea mici față de suprafațele ame
najate. Și de bună seamă că exemple 
de acest fel mai sint. Ce așteaptă 
conducerile unităților sus-am;ntite, 
specialiștii, organele locale ale pu
terii de stat ?

Din datele primite cu privire 1* 
starea timpului rezultă că uscăciunea 
va mai persista. Chiar dacă vor că
dea ploi, tot se va simți nevoia uda
tului din pricină că pămintul e lipsit 
de umezeală. Se impune așadar in
tensificarea lucrărilor de irigații, pu
nerea în stare de funcționare a 
tuturor agregatelor, folosirea tuturor 
mijloacelor atît ziua cit și noaptea, 
pentru ca plantele să primească mi
nimul necesar dezvoltării. Este • 
chemare la care au răspuns cu en
tuziasm miile de oameni ai muncii, 
o datorie patriotică.

COOPERATORII ÎNTREȚIN CULTURILE

...FIECARE
SURSĂ DE APĂ

Omul trebuie să manifeste în permanență inițiativă dar cu deose
bire în momentele de maximă necesitate. Ce fac de pildă acum coo
peratorii noștri pentru a recupera apa pierdută din sol, din cauza 
secetei prelungite? Majoritatea unităților au dovedit o sîrguință cu 
totul aparte în căutarea de soluții și mai ales operativitate. E adevărat 
că intențiile lor se mai lovesc de rezistența unor instituții al căror 
rost este de fapt să ușureze nu să ingreueze concretizarea inițiativei.

Ia. Ulmu și Grădiștea, cu tot zorul cooperatorilor de a uda pămîntul, 
instalatorii de la întreprinderea de electricitate Călărași întîrzie și 
acum terminarea racordului electric la stațiile de pompare. Cei de la 
I.F.A. București și-au luat obligația contractuală ca încă ,de la 15 
sprilie să realizeze instalația pentru irigarea a 160 de hectare semănate 
cu porumb, floarea soarelui și lucerna la C.A.P. Slobozia Nouă. Dar 
nici pînă azi nu s-au prezentat la lucru. Și în unele locuri din sistemul 
financiar bancar, formularistica împiedică desfășurarea grabnică a 
dotărilor și amenajărilor pentru irigare.

Recenta hotărîre a partidului și guvernului privind prevenirea și 
combaterea efectelor secetei pune un puternic accent pe inițiativa 
locală a țăranilor cooperatori. In județ avem cooperative agricole 
fruntașe la culturi irigate, cum este de pildă C.A.P. Albești la porumb 
irigat, Ciochina la lucernă și altele. Județul este prins în cotul larg al 
Dunării și Borcei. Folosite mai intens, aceste surse inepuizabile ne-ar 
putea asigura pentru totdeauna necesarul de apă.

Mulți gospodari s-au călit în lupta cu seceta. Dar sînt unii care 
aud parcă pentru prima dată de ea abia acum. A venit deunăzi la 
Uniune un trimis al C.A.P. Luciu ca să ne ceară o pompă. Redau 
dialogul :

— După cîte știu, dumneavoastră aveți pompă.
— Avem, dar i-au slăbit lagărele și nu mai trage;
— în timpul iernii, puteați prea bine să o puneți la punct.
Le-am amintit de C.A.P. Tomnatic, ai căror meșteri au făcut singuri 

pompe pentru tot necesarul unității și au livrat, la cerere, și la alții. 
Se întîlnesc câteodată la două unități cu condiții de sol și climă iden
tice mentalități diametral opuse. Cooperativele agricole Grindu și 
Balaciu, asemănătoare sub aspect pedo-climatic, prezintă sistematic 
diferențe izbitoare la producțiile în cîmp. Ele au procedat diferit în 
privința irigării. C.A.P. Grindu- irigă în plin bărăgan, din puțuri de 
mare adîncime, și desigur nu fără greutățile pe care le comportă 
procedeul, 120 hectare de lucernă. Cei din Balaciu au irigat pînă în 
prezent o foarte mică suprafață deși au la îndemînă Ialomița. Cei din 
Făcăeni au irigat izlazul cu apă din Borcea, ridicînd producția de masă 
verde de la 4 000 la 100 000 kg la hectar.

O bună sursă de irigare o constituie, în județul nostru, și lacurile 
de acumulare din izvoare și ploi. C.A.P. Slobozia Nouă și Gheorghe 
Lazăr au făcut în comun lucrări de amenajare a lacului Iezer. Con
strucția unui dig, a unei stații de pompare și a unei conducte de 
3,5 km reglează aici nivelul apei după cerințele de irigare, permițînd 
udarea unei suprafețe de 1 600 ha din raza ambelor unități. Lacul este 
amenajat totodată ca eleșteu pentru pește de crescătorie. Nu se poate 
vorbi însă de o exploatare completă și intensivă a apei din lacuri și 
din celelalte surse. Mai sînt încă multe de făcut în această direcție. 
Pentru noi constituie un comandament urgent și o îndatorire patriotică 
utilizarea fiecărei surse de apă în această perioadă de uscăciune.

Ing. CONSTANTIN ENACHE 
vicepreședinte al Uniunii județene C.A.P. 

IahAsfța

Membrii coperativei 
din Valea Mare și Tu
rta, județul Olt, lu
crează cu ardoare pen
tru întreținerea culturi
lor, avind in vedere 
timpul secetos, nefavo
rabil dezvoltării plante
lor.

Pină în prezent la 
C.A.P. Valea Mare au 
fost profite cele 200 ha. 
cu floarea soarelui, în 
fruntea acestei acțiuni 
situindu-se brigada de 
timp condusă de Gheor
ghe Sburliș, urmată de 
brigada condusă de Du
mitru Pestrițu. Tot aici 
a fost plivită întreaga 
suprafață cu grîu de

1 150 ha. Cele 5 ha. cu 
căpșuni întreținute și 
ele în bune condiții, 
vor aduce venituri mari 
dat fiind faptul că sta
rea lor de vegetație in 
prezent este bună și in 
curînd va începe valo
rificarea.

La C.A.P. Turta cele 
100 ha. cu floarea soa
relui au fost prășite ma
nual o dată și-n prezent 
se execută prima pra- 
șilă la porumb, așa cum 
fac cei de la Valea 
Mare.

Mobilizați de conduce
rile celor două coopera
tive, membrii coopera

tivei lucrează intens Bl 
irigarea culturilor din 
grădinile de zarzavaturi 
folosind apa din riul 
Dirjov. Cei din brigă
zile pomi-viticole udi 
pomii, via pe suprafața 
de 60 ha. cu găleți, 
pompe. butoaie, cis
terne. Se duce o munci 
intensă în această direc
ție pentru combaterea 
secetei, evidențiindu-sa 
sute de cooperatori și-a 
special brigada conduși 
de comunistul Da» 
Gheorghe.

FLOREA C.
DUMITRU

Scriitori români despre economie
...Cine disprețuiește cîștigul cel mic, pierde pe cel mare. 

Scumpul totdeauna păgubește și leneșul mai mult aleargă. Fii 
stringător interesîndu-te și de cel mai mic lucru.

ION CREANGA

—Economia, adică dreapta cumpănire intre foloasele aduse 
de cutare cheltuială și sacrificiile făcute pentru ea ; aceasta atît 
in economia generală a statului, cit și in cea individuală.

MIHAIL EMINESCU

...Cine da, de pildă, 10 bani pe zi mai mult decit are nevoie 
să dea, face o cheltuială de prisos de 36 de lei pe an. Cheltuie
lile de felul acesta devin cu timpul deprinderi rele, și cit e de 
greu să te dezberi de un obicei rău, o știm cu toții. Cine se gîn- 
dește mereu să cumpere tot ce-i place, acela foarte lesne o să 
uite că trebuie să plătească. Nu zic să fii zgircit și murdar, ți 
să te lipsești de toate ; zic numai că trebuie să ții paraua in 
șapte noduri și s-o învirtești de șapte ori între degete, pină 
s-o dai.

GEORGE COȘBUC

...Economia este ordinea pe care trebuie s-o ai în toate 
zilele. Economia este ferirea de orice risipă.

M. SADOVEANU

...A face economii, în general, înseamnă, mai ales, a-ți asi
gura hrana intelectuală, bugetul spiritual. Punerea deoparte 
nu-i avariție, omul înțelept nu stringe ea să stringă, ci ca să 
cheltuiască in mod superior.

