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TUTUROR
„Am citit cuvîntarea rostitâ da to

varășul Nicolae Ceaușescu, la Ple
nara din 19 iunie a Comitetului 
Central al Partidului. Am aliat de 
Râsurile luate de partid, in vederea 
Îmbunătățirii vieții oamenilor muncii 
*1 le iprob intru totul! In sectorul 
meu de activitate, mâ voi strădui să 
contribui li îndeplinirea lor".

Cuvintele de mai sus le spunea, 
deunăzi, un brigadier de la coope
rativa cgricolă de producție din sa
tul meu natal. Ca el vorbește orice 
om cinstit din patria noastră socia
listă. Măsurile partidului și statului 
întrunesc adeziunea tuturor. Toți oa
menii muncii de Ia țară, care Iși ctș- 
tigâ plinea prin muncă, au citit'de 
mai multe ori acele rinduri privi
toare la măsurile ce trebuie luate in 
legătură cu averile strinse din ac
tivități ilicite, din speculă sau din 
furturi comise de anumlți Indivizi din 
avutul obștesc.

„Era necesar să vină partidul cu 
controlul averilor dubioase, spunea, 
la rîndul său, un cooperator dintr-un 
sat din Ialomița. Să-l vedem pe 
Burtică, gestionarul de la bufet, pe 
unde scoate cămașa î" Mai departe 
mi-a povestit că gestionarul respec
tiv, cu un salariu lunar de vreo 900 
de lei, izbutit să „economisească". 
In cinci- ani, aproape două sute de 
mii. Ținind seama că înainte de a 
intra aci era cam sărăcuț, toată lu
mea se întreabă : de unde a luat 
atîta bănet de șl-a lăcut atitea cos
tume de haine, pentru el și nevas- 
tă-sa, a cumpărat mobilă și a pus 
de-o parte o sumă care Întrece de 
patru ori suma încasată ca salariu 
în cei cinci ani ?* I-a înșelat, de 
bună seamă, pe cetățeni la cintar, a 
luat suprapreț, a înșelat cooperati
va, s-a ocupat cu afaceri murdare.

Din păcate, „Burtică" nu e singu
rul caz. Prin încălcarea bunei cu

viințe, a moralei, mal sînt șl alți in
divizi care Iși realizează venituri 
fără să muncească. De aceea, oa
menii munci! din satele noastre, ală
turi de întregul popor, socotesc bi
nevenită legea votată de Marea 
Adunare Națională în sesiunea re
centă, pe baza căreia se va exer
cita controlul averilor dubioase. 
Odată cu aceasta, el făgăduiesc 
partidului că se vor strădui să ob
țină producții sporite șl stabile, pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu legume și fructe, cu 
toate produsele agricole necesare, 
răspunzînd astfel sprijinului nepre
cupețit, pe care statul II acordă a- 
griculturii și in general satului.

„Populația de la orașe trebuie să 
găsească pe piață produsele noas
tre la prețuri constante, după cum 
și cooperatorii găsesc în magazine, 
întotdeauna și oriunde, produse in
dustriale la prețuri fixe", spunea nu 
demult și un cooperator din comu
na Cristian, județul Sibiu. Cuvinte 
binevenite șl drepte 1 Este de dato
ria fiecărui om de la țară să înțe
leagă că interesele Iul sînt strîns le
gate de cele ale întregului popor. 
Nu este admis ca Ia aceeași muncă 
exercitată de oameni cu capacitate 
egală, unii să primească mai 
mult decîi alții, cum se în- 
iimplă în unele brigăzi, din pricină 
că brigadierul nu înscrie în mod just 
normele. Nu sînt admise fapte ca 
alo celor care se duc la lucru numai 
acolo unde remunerația este mai 
mare, în timp ce în alte sectoare de 
activitate nu este suficientă mină de
lucru.

Ziarele de duminică, 23 Iunie, au 
publicat știrea privitoare la vizita pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii 
Manea 
zonele 
nării, 
prilej.

Mănescu, a 
Indlgulte din 
S-a arătat, 

că în ciuda

Iosif Banc și 
făcut-o In 
Lunca Du- 
cu acest 

timpului ne

prielnic, atlt culturile de gria, 
do porumb șl de floarea soarelui 
sînt deosebit de frumoase. Aceasta 
se datorește In primul rlnd faptului 
că în această zonă a fost folosită 
irigația, precum și lucrărilor execu
tate după îndrumările specialiștilor. 
Șl acesta este numai un început Să 
încercăm a ne închipui t ce se va 
Intimpla cînd numai pe valea Dună
rii șl în Bărăgan, vor ti Irigate peste 
3 milioane hectare ?

Imaginea aceasta ne-a prezentat-o 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu
vintele adresate țăranilor din satele 
vizitate. întreaga cîmpie din sudul 
țării, de la Turnu Severin In Bără
gan pînă la Tulcea și In nord spre 
Focșani, se va translorma Intr-o 
zonă interzisă secetei.

Iată perspectivele pe care statul 
socialist le asigură oamenilor mun
cii din agricultură. Să nu se mal 
teamă de secetă, să obțină în fie
care an recolte din ce in ce mal bo
gate.

Trăim o epocă plină de succese. 
Ne bucurăm de o viață la care altă
dată nici nu îndrăzneam sâ visăm.

Să ne străduim să contribuim la 
Îndeplinirea măsurilor luate de 
partid și de stat 1 Cu cit le vom În
deplini mai de vreme, cu atlt va II 
mal bine.

ȘERBAN NEDELCU
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ÎNVĂȚĂTORII DUPĂ ORELE DE CLASĂ

De curînd, clasele celor mai mici dintre elevi au fost scenele unor 
emoționante serbări. Și, ca întotdeauna, sfirșitul anului școlar nu 
putea să se petreacă altfel decit în clinchetul zglobiu al cîntecelor 
și poeziilor învățate pentru bucuria și mindria părinților. Diplome 
tremurate în mîini, cărți legate cu șnur auriu și coronițe de 
trandafiri au semnificat cele învățate cit mai bine, fiind totodată 
răsplata cuvenită sirguinței și cumințeniei arătate de-a lungul 
anului. Pe urmă, larma și veselia vacanței, ghionturi prietenești 
și îmbrinceli nerăbdătoare, toate capetele micuțe rotinâu-se 
amețitor ca niște globuri mai ales în Jurul unui singur om: 
ÎNVĂȚĂTORUL. Nimic nu se arată a fi îndeajuns pentru a 
mulțumi primului om care cu atita dragoste și cu atita răbdare 
ne-a apăsat degetele pe cretă, rotunjind literele și ascuțind cifre 
pe tablă. Vai, de cite ori rostim numele său reinvie în noi toate 
legendele copilăriei! Amintirile noastre cele mai îndepărtate incep 
și se sfîrșesc cu el, cu omul pe care l-am cunoscut cind abia 
purtasem primii noștri ani prin lume. învățătorul, bărbatul de 
obicei încărunțit și îngăduitor, cu vocea sa atît de limpede pentru 
înțelesul nostru, ori femeia cu privirile moi care-și odihnea palmele 
pe creștet, netezindu-ne șuvițele cele mai rebele. Cite întrebări nu 
le-am pus, întrebările cele mai răscolitoare pentru mințile noastre 
abia luminate de pîlpiirile primelor ginduri! De ce ziua e zi și 
nu noapte? De ce unu și cu unu fac doi și nu tot unu? Cite poezii 
nu ne-au învățat să le spunem acasă rudelor spre mindria și bucuria 
părinților!

învățătorii, acești alțî părinți ai noștri, care ne legau șireturile, 
ne învățau să umblăm cu batista și ne astimpărau lacrimile ades 
curgătoare ! Primul creion l-am luat din mina învățătorului. Și 
prima pată cu cerneală am făcut-o pe bancă! Cintecele vesele. 
Jocurile, florile, iepurii și aricii ii îngrijeam împreună cu el! Cite 
poate să însemne acest cuvînt de neuitat! Fiecare fir de păr albit 
arăta că încă un copil știa de-acum scrisul, cititul și socotitul 1 
Oare cîți dintre noi nu ne-am amintit, din cind în cind, cum ne-am 
plîns învățătorii o dată cu sfirșitul clasei a IV-a! Cum ne părea 
atît de rău despărțindu-ne de ei pentru totdeauna și cum ne 
mingiiau tot ei, emoționați, ferindu-și lucirile ochilor sub gene, 
„lăsați copii, voi trebuie să invățați mai departe, să ajungeți oameni 
mari".

Acum sintem mari, iar copiii noștri au și ei învățători. Fie că 
astăzi, cind sărbătorim o zi ce i se cuvine. Ziua învățătorilor, să 
Ie amintim alături de copiii noștri, elevilor de astăzi, dragostea și 
recunoștința copiilor de altădată.

Mă gîndesc deseori la învățătorii 
pe care i-am cunoscut în drumețiile 
mele, la dascălii care m-au impre
sionat prin felul cum munceau atît 
cu elevii la școală cit și pentru ridi
carea spirituală a satului.

Pretutindeni, în orice colț de țară 
m-am abătut am întîlnit dascăli re- 
petînd, după orele de clasă, cu ar
tiști amatori, piese de teatru sau 
cîntece noi. I-am văzut pe la casele 
bătrînilor culegînd folclor, sau i-am 
surprins seara tîrziu, aplecați asu
pra foilor pe care așterneau un capi
tol nou la monografia satului.

Despre cîțiva dintre ei vorbesc 
rîndurile de mai jos.

La Găvodia, județul Timiș, pe o 
casă din centrul satului se află o 
tăbliță cu inscripția : Muzeul etno
grafic Găvojdia. In cîteva camere 
sînt înfățișate exponate care aduc 
mărturii despre trecutul acestei așe
zări, despre felul cum au trăit și 
muncit oamenii de aici. Sînt expuse 
frumos, ca într-un muzeu de la oraș, 
unelte și obiecte vechi folosite la 
muncă sau în gospodărie, interioare 
cu mobilă de peste o sută de ani, 
multe piese deosebit de valoroase. 
Existența acestui muzeu se dato-

DE TREI DECENII 
IN FRUNTEA CORULUI

Cu 34 de ani in urmă, un tînăr 
învățător, absolvent al școlii nor
male, urca pentru prima oară scena 
să dirijeze un cor. Era la o serbare 
dată de Astra in comuna Florești 
din județul Cluj.

De la debutul său din toamna lui 
*33 și pînă azi, Nicolae Olteanu se 
află neîntrerupt in fruntea corului, 
a grupului vocal din această locali
tate. în formația pe care o conduce 
în prezent (grupul vocal format din 
40 de săteni), alături de cîțiva oa
meni care au debutat în cor o dată 
cu el cintă și copiii primilor coriști 
de acum trei decenii.

