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Cine a urmărit lucrările recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale își poate da seama cu cită 
răspundere conducătorii partidului și statului nos
tru, organele diriguitoare ale țârii se ocupă de 
bunul mers al tuturor treburilor obștești. Cu deo 
sebită mîndrie am putut constata că și în anul 
acesta, cînd numeroase țări ale lumii se zbat în 
greutăți economice și financiare, bugetul de stat 
pe anul 1968 al republicii noastre se încheie cu 
un excedent de peste 6 miliarde lei. Rezultatele 
favorabile obținute an de an în executarea buge
tului oglindesc caracterul echilibrat al economiei 
noastre naționale, trăinicia finanțelor statului, sta
bilitatea monedei naționale. Ele poartă amprenta 
conducerii științifice de către partid, a proceselor 
care au loc în dezvoltarea societății.

Ven’ urile prevăzute pe anul 1969 întrec cu 
circa 5 miliarde pe cel din 1968. Aceasta înseamnă 
că potrivit tradiționalei urări, semne bune anul 
are, semne bune, de belșug, are brazda de sub 
plug. Și nu numai brazda, ci întreaga noastră 
economie, toate sectoarele de activitate ale țării 
noastre. Pășim dintr-un an bun, în altul pe care-l 
vrem mai bun. Și nu ne îndoim că așa va fi 1 
„Am luat cunoștință de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 
16—17 decembrie și mărturisesc că am simțit o 
mare mîndrie patriotică’, ne scrie unul dintre citi
torii revistei noastre. în anul ce s-a scurs am 
avut multe lipsuri și greutăți, dar planul „nu 
numai că a fost realizat ci, atît pe total, cît și 
pe fiecare minister în parte, el a fost depășit. 
Numai industria ușoară, spre exemplu, a dat în 
plus anul acesta, peste trei miliarde lei".

însemnate succese au fost obținute și în dome
niul dezvoltării agriculturii. Producția medie anuală 
din 1966—1968 a depășit media anilor 1961—1965 cu 
circa 24 la sută.

Succesele dobîndite constituie un îndemn la mai 
mult, așa cum pe o scară, după ce ai urcat o 
treaptă ai datoria să urci pe alta, dacă vrei să 
ajungi la țintă și ținta societății noastre socia
liste, a tuturor cetățenilor patriei este aceea de 
a-și făuri un viitor din zi în zi mai luminos și 
mai fericit. Va crește producția industriei ener
getice și a industriei grele, a industriei bunurilor 
de consum. Va crește și producția în agricultură.

în condiții climatice normale, se prevede ca în 
1969 producția agricolă să depășească cu 3,6 mi
liarde lei nivelul maxim prevăzut în planul cin
cinal, cea mai mare parte din spor urmînd să fie 
realizată în cooperativele agricole de producție.

Agricultura noastră va trebui să dea în noul an 
jproape 15 milioane tone de cereale, față de 13,2 
milioane cît ș-a realizat în medie anual, în primii 
3 ani ai cincinalului. Va spori, de asemenea, pro
ducția de legume și de fructe. Se va dezvolta mai 
impetuos creșterea animalelor, care încă nu este 
pe măsura necesităților. Tn vederea atingerii aces
tor deziderate, statul prevede mari sume pentru 
investiții în valoare de 7,6 miliarde lei, la care se 
adaugă încă 4,7 miliarde lei, investiți de coopera
tivele agricole, din fondurile lor proprii.

Nivelul de trai al poporului va crește simțitor. 
Veniturile bănești ale țărănimii vor crește și ele 
cu circa 6 la sută. La toate acestea se adaugă su
mele ce yor fi cheltuite pentru finanțarea acțiu
nilor social-culturale, sume ce se ridică la 33,3 
miliarde lei, cu 2,1 miliarde mai mult decît în 1968.

lată un plan a cărui îndeplinire ne va conduce 
pe noi trepte ale urcușului României socialiste 
spre continuă înflorire, spre culmi tot mai lumi
nate. De felul cum va munci fiecare, în sectorul 
lui de activitate, depinde asigurarea succesului ge
neral. Partidul Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne conduce cu înțe
lepciune, an de an spre mai bine. Să-i urmăm 
îndemnurile cu toată încrederea. Strînși uniți în 
jurul partidului să punem umăr lîngă umăr, să ne 
clădim astfel un viitor de aur, așa cum l-au visat 
părinții, moșii și strămoșii noștri,

CÎNTEC
PENTRU
1’ARĂ

Frunzuliță, frunză rară, 
Țara mea nu-t price tara. 
Cu cit lutul 1-1 frămint 
Cu atît mal mult o ciut
Munți, ca munții el — așa — 
Nu-1 mai are altă stea.
Graiul ei de primăveri 
Nu-l mal afli nicăieri.