GEORGE CALINESCU



ALBINA

Din Penteleu 
la izvorul 

Călmățuiului
Urmare din pap î<

Cooperativele agricole Rușețu, 
Brădeanu, Smeeni, Pietroasele, 
Largu și alte cîteva s-au deta
șat situîndu-se în rîndul ma
rilor producătoare. Rămîne ca 
restul de unități numite mij
locii să folosească din plin a- 
vantajele administrativ-teri- 
toriale și de îndrumare teh- 
nico-științifică pe care le o- 
feră noul județ și să se afirme 
cît mai repede în cursa renta
bilității. E vorba și de cele 
din zona de deal, care își vor 
extinde pomicultura prin plan
tații în masiv. In acest an, 
vor fi populate cu vii, în ac
tualul județ, alte 780 hectare. 
Două stațiuni experimentale 
cu renume științific consacrat, 
cea zootehnică de la Rușețu și 
una legumicolă sînt purtă
toare de drapel al cercetărilor 
în materie și al aplicărilor în 
practică. Rușețu, așezat în 
plin bărăgan, confirmă posi
bilitatea adaptării la clima de 
stepă a unor rase de animale 
ca și formarea unor rase și 
populații noi.

Așezat la marile drumuri 
comerciale, Buzăul își poate 
valorifica unșor producția. Este 
un privilegiu, de fapt tradi
țional. datorită poziției sale. 
La muzeul orașului, poate fi 
văzut un act autentic al lui 
Dan al II-Iea din 1431. Redau 
din valorosul document partea 
convenabilă descrierii noastre :

... „Și să știți că s-a învoit 
domnia mea cu Brașovenii ca 
să umble cu negoațe oamenii 
domniei mele și să ducă la 
Brașov cine -ce voiește, fie 
ceară, fie său, fie argint... și 
să facă negoț cu postav ori 
cu florini sau cu orice ar vrea 
cineva să aducă în țara dom
niei mele și să vînză, și să 
fie cum a fost în zilele moșu
lui domniei mele, Ioan Mircea 
Voevod...“

Nu e de mirare că la Buzău 
sînt renumite tîrgurile ; cel 
al Drăgaicei, Tîrgul Macoveiu, 
Tîrgul lui Grau etc. Este de 
datoria noastră să le sporim 
strălucirea tradițional folclo
rică, să fie un loc de cunoaș
tere al producătorilor, un pri
lej de confruntare a produse
lor prezentate de cooperatorii 
agricoli și meșteșugărești, o 
întrecere a frumuseților fol
clorice din toate zonele jude
țului.

Au motive buzoienii să fie 
mîndri de județul lor ? Au 
dreptul să fie încrezători în 
rapida lui înflorire ? Numai 
succinta înșiruire de pînă a- 
cum îndreptățește o afirmație. 
Buzăul și-a creat „bazine" 
mult prea cunoscute azi. Unul 
legumicol, cuprinzînd în va
lea rîului 3 629 ha, irigate în 
cea mai mare parte. Un alt 
bazin, de altă esență, cea fol
clorică, situată în zona mon
tană s-a afirmat în chip stră
lucit la marile concursuri. La 
noi e Cătina cu fluierașii ei, 
iar răposatul Iliuță, care a pus 
Baltagul lui Sadoveanu pe cîn- 
tec de flaut, i-a dat fluierul 
lui Constantin Orbu, dascăl 
în comună. La Lopătari, două 
familii — Perțea și Șolea — 
de la bunic la copilul de-o 
șchioapă, au format o echipă 
de jocuri de 80 de persoane.

Are dreptul buzoianul să fie 
încrezător și mîndru ? Are, 
din moment ce îl stăpînește 
acum grija de a pune în va
loare marele anonim turistic 
care-s munții Buzăului, El are 
în păstrare monumentele na
turii din pădurea Frasinu, de 
unde țîșnește Călmățuiul. El se 
laudă cu alt monument, 
blocurile de calcar, 40 la nu
măr, uriașe, șlefuite ciudat de 
yînturi, așezate în valea rîului.

...De la Pietroasele a plecat 
•el mai scump tezaur de aur, 
dar adevăratul și cel mai va
loros, sufletul buzoianului, a 
rămas statornic. El e încărcat, 
cum s-a văzut, de poezie și de 
forță. E inteligent și energic. 
Foarte bine pentru el. Are de 
•ci înainte mult de lucru.

Lupta pentru drept^ socială

Originea comună a poporului român și a limbii sale, 
comunitatea limbii, a obiceiurilor, legăturile economice 
strînse explică existența unei conștiințe de neam pu
ternice. Umaniștii veacurilor al XV-lea și al XVII-Iea 
o consemnează ca pe un fenomen prezent în mintea și 
inimile cărturarilor, dar deopotrivă și în ale maselor 
populare.

Această prezență activă a constituit temelia străduin
țelor de unitate în vremea marilor voievozi ai secolului 
al XV-lea. Unirea românilor înfăptuită de Mihai Vi
teazul în pragul de trecere de la veacul al XVI-lea la 
cel următor a constituit testamentul tuturor forțelor so
ciale progresiste și patriotice în întreg veacul al 
XVII-lea și al XVIII-lea. Aceste realități, la care se 
adaugă și altele evidente — numărul mare al românilor 
în Transilvania, mai numeroși decît toate celelalte popu
lații Ia un Ioc, contribuția lor la susținerea societății, 
mai mare decît a tuturor celorlalți locuitori împreună 
— au constituit suportul puternic al luptei pentru eman
cipare socială și națională a românilor din Transilvania.

Anul ’30 al secolului al XIX-Iea a fost deosebit de 
rodnic în promovarea ideii naționale și a unității po
porului român. O afirmă Damaschin Bojincă, cel ce 
vedea „binele, cinstea și norocirea nației noastre în 
adunarea cugetelor intr-o unire** ; o revendică boierii 
munteni intr-un memoriu înaintat diplomaților întru
niți la Adrianopol pentru statornicirea păcii dinre ruși 
și turci (1829), cerind ca „Valachia și Moldavia să se 
imprcune și să facă împreună un principat**, neatirnat 
de vreo altă putere ; o exprimă limpede Nicolae Bălces- 
cu in noaptea de Anul nou 1847, declarînd că ținta luptă
torilor pentru drepturile poporului român nu poate fi 
alta decît unitatea românilor. Noul stat unitar trebuia 
să se întemeieze pe dreptate și egalitate, deoarece 
emanciparea națională fără emancipare socială era 
lipsită de trăinicie.

întreaga revoluție din cele trei țări românești se va 
desfășura in Jurul acestui program.

Aceste probleme : desființarea iobăgiei și drepturi 
naționale pe seama poporului român, erau cuprinse în 
toate proclamațiile de la sfîrșitul lunii martie și din 
luna aprilie a conducătorilor revoluției românilor din 
Transilvania. Pentru cucerirea acestor drepturi se 
adună mulțimile mai intii la 29—30 aprilie și apoi la 
14—16 mai la Blaj. Mai ales această din urmă adunare

a fost impresionantă. Se adună la Blaj, la mijlocul lu
nii mai, țăranii din toate unghiurile Transilvaniei în 
frunte cu tribunii lor, tineri entuziaști, de Ia Cimpie, din 
Țara Năsăudului, din Țara Birsei. din jurul Sibiului, 
de pe valea Mureșului și Arieșului, de pe valea Tîrna- 
velor și a Someșului, din Țara Hațegului. Sosirea celor 
10 000 de moți bine organizați, conduși de Avram Ian- 
cu, a trezit un entuziasm de nedescris. Erau prezenți 
Ia Blaj cărturari de frunte din toate orașele Transilva
niei : George Barițiu din Brașov, Simion Bărnuțiu și 
Andrei Șaguna de Ia Sibiu, Timotei Cipariu și Aron 
Pumnul din Blaj. Erau de față fruntașii mișcării revo-

Iuționare din 
Alecu Russo 
Țara Români 
rian, Ioan A 
Vasile Main

In piața di 
mare de oan 
pătrunde ini 
timp de 4 on 
dată a iobăf 
țăranii, recu 
turi cu celt

A doua zi, 
numit de ati 
mul revoluți 
națiunii rom 
ființarea iob 
tatea industi 
pășunatul vi 
tea cuvintuli 
și a adunării 
înarmat, infi 
universități 
locuitorii și 
noi legi.