In cei 34 de ani de cînd ține „ba
gheta" de dirijor în mină prin cor 
au trecut mulți săteni care au în
drăgit cîntul și pe acest om inimos 
care a contribuit atît de mult la răs- 
pindirea frumosului, la educația mu
zicală a sătenilor din comuni.

L-am văzut de curînd pe acest 
„veteran" al dirijatului. Era in mij
locul unui grup de tineri, la o audi
ție muzicală. îi ascultam explicațiile, 
vocea lui domoală și plăcută și în
cercam să mi-l închipui pe tinărul 
învățător de acum trei decenii, azi 
profesor de matematică (a terminat 
un curs de doi ani) care urca pentru 

dirijeze corul

IULIAN NEACȘU

La ora de muzică

prima dată scena să 
din satul lui.

T. D.

1

stimat de părinți
Cînd am ajuns la Feleacu cunoșteam 

deja multe lucruri frumoase despre 
învățătorul Simion Bucur, dascăl de 
15 ani în această localitate. Imaginea 
Iul, portretul său de om și învățător 
mi se înfățișa și contura din ce în ce 
mai clar din cele ce 
oamenii din sat, de la 
pe care i-a instruit și 
tuit și îndrumat apoi 
un rost în viată.

In cursa cu care călătoream la Fe- 
leacu se aflau și cîțiva tineri proas
peți . absolvenți ai unei școli profesio
nale de la Uzinele Tehnofrig din Cluj, 
foști'elevi ai învățătorului. Tinerii se

auzisem de la 
foștii săi elevi 
educat, i-a sfă- 
spre a-și alege

duceau acasă mulțumiți că au trecut 
examenele, că au obținut o califica
re. Discutau despre frumusețile me
seriei (erau deacum frezori, lăcătuși 
sau strungari calificați) șt vorbeau cu 
multă recunoștință despre dascălul 
lor care i-a îndemnat spre această 
școală. Au hotărît să-i facă o vizită de 
cum ajung în sat, să-i mulțumească și 
să-i ducă și un buchet de flori. Un 
om povestea că învățătorul mergea 
deseori la părinții lui Simion Gavrilă 
cînd era încă în clasele primare ca 
să-i atragă atenția că băiatul e priceput 
la matematică. La terminarea liceului, 
l-a sfătuit la ce facultate să se înscrie. 
Azi el e în anul II la politehnica din 
Cluj...

Ascultam vorbele oamenilor și ve
deam figura dascălului. îmi apărea 
din ce în ce mai clar : modest si plin 
de dăruire pentru școală, pentru co
piii pe care-i educă și modelează. O 
femeie făcuse la un moment dat o 
apreciere poate fără să-și dea seama 
că în cuvintele rostite de ea cuprinse
se în bună măsură tot ceea ce e esen
țial în activitatea unui dascăl. Ii tran
scriu exact cuvintele 1 „învățătorul 
nostru e iubit de copii, stimat de pă
rinți, prețuit de tot satul".

învățătorul Simion Bucur e un om de 
50 de ani. Din aceștia aproape 30 i-a

dăruit catedrei, educării și instruirii 
copiilor, ridicării spirituale a satului.

Era emoționat cind l-am întîlnit. 
îmi povestea că de curînd primise o 
scrisoare de la un elev de-al său de 
pe vremea cînd era învățător în co
muna Mihăești. Fostul său elev. Ion 
Moraru, azi inginer la Aiud, îi scria 
că ar dori să-1 viziteze, să stea de 
vorbă cu dascălul său care I-a ajutat 
și i-a călăuzit primii pași spre carte 
și lumină...

Mi-a arătat scrisori mal vechi și 
mai noi primite de la elevii lui de 
odinioară pe cînd lucra la Ticu, Po
pești și Dînc.

Aproape în 
vadă 
Turda, 
fesorul 
crescut 
hăești, 
jinit 
apoi 
dascăl

11 
lor și 
instruirea 
uită puțin mirat și 
cruri ce-i par firești.

„Caut să cunosc cît 
șl mediul familial al 
lucru e foarte important în activita

rește învățătorului Emil Sîrbu, das
căl de cîteva decenii în această așe
zare. El a donat casa părintească 
pentru acest așezămînt de cultură, 
și tot el a strîns, ani de-a rîndul, 
obiectele expuse aici, înjghebînd un 
muzeu vizitat și apreciat nu numai 
de localnici ci și de oameni din alte 
așezări.

într-o încăpere a căminului cul
tural din Găvojdia s-a amenajat, cu 
cîțiva ani în urmă, un laborator de 
științe naturale. Am întîlnit aici ti
neri din sat mînuind microscopul și 
alte aparate sub îndrumarea profe
sorilor de specialitate. Laboratorul 
— ajutor de neprețuit în lărgirea 
orizontului științific al sătenilor — 
a luat ființă din inițiativa profeso
rului de științe naturale și agricul- 
rură din comună și a soților Emilia 
și Emil Sîrbu, învățători iubiți și 
stimați de tot satul.

Intr-un alt colț de țară, la Zorești, 
lîngă Buzău, am întîlnit nu demult 
un cerc de istorie și arheologie în 
care activau săteni din comună. Cer
cul a fost inițiat de către învățăto
rul Emil Mocanu, un om pasionat 
de istorie, cercetător al trecutului 
acestei așezări. Am asistat și la o 
discuție în cadrul acestui cerc, dis
cuție în care Emil Mocanu descria 
auditorilor cîteva obiecte (ceramică, 
unelte etc.) ieșite la iveală cu prile
jul unor săpături și aprecia vechi
mea lor.

Dacă poposiți la Vad, comună din 
Maramureș, să treceți neapărat și 
pe la căminul cultural. Veți întîlni 
la intrare o frumoasă poartă mara
mureșeană iar în interior veți putea 
admira o expoziție etnografică și de 
artă populară. Veți afla la Vad d» 
numele unui învățător inimos Vasilt 
Apan (și director de cămin) un ani
mator neobosit al vieții culturale din 
comună, organizatorul unui cerc de 
încrustări în lemn (el însuși se ocupă 
de această artă) pe care l-a inițiat 
pentru a păstra și transmite tineri
lor vechea și apreciata artă populară 
maramureșeană.

In satul Cara, așezare mică • din 
județul Cluj, Gavrilă Giurgiu, un 
dascăl cu variate preocupări pentru 
dezvoltarea culturală a satului, a 
organizat și condus pe lîngă alte ac
tivități și un curs de apicultură. Da
torită priceperii și în acest domeniu, 
el a reușit să atragă oamenii din sat 
spre această îndeletnicire. La Cara, 
unde înainte vreme nu era nici 'un 
stup de albine, azi se ocupă mai 
mulți cooperatori cu apicultura.

La Rușii-Munți, comună de lîngă 
Toplița, învățătorul Dănilă Stuparu 
studiază de vreme îndelungată obi
ceiurile vechi din satul lui. Culege 
cîntecele și jocurile bătrînești și le 
valorifică în programele date de for
mațiile artistice din localitate. La 
cel de. al VIII-lea Concurs, comuna 
s-a făcut cunoscută în întreaga țară 
prin ansamblul iolcloric de peste 
100 de săteni organizat și instruit de 
acest dascăl. Cu programul intitulat 
Cununa spicului de grîu artiștii ama
tori din Rușii-Munți au adus pe 
scena finalei din București, într-un 
spectacol frumos, obiceiurile vechi 
de prin părțile Mureșului, tradiții 
legate de seceriș.

Sînt mulți, mii de învățători în sa
tele patriei noastre, care și-au cîști- 
gat stima și sînt înconjurați de dra
gostea sătenilor pentru munca de
pusă la școală cu elevii, și pentru ac
tivitatea dusă cu multă ardoare pen
tru propășirea culturală a satului.

I. RADU

i b q a ■ ■ t
mea de învățător. Mă ajută să 
: diferențiat cu fiecare. Numai 

poate face totul pentru în- 
clasă și pentru fiecare copil

fiecare an vine să-1 
profesorul Gheorghe Mîță din 
L-a avut elev și pe el. Pro- 
Gheorghe Mîță a fost orfan, 
de o bunică. L-a luat la Mi
la internatul școlii, l-a spri-; 

să termine școala pedagogică,' 
facultatea. I-a fost nu numai 
ci într-un fel părinte...

întreb de „secretul" rezultate- 
succeselor pe care le obține în 

și educarea copiilor. Se 
vorbește de lu-

tea 
lucrez 
așa se 
treaga 
în parte".

învățătorul Simion Bucur e de ani 
de zile și directorul căminului cultu
ral din Feleacu. Si în activitatea cul
turală are realizări meritorii. împre
ună cu celelalte cadre didactice din 
localitate a reușit să organizeze fru
moase 
loc de 
dicate 
tulul, 
ce,

mai bine copiii 
fiecăruia. Acest

și instructive manifestări. Pe 
cinste se situează șezătorile de- 
educării și distracției tinere- 
activitatea formațiilor artisti

ce, depistarea cîntecelor populare, a 
doinelor și dansurilor vechi din lo
calitate, cercetările pentru cunoaște
rea istoriei satului șl multe altele 
care au contribuit alături de munca 
sa de la școală ca el să fie prețuit Și 
stimat de tot satul.

R. IARAI



NESECATELE RESURSE INTERNE
Rolul inițiativei

în numeroase unități 
din județul Alba. Am 
membrii consiliilor de

Am fost 
cooperatiste 
discutat cu 
conducere, specialiști, cu țărani coo
peratori și mulți au recunoscut că 
în dezvoltarea activităților anexă 
un rol important îl are inițiativa. 
Iată cîteva exemple. Redăm cîteva 
opinii :

IOAN CUTEAN •— vicepreședinte
le cooperativei agricole din Clinic i 
Anul trecut, într-o adunare generală, 
un membru cooperator a propus 
înființarea unei cărămidarii. Argu
menta propunerea prin existența 
unor rezerve foarte mari de pămint 
argilos. a unor oameni pricepuți în 
fabricarea cărămizilor. Consiliul de 
conducere a hotărit să pună bazele 
unei cărămidării, la început cu un 
plan de producție modest 5 800 000 că
rămizi pe an. S-a organizat o echi
pă de cărămidari. Dar 
noastre au fost întrecute 
litate. In numai 5 luni din 
ni s-au solicitat aproape 2 
de cărămizi. Iată așadar că 
rea făcută a adus unității venituri 
de aproape un milion de lei. Expe
riența cu cărămidăria ne-a stimulat. 
Am hotărît să înființăm un atelier 
de căruțe, unul mecanic și în toamna 
acestui an o brutărie.