Orice codru am avut 
l-a fost totdeauna scut 
Toate apele l-au fost 
Sabie yi adăpost.

Luna, plină, printre stele. 
Este umbra tării mele.
E conturul ei sever 
Oglindit in mări de cer.
De-ar mai fi să mă nasc iară. 
Și s-aleg venind o tară. 
Chiar pe roată de-aș fi frlnt 
N-aș alege alt pămint.

VIRGIL CARIANOPOL

desen de LUCIAN POPA

REVISTA ALBINA UREAZĂ CITITORILOR Șl CORESPONDEȚILOR 
SĂI, TUTUROR COLABORATORILOR, LA MULȚ! AN! 1969!



CĂMINUL CULTURAL
Șl INTELECTUALII
SATULUI

în majoritatea așezărilor rurale 
domină încă o viziune și o practică 
unilaterală, privind relațiile dintre 
căminul cultural și intelectualii sa
telor. Cadrele didactice, inginerii, 
medicii și alți intelectuali sînt prin
cipalii răspinditori de valori spiri
tuale și solicitați ca instructori de 
formații artistice, conferențiari, 
membri în brigăzi științifice, ca ani
matori și sprijinitori ai activității 
culturale. Acest lucru e cît se poate 
de firesc. Munca culturală nu se 
poate concepe fără larga participare 
a intelectualilor, iar rezultatele ob
ținute pe acest iărîm se datoresc în 
bună măsură prezenței lor perma
nente în această activitate. O inves
tigație amplă întreprinsă în 15 ju
dețe de către Uniunea sindicatelor 
din institutele de învățămînt și cul
tură, oferă cifre concludente, despre 
contribuția cadrelor didactice la 
munca cultural-educativă. Astfel, 
după cum reiese din acest studiu 
18 la sută dintre învățătorii și pro
fesorii chestionați dedică săptămînal 
din timpul lor liber între 8—10 ore, 
iar 26 la sută peste 10 ore, activi
tății cultural-artistice. Dar intelec
tualii de la sate — și a sosit mo
mentul — nu trebuie priviți numai 
sub acest aspect, adică ca difuzori 
ci și ca beneficiari de cultură, care 
au și ei variate cerințe și preferințe 
spirituale.

Din păcate încă foarte puține că
mine culturale se preocupă de sa
tisfacerea unor deziderate cultural- 
șliințifice ale intelectualilor. Puține 
așezăminte de cultură se gîndesc la 
nevoile lor spirituale, își pun între
barea : Ce oferim intelectualilor pe 
care-i solicităm atît de mult ? Or, 
de această problemă se leagă în 
bună măsură și dezvoltarea și creș
terea nivelului activității culturale 
la sate.

In urma reorganizării administra- 
tiv-teritoriale a țării într-o comună 
își desfășoară activitatea azi circa 
50—70 de intelectuali (cadre didac
tice, ingineri, medici, economiști 
etc.) pe aportul cărora se sprijină 
desfășurarea activității așezăminte
lor de cultură în localitățile respec
tive. Așezarea pe baze științifice a 
muncii culturale, aducerea ei la ni
velul cerințelor contemporane cere 
să se creeze celor care răspîndesc 
știința și cultura Ia sate, posibilități 
ca să-și satisfacă cerințele spirituale 
si de informare, în vederea perfec
ționării și lărgirii continue a cunoș
tințelor lor. Aceasta ar contribui în 
mare măsură și la eliminarea rutinei 
șablonului, formalismului din activi
tatea cultural-educativă.

VORBE DIN POPOR Șl TILCURILE LOR

„A VORBI ÎN DODII... “
Sînt în limba noastră o su

medenie de expresii în care 
este vestejită pofta unora de 
a vorbi vrute și nevrute — 
adică a flccări (de unde și 
trcanca-fleanca) sau a pala
vragi, a spune palavre (pala
vrele însemnînd nimicuri). 
Există, de asemenea, o mulți
me de alte locuțiuni care par 
a semăna cu cele dintîi, dar 
care, în