Adunarea 
nifestare a i

Adunarea de la Blaj

Familia Scarlat Canta intră în posesia diamantului negru în urma 
omorului făptuit de Chiriță Drăcea, slujitorul lor, asupra fratelui lui 
Scarlat, Gheorghe Canta. Zulnia Canta vrea să pună mina pe domnie 
dind giuvaerul ca peșcheș turcilor. Încearcă să atragă și pe fata lor, 
Zoe, in planul său, dar aceasta împotrivindu-se, Scarlat și Zulnia 
înfiază în locul ei pe llinca lui Onofrei. La castel, e prezent insă hai
ducul Alexa Cerbu, logodnicul Ilincăi. Zoe îi inmînează lui Alexa un 
răvaș, să-l ducă la unchiul ei, Alexandru Alexandru sosește la castel 
și cere să-și vadă nepoata. Adormită de un praf, Zoe nu reușește să-i 
spună păsul său. Zoe își revine și ajutată de Alexa fuge călare încer- 
cînd să-l ajungă din urmă pe Alexandru. Intre timp, Alexa și ceilalți 
haiduci sînt biruiți și luați de poteră. Pe drumul spre ocnă, intîlnesc 
pe Drăcea, care, din porunca Zulniei, o prinsese pe Zoe. Zulnia dă 
ordin de plecare spre schitul Durău. Se abat pe la mănăstirea Pingă- 
rați, după care pornesc cu toți la drum spre Iași. Haiducii le ies in 
cale și iau una din cele trei trăsuri. Urmăriți de poterași, haiducii, 
tn afară de Neicu și Ceterașu, sînt încercuiți în Piscul Șoimului. 
Scarlat Canta pleacă cu pluta pe Bistrița spre Galați. Alexa, legînd 
capătul unei frînghii își dă drumul în prăpastie și într-o clipă este 
in mijlocul plutei lui Canta. După o luptă cu Drăcea. Alexa este prins 
și dus la mănăstirea Bistrița. El reușește însă să fugă din chilia unde 
fusese închis. Scarlat Canta și toți cei ce-l însoțeau au ajuns la Cetățuia.

20 gloanțe tâlhărești. Ploua deasupra 
noastră cu gloanțe. Ploua !

— Taci, că mă cuprind fiorii morții, 
•e ruga al treilea boier.

— Să mai privim danț — danțul, s-a 
ridicat Scarlat, cătînd spre Z.ilnia /'Im 
dansa, veselă și sprintenă, chiar cu 
prisos de sprinteneală, cu un tînăr 
boier, rotind ochiade ispititoare, cînd 
în jur, cînd spre chipul spilcuit al tî- 
nărului.

sul 
ații

ă 
și : 
cle« 
cîtc 
le 
flă< 
trîr 
pes 
smi

DiAMabItUl iiecru
Roman de DUMITRU ALMAȘ

Desen de NIOA PETRE
— Ne ascundem în codrii Bîrnovei, 

a povățuit Alexa, și-i pîndim la ieșirea 
din Iași. Pînă la Galați nu ne mai 
scapă, chiar de-ar fi dumnealor cu stea 
în frunte.

Așteptînd să-i vină Mehmet-aga 
în ajutor, Zulnia Canta a început să 
culeagă via din Bucium și a rînduit un 
zaiafet mare în casele de pe ulița Șipo- 
telor, ca să mai afle ceva din gîndurile 
și urzelile protipendadei ieșene. Sluji
torii au lustruit candelabrele de cleștar, 
au scuturat covoarele de Persida, au 
șters colbul de pe sofalele de mătase 
chinezească și de pe scaunele cu catifea

venețiană. Dorea, de asemenea, să se 
arate lumii gospodină, bogată, iscusită, 
grațioasă, elegantă.

In seara zaiafetului, Scarlat și cîțiva 
boieri jucau cărți și povesteau, cu multe 
laude șl ifose, despre întîmplările și 
luptele cu haiducii lui Neicu, de la 
Durău pînă la Iași.

— Zulnia mea trăgea cu pistoalele 
mai dih — mai dihai ca un căpitan de 
arnăuți, își lăuda Scarlat soața.

— Și a ucis vreun tâlhar 7 a aruncat 
un boier întrebarea, • dată cu cartea 
cerută.

— Cel puțin tre — trei ! I a podul 
de peste Sinet, sute de gloen — de

— Pe matale, cneaghină Zulnia, zi
ditorul te-a înzestrat cu suflet, minte 
și fason de doamnă, o lingușea tînărul.

— A sosit jupîn Alexandru Canta, a 
șoptit un slujitor la urechea Zulniei.

A lăsat dansul, șl-a boit chipul cu 
binevoitor surîs și l-a întîmpinat, în 
sufragerie, grăindu-i cu dulce glas, ca 
unei cimotii dragi :

— Mult ne veselim, cumnate, că ne 
onorisești, casa cu musaferlîcul domniei 
tale. Ah, ah, ce bine-mi pare...

Cumnatul s-a temenit, după ighemo- 
nicon ; dar a zîmbit foarte ciudat și cu 
subînțeles. Sau cel puțin așa i s-a părut 
Zulniei.

îndestulat cu sarmale, pilaf, fripturi, 
dulciuri și vinațuri fel de fel, cu joc 
de cărți, cu danțuri și cu numeroase 
ochiade și îmbrățișări de dragoste și 
furiș și fățiș, zaiafetul s-a întins și din
colo de miezul nopții. Singuri dănțui
torii ardeau veșnic, sub focul nepotoli
telor patimi, mai tari decît băutura, 
decît cafelele, decît zbenghiurea-n tac
tul muzicii : nepotolitele patimi ale 
dragostei. Tocmai cneaghina Zulnia 
luase la braț pe tînărul berbant și, fre- 
cîndu-și șoldurile de ale dumnealui, 
cătau să se strecoare spre o odaie de 
taină, cînd, deodată, pe uși și pe ferestre- 
se năpustiră vreo zece flăcăi. Unul, cu 
putere de uriaș, răsturna o masă lungă, 
țăndărind toate tacîmurile de pe ea. 
Zăngănitul cristalelor sparte și al cu
țitelor de argint se îmbina cu răbufni
rea asurzitoare a pistoalelor. Altul a 
tras în candelabrul cel mare, stingînd 
luminările, afară de trei. Unul cîte unul 
pe sărite, musafirii încremeneau, leși
nau, se prăbușeau pe covoare, ca niște 
biete momîi de cîrpă, umplute cu lînă 
ori rumeguș de brad.
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— Diamantul negru 1 ■ strigat unul să

dintre flăcăi și Zulnia a recunoscut gla- de



: Costache Negri, Gheorghe Sion, 
delenii așezați de mai înainte în 
;ust Treboniu Laurian, Aron Flo- 
'er, Constantin Romanu Vivu, 

tedralei. In ziua de 14 mai era o 
tedrală, în fața celor ce putuseră 
mion Bărnuțiu își desfășoară 
ea, în care cerea ștergerea de în- 
.seculară în care fuseseră ținuți 
națiunii române egală în drep- 
ulații.
e cîmpul din apropierea Blajului 
ia Libertății se expunea progra- 
lor : independența națională a 
■tate, egalitate și frățietate, des- 
dijmelor fără despăgubire, liber- 
aerțului, ștergerea dării pentru 
iințarea dării minerilor, liberta- 
îi, tiparului, libertatea personală 
națională formată din poporul

> școli de toate gradele și a unei 
nâni, purtarea sarcinilor de toți 
privilegiilor, o nouă constituție și

a fost cea mai impunătoare ma- 
român de pînă atunci, prin mul

țimile adunate — peste 40 000 de oameni — și prin ho- 
tărîrile luate. Căci mulțimile adunate pe Cimpia Liber
tății cerură cu glas tare „unirea lor cu țara**.

Sub impresia acestei adunări își concretizează revo
luționarii moldoveni refugiați la Brașov programul din 
24 mai, cunoscut sub numele de Prințipiile noastre 
pentru reformarea patriei. In acest program se cuprin
deau cele mai de seamă probleme ale vremii: împro
prietărirea țăranilor fără răscumpărare, unirea Moldo
vei și Țării Românești într-un singur stat, desființarea 
tuturor corvezilor, libertățile fundamentale ale bur
gheziei, libertate, egalitate, drepturi personale. Aceste 
probleme și altele sirit cuprinse și in programul munte
nilor cuprins in Proclamația de la Islaz din 9 iunie.