TOROK FRANCISC — președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție Aiud I: La noi. exista de mai 
mulți ani un grădinar priceput, pe 
nume Tellar Ladislau. La propune
rea lui, am înființat un microsector 
floricol. Pentru început modest El 
nu ocupa nici măcar jumătate de 
hectar de teren și acela slab pro
ductiv. Ambițios, grădinarul a depă
șit orice așteptări cu realizările sale. 
De exemplu, în anul trecut, tranda
firii pitici, realizați pe acel teren, 
ne-au adus venituri de 140 000 lei. 
Trandafirii au fost solicitați de că
tre 19 localități din țară. In anul 
acesta, am mărit suprafața micii flo
rării de 4 ori și la un simplu calcul 
economic ne-am trezit cu venituri 
bănești de peste 6 ori mai mari decît 
in anul precedent. Experiența de 
pînă acum ne determină să nu ne 
oprim aici în sprijinul dezvoltării 
activităților anexe. Avem planuri 
mari. Pe lingă o instalație proprio 
de vinificare, ne-am gindit să folo
sim pe scară mai largă anumite re
surse locale. O balastieră și un ate
lier de confecționat mături, iată spre 
ce ne îndreptăm acum atenția.

S-ar putea da și alte exemple. La 
Petrești și Aiud II, în inima bazine
lor viticole ale județelui Alba, s-au 
înființat ateliere pentru confecțio
narea spalierilor pentru viță de vie. 
La Remetea, un complex pentru 
producerea varului, pentru că „slavă 
domnului" calcar există în cantități 
nelimitate. Iată deci, de unde vin 
sutele de mii de lei. La Ighiu, Stremț, 
Căpud, Sîntimbru și Rădești au luat 
ființă darace do lină, iar la Totoi, 
Bucerdea Vinoasă, Vințul de Jos 
mori, făranii cooperatori din Mi- 
răslău. Mihalț și Micești au extins 
instalațiile de prelucrare a roșiilor 
care nu pot fi valorificate in stare 
proaspătă, ori sint sub prevederile 
STAS. Sint toate dovezi ale inițiativei 
și interesului în valorificarea rezer
velor proprii alo fiecărei unități. 
Dar aceasta nu înseamnă încă decît 
foarte puțin. Fiindcă alte exemple 
vin să ne arate :

CUM SE POATE SCURGE 
PRINTRE DEGETE BOGĂȚIA

La Ocna Mureșului există o uzină 
de produse sodice. Zilnic sint arun
cate de aici mii de tone de reziduuri 
de carbonat de calciu. Repet : sint 
aruncate. Oameni cu simț gospodă
resc și inițiativă, țăranii cooperatori 
din Otopeni, județul Ilfov, s-au de
plasat pină aici, cerînd voie de la 
conducerea uzinei să preia o bună 
parte din reziduuri. Li s-a admis. Ce 
fac cu reziduurile cei din Otopeni 7 
Le transformă in calciu furajer. 
Sute de mii de kilograme anual. 
Cum 7 Amenajind, cu mijloace foar
te simple, o instalație care cuprindă 
o sită, un cuptor și o moară cu 
ciocănele. Investițiile costă în to
tal 70 000—80 000 lei. Veniturile sînt 
de ordinul milioanelor. In jurul ora
șului Ocna Mureșului sînt numeroase 
unități cooperatiste ca Cistei, Unirea, 
Lunca Mureș, Noșlac, Spălnaca și 
altele. Dar nimeni de aici nu s-a

planurile 
de rea- 

acest an, 
milioane 
propune-

gîndit să preia inițiativa țăranilor 
cooperatori din Otopenj care trans
portă reziduurile de carbonat de cal
ciu 500 km și totuși obțin venituri 
de milioane. Pînă cînd le va curge 
printre degete această bogăție ?

Aceeași întrebare poate fi adre
sată și altor conduceri de coopera
tive agricole. La Sebeș și Lancrăm 
există tradiția împletiturilor de ră
chită, Dar ea nu-i valorificată. La 
Săsciorj sînt curelari pricepuți, care 
fac lucrări de artă. Această preocu
pare are și acum caracter de meș
teșug individual. Tot acolo există un 
puternic centru de ceramică. Con
ducerea cooperativei agricole nu s-a 
gindit să amenajeze un atelier. Tim- 
plari pricepuți, specialiști în binale, 
atit de necesare construcțiilor să
tești. sînt la Ungurei. Dar tâmpla
rii așteaptă cam de mult să Ii se 
înființeze un atelier. Este de necon-

Valorificarea
Experiența unor crescători de pă

sări a dovedit că din creșterea și 
valorificarea gîștelor, mai ales cele 
hrănite forțat (prin îndopare) se pot 
realiza într-un termen scurt cîști- 
guri importante.

Ce trebuie făcut pentru ca să 
putem realiza sporuri în greutatea 
gîștelor și o carne de calitate supe
rioară și prin urmare un cîștig mai 
bun 7

Considerăm că un crescător de 
păsări are în gospodăria sa 25 gîște 
neîngrășate, a căror greutate totală 
este de 94 kg. Prin valorificarea lor, 
la prețul de achiziție, adică 9 lei per 
kilogram, s-ar obține suma de 846 
lei. Prin îndopare, timp de 23—26 
zile, gîștele vor crește în greutate

Cîștlgul
— 140 kg X 13,50 lei/kg preț

cu circa 50 la sută, ceea ce la 25 de
gîște îndopate înseamnă un spor de
48 kg. Adică în total 140 kg. Un cal-
cui simplu dă următorul rezultat r
— Valoarea porumbului necesar in

dopării a 25 de gîște
(cîte 14 kg. de bucată
la 1,60 kg) = 560 iei

— diverse cheltuieli de
întreținere = 50 !ei

Tota 1 = 610 lei

bazin 
care-I 

nu existe nici o

pomiviticol 
reprezintă

ceput ca într-un 
de mărimea celui 
județul Alba, să 
distilerie pentru țuică sau o stație
de conservare a strugurilor. Și totuși 
aceasta-i realitatea. Inginerul Eu
gen Todor — vicepreședinte al 
unii județene a cooperativelor 
cole de producție ne spunea :

Trebuie să recunosc că am
prea puțin pentru valorificarea 
zervelor locale. Ne ocupăm de 
crul acesta în mod sporadic, 
gindesc, de exemplu, la acțiuni 
tercooperatiste pentru prestări 
servicii, brutării, împletituri de
pură și multe, multe altele. Cără- 
midăriile, vărăriile, ca să amintesc 
doar 
ține 
S-ar 
Oare 
reze

Uni- 
agri-

făcut 
re- 
lu- 
Mă 
în
de 

pa-

două preocupări, sînt prea pu
și cu putere economică redusă, 
putea face mai mult. (N. 
cine-i mai în măsură să 
consiliilor de conducere

superioară

R. 
suge- 
astfel

de propuneri 7) Există posibilități 
pentru înființarea unor mici între
prinderi pentru prelucrarea produ
selor legumicole, pomicole și viticole. 
(Un simplu calcul economic arată 
că numai prin prelucrarea roșiilor 
care nu pot fi valorificate pe piață, 
s-ar obține venituri de 640 000 lei — 
fără să mai vorbim de castraveți și 
alte produse). Sînt numeroase preo
cupări tradiționale in comunele Laz, 
Șugag și în altele, cum sînt sculptu
rile in lemn, picturi pe sticlă, care 
ar putea să constituie nucleul unor 
ateliere de artizanat. Talentele nu 
lipsesc, dar inițiativa în schimb, da.

Faptele prezentate, dar și altele 
ne duc către o constatare : în jude
țul Alba sînt numeroase rezerve lo
cale care nu sînt valorificate. O do
vedește și faptul că din planul pe 
acest an a! cooperativelor agricole, 
doar 5 la sută e ocupat de ramurile 
anexe. Ceea ce este mult sub media 
pe țară. Se impun, așadar, măsuri 
urgente pentru îmbunătățirea si
tuației, intrucît aceste activități îșî 
aduc contribuția la consolidarea uni
tăților cooperatiste, la sporirea ve
niturilor țăranilor cooperatori.

MIRCEA MUNTEANU

PENTRU CRESCĂTORII DE PĂSĂRI

a
de contractare = 1 890

— 140 kg. X 1 leu/kg spor
de preț = 140

— 140 kg. X 2 lei/kg
primă de export =• 280

Total =2310

lei

lei

lei 
lei

Rezultă din aceste calcule că di
ferența de valoare între gîștele în
dopate față de cele neîngrășate, este 
de 1464 lei. Scăzînd cheltuielile de 
îndopare adică 560 lei porumbul și 
50 lei diverse cheltuieli rămâne un 
cîștig net de 854 lei.

Cunoscînd rentabilitatea activității 
de îndopare a gîștelor, crescătorii 
de păsări trebuie să rețină princi
palele avantaje pe care le pot ob
ține prin îndoparea gîștelor și li
vrarea lor prin contracte încheiate 
cu cooperativele de consum.

— La încheierea contractului, pro
ducătorul poate primi un avans de 
36 lei pentru fiecare gîscă contrac- 
attă, care i se va reține la livrarea 
gîștelor îndopate.

— Se acordă la încheierea con- 
tracutlui cîte 4 kg porumb contra 
cost la prețul de 1,60 lei/kg pentru 
fiecare gîscă matcă existentă în gos
podăria contractului, cu condiția de 
a contracta cel puțin 4 gîște îndo
pate pentru fiecare gîscă matcă.

SIMPLE COINCIDENTE

Nu demult, încă 253 de titluri de libre
te cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme 
au cîștlgat (la tragerea la sorți pentru 
trim. I a.c.) fiecare cîte un autoturism. Cu 
acești noi cîștigători, numărul depunăto
rilor cărora Casa de Economii și Con- 
semnațiuni le-a acordat pînă acum auto
turisme de diferite mărci se ridică la 
2 799.

Printr-o simplă coincidență, cîțiva din 
„proaspeții" cîștigători de autoturisme 
sînt vecini. Iată-i: Neguț Grigore din Pi
tești, Calea București blocul nr. 26 și 
Ghete Constantin de asemenea din Pi
tești, Calea București însă... blocul nr. 27, 
cîștigători fiecare al unui autoturism 
Trabant 601 ; Harta Heinrich din Sighi
șoara, str. Florilor, blocul II — cîștigăto-

palmipedelor

termenu-

pentru 
de către 
care s-a

— Se acordă cîte 2,5 kg porumbi 
contra cost la prețul de 1,60 lei/kg 
pentru fiecare kg de gîscă îndopată 
predată în cadrul contractului. Po
rumbul se dă contractantului cu 45 
zile înainte de expirarea 
lui de livrare a gîștelor.

Cantitățile de porumb 
matcă și îndopate se dau 
cooperativa de consum cu 
încheiat contractul.

— Prețul de contractare care se 
plătește la livrarea gîștelor este de 
13,50 lei/kg.

— Se acordă un spor de 1 leuTcg 
pentru gîștele îndopate predate în 
contul contractului în perioada 1 
septembrie — 5 decembrie.

— Pentru gîștele îndopate predate 
în perioada 1 septembrie —20 no
iembrie contractanții primesc o 
primă de export de 2 lei/kg iar pen
tru gîștele predate în perioada 21 
noiembrie — 5 decembrie o primă 
de export de 1 leu/kg.

Predarea gîștelor îndopate se face 
la centrul de achiziții al cooperati
vei din comuna de domiciliu a con
tractantului, fără ca această opera
țiune să comporte cheltuieli supli
mentare.

D. FĂINIȘI
director general în Centrocoo* ,

nil unui Trabant 601 și Chiriac Victoria, 
domiciliată tot în Sighișoara, pe str. Flo
rilor la blocul III
Renault Dauphine Gordini, iar din 
Roman, 
toniu Dumitru și Rugină Aurelia de pe 
str. Anton Pann, locuitorii aceluiași bloc 
nr. 15, primul cîștigător al unul autotu
rism Renault Dauphine Gordini, al doilea, 
al unui Trabant 601.

Aveți poate și dv. vecini depunători pe 
librete C.E.C. cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme ?

Coincidențele se pot repeta, mai cu 
seamă că de la o tragere la sorți la alta, 
Casa de Economii sporește numărul au
toturismelor pe care le acordă și printre 
viitorii cîștigători de autoturisme vă pu
teți număra și dv., dacă însă... aveți 
libret de economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme.

cîștigătoarea unui

norocoșii vecini sînt An-
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40 000 de urmași ai luptătorilor pa
șoptiști s-au adunat sîmbătă, 22 iunie, 
pe cîmpia Islazului pentru a sărbă
tori împlinirea a 120 de ani de la 
memorabilele evenimente ale revolu
ției din 1848 Pe acest pămînt, martor 
al atîtor pagini glorioase din istoria 
națională, în urmă cu 12 decenii, stră
moșii noștri au proclamat că a sosit 
„timpul mîntuirii noastre*, jurînd „să 
moară pentru regenerarea țârii*. Cei 
ce le-au urmat, continuatori demni ai 
idealurilor atît de scumpe tuturor ro
mânilor, au înscris, în istoria tării, noi 
capitole de luptă și biruinți, ou re
născut pămîntul românesc sub fla
muri comuniste. 40 000 de inimi s-au a- 
dunat pe cîmpia Islazului evocînd cu 
emofie istoricele evenimente ale anu
lui revoluționar 1848 și aducînd ima
ginea de azi a României socialiste, 
imaginea marilor cetăti industriale, a 
belșugului ogoarelor, a vieții noi a 
oamenilor liberi și stăpîni pe desti
nele lor.

La coborîrea serii, se aprind mii de 
făclii inundînd cîmpia Islazului. Pe 
catargurile tribunei flutură drapelele 
tricolore pe ale căror falduri sînt în
scrise, cu caractere ce amintesc cali
grafia vremii, cuvintele : „Dreptate, 
Frăție* și drapelele roșii, simbol al 
izbînzilor dobîndite sub conducerea 
Partidului Comunist Român spre cul
mile progresului și civilizației socia
liste.

Drumul ce duce pînă în sat este 
străjuit de un coridor de călăreți în 
costume naționale iar la intrarea în 
Islaz s-a ridicat un arc festiv împo
dobit cu coroane.

Intîmpinati cu aplauze și urale, to
varășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al CC al 
P.C.R., Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.G al P.C.R., 
Vasile Patilinef, secretar al C.G al 
P.C.R., Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, reprezentanți ai 
unor institufii centrale și organizații 
obștești sosesc la marea sărbătoare.

După vizitarea expoziției consa

crată revolufiei din 1848, oaspeții se 
urcă la tribună, împreună cu repre
zentanții organelor de partid și de 
stat din județul Teleorman.

Se intonează imnul de stat al tării. 
In timp ce văzduhul vibrează de sal
vele tunurilor.

Marea adunare populară este des
chisă de primul secretar al Comite
tului de partid al municipiului Tr. Mă
gurele, tovarășul Jean Tudor, prima
rul orașului. Vorbesc apoi Marin Dră- 
gan, prim-secretar al Comitetului de 
partid al județului Teleorman, preșe
dintele Consiliului popular județean, 
profesorul emerit Florian Crețeanu, 
de la liceul „Unirea* din Tr. Măgu
rele, Ana Gruia, tehniciană la Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
Tr. Măgurele, Marin Filip, președinte
le cooperativei agricole de produc
ție din comuna Troianu.

în aplauzele mulțimii ia cuvîntul 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil.

„întregul nostru popor — a spus 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil — a- 
niversează 120 de ani de cînd aici, pe 
cîmpia Islazului străbunii noștri, re
voluționarii de la 1848, reprezentanții 
țărănimii din satele Cîmpiei Du
nării, din Oltenia și Muntenia, 
scriau una din paginile cele mai 
luminoase ale istoriei noastre 
nafionale ; din piepturile zecilor de 
mii de participanfi la marea adunare 
populară de atunci răsuna fierbinte 
jurămîntul de credință al poporului 
față de Proclamafia citită aici, fată 
de cauza revoluției. Acest jurămînt a 
avut ecou pînă departe peste în
tinsurile Țării Românești, a ridi
cat la luptă masele obidite, a îm
bărbătat pe toți iubitorii de bine ai 
acestor pămînturi. El nu s-a stins în
tre filele îngălbenite ale cronicilor, și 
hrisoavelor — ci a rămas mereu viu, 
înflăcărînd inimile și ofelind voinfa 
poporului român pentru eliberare so
cială pentru unitate și independentă*.

După ce a evocat evenimentele is
torice ale anului 1848 și activitatea 
unor eminenfi revoluționari și pa- 
triofi, în frunte cu Nicolae Bălcescu, 
duoă ce a scos în evidentă căile 

largi deschise în fața României de vic
toria socialismului, tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil a spus în încheierea cu- 
vîntării sale : „Acum 120 de ani, unul 
din marii fii ai poporului român, poe
tul patriot Vasile Alecsandri, sublini
ind continuitatea luptei poporului și 
prevăzînd însemnătatea istorică a 
mișcării revoluționare de atunci, se 
adresa generafiei pașoptiste cu în
credere în viitor, scriind că ziua re
voluției

„este ziua mult măreafă 
unde falnic se ridică 

România îndrăzneafă. 
Frafilor, nădejde bună I 

Viitorul ce urziți, 
va fi vrednic de trecutul 

a strămoșilor slăviți 1'

Astăzi trăim acest viitor — și el 
este într-adevăr vrednic de luptele și 
jertfele înaintașilor I Gîndurile lor 
cele mai bune, cele mai înaintate, 
năzuinfele lor cele mai cutezătoare 
și-au găsit trainică împlinire. Și deși 
trăim astăzi alte timpuri putem repe
ta și acum cuvintele poetului, căci și 
astăzi făurim un nou viitor — viito
rul comunismului*.

Urmează un grandios spectacol 
care a folosit drept scenă vasta a- 
renă în care istoria și-a pus ampren
ta ei nemuritoare. Cei 40 000 de par
ticipant! la marea sărbătoare au fost 
șî spectatori și interpreti. Răsunau cîn- 
tece de slavă închinate înaintașilor, 
Partidului Comunist Român, născut 
din istorie și purtător al flăcării nes
tinse a înaltelor idealuri ale poporu
lui român.

Adunarea populară de Io Islaz a 
constituit o nouă și emoționantă ma
nifestare a mîndriei națiunii române 
pentru trecutul său glorios, a dragos
tei nețărmurite, a atașamentului cu 
care. întregul nostru popor urmează 
politica Partidului Comunist Român.

★
Duminică, orașele Sf. Gheorghe și 

Lugoj au găzduit însuflețite adunări 
populare consacrate aniversării a 120 
de ani de la revoluția din 1848.

La adunarea ce-a avut loc la Sf. 
Gheorghe a vorbit tovarășul Janos 
Fazekaș, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Transmițînd 
celor prezenți la această impresio
nantă adunare populară, tuturor ce
tățenilor de pe frumoasele plaiuri 
secuiești un salut călduros din partea 
Comitetului Central și a guvernului, 
salutul personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a arătat :

„Adunarea noastră, consacrată cin
stirii mărețelor bătălii revoluționare 
care au avut loc în această parte a 
țării, constituie o expresie vie a poli
ticii Partidului Comunist Român de 
prețuire si cultivare în egală măsură 
a tradițiilor progresiste, revoluționare 
ale poporului român și ale naționa
lităților conlocuitoare, tradiții de lup
tă comună împotriva dușmanului co
mun, pentru fericirea oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate.*

In piața orașului, după încheierea 
adunării s-a încins o însuflețită horă 
simbolizînd frăția statornicită astăzi 
între, locuitorii acestor ținuturi, ro
mâni, maghiari, germani, demons- 
trînd unitatea gînaurilor și țelurilor 
lor, bucuria de a trăi și a munci îm
preună pentru a da viață hotărîrilor 
partidului, care conduce întregul po
por spre un viitor fericit.

Am cunoscut o dată un miner că- _ 
ruia tînărul care ne-a spus că e de I 
meserie grăjdar, îi semăna foarte 
mult Poate m-a făcut să mă gin- 
desc la celălalt faptul că acolo unde 
lucrează e lumină putină, că-s în- 
văluiți de un oarecare anonimat și 
că în condițiile astea, ei trimit celor 
de-afară unul cărbunele și altul lap
tele, atît de diferite ca structură dar 
atît de necesare.

La 16 ani, părinții I-au luat la 
muncă. I s-au dat în primire 25 de 
viței.

— Și ce ți s-a spus să faci ? <•
— Să am grijă de ei ca de iii 

din cap, să le dau lapte cu biberom 1 
și să-i îngraș. Avea 16 ani și aceasta 
era prima lui îndatorire sociala. 
Copilul care minase pînă atunci 
vaca lui taică-său pe imaș, a dat un 
plus de 600 kg de carne și a luat un 
premiu de 1 600 de lei. A venit 
intr-un suflet cu banii acasă. Anul 
următor a primit un lot de vaci. 
Avea plan pe trimestru, pe lună, pe 
zi. Avea operații de făcut, pe ore. 
Astfel și-a văzut deodată viața prin
să in jaloanele timpului. La sfirșitul 
anului realiza de la lotul lui un
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Un tinăr
pe nume... Nedelea
spor de lapte de 5 600 litri. Avea 17 
ani și aducea acasă unor pă
rinți fericiți de așa odraslă un nou 
premiu de 1812 lei, alți 15 000 cit ■ 
se cuveneau pe zilele-muncă ca și ce
reale. Tatăl, invalid din al doilea 
război mondial, era paznic la S.M.T. 
Grăjdarul cel tinăr ducea greul in
tr-o casă cu o droaie de frați mai 
mici. Cu ajutorul lui și-au făcut 
toți un rost. „A-ți face un rost" în
seamnă după graiul lor a te apuca 
de o treabă serioasă și a te ține de 
ea. Are o zi liberă pe săptămină 
cind se duce la cimp și-și ajută ne
vasta. O ajută și-și măresc ciștigul. 
Cine muncește poate face din agri
cultură un izvor sigur de chiverni
seală. E de cinci ani însurat, are 
casă nouă, orătănii pe lingă casă și 
■— pentru plăcerea lui — porumbei 
călători.