In întreaga vară a anului 1848, revoluționarii din cele 
trei țări acționează, iau legături unii cu alții în 
vederea coordonării programului unitar și acțiu
nilor comune. Ei sint prezenți Ia adunarea de la 
Lugoj a bănățenilor de la sfîrșitul lunii iunie, unde iau 
legătura cu fruntașul revoluției din aceste Părți, Efti- 
mie Murgu. In ajutorul revoluției din Țara Românească 
și a celei din Moldova, care se pregătea să reînceapă, 
un congres al tuturor românilor urma să aibă Ioc la 
București, la inițiativa lui Nicolae Bălcescu, Aug. Trebo
niu Laurian, Eftimie Murgu.

Cind revoluția din Țara Românească este înăbușită 
de forțele coalizate țariste și turcești, in toamna anului 
1848, revoluția se concentrează in Transilvania. Aici, în 
a doua jumătate a lunii septembrie are Ioc o nouă adu
nare, cu participarea altor zeci de mii de țărani, inte
lectuali și grăniceri. Acum se hotărăște organizarea 
militară a românilor, in legiuni, în frunte cu prefecții, 
pentru apărarea revoluției.

Revoluția românilor se concentrează în Munții Apu
seni, unde Avram lancu și ceilalți prefecți organizează 
o adevărată putere a poporului care apără cu vitejie 
cetatea munților in fața încercărilor armatei maghiare 
de a o cuceri. Aici se întrunesc, în mijlocul taberei, la 
Zlatna, la sfirșitul lunii ianuarie, reprezentanții revo
luției din Transilvania, Țara Românească, făurind pro
iecte de unire a tuturor forțelor revoluționare pentru 
realizarea programului statornicit mai înainte.

Aceste pagini glorioase, de vitejie și mare vrednicie 
s-au înscris cu litere de aur în cartea veșniciei neamu
lui românesc. Ele n-au putut fi șterse de baionetele și 
tunurile austriece și țariste unite împotriva revoluției 
și aveau să lumineze tot mai viu peste decenii, pînă la 
împlinirea vrerilor pentru care au luptat și s-au sacri
ficat miile dintre cei mai vrednici fii ai poporului ro
mân : dreptatea socială și unitatea națională.

Prof. ȘTEFAN PASCU 
membru corespondent 

al Academiei Republicii Socialiste România

Patrie
De ce este, din toate, mai cuprinzător 
Cuvîntul patrie ? Fiindcă el îmbină 
Gînd, frumusețe și lumină, 
Din cîte pier, e cel nemuritor.

Ce-avem în noi, adînc, înălțător : 
îndemn la luptă, cu vîrtos răsunet 
Și strămoșescul tulnicului sunet, 
Adie în cuvînt, răscolitor.

Doar trei în ale lui silabe
Și nu-i pe lume altul mai frumos, 
în fagure se-nșiruie-podoabe. 
Sălașele și oameni el răsfrînge

In chip firesc și-armonios 
Sub mîngăioasa lui arcadă.

Ce simți întîi, e dragostea de țară, 
Iar simțămîntu-acest cuprinde-n el 
întinse văi, munții ce-o împresoară 
De cînd se-nalță aici viteazul ei drapel. 
Mari Bistrițe cu luciul de oțel 
Și Dunărea și Marea-s cingătoare 
A bărăganurilor roditoare,
Ca tot ce are mîndra noastră țară 
In plaiurile ei însoritoare.

CAMIL BALTAZAR

Năzuința
Strivit de întuneric și de glod 
De taine grele și de îndoială
S-a tot zbătut să scoată la iveală 
Din lutul greu, măcar un strop de rod

Dar cînd lumina zilei te înșeală, 
Iar toată viața-i strînsă într-un nod 
Și spaime mari din adîncimi îl rod 
Cum să străpungi tării de nicovală ?

De ce l-au pus în brazda asta udă, 
Unde-n icneli și trudă grea asudă 
Să salte din pămînt măcar un pic ?

Dar s-a vărsat dogoarea de aramă 
Ce din adîncuri la viață-1 cheamă 
Și s-a trezit deodată-n scare spic.

I. TERBESCU

Liniorii
Foto: A CARTOJAN

. Dați-mi-1, și nu ne mai 
ci un capăt de ață.
■eji se uitau unii la alții 
iți decît cei beți, își ști
ri lumina palidă a celor 
ări, răm, se prin sfeșnici- 
le salonului. Unul dintre 
□oierii, dintr-un capăt, și-1 
niște saci, pe sofale, claie 
iă. Aici, trei fîrtați le 
zaericalele și-i ușurau de 
asupră-le.
iiia, înghițea noduri, se 
răbușea jos, moale, schi- 
oază. în salon s-a răspîn- 
păr pîrlit, cum se răspîn- 
e. la Ignat. Unii începură 
Iții se trezeau din leșin și 
i oară, mai adînc. Singură 
cînd glasul lui Alexa, ieși 
asă :

turcul care l-a ucis pe 
!

omnia ta ! a strigat Alexa, 
de tare.
“ musafiri leșinară, fie pe 
covoare, căzînd ca sacii 

od.
? avea, a surîs Zulnia, aș 
oldovei.
lomnia țării l-ai ucis pe 
. ! i-a smuls Alexa meda- 
ît: Aici e-nchis ? Spune I 
i găsit... norocul tău ! a 
inat Zulnia, din rărunchi, 
«a a pus medalionul în 
cu, a rîs : Ai grijă să nu-1 
■ici prețul. E-o avere ne- 
icilor !
cîteva clipe, sfredelitor 

, Alexa a înțeles că boie- 
?a ceva. I-a luat diaman- 
tici n-a țipat, n-a leșinat, 
u și-a smuls părul. Ne- 
a a pornit să scotocească 
■um scotoceau și ceilalți 
de-afară, s-a auzit sem

nă. Neicu a slobozit încă 
stol, umplînd salonul cu 
lind noi leșinuri, cele din 

auzit cîteva pușcături în 
ite.
de piatră.
niște moluște trezite din 
au început să se miște, 

îcet, prevăzători, cu pași 
spre sofale, care spre uși,

care spre cîte o jupîneasă mai dezgolită 
în prăbușirea leșinului.

— Sînt teaf — teaf... viu ? întreba 
Scarlat, trezind u-se.

— Cum, a întrebat Alexandru Canta, 
domnia ta, cumnată Zulnia, aveai dia
mantul negru ?

— De unde să-l am ? Vai de păcatele 
mele I

— Atunci cum...
— Le-a vîrît în cap cineva nerozia 

asta ; și ca să le-o scot, și lor și altor 
zăluzi, începînd cu fiică-mea Zoe, i-am 
lăsat să-mi ia un medalion fără cine 
știe ce valoare. Pentru năluca unei giu- 
vaericale, pe care n-au văzut-o năci- 
cînd, m-au urmărit haiducii și fiică-mea 
din castelul Cnezilor pînă la Cetățuia. 
Acum i-am lecuit. Or să vadă că dia
mantul negru-i o stafie, o himeră. Și 
el și alții. Și mai cu samă Zoe și cei 
pe care i-a împins ea împotrivă-mi. în
țelegi ?

— Dibace ești, duducă ! o admiră tî- 
nărul dănțuitor, așezîndu-și straiul. Așa 
festă, mai rar. Asta intră, con brio, în 
hronica mondenă a leșului și-a Mol
dovei.

—Dar de un — de unde știau că 
mata porți diamant... Adică nu, taină...

— Taci, bazileu idiot, a scrișnit Zul
nia și, cu glas tare : Povestea asta cu 
diamantul negru e o sminteală a unor 
rău voitori, o gogoriță, o fandaxie a 
unor mișei, dușmani ai neamului Canta. 
Ci las* c-o să-i jumulesc eu, la vremea 
potrivită. Acum să ne veselim ! Să dăn- 
țuim, cinstiți oaspeți ! Giuvaeruri mai 
aveți destule pe acasă.

— N-avem încotro ; că de acu, numai 
mîine, la lumina zilei, putem trece pe 
uliți, zîmbi Alexandru Canta, privind 
cum slujitorii îndreptau mesele și mă
turau cioburile. Zîmbea, dar se vedea, 
cît colo, că era cătrănit rău : întîi pen
tru că haiducii i-o luaseră înainte. Al 
doilea că, așa cum s-au petrecut lucru
rile, nu mai era bun bazat că haiducii 
au luat diamantul : s-ar putea ca Zul
nia să-i fi păcălit. Și-al treilea că, 
chiar dacă-1 vor fi luat, nu mai era de 
fel sigur că-1 vor da lui. încurcată 
treabă... Pentru că Zulnia se arata ve
selă și-n adevăr dornică de petrecere, 
toți s-au dedat desfătării.

VA URMA

VORBE DIN POPOR 
SITÎLCUL LOR'1

„Â prins 
mâmâliga 
coaja...

Ce vrea să spună vorba 
aceasta: a prins mămăliga 
coajă și in ce împrejurare se 
folosește ea ?

Vom avea, mai edificator, 
răspunsul pornind de la un 
anume pasaj in care expresia 
își dezvăluie, in chip minunat, 
ti Icul ei profund.

Există în Povestea lui Harap 
Alb, cu care Ion Creangă a 
înzestrat literatura română, 
un episod menit să înfățișeze 
adevărul cuprins chiar in 
„vorba" aci discutată : ne gîn- 
dim la momentul în care, vă- 
zind cit de urit se poartă cu 
Harap Alb spinul, îi spun 
acestuia fetele Craiului: 
„— Vere, nu faci bine ceea ce 
faci. Dacă este că a lăsat 
dumnezeu să fim mai mari 
peste alții, ar trebui să avem 
milă de dînșii, că și ei, sărma
nii, sint oameni 1“

La acest îndreptățit reproș, 
spinul zice „cu viclenia lui 
obișnuită" (după cum notează 
marele povestitor): „— Hei, 
dragele mele vere, dumnea
voastră încă nu știți ce-i pe 
lume. Dacă dobitoacele n-ar 
fi fost înfrinate, de demult ar 
fi sfîșiet pe om, și trebuie să 
știți că și între oameni, cea 
mai mare parte, sînt dobitoace 
care trebuiesc ținuți de frîu, 
dacă ți-i voia să faci treabă 
cu dînșii".

Față de spusele acestea ale 
spinului, Creangă simte ne
voia să intervină cu remarca : 
„Ei apoi... zi că nu-i lumea 
de apoi. Să te ferească dum
nezeu, cînd prinde mămăliga 
coajă. Vorba ceea : dă-mi 
doamne, ce n-am avut, să mă 
mier ce m-a găsit".

Nici că se putea o mai 
nimerită caracterizare a pur
tării spinului, care, la început, 
blind, mieros, părînd moale 
ca mămăliga, devine, la un 
moment dat, aspru, tiranic, cu 
pumnul tare. Așa ne apare 
spinul — odiosul personaj din 
Povestea lui Harap Alb — 
cum glăsuiește vorba din po
por : a prins mămăliga coajă...

N. MIHĂESCU



Muzee
pariziene
De oriunde ar veni, turistul se 

simte atras de vestitele muzee pa
riziene printre care, bineînțeles, și 
Luvrul. La parter, în partea stingă 
a clădirii, de la ferestrele căreia au 
privit Parisul atîtea capete încoro
nate ale Franței, se află galeriile 
de sculptură. Aglomerația este de 
nedescris, mai ales în sala rezervată 
„Frumoasei fără mîini".

Pe americani îi distingi imediat 
fn grupurile de turiști prin harna- 
șamentul greu al aparatelor de foto
grafiat, de filmat, binocluri etc. Mi
nunea grecească a fost așezată in
genios, d-notind și de această dată 
bunul gust franțuzesc : nu există 
nici o tăbliță lipită sau agățată de 
Venus d’n Milo. Ea, întreagă, este 
o carte de vizită pe care geniul u- 
man a scris un singur cuvînț — 
nemurirea.

Un aspect asemănător cu cel din 
sala mai sus-amint'tă il poți con
stata si în fața altei celebrități a 
Luvrului : Gioconda. Despre surisul 
ei s-au scris tomuri. O undă de iro
nie o percepi însă pe buzele Gio- 
condci cînd. călător grăbit de timp, 
marcat de fuga pe hectarele muzeu
lui, te onrești în fața pînzei lui Leo
nardo da Vinci.

în Place des Vosges, Muzeul Vic
tor Hugo stă mărturie existenței a- 
celuia care a fost unul din spiri
tele cele mai alese ale Franței. Pic
tat și desenat de prieteni artiști, 
fixat în bronz de Rodin, Hugo tră
iește în conștiința francezului și a 
lumii și ca un mare luptător pen
tru libertate al timpului său. Și pleci 
din acest loc de pioasă amintire cu 
sentimentul trăiniciei valorilor veri
ficate prin timp, și amintindu-ți că 
și astăzi sint popoare care luptă 
pentru existența ființei naționale. 
Victor Hugo ar fi fost prietenul lor, 
ar fi apăsat pana de artist și ar fi 
făcut și astăzi să se audă rezonanța 
vocii sale de cetățean in catedrala 
lumii.

La numărul 10, pe bulevardul 
Montmartre este muzeul Grevin cu 
„mari scene istorice evocate prin 
personajele de ceară" cum te anun
ță un program. Un aer sinistru, bol
năvicios. plutește peste modelele ma
rilor oameni ai Franței, aici, intr-a
devăr morți. Scenelor de asasinat, 
cum ar fi sfîrșitul lui Marat în 
baie, li se adaugă personaje contem
porane printre care și sportivi cele
bri. Cuprins de un sentiment apă
sător cauți să scapi cit mai repede 
de lumea fantomatică a Grevin-ului, 
fndreptîndu-te spre apele leneșe ale 
Senei, spre marile bulevarde cu fur
nicarul lor, spre Montparnasse-ul cu 
scenele de istorie vie.

Sticlă rezistentă
Oameni de știință și tehnicieni 

francezi au reușit să pună la punct 
un procedeu simplu de obținere a 
unei sticle cu calități uimitoare Ea 
este de 30 de ori mai rezistentă ca 
oțelul, In același timp, spre deose
bire de sticla obișnuită și de cea că
lită, rezistența noii sticle crește odată 
cu creșterea temperaturii.

Ulei din paie
La Institutul politehnic din 

Gdansk (Polonia) s-a elaborat o me
todă de extragere a unui ulei co
mestibil din paie sau chiar din de
șeuri de la producția hirtiei. Acest 
Ulei este bogat in substanțe care 
alimină colesterina din organism.

„Uriașul** din drum

Plante ucigașe
Trandafirul nu poate suporta re- 

zeda — plantă anuală de grădină 
cu flori conice, emanînd un puternic 
parfum. Dacă un fir de trandafir și 
unul de rezedă se află alături in 
același vas, intre ele începe un a- 
devărat „război" pe viață și pe 
moarte. Curînd, rezeda se ofilește, 
dar nici în ceasul morții lupta el 
cu trandafirul nu încetează : ea se
cretă niște picături care, in cele din 
urmă, ucid și trandafirul.

Dacă se pun in același vas un 
trandafir și o garoafă, ambele flori 
își pierd parfumul. Nu trebuie puși 
alături de alte flori mici clopoțeii 
care își ucid imediat vecinii secre- 
tind un suc toxic. Același lucru se 
întimplă cu narcisa și floarea de 
„nu-mă-uita“.

Aparat de fiert ouă
Firma vest-germană A.E.G. a con

struit un aparat electric de fiert 
ouă. Acest aparat are o cutie în 
care se toarnă apa și în care se pun 
ouăle, după care gospodina il re
glează după dorință, în funcție de 
felul cum vrea să servească ouăle : 
moi, cleioase, ori tari. Cînd ouăle sint 
fierte, aparatul se deconectează sin
gur.

Primele 
cuvinte 

încrucișate

In numărul din 21 decembrie 1913 al suplimentului duminical al ziarului 
„New York World" a apărut un „joc de cuvinte cruciș potrivite". Jocul 
fusese elaborat de Artur Wynne, unul dintre redactorii ziarului, și intro
dus ca material de „umplutură". In formă romboidală, jocul era alcătuit 
din 72 de pătrățele albe în jurul unui centru de pătrățele negre. Trebuiau 
ghicite 32 de cuvinte, pentru care se dădeau definiții de felul următor : 
„sfirșit de zi" (seară), „vis cu ochii deschiși" (reverie) și altele tot atît de 
simple. Fără să știe, Wynne era autorul primului joc de cuvinte încruci
șate. Pentru mulți, noua distracție a devenit o pasiune. Se spune, între al
tele, că o femeie din Chicago a obținut divorțul pe motiv că devenise o 
„văduvă a cuvintelor încrucișate", unica preocupare a soțului el fiind ca
reurile cu pătrățele albe și negre.