— Ce-ți mai dorești, în fond, Toa- 
dere ?

— Să am o gospodărie ca la cei 
din Nocrich. Pe fiecare palmă oa
menii ăia seamănă ceva. Atîta lasă, 
o cărăruie cit să calci pe ea pînă la 
poartă. (Va să zică s-a dus pină in 
părțile Sibiului să vadă cum arată 
o gospodărie ardeleană din cele pe 
care, între noi fie vorba, am vrea 
să le intilnim cit mai des și pe-aici 
pe marginea Dunării).

NOTA AUTORULUI: O fi fost 
drumul Iui Toader Nedelea tot 
timpul neted, fără hîrtoape, fără o- 
colișuri ?

— Nu, — spune președintele Fătu 
Șocariceanu, prietenul lor mai mare, 
mentorul lor. — îmi amintesc de 
un an cînd ne-a dat de furcă. Juca 
în buiestru ca un mînzoc. Dar l-a 
astimpărat și l-a vrăjit munca, răs
punderile...

La virsta tuturor posibilităților 
cind îndrăzneala, prospețimea min
ții, puterea se adună de obicei intr-o 
singură ființă, ele nu pot căpăta o 
strălucire mai mare decît in focul 
răspunderilor.

V. TOSO

t 
c 
I 
t 
c 
I 
t 
r 
f 
s 
1 
t 
I 
c 
Ș 
i 
I 
t 
î 
d 
ti 
l 
r 
t 
a 
z 
f 
s 
t 
a 
e 
t 
t 
z 
î.
1 
F 
t 
a 
c 
l 
r 
c 
t 
1 
g 
1 
c 
z 
t 
r 
c 
r 
î 
f 
E 
e 
r 
1 
i 
i

i
<
1



n zori la carmace

0 CAPODOPERA
ZEISTICA LA MAIERU

ALBINA COPIILOR 1

PSSICA

iginal muzeu 
xponate • 12 
>i documente 
rivitoare.'- la 
• Masa pe 

scrisă „viu- 
Țărani, do- 

liese muzeis- 
muzeu 

ut în
decții

care 
ghidul 
națio-

tînărul1957,
îl Facultății 
■ de la Cluj, 
Sever Ursa, 

în clădirea 
cultural din 
nică expozi- 

Rebreanu", 
a aceasta 

de aniver- 
•lui scriitor, 
îtuziast, Se- 
a cu deosf- 
de faptul dă 
profesor la 
Maieru, sat 
ăl lui Liviu 
usese învăță- 
38—1898, sat 
u născut 6 
pii ai săi, în- 
oul Emil Re- 
în care ma- 
prozator a 
frumoși ani 
sale. Expo- 

, menită 
-azională 
lă după 
ivut însă 
și, datorită 
ii și tenaci- 
rului ei, s-a 
ntr-un mu- 
ent. 
jînt 
îcte, 

în
e, cuprinde 
piese, multe 

o mare va- 
ă și docu- 
eși muzeul 
?ste adăpos- 
1 a căminu- 
(într-o sin- 
deși în co- 

află sute de 
Ttante, mu- 
ă foarte pu
și apreciat 

ițional, în- 
afirmăm că 
Maieru, în 

>eră a pro
per Ursa și 

localnici, 
jgăția și o- 

exponate- 
ul din cele 
i mai fru- 
; sătești din 
, O datorie 
comitetului 
cultură și 

>r organe în 
■eea de a se 
imai de in- 
celor peste 
cte ale sale,

să
Și 

cî- 
un

Astăzi, 
expuse 
iar de- 
neînce-

nu numai de sprijinirea 
și încurajarea operei de 
adunare a noi exponate, 
ci in primul rînd de a- 
menajarea unei con
strucții proprii pentru 
adăpostirea și conserva
rea in condiții optime a 
acestui tezaur.

Profesorul Sever Ursa, 
însuflețit de o pasiune 
care-i face cinste, a iz
butit să adune în jurul 
tînărului lăcaș de cul
tură muzeistică un ade
vărat activ de țărani 
localnici care nu înce
tează să aducă muzeului 
noi și noi exponate de 
istorie și etnografie. Din 
mijlocul acestui activ 
ne facem o datorie de 
onoare a-i cita pe ță
ranii Partene Augustin, 
Ioan Haugea, Vîrtic So- 
lovăstru, loan Andro- 
nesi, Gheorghe Dascăl 
și Victor Bocșa. Cu aju
torul lor, cu ajutorul în
tregului sat, muzeul a 
izbutit să adune sub a- 
coperișul său peste 3 000 
de piese : unelte stră
vechi de minierit, carac
teristice exploatărilor 
miniere din partea locu
lui (opaițe, pitoane, cio
cane), unelte arhaice de 
agricultură (pluguri de 
lemn cu cobile, sape, 
seceri) unelte de indus
trie casnică locală (răz
boaie, vîrtelnițe, furci, 
fuse, strecurători), o- 
biecte de uz casnic din 
lemn și ceramică.

în muzeul din 
ieru se află unul 
vechile cataloage 
lare folosite de tatăl lui 
Liviu Rebreanu la sfîr- 
șitul veacului trecut, se 
află o carte intitulată 
„Icoana lumii". Datată 
1812, ea este primul ma
nual de geografie folo
sit în școala comunală 
din Maieru, școală veche 
de peste două veacuri. 
Aci se găsește și actul 
original prin care, la 5 
ianuarie 1927, obștea din 
Maieru îi acorda mare
lui prozator care a scris 
romanul „Ion", cetățe
nia de onoare a comu
nei unde Liviu Rebreanu 
a copilărit și a învățat 
primele clase primare. 
In sat mai stau în picioa
re cele cîteva case în care 
a locuit 
torujui 
sfîrșitul 
mai stă 
clădirea 
care se 
1890 intelectualii 
comună. Nu fără emoție 
am intrat în sala de 
clasă a școlii în care, 
vara, cînd venea aci 
să-și petreacă vacanțele 
binemeritate, Liviu Re-

breanu scria la o masă 
de brad, cu ferestrele 
deschise spre lunca So
meșului, paginile ne
muritoarei sale opere li
terare.

Anual, muzeul din 
Maieru este cercetat de 
peste 10 mii de vizita
tori. De pe acum însă 
sala în care este muzeul 
adăpostit a devenit ab
solut neîncăpătoare și 
improprie. Dat fiind va
loarea exponantelor 
sale, dar mai ales da
torită semnificației pe 
care un astfel de lăcaș 
o capătă în opera de 
culturalizare 
lor, credem că muzeul 
din Maieru 
aibă un local adecvat și 
care să cinstească arhi
tectural frumoasa operă 
educativă și patriotică 
înfăptuită aci dintr-un 
imbold atît de înălțător 
și demn de elogiul nos
tru al tuturora.

a mase-

merită să

PETRU VINTILA

Ma- 
din 

șco-

familia învăță- 
Rebreanu Ia 

veacului trecut, 
pe temeliile ei 

„Casinei" în 
adunau pe la 

din

Odată, o vrăbiuță 
zbură într-un lan de se
cară. Vroia să se hră
nească cu boabe, să ia 
micul dejun.

Pe acolo se rătăcise 
însă, nu se știe de 
unde, o pisică. Și iată că 
pisica prinse vrăbiuța. O 
ducea acasă pentru mi
cul dejun.

— Vai 1 Vai ! 
auzi vrăbiuța ciripind. 
— Cum de nu ți-i ru
șine?! De 
n-am 
ființă 
tine ! 
micul

Rușinată, pisica puse 
vrăbiuța pe pămînt și 
începu 
șteargă 
buțele, 
ordine.

Vrăbiuța tocmai asta 
aștepta — zbură și nu 
se mai văzu.

De atunci pisica în
totdeauna mai întîi mă- 
nîncă și de-abia după 
aceea se spală.

cînd trăiesc, 
întîlnit o 

murdară ca 
Se duce la

mai
mai
Tfu !
dejun nespălată 1

grăbită să-și 
botișorul cu lă- 

ca să se puie în

TEODOR HOLBAN

Poveste fără cuvinte
Desen de V. VASILIU

CARPAȚII

Inalți sînt Carpații, 
Străbunii și frații. 
Tot tineri, tot teferi, 
Cu fruntea-n luceferi. 
Din inimi de pară 
Au fost să răsară 
inalți peste țară.
Sub ei dorm strămoșii, 
Dorm dacii, bărboșii.
Din inima lor 
Cresc Vîrfuri cu Dor, 
Cresc munții, Carpații, 
Străbunii și frații, 
In veci lăudați-i I

ION SEREBREANU

GLUME

— Inchipuiește-ți, fata 
noastră 
doarmă

— De
— Se

piardă somnul...

nu vrea să 
noaptea... 
ce ?
teme să nu-și

k

aș— Mamă, 
atît de mult să 
iat.

— De ce să fii
— Fiindcă 

mi-a spus, că
purtare pentru un 
iat nu înseamnă nimic...

dori
fiu bă-

băiat 7 
mătușa 
doi la 

bă-

La grădiniță 
te îmbracă 
rea întreabă pe un 
leneș ;

— Ei, Petre, cit 
departe ai ajuns cu 
brăcatul ?

— La garderobă...

copiii 
Invățătoa- 

mic

de 
tm-

ÎNT1LNIRE
■ CU
. FRUMOSUL

Situată la vecinătatea obcinelor 
cîmpulungene cu dealurile Sucevei, 
înconjurată de păduri eu stejari și 
fagi seculari, comuna Mănăstirea 
Humorului, ca o „dulce și veselă 
grădină", atinge prin înfățișarea ei 
superlativul frumosului bucovinean. 
Oamenii, tineri și bătrîrti, sînt deo
sebit de chipeși, fetele coborîte parcă 
din tablourile lui Grigorescu, iar 
moșnegii din frescele ctitoriei lui Pe
tru Rareș, a cărei construcție monu
mentală se înalță in centrul comu
nei. Stau alături, ca un simbol al 
punții peste veacuri, noul cămin 
cultural și ruinele primei biserici 
zidite de Alexandru cel Bun. Ca 
nicăieri in împrejurimi, casele au o 
ornamentație exterioară cu bogate 
motive florale, cerdacurilc și porțile 
sînt sculptate, iar pereții încăperi
lor căptușiți cu năframe și ștergare 
cu țesătură aleasă. îmbrăcămintea 
mănăstirenilor este de un alb imacu
lat, cu cusături pe margini din măr
gele multicolore. Pînă și furcile de 
tors, toporiștile de coase, ulcioarele 
și donițele, sînt încrustate cu mo
tive de o mare varietate.