H. LEREA

Dezlegarea careului: OCTAVIAN GOG A, publicat în nr. 18 din 29 aprilie 1968
1. Oltul — Cosașul 2. Cîntece — Anița 3. At — Clacașii — U 4. Er — As — Hi — 

Apt 5. Prun — Ardeal — A 6. I^igum — Oe — Laur 7. — Uta — Sat —Si—Lu 8. Clica 
— Pămîntul 9. A — I — Rasinari 10. lliurasi — G — Uta 11. Ionică — Surd —1’ 12. 
Indită — Roată.

• Covoarele murdare se cu
răță bine prin perierea lor 
cu sare sau rumeguș ume
zite în oțet.

• Petele de vin roșu de pe 
fețele de masă se scot cu 
amoniac (două lingurițe la 
un litru de apă).

• Miezul de nucă învechit 
își recapătă gustul dacă 
este introdus în apă caldă, 
sărată.

• Dacă vreți ca albușul de 
ou să se întărească mai 
bine și mai repede, puneți 
citeva picături de zeamă de 
lămiie.

SFATURI
PRACTICE

• Petele de pe poșetele de. 
vinilin se scot spălînd 
locurile respective cu apă 
și săpun.

• Pentru a reface cutele unei 
fuste plisate, înainte de a 
o călca, umezim pe dos o 
cirpă înmuiată in apă in 
care am adăugat o linguriță 
de oțet.

Institut de... învățămînt 
pentru păsărele

La crescătoria de păsări cîntă- 
toare și decorative de pe lingă Aso
ciația pentru protecția naturii din 
Moscova a fost creat un „institut 
de învățămînt" deosebit de intere
sant.

Directorul crescătoriei și colabo
ratorii săi folosesc calitățile inter
pretative ale păsărilor mai în vîrstă, 
(canari, pițigoi, presuri etc.) pentru a 
Ie învăța pe cele tinere să ciute. 
„Lecția" începe, de obicei, cu o 
„arie" de 30—40 minute, în care timp 
păsările tinere se află în cuști în
tunecoase, așezate în apropiere. După 
ce au ascultat „ariile" a încă doi 
cîntăreți foarte buni, cuștile sint 
descoperite și păsările încep să re
producă ceea ce au ascultat. Aseme
nea lecții se repetă de citeva ori cu 
fiecare grup de păsări cîntătoare 
tinere. în această perioadă, ele pri
mesc o hrană specială cu un con
ținut bogat în vitamine. Această 
„școală" dă interpreți de primă 
clasă.

TELURILE
Grăsimea șl uscăciunea 

pie.ei sint stări consti
tuționale cu care nc naș- 
tem și pe care le avem 
pînă la sfîrșitul zilelor. 
Numărul și calitatea 
glandelor sebacee —care 
alimentează cu grăsime 
stratul superior al pie
lei — și al glandelor 
sudoripare — prin care 
se face transpirația — 
nu pot fi schimbate după 
cum nu pot fi schimba
te culoarea ochilor sau 
forma și proporțiile ta
liei.

După cum pielea este 
mai grasă sau mai us
cată, avem mai multe 
feluri de tenuri: uscat, 
gras, combinat, normal.

Tenul uscat

Pielea uscată este as
pră la pipăit. Porii nu 
se văd. Este mată, zbîr- 
cită, se jupoaie, e pră
foasă și oarecum lipsi
tă de viață. Tenul 'iscat 
imbătrînește mai repede 
decît pielea grasă. Lip
sită de sucurile sale nor
male, pielea uscată se 
subțiază și se zbîrcește, 
se cojește și devine 
foarte sensibilă la frig. 
Trebuie reținut că sint 
și o seamă de factori ex
terni care contribuie la 
uscăciunea tenului ca; 
frigul, vîntul, abuzul de 
apă calcaroasă și săpun, 
apele de toaletă pe bază 
de alcool, expunerea în
delungată la soare, 
schimbările brusce de 
temperatură, glicerina 
concentrată, abuzul de 
pudră, lipsa de vitamine 
din alimentație și folo
sirea de creme destinate 
tenurilor grase.

Tenul gras

Pielea grasă prezintă 
un aspect murdar, de 
culoare galbenă cenușie, 
lucioasă la vedere, lipi
cioasă și groasă la pi
păit, are nenumărate 
găurele ca și cum ar fi 
fost înțepată de un ac 
gros, ceea ce îi dă as
pectul unei coji de por
tocală sau a unei strecu
rători de ceai. Uneori, 
pielea grasă — seborei- 
că — este presărată cu 
puncte negre (comidoa- 
ne) sau cu coșuri (acnee).

Este un ten pretențios 
dar se ridează mai greu.

Tenul combinai sau mixt

Este un ten care însu
mează calități ale tenu
lui uscat și calități ale 
tenului gras. Pielea fi
gurii prezintă zone gra
se cum ar fi: nasul și 
bărbia; și zone uscate în 
regiunile ochilor, fruntea 
și obrajii.

Pe nas și bărbie sint 
oori cu puncte negre, 
tntîlnim tenuri combina
te la care pielea pe o- 
braz și bărbie este gra
să și în rest uscată.

Tenul normal

Prezintă un aspect 
plăcut cu funcții norma
le și echilibrate. Se ca
racterizează prin pori 
■nici, invizibili, pielea 
fiind uscată, suplă, fină 
— fără a fi fragilă — 
grasă — fără a fi lu
cioasă. Este pielea idea
lă, dar din păcate puține 
avem un astfel de ten.

într-una din discuțiile 
ce vor urma ne vom o- 
cupa de tratamentele 
specifice fiecărui tip de 
ten.

I. CODRUȚA



UZINAL REPARAȚII
BRAȘOV

produce pe bază de comandă fermă :
BASTONUL ELECTRIC care se utilizează la dirijarea ani

malelor în gospodării zootehnice, abatoare, la pășuni și in 
transportul pe drum.

CARACTERISTICI TEHNICE :

— alimentarea 3 V. (2 baterii a 1,5 V.)
— tensiunea la capul cu borne 1500 V.
Tensiunea furnizată de bastonul electric este nepericuloasă 

pentru viața animalelor sau a omului, fiind de o durată mică, 
dar produce un șoc neplăcut care determină formarea refle
xului.

Prețul de vînzare: 240 lei (pentru întreprinderile de stat), 
273 lei (pentru C.A.P.-uri).

GOSPODINEI
Folosiți cu Încredere pro

dusul CONSERVA NT. pentru 
prepararea conservelor de le
gume, fructe șl conservarea 
mustului.

Produsul conservant este 
absolut ncvâtâmător și 
eficace. Se găsește de vinzarc 
la toate magazinele alimen
tare din țară.

Produce Fabrica de Pro
duse Chimice „SINTEZA" 
Orailea.

LJiiaB DFRO PLOIEȘTI

pe bază de repartiție 
și industriale un bo-

bd. Republicii nr. 291, 
telefon 24870,

produce și livrează 
unităților comerciale
gat sortiment de detergenți ca :

• Alba (Dero) Super
• Alba (Dero) lux
• Alba Ideal
• Detergenți lichizi

— tip A (auto)
— tip B (sticlărie, porțelanuri)
— tip C (piese metalice).

Specialiști, tehnicieni și cres
cători de animale din fermele 
întreprinderilor agricole de stat, 
din cooperativele agricole de 

producție !

O dată cu buna îngrijire a e- 
fectivelor de animale și păsări 
este necesar să preveniți și să 
combate(i îmbolnăvirile.

In acest scop, puteți procura 
produse biologice și medica
mente de la farmaciile veteri
nare și depozitele specializate 
ale Direcției generale de Apro
vizionare Tehnico-Materială din 
Consiliul Superior al Agricul
turii, precum și de la circum
scripțiile sanitar-veterinare, cu 
plata in numerar sau prin vira
ment.