Există în această comună o pu
ternică tradiție a prelucrării artis
tice a lemnului, tradiție pe care crea
ția a doi artiști populari o ilus-

Meșterul Leonte Buburuzan

trează cel mai bine. Aparținînd unor 
generații diferite — Simion Buburu
zan în vîrstă de 86 de ani și Leonte 
Buburuzan in vîrstă de 29 ani — 
acești meșteri se situează în lucrările 
lor pe aceeași linie a artei specific 
bucovinene. Ei fac ca soarele dădător 
de viață să fie prezent alături de 
conul bradului și de ghinda stejaru
lui, atît pe furcile de tors, pe bli- 
dare și pe vase casnice, cît 
stilpii de cerdac.

Tînărul Leonte Buburuzan 
ceva nou în sculpturile sale : 
zentarea în lemn a muncii din pă
dure. Lucrate din lemn de paltin, 
basoreliefurile sale prezintă, la di
mensiuni miniaturale, intr-o desfă
șurare firească și totodată plină de 
pitoresc, activitatea din exploată
rile forestiere înzestrate cu trac-

și pe

aduce 
repre-

toare, funiculare și macarale, ca ele
mente ale noului.

Ulcioarele, blidarele, coasele și 
furcile realizate de el, continuă ca 
formă și ca motive de încrustături 
frumoasa tradiție a meșterilor lem
nari de-acum 500 de ani. Sînt mo
tive pe care le întilnim pe jilțurile, 
porticele și ornamentele ctitoriei lui 
Petru Rareș.

Această întilnire cu frumosul nu 
se poate încheia fără a aduce laude 
gospodarilor comunei, care, prin 
mijloace simple, de la intrarea în 
comună și pină Ia ultimul cătun 
sub pădure, reușesc să păstreze au
tenticul la nivelul și cerințele pro
cesului de urbanizare pe care-1 
parcurg așezările noastre rurale.

F. MICHITOVTCI
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Gospodina de fier
’ Roberta este o gospodină desăvâr
șită, supusă, zîmbitoare și modestă. 
Ea nu are nevoie decît de curent 
electric și de un dulap în care să 
stea după ce termină treaba. Ea este 
o servitoare-robot, creată, deocam
dată, intr-un singur exemplar de 
firma americană „Magical Producs".

Lapte colorat
In Japonia s-a pus în vînzare, de 

curînd, lapte praf în diferite culori. 
Procedeul nu are, așa cum s-ar crede 
la prima vedere, vreun scop de re
clamă, ci unul foarte practic, in 
lăute se adaugă diferite substanțe 
nutritive sub formă de praf, care-l 
fac mai hrănitor. Așa, de exemplu, 
praful de salată verde adăugat fn 
lapte îl colorează în verde, cel de 
portocale — în portocaliu, cel de 
miere și ouă — în galben, iar zahă
rul pudră — în albăstrui.

Vin în hrana porcilor
în țările calde, cum este de pildă 

și Republica Africa de Sud, crește
rea și, mai ales, îngrășarea porcilor 
ridică probleme foarte dificile dato
rită faptului că aceste animale su
portă greu căldura mare și umezea
la din aer. Iată însă că niște crescă
tori din Africa de Sud au început să 
adauge în hrana porcilor cite o ju
mătate de vin alb. Porcii s-au obiș
nuit repede cu acest fel de hrană 
pe care, după ce o consumă, adorm 
imediat, îngrășîndu-se mult mai bine 
decît semenii lor care nu „beau".

Băbuță campioană
Juriul a dat verdictul. în sunetele 

imnului național englez și in acla
mațiile entuziaste ale spectatorilor, 
pe podiumul de onoare a urcat Gwen 
Metewman, campioană la categoria— 
de 70—80 de ani.

Sportul la care a concurat bătri- 
n’-ca nu este un sport obișnuit. Ea a 
cucerit laurii victoriei, bătînd recor
dul la tricotatul cu andrele : 200 pe
rechi de ciorapi și 12 pulovere in
tr-un an.

DE LA 
DOGOREȘTI 
m CONGO

Pe Ia finele secolului trecut, un 
tînăr român. Sever Pleniceanu, după 
ce părăsise serviciul militar, cucerit 
de pasiunea lui de călătorie, a fost 
a .as de posibilitatea de a găsi un 
angajament in administrația belgi
ana din Congo. El dorea, așa cum a 
spus-o de nenumărate ori, să calce cu 
pictorul său pe locurile străbătute, 
nu cu mult înainte de celebrii explo
ratori Livingstone și Stanley. In luna 
mai a anului 1898, Pleniceanu iși 
.văzu Împlinită prima parte a visului

DESCOPERIRI 
ARHEOLOGICE

Realizarea filmului Columna lui 
Traian, pe care nu peste multă 
vreme îl vom putea urmări pe ecrane, 
a prilejuit nu numai reconstituirea 
pe peliculă a unei îndepărtate epoci 
din istoria neamului nostru, ci și 
veritabile descoperiri arheologice, 
Opriridu-se, pentru turnarea unor 
exterioare, la cetatea țărănească de 
la Rîșnov, echipa de filmare a fost 
nevoită să-i aducă unele modificări. 
Cu ocazia săpăturilor efectuate a- 
tunci, in preajma cetății, au ieșit 
la iveală diferite fragmente de vase 
precum și oseminte. Terminînd fil
mările. cineaștii au predat ștafeta 
cercetătorilor pe care i-au chemat 
la fata locului. După primele studii 
s-a ajuns la concluzia că relicvele 
aparțin mai multor perioade : epocii 
bronzului, a statului dac liber și 
evului mediu. Cea mai importantă 
parte aparține epocii dacice. Este 
foarte probabil ca pe aceste locuri 
să fi fost o străveche așezare a stră
moșilor noștri. Cercetările continuă.

VL. P.

Coltul filatelistului
V

întemeietor al științelor agricole din România, Ion Ionescu de la Brad a 
contribuit la modernizarea agriculturii, introducînd pentru prima oară ma
șinile agricole și organizind experiențe cu caracter științific.

Cu prilejul a 150 de ani de la nașterea sa. Direcția Generală a Poștelor 
pregătește o marcă poștală in valoare nominală de 0.40 lei. De asemenea, 
in luna noiembrie se împlinesc 100 de ani de la nașterea marelui savant 
român, de renume mondial, Emil Racoviță (1868—1947). Și acest eveniment 

constituie un prilej pentru Poșta română de a pune in circulație o marcă 
poștală în valoare nominală de 0,55 lei.
Formatul mărcilor: 33x48 mm. Tipar tiefdruck In 4 culori pa hîrtie 

cromo-gumată ; dantelate. Tiraj : 1000 000 buc. Autorul machetelor, grafi
cianul Ion Dumitrana.'

I. CAMIL

său. Debarca pe cheiul portului con- 
golez Matadi. Timp de aproape un 
an, el străbate, in toate direcțiile, re
giunea care astăzi poartă numele ca
pitalei republicii — Kinshasa, pe a- 
tunci numită Leopoldville. Notează 
tot ce vede, strîngînd o valoroasă 
documentație despre ținuturile cer
cetate. Aplecat asupra necazurilor și 
vieții grele a triburilor pe la care 
trece, Pleniceanu cîștigă simpatia și 
încrederea localnicilor fiind, adesea, 
invitat să facă cu ei „schimbul sîn- 
gelui". Blîndețea cu care îi trata pe 
localnici i-au atras nu numai simpa
tia celor pe la care trecuse, dar mer- 
gînd vestea despre purtarea lui, oa
menii triburilor îi ieșeau in cale 
primindu-1 sărbătorește.

Țărmul sting al fluviului Zair, re
giunea Ubanghi, platoul Luozi, regi
unea Lukungu și alte ținuturi con
goleze au fost pe rind vizitate de 
Pleniceanu. In luna februarie a a- 
nului 1899, călătorul român revine 
la Matadi. Scrisorile trimise acasă 
și însemnările aduse cu el constitu

...la Stațiunea experimentală agri
colă din Turda a fost creat hibridul 
dublu HD—98, care este cel mai tim
puriu hibrid de porumb cultivat la 
noi în f~ră ?

...în timp de 14 zile, cit poate răb
da de sete, o cămilă pierde pînă la 
30 la sută din greutatea ei ?

...în Zambia, stat situat în partea 
de sud-est a Africii, a căzut, recent, 
prima zăpadă din istoria acestei 
țări ?

...pe fluviul Amazoanelor există o 
specie de lotus ale cărui flori nu 
trăiesc decît o jumătate de ord 7

...potrivit datelor statistice recente. 
Suedia este țara în care femeile 
trăiesc cel mai mult ? Aici, vîrsta 
medie a femeilor este de 15,5 ani, 
în timp ce în Birmania, de exemplu, 
ea nu depășește 31 de ani.

...din cele 104 elemente chimice, 
cunoscute pînă acum, 82 sînt metale 7

...producția mondială de aur este 
In prezent de 1 000 de tone pe an 7 

' -- = 0

iau un aspru rechizitor la adresa 
practicilor administrației coloniale, 
atît de vitregă cu băștinașii. După 
alte drumuri făcute in regiunea cen
trală a Congo-ului, Pleniceanu ex
plorează bazinul riului Celle. Aici, 
el are prilejul să descrie un animal 
foarte rar: temutul Kilima.

Interesante sînt și observațiile pe 
care le face Pleniceanu despre gorile.

Părți însemnate din corespondența 
călătorului, ca și din relatările fă
cute prin viu grai, la București, după 
reîntoarcere, sînt consacrate pigme
ilor.

După doi ani petrecuți pe îndepăr
tatele meleaguri din centrul Africei, 
Pleniceanu se reîntoarce la București 
și descrie membrilor Societății ro
mâne de geografie cele trăite de el, 
subliniind încă o dată calitățile mo
rale și fizice ale băștinașilor, adevă- 
rații stăpîni ai bogățiilor pămîntu- 
lui udat de Congo și afluenții lui.