PROGRAMUL DE TELEVIZIUNE 19-25 mai
DUMINICA: 8.30 — 

Ora exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi ? ; 8.40
— Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar ; 
10.00 — ORA SATULUI. 
Din cuprins : • Recolta 
anului 1968 : prevenirea 
ji combaterea efectelor 
secetei ! • Mureșul gră
dinar — reportaj despre 
lucrările de irigare pe 
care le execută coopera
torii de pe valea Mure
șului • Pe traseul E 15 
A • Muzică populară 
românească ■ Montajul 
folcloric: „Stîna mara- 
tnureșeană“ ; 11.30 Con
cert simfonic ; 12.15 — 
închiderea emisiunii de 
dimineață ; 14.00 — TE
LEJURNALUL DE
PRINZ ; 14.15 — ZIG
ZAG — telemagazin du
minical, transmisiuni 
sportive ; 19.30 — TE
LEJURNALUL DE SEA
RA ; 19.45 — Telesport ; 
20.10 — Rapsodia ro
mână ; 20.40 — Cronica 
duminicală ; 20.45 —
Teatru în studio : „Apus 
de soare" de Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea. In 
pauză: Muzică pe 16 
mm ; 22.15 — Parada
vedetelor : Pia Colom

bo ; 22.45 TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

LUNI : 17.30 — Pen
tru noi, femeile ! : 18.00
— Actualitatea indus
trială ; 18.30 — Curs de 
limba franceză (lecția a 
17-a) ; 19.00 — Diminea
ța maturității — emisiu
ne pentru adolescenți ;
19.30 — TELEJURNA
LUL DE SEARA ; 19.50
— Buletinul meteorolo
gic. Publicitate ; 20.00 — 
Soliști de muzică popu
lară românească la ce- 
-erea telespectatorilor ; 
20.50 TELE-UN1VER- 
SITATEA. Istoria civi
lizațiilor; 21.25 — Film 
artistic : „Dimineața de
vreme". O producție a 
studiourilor sovietice ; 
22.57 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

MARȚI : 17.30 — E- 
misiune penti u cei 
mici ; 18.00 — TV pen
tru specialiștii din in
dustrie. Automatizarea ;
18.30 — Curs de limba 
engleză (lecția a 17-a) ; 
19.00 — TV pentru șco
lari — Secolul XXI i 
„Mașinile pot gîndi ?“ ;
19.30 — TELEJURNA
LUL DE SEARA ; 19.50
— Buletinul meteorolo

gic. Publicitate ; 20.00
— Film serial : „Thierry
la Fronde" ; 20.26 —
Opinia dumneavoas
tră... ; 20.45 — Seară de 
teatru : „Neîncrede în 
foișor" de Nelu Ionescu. 
In pauze: • Medalion 
liric : Mariana Dumi
trescu • Metronom ; 
23.00 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

MIERCURI : 10.00 —
Curs de limba franceză 
(lecțile 5 și 6 — reluare); 
11.00 — Curs de limba 
rusă (lecțiile 5 și 6 —
reluare) ; 12.00 TV pen
tru specialiștii din in
dustrie (reluarea emisi
unii din 21 mai); 12.30
— închiderea emisiunii
de dimineață ; 17.30 — 
Pentru cei mici : Ala- 
Bala — Cine îndrăzneș
te ; 18.00 Telecronica
economică ; 18.30 —
Curs de limba germană 
(lecția a 15-a) ; 19.00 — 
Club XX. Emisiune pen
tru tineret ; 19.30 — TE
LEJURNALUL DE
SEARA ; 19,50 — Bule
tinul meteorologic. Pu
blicitate ; 20.00 — Soliști 
de muzică populară la 
cererea telespectatori
lor ; 20.15 — Transfoca-

tor ; 20.45 — Studioul 
tînărului interpret ;
21.00 — Avanpremieră ; 
21.15 — telecinemateca : 
„Nu sîntem singuri". 
Film atristic cu Paul 
Muni ; 23.07 — TELE
JURNALUL DE NOAP
TE.

JOI: programul I
10.00 — Curs de limba 
germană (lecțiile 5 și 6
— reluare) ; 11.00 —
Curs de limba spaniolă 
(lecțiile 5 și 6 — relu
are) ; 12.00 — Telecro
nica economică (relua
rea emisiunii din 22 
mai) ; 12.30 — închide
rea emisiunii de dimi
neață ; 17.30 — Emisiu
ne pentru copii ; 18.00
— TV pentru specialiști
(medicină) ; 18.30 —
Curs de limba rusă (lec
ția a 16-a) ; 19.00 Studi
oul pionierilor ; 19.30
— TELEJURNALUL DE
SEARA ; 19.50 — Bule
tinul meteorologic. Pu
blicitate ; 20.00 — Film 
serial „Vikingii" ; 20.30
— Priveliști românești
— montaj flocloric ; 
21.00 — Invitație pentru 
ora 21 ; 21.40 — Tele- 
glob — emisiune de 
călătorii geografice —

Chile ; 22.05 — Ecran
literar ; 22.35 — Mari 
interpreți ; 22.50 — TE
LEJURNALUL DE
NOAPTE. Programul 
II: 20.00 — O samă de 
cuvinte... „Meșterul Ma- 
nole" ; 20.30 — Muzeele 
lumii : Galeriile Tretia- 
kov II) ; 20.45 — TELE
JURNAL ; 21.00 — De
sene animate ; 21.10 —
Transmisiune din Stu
dioul de Concerte al Ra- 
dioteleviziunii ; 22.00 — 
Telecinemateca umoru
lui ; 22.20 — Invitație
la dans.
VINERI : 10.00 — Curs 
de limba engleză (lec
țiile 5 și 6 — reluare) ; 
11.00 — TV pentru spe
cialiști (medicină — re
luarea emisiunii din 23 
mai) ; 11.30 — închide
rea emisiunii de dimi
neață ; 17,30 — Pentru 
cei mici : „Țara mea" ; 
18.00 — Drumuri și po
pasuri — emisiune tu
ristică ; 18.20 — Buleti
nul circulației rutiere ;
18.30 — Curs de limba 
spaniolă (lecția a 17-a) ; 
19.00 — „Brățara de
aur" ; 19.30 — TELE
JURNALUL DE SEA
RA ; 19.50 — Buletinul

meteorologic. Publicita
te ; 20.00 — Actualita
tea agricolă • Lucrări 
agricole la zi • Dialog 
economic : Folosirea
tractoarele disponibile 
după terminarea însă- 
mînțărilor • Reportajul 
emisiunii : Cantoanele
pastorale • Ecran in
ternațional agricol ; 
20.20 — Studioul muzi
cal : Schubert ; 20.40 — 
Dialog despre cultură ; 
21.00 — Reflector ; 21.15 
— Film artistic : „Para
disul pierdut" ; 22.40 — 
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE.

SIMBATA : 17.30 —
Pentru cei mici : Ecra
nul cu păpuși ; 18.00 — 
Stadion ; 18.30 — Mult 
e dulce și frumoasă. E- 
misiune de limbă romi- 
nă ; 19.00 — Emisiune 
pentru școlari ; 19.30 — 
TELEJURNALUL DE 
SEARA ; 20.00 — Tele- 
enciclopedia ; 21.00 —
Vom reveni... peste șase 
luni ; 21.15 — Film se
rial : „Răzbunătorii" ; 
22.05 — Seară de tan- 
gouri argentiniene ;
22.35 — Parada vedete
lor ; 23.00 — TELEJUR
NALUL DE NOAPTE.



VITAMINA
B2

In cabinetul doctoriței Da* 
nieta Popescu din comuna 
Butimanu — Ilfov intră Vasile 
Tănase.

— Știți, am venit pentru fe
tița mea.

— Ai fost și ieri cu ea.
— Dar acum am venit fără 

ea. Ziceam că să-mi scrieți 
niște medicamente.

— Ți-am prescris ieri tot 
«e-i trebuie fetiței.

— Păi să-i dați și niște pe
nicilină, streptomicină sau de 
aia cu aur.

— Nu are nevoie.
— Sigur, ea nu are nevoie, 

dar fetiței lui Cristea i-ați 
dat. De ce e ea mai cu moț 
decît a mea ? Dați medica
mente după om ?

— Și după om...
| — Aha !

— ...că doar nu toți oamenii 
suferă de aceeași boa'ă. A lui 
Cristea avea temperatură și ii 
trebuia penicilină.

— Atunci, cel puțin, scrieți 
acolo niște vitamine.

— Ți-am dat vitamina Ba și 
Da.

— Așa-i! Dar de ce Ba și Da?
— Pentru că fetița are ne

voie de ele.
— Asta știu eu. Insă înainte 

de doi vine unu. Eu zic să 
scrieți și niște Bi.

— Fii serios omule. Vita
mina Bi e pentru dereglări ale 
sistemului nervos.

— Fere :iscă dumnezeu ! Nu 
înțeleg insă de ce pentru Stan 
ați dat și vitamina A. în
seamnă că tot după ochi merge 
aici.