D. TODERICIU

IGIENA

MUNCILOR

AGRICOLE
DE VARĂ

Vara, datorită căldurii excesive 
precum și nerespectării unor reguli 
de igienă de către cei ce sînt antre
nați în muncile agricole, există peri
colul îmbolnăvirii organismului. 
Astfel, pot apare insolații la cei ce 
stau prea mult descoperiți la soare, 
intoxicații alimentare la cei ce nu 
păstrează; nu transportă igienic ali
mentele și le consumă alterate și 
multe altele. Pentru a evita aceste 
neplăceri este bine să se respecte 
o serie de măsuri igienice. Așa, de 
pildă, alimentele trebuie aduse la 
cîmp in condiții de cit mai mare cu
rățenie. Pînă la folosire, ele vor fi 
păstrate acoperite și la loc răcoros. 
In ceea ce privește felul alimentației 
este bine să se folosească ciorbele 
acrișcare, borșurile cu carne de ”'lă 
sau de pasăre, carnea cu sos dtT 
lion ori chiar împănată, rasol ori 
friptură' cu cartofi, salate verzi, 
ouă zemoase, brinzeturi, verdețuri, 
fructe, dulciuri iar ca băutură apa 
de la izvorul cel mai apropiat sau 
din butoiul așezat sub umbrar.

Pentru a evita orice fel de pericol 
de toxi-infecție alimentară, vă sfă
tuim să evitați din alimentația dv. 
tocăturile, tocanele, slănina și sala
murile, care in sezonul cald se al
terează mai ușor. Totodată, se vor 
evita și băuturile spirtoase care nu 
numai că moleșesc organismul dar 
au și o acțiune nefavorabilă asupra 
întregului aparat digestiv.

înainte de consumare, mîncarea 
gătită trebuie neapărat încălzită pen
tru că sleită ea este dăunătoare or
ganismului la fel ca și mîncarea al
terată. Salatele și fructele se ’ vor 
spăla bine cu apă pentru a înlătura 
în acest fel microbii și ouăle de 
viermi intenstinali existenți pe su
prafața lor. Pentru a avea o apă de 
cît mai bună calitate este bine ca 
zilnic să se aducă de la bază apă 
curată, care se păstrează fie în vase 
închise, fie în butoaie special ame
najate. Fiecare persoană va folosi 
la băut cana proprie. Se recomandă 
ca mîncarea să fie servită la mese 
special amenajate, eventual fixe sub 
umbrare, iar în caz că nu există așa 
ceva, se va servi pe fețe de mese 
sau ștergare curate. înainte și după 
masă, mîinile și fața se vor spăla 
bine cu apă și săpun avind grijă ca 
prosopul să fie curat și folosit de 
o singură persoană.

Deoarece în timpul muncilor agri
cole de vară se produce o intensă 
transpirație a corpului și pe piele 
se depun particule de praf, iar ochii 
se pot înroși șl lăcrima dînd conjuc- 
tivite, este necesar ca Ia sfîrșitul 
zilei de muncă să se facă o baie ge
nerală. In felul acesta, pielea fiind 
curată își poate îndeplini în bune 
condiții toate funcțiile sale evitînd 
totodată și apariția coșurilor, furun
culelor și exemelor. Pentru a pu
tea face baia respectivă chiar la 
cîmp, se pot organiza dușuri cu aju
torul unor butoaie înălțate pe supor
turi și împrejmuite cu un paravan 
de frunziș, carton sau pînză. Un fur
tun și un cap de stropitoare comple
tează foarte bine baia. Cît privește 
odihna de după-masă, la un loc um
brit, se recomandă ca oamenii să nu 
doarmă direct pe pămînt. După 
40—50 de minute, o spălare cu apă 
rece pe față ne înviorează și astfel 
putem relua lucrul in cele mai bune 
condiții.

Pentru a evita urmările acțiunii 
îndelungate a razelor solare asupra 
corpului (insolații, arsuri etc.) se re
comandă a se purta pe cap pălării 
mari de paie, baticuri sau bascuri, 
iar îmbrăcămintea să fie deschisă 
la culoare și cît mai lejeră.

Dr. GH. M. GHEORGHE
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produce și livrează sectorului socialist
un bogat sortiment de
• caiete școlare cu 48 Tile

• filtre motorină pentru tractoare U.65O

• saci hirtic etectroizolante.

Specialiști, tehnicieni și crescători 
de animale din fermele întreprin
derilor agricole de stat, din coope

rativele agricole de producție!

str. Spătarul Preda duminica ■

nr.3 Telefon 23.22.10
Sector V

Produce
și livrează
pe bază
de

LUNI

Oltenița,

luliana MARȚI

Zenana imprimată.

Pionierul,

Corina,
Reducă,

19.00 — TV Pentru șco
lari : 1001 de întrebări i 
19.50 — Buletinul me
teorologic. Publicitate | 
20.00 — Film serial :

irepartifii

O dată cu buna îngrijire a efectivelor de animale și păsări 
este necesar să preveniți și să combateți îmbolnăvirile.

In acest scop, puteți procura produse biologice și medica
mente de la farmaciile veterinare și depozitele specializate ale 
Direcției generale de Aprovizionare Tehnico-Materială din 
Consiliul Superior al Agriculturii, precum și de la circum
scripțiile sanitar-veterinare, cu plata în numerar sau prin 
virament.

programul de televiziune
I
I30 iunie

Programul 1 : 10.00 — 
ORA SATULUI. 11,30
— TV pentru speciali
știi din agricultură ; 
12.00 — Telejurnalul de 
prînz ; 17.000 ;— Zig-Zag
— telemagazin dumini
cal j 19.50 — Rapsodia 
română. Acasă la Geor
ge Coșbuc și Liviu Re- 
breanu ; 20.25 — „Cînta 
un matelot la proră..." 
Emisiune muzical-core- 
grafică. 22.00 — Film de 
aventuri : „Bonanza" ;
22.50 — Telejurnalul de 
noapte. Programul 2: 
21.00 — Teatru în stu
dio : „Nu-ți plătesc" — 
adaptare pentru televi
ziune după comedia
același nurfîe a lui E- 
duardo de Filippo.

cu

17.30 — Pentru noi, 
femeile ; 20.00 — „Mult 
mi-e drag cîntul și jo
cul". Program de muzică 
populară românească. 
21.20 — Film artistic : 
„Amprenta*. O produc
ție a Studioului cinema
tografic „București" ;

6 iu ie 1968
Thierry la Fronde ; 
20.45 — Seară de teatru. 
„Oameni și șoareci", de 
J. Steinbeck. Interpre
tează un colectiv al 
Teatrului Național 
„I. L. Caragiale".

„Legende is‘orice* i
21.30 — Comedie cu 
Mickey Rooney.

VINERI

MIERCURI <

ce-19.00 — „Șezătoarea 
lor trei generații". Emi
siune pentru tineret. 
Transmisiune de la Su
ceava ; 20.00 — „Cîntec 
dulce românesc" — 
muzică populară. 20.15
— Transfocator ; 21.45
— Muzică pentru micul
ecran. Melodii de muzi
că ușoară românească : 
21.05 — Avanpremiera : 
21.25 — Telecinemate-
ca : „Focuri în 
Film artistic cu 
G. Robinson.

noapte". 
Edward

18.00 — Drumuri și 
popasuri — emisiune 
turistică ; 18.20 — Bu
letinul circulației rutie
re ; 19.00 — Brățara de 
aur — emisiune pentru 
tineret Transmisiune de 
la Suceava ; 20.00 —
Actualitatea agricolă. 
Ați luat avansul ? Cum 
vă îndepliniți obligațiile 
contractuale ; 20.40 —
Dialog despre cultură. 
Publicul așteaptă filme 
românești de succes t 
21.00 — Reflector : 21.15 
— Film artistic : „Sfida
rea" — o producție a 
studiorilor italiene — cu 
Rosanna Schiaffino.

JOI < SÎMBATA ■

serial : 
— Poșta 
întrebări 
răspuns...

20.00 — Film 
Vikingii ; 20.45 
T V ; 21 00 — 
la care s-a
întrebări la care nu s a 
răspuns încă"... ; 21.40
— Teleglob. Emisiune 
de călătorii geografice : 
Tunisia. Programul 2: 
20.00 Document : Viața 
pe crestele înalte ale 
Pamirului ; 20.45 — Te- 
jurna! j 21.00 — „O 
samă de cuvinte..." Di- 
mitrie . Bolintineanu :

16.30 — „Cupa orașu
lui București" la ci
clism. Transmisiune de 
la velodromul „Dina
mo* ; 18.30 — Mult e 
dulce și frumoasă — e- 
misiune de limbă ro
mână ; 20.00 Tele-enci- 
clopedia ; 
serial : 
22.00 — 
Emisiune 
grafică
Gheorghescu și Marcela 
Popescu.

21.10 — Film 
Răzbunătorii ; 
„Intermezzo", 
muzical-core- 
de Florica



F ăt-F rumos
din lacrimă cÎMOi*
Trei, ani după ce s-au căsătorit, 

barza le-a adus un flăcău, atît de 
mare și dolofan, incit părerea mea 
este că l-au adus două berze, nu una.

A picat prin coșul casei acum 26 
de ani. intr-o iarnă cumplită. Deși 
afară era un ger de crăpau pietrele, 
pe maică-sa, pe Ținea, o treceau 
sărmana căldurile, iar taică-său, 
Vasile, tremura în fața ușii de parcă 
l-ar fi cuprins frigurile. Cînd a auzit 
primul scîncet răzbind prin ușă, atît 
a mai putut îngîna Vasile : „E flă
cău !“ Și a căzut jos leșinat. Cind 
și-a revenit din leșin, flăcăul avea 
deja șase ore și iși lua micul dejun 
de Ia producător direct la consuma
tor...

Și anii au trecut. Creștea Andrei 
văzind cu ochii și se făcea înalt și 
voinic precum Făt-Frumos. E drept 
că părinții cam dădeau in brinci de 
atita muncă, dar nu cîrteau : pentru 
un Făt-Frumos trebuie să faci sacri
ficii și mai tîrziu vor veni ele, sa
tisfacțiile, și de la băiat și de la 
Ileana Cbnsinzeana, că n-o să ră- 
mină un Făt-Frumos burlac.

Și iar au trecut anii, Andrei a 
terminat școala, a terminat liceul, 
s-a cam terminat și cu puterile bă- 
trinilor, că mai mult erau pe dru
muri decît acasă. Luni și joi era la 
oraș, la liceu, mâmuca ; marțea și 
vinerea, tătuca. Uneori, cîte un ve
cin ii lua la rost : „Nea Vasile, ai 
prins acum la bătrînețe să urmezi 
liceul ? Vezi că ți-o rămîne baba co
rijentă și n-o să mai aibă cine-ți 
găti ciorba!“ După aceea, Andrei 
a intrat la facultate. La Politehnică. 
Alte probleme, alte pretenții. Pa-

BALADA

UNUI... CĂMIN

Pe Motru în jos, 
Pe un mal frumos 
La Magheru *)-n sat. 
Bani s-au adunat, 
Toți vrind, natural, 
Cămin cultural.
Cei din Severin, 
Socotind din plin 
Cererea normală, 
N-au stat la-ndoială 
Și pe loc au scos 
Un proiect frumos 
De clădire mare 
Fără-asemănare, 
Cu o sală lungă 
Incit, ca s-ajungă 
Omul pină-n față, 
Pleca dimineață 
Cu familia 
Și seara sosea. 
Cu sîrg s-a lucrat 
La cămin în sat, 
Insă intr-o zi. 
Treaba se opri 
După vreo doi ani, 
Ne mai fiind bani 
Cînd clădirea-avea 
Doar pereți la ea. 
De atunci mereu, 
Toți string leu cu leu 
Ca să se termine 
Și căminu-n fine. 
Dar pin' suma toată 
Fi-va adunată. 
Partea de clădire 
Fără tencuire 
Riscă să devină 
Coșcogea ruină. 
Cum este taman 
Podul lui Traian 
Despre care-n sat 
Toți zic cu-n oftat: 
— E așa la chip 
Că proiectul tip 
Pe papirus scris, 
A venit precis. 
Ca și la cămin, 
Tot... din Severin I

V. D. POPA 
*) Județul Mehedinți.

chete mai multe, mai mari, mai dese, 
fiindcă, zicea studentul: „Bucate 
cum gătește mama, nici la restau
rantele de clasa I nu găsești. Și-a- 
poi revine și mult mai ieftin, că-s 
din banii lor, nu din banii mei..." 
Și mai adăuga flăcăul, lăudindu-se 
colegilor de la cămin: „părinți ca 
ai mei, mai rar! Trebuie puși în 
ramă".

Și in ramă i-a pus. De cum a ter
minat facultatea, Andrei Ie-a scris : 
„Dragii mei părinți, aveți un fecior 
inginer. Nu voi uita niciodată tot 
ce-ați făcut pentru mine. Vă rog 
trimiteți-mi o fotografie de-a voastră 
s-o înrămez și s-o așez pe biroul 
meu de lucru. Cind voi fi liber, voi 
trece pe la voi prin sat cîteva zile, 
să fim iar împreună"...

Scrisoarea asta a trimis-o ingine
rul cu trei ani în urmă. De-atunci 
n-a mai avut timp. Deși era specia
list în drumuri și șosele, de un sin
gur drum nu avea timp: cel care 
ducea spre satul părinților... Așa că 
bătrînii ii tot așteptau— N-a avut 
timp să așeze pe birou nici măcar 
fotografia bătrînilor, pe care o pri
mise a treia zi. Din nebăgare de sea
mă a așezat-o in cămară. N-a avut 
timp nici măcar să le răspundă. 
Abia dacă și-a rupt puțină vreme să 
plece in concediu la mare să se 
bronzeze, să plece in concediu Ia 
munte să se recreeze, să plece in 
concediu in străinătate să se distreze. 
In sfirșit, acum șase luni, Făt-Fru
mos a găsit clipe libere, să le scrie 
bătrînilor: „Anul trecut m-am că
sătorit. Dacă vreți să-mi cunoașteți 
soția, să fiți duminică dimineața la 
ora 5,20 in gară, fiindcă în drum spre 
București, unde plec să-mi ridic ma
șina cumpărata, trenul oprește un 
minut și in gara voastră. Vă aștept 
și nu voi uita niciodată tot ce-ați 
făcut pentru mine. Al vostru An
drei". Vă rog să nu-1 ocăriți pe An
drei. Ce-i de vină băiatul dacă tre
nul oprește un singur minut ? N-a- 
veți decit să criticați C.F.R.-ul ! Să 
oprească trenul cîte două ceasuri, să 
aibă vreme copiii să-și îmbrățișeze 
părinții...

Bătrînii și-au luat bocceaua de cu 
noapte, șl au pornit spre gară. Că
rau cu dînșii o desagă cu bunătățile 
preferate ale feciorului. Avea bă- 
trina, strins în batistă, și un meda
lion vechi, vechi, de la o străbunică 
a ei, pe care voia să-l dăruiască no- 
rei, pe care n-o cunoștea incă, fiind
că invitația la nuntă nu-i ajunsese 
dintr-un motiv temeinic : luat cu 
febra pregătirilor de nuntă, falnicul 
fecior uitase să le-o trimită...

Trenul, pufăind și scîrșind din 
frine, opri in gară... Bătrînii începură 
să alerge, tirșindu-și pașii de la o 
fereastră la alta. Nimic. Nimeni I...

Cu glasul înecat, bătrina prinse a 
striga :

— Andrei... Andrei... Andreiaș— 
Tovarășe inginer !

Trenul se puse în mișcare. O per- 
deluță de la vagonul de dormit sc 
dădu leneșă de o parte și doi ochi 
obosiți, somnoroși, priviră pe fereas
tră. Făt-Frumos a împins jos gea
mul, a fluturat batista, strigîndu-le 
senin :

— N-aveți nici o grijă... Nu voi 
uita niciodată ce-ați făcut pentru 
mine !...

I. AVIAN

■ ■■!■■■■

CU
FORME
LEGALE

Auzind că la cooperativa de 
credit „Valea Măcrinului" din Mă- 
râcineni se experimentează de 
mai mulți ani un ingenios sistem 
de împrumuturi, m-am deplasat 
la fața locului ca să fiu în pas cu 
ultimele descoperiri, cu noul, așa 
cum stă bine unui reporter. Celor 
ce consideră că n-ar fi trebuit să 
aștept cîțiva ani ca să aflu despre 
inovația din Mărăcineni, le pre
cizez că nici U.R.C’.C. Buzău care 
„controla și îndruma" această u- 
nitate în subordine n-a știut ni
mic, deși era de datoria ei Se 
vede treaba că primii erau tare 
modești și nu făceau tapa) pe 
chestia asta, iar ceilalți, mult prea 
discreți, nu s-au băgat nici măcar 
unde fierbea oala lor... Așa că 
a dat în clocot

Pe Constantin Oprea, președin
tele cooperativei de credit l-am 
găsit foarte ușor. Mi l-a arătat 
primul localnic pe care l-am în
trebat. Era, împreună cu restul 
conducerii cooperativei. Dumitru 
Lungu, contabil, și Mircea Simion, 
casier, la masa lor de lucru insta
lată în incinta restaurantului. Lu
cra mai de mult, probabil, așa că 
era foarte prietenos. Am îndrăz
nit :

— Mi-ar trebui și mie o mie...
— Scrie o cerere. Noi nu lu

crăm decît cu forme legale.
— Dar, să vedeți, eu nu aș prea 

avea dreptul pentru că nu am 
depus fondul social legal.

— Nu-i nimic. Am spus că lu
crăm cu forme nu cu fond legal. 
Ești oaspetele meu, deci te voi 
trata ca pe un membru de familie.

— Adică ?l

— De cînd cu lipsa asta de 
ploaie, trebuie să dea... băutu
rile curate ! ! !

Desen de V. VASILI U

— Uite niște bă- 
trîni. Ce facem, 
nu le dăm locu
rile ?

— Fă-te că nu-i 
observi, că nici ei 
nu ți le-ar da ție !

Desen de 
NEAGU 

RADULESCU

— îți acord un împrumut fără 
să ai fond social. Nu știu de ce 
dar îmi ești Simpatic. Copii nu 
mai ai pe-acasă să-i pui și pe ei 
să semneze cîte o cerere ?

— Am, dar sînt prea mici ; li
nul nici nu știe încă să se iscă
lească

— Nu-i nimic. Semnezi pentru 
el Am semnat noi nu numai pe 
Vasile Oprea care era minor dar 
și pe Petru și Moise Scarlat din 
Săpoca pe Nicu Alexandru, pe 
Floarea Sava, pe Dumitru Oprea.

— Toți ăștia nu știau să se is
călească ?

— Vai de mine I La noi s-a li
chidat de mult cu analfabetismul. 
Dar banii îi ia cine semnează, 
așa-i legal. De ce să semneze ei 
cînd banii îi luam noi ?

— Bine, dar dacă toți banii îi 
„împrumutați" voi, pentru mem
brii cooperativei ce mai rămîne ?

— Ne orientăm după nevoile 
oamenilor. Așa e legal. Noi avem 
cea mai mare nevoie de bani. Nici 
nevestele noastre tpj lucrează în 
C.A.P Și în special eu, care, ca 
președinte, nici nu primesc sala
riu de la cooperativă Iar de mun
cit nu se poate spune că nu mun
cesc destul Numai cîtă grijă am 
pentru ca să fie făcute toate for
mele legale l-am ținut locul și 
lui Simion cînd a fost internat. 
Apropo, nu te-ar interesa un post 
de casier ? Că el e cam bolnăvi
cios și tot vrea să se retragă.

Am declinat cu multă delica
teță oferta președintelui. La 
scurtă vreme după asta, am aflat 
că întreaga conducere a coopera
tivei a fost obligată să se retragă 
la un loc sigur, pentru vreo patru 
ani. Cu forme legale !

I. ANDREMIR

Revista noastră inițiază 
un nou concurs cu premii 
în obiecte. Timp de 12 săp- 
tămini vom publica în pa
gini de satiră și umor cîte 
o snoavă care va cuprinde 
cîte o greșeală. Vă invităm 
să descoperiți aceste gre
șeli.

Concursul 12. SNOAVE 
este dotat cu două premii :

UN PREMIU CON- 
ST1ND DINTR-UN APA
RAT DE RADIO CU 
TRANZISTORl care se va 
acorda concurentului cu 
cele mai multe rezultate

UN PREMIU SPECIAL 
— UN ARAGAZ (REȘOU 
CU BUTELIE) care se va 
acorda (prin tragere la 
sorți) unui participant din 
localitatea (comună sau o- 
raș) ce va întruni cel mai 
mare număr de răspunsuri 
exacte.

Cele 12 răspunsuri în
soțite în mod obligatoriu 
de cele 12 cupoane (care 
vor fi publicate împreună 
cu textele) trebu’e trim se 
TOATE DEODATĂ pe a- 
dresa: Revista Albina,
București, 33.

În atenția 
cititorilor

Datorită interesului pro
vocat de acest nou concurs 
cu premii — și întrucît nu
meroși cititori ne-au scris 
arătînd că vor să se abone
ze pentru a primi revista 
cu regularitate — s-a ho- 
tărît amînarea deschiderii 
concursului de la 4 iulie la 
1 august a.c.

Astfel, toți cititorii au 
posibilitatea ca pină la 20 
iulie să se aboneze, sau 
să-și reînnoiască abona
mentele care expiră în a- 
ceastă perioadă.

Participînd cu mai mul
te serii de cupoane vă mă
riți șansele de cîștig I
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