— De data asta ai dreptate. 
După ochi. Că Stan suferă de 
ochi și are nevoie de vitamina 
A.

— Și cu asta m-ați lămurit. 
Am auzit eu de un medica
ment vestit făcut aici la noi 
în țară de ii zice Gerovital. 
Poate că ar fi bun.

— Sigur că e bun. Prelun
gește viața, întinerește orga
nismul.

— Foarte bine, dacă începe

să le ia de mică, fetița mea 
o să arate și la 90 de ani ca 
acum.

— Dumitale nu-ți mai dau 
nici un medicament însă o să 
iau eu.

— Ce?
— Un carbaxin.
— N-o fi bun și pentru fe

tița mea ?
— Acum nu. Insă, cînd va 

fi mare, dacă se va face doc
toriță și o să aibă pacienți ca 
dumneata cu siguranță că o să 
ia carbaxin.

VLADIMIR PANĂ

-■«1- • - i Ho .-5

ABSENȚĂ
iată că a început și trimestrul trei. La școala din comuna 

Cornești — Dîmbovița, profesorul strigă catalogul. Cînd 
ajunge in dreptul numelui Dumitrașcu Elena trece peste el. Nu 
pentru că a văzut-o în clasă ci dimpotrivă n-a văzut-o la școa
lă decît o singură zi — la începutul anului cînd s-au dat cărțile. 
De atunci, Elena n-a mai dat pe la școală. Să nu credeți că 
învață in particular. Acasă e pusă la alte treburi. Așa că la 
anul Elena o să „repete" clasa a V-a fiindcă, in ceea ce priveș
te educația copilului, părinții ei sînt „absenți".

Întîlnire
Nu știu ce se întîmpîase 
Cu un vierme de mătase, 
Dar se pomeni că 
Pică
Lîngă nas, lui Azorică.
— Ham, ham, ham ! (El s-a răstit, 
Necăjit
C-a fost trezit).
Ia te uită ce figură, 
Amărîtă tîrîtură ! 
Dar ia spune, fără glume 
Tu la ce ești bun pe lume ? 
Oamenii, precum aud 
Te așază-n pat de dud. 
Și, cu totul nefiresc, 
Mult te mai cocoloșesc. 
Te hrănești numai cu foi 
Și te-mbraci în gogoloi. 
Singurel te-ncurci în plasă 
Și-apoi dormi și nici că-ți pasă. 
Insă, iată 
Niciodată
N-am văzut harnice mîini 
Tăind frunză... pentru cîini.
— N-am să schimb a ta părere, 
Doar un lucru îți voi cere;
Nu uita,
Eu pot zbura.
Tu, pe cît îmi pare mie 
Faci prea multă gălăgie. 
Stînd aici pe lîngă vatră 
Precum văd te lasă rece 
Că adesea, cîinii latră 
însă... caravana trece. 
Cu apucături grotești, 
Te pripești 
Să mă detești.
Oamenii care mă fierb 
Au pe buze un proverb 
E păcat
De n-ai aflat :
Că din coada lui Azor 
Nu faci... sită de mătase. 
Sînt modest, dar eu strecor 
Bogăția-n multe case.

CRIȘAN CONSTANTINESCU

Decernarea premiilor la concursul CINE ESTE... AUTORUL?
Un vechi cititor

în satul argeșean Cotmeana, 
l-am întîlnit pe învățătorul 
Dumitru Stănescu, deținătorul 
premiului I. Ne-a mărturisit 
că pentru a afla rezultatele 
exacte a aplicat proverbul 
„unde-s mulți puterea crește". 
Săptămînă de săptămînă se 
sfătuia cu colegii de catedră 
Irina Bărbulescu și Ion Sores- 
cu, apela la memorie și în spe
cial la cărțile bibliotecii.

întrebîndu-1 de cînd citește 
revista „Albina", am primit un 
surprinzător și îmbucurător 
răspuns :

— Prima mea întîlnire cu 
„Albina" s-a petrecut în urmă 
cu 45 de ani. Pe atunci eram 
în clasa a III-a. într-o grăma
dă de cărți aflate într-un cu
făr am găsit cîteva exemplare 
din această revistă. Mai tîrziu, 
cînd am devenit salariat, 
m-am abonat la „Albina". Și 
de atunci, timp de trei decenii, 
revista este mereu prezentă 
în casa mea. Cu aparatul pri
mit ca premiu voi fotografia 
frumusețile acestor locuri pen
tru a organiza apoi o mică 
expoziție. Și aceasta, alături 
de vorbele mele, va populariza 
aevista care astăzi îmi aduce 
un premiu iar în fiecare săp
tămînă îmi îmbogățește 
•oștințele.

într-un ceas bun
— Cum ați reușit să obțineți 

premiul ? l-am întrebat pe 
Aurel Teodorescu din Ștejaru- 
Gorj.

— Am prins zece exacte 
fiindcă n-am mers ca la Pro
nosport cu 1, X sau 2. Aici 
am avut „soliști" siguri chiar 
și la ultimele două întrebări, 
cele de „încuietoare".

— Cum ați reacționat cînd 
ați citit în Albina că figurați 
printre premiați 7

— De emoție... mi-a 
ceasul 1

— Sînteți bucuros de 
tivitatea din această 
minică 7

— Da. Mai ales că nu 
desfășurat într-o marți...

— De ce 7
— Se spune că marțea ar fi 

trei ceasuri rele. Ori eu mă 
mulțumesc cu unul, numai să 
fie bun.

— Care a fost primul dv. 
gînd după primirea ceasului ?

— Să-1 întorc I
— Ce planuri de viito» 

aveți ?
— Să particip și la urmă

toarele concursuri ale Albinei 
și, bineînțeles, să dau răs
punsurile eti o precizie de. 
ceasorn ic.

Bucuria Luciei
Luciei Picos îi place cartea. 

Numai așa se explică desele 
vizite La biblioteca comunală, 
sîrgui-nța cu care se pregătește 
pentru admitere la 
de filologie și așa 
și succesul obținut 
concursului „Cine 
rul 7“

Așadar, pr>ma participare 
la un concurs, prima victorie. 
„N-a fost tocmai ușor", măr
turisește Lucia. Cu atît mai 
mare i-a fost bucuria cînd a 
primit premiul într-un cadru 
festiv. A urmat un frumos 
program, prezentat de brigada 
artistică din comună și 
montaj literar prezentat 
elevii claselor V—VIII.

îi dorim Luciei și alte succe
se și mai ales la examenele 
pentru care se pregătește.

Facultatea 
se explică 
în cadrul 
este auto-

ANA BLUM 
bibliotecară, comuna Galda de 

Jos-Al ba

la șezătoare
Numeroase familii din Dol- 

hești au primit din partea 
conducerii căminului cultural 
invitații la e șezătoare închi
nată revistei „Albina". Se du
sese vestea prin comuna suce
veana că la această șezătoare 
se va desemna prin tragere la 
sorți concurentul care va lua 
premiul special.

Evenimentul, căci așa l-au 
socotit toți localnicii, a strîns 
în marea sală a căminului • 
mie de persoane. Profesorul 
Petru Sandovici, directorul că
minului cultural, a vorbit des
pre „Albina" în cuvinte care 
ni l-au arătat a fi un cititor 
pasionat, un prieten apropiat 
revistei.

La tragerea la sorți a pre
miului special au participat cei 
nouă concurenți care au răs
puns exact la toate întrebările 
concursului nostru. Nouă oa
meni — Vasile Pardos, Petru 
G. Marian, Ion D. Postelnicu, 
Gh. I. Mitruț, Petru Sandovici, 
Sandu Dumitru, Dumitru V. 
Covrig, Dumitru Chirilă și Ma
rin Țipău au tras cîte un plic, 
într-unul din acestea se afla 
o foaie cu inscripția : aparat 
de fotografiat. Și concurentul 
Dumitru Chirilă, cioban la 
C.A.P., a devenit fericitul po
sesor al unui aparat de foto
grafiat.

Partea artistică a șezătorii 
a cuprins coruri, dansuri, so
liști și în încheiere o piesă 
de teatru.

REDACȚIA ! București, Piața „Scînteii", Tel 17.60.10. Interior 1884. Abo namente 13 lei anual. Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin 
factorii poștali și difuzorii voluntari, ȚIPABUL; Combinatul I’ol'grafia Casa Scînteii * 40.001 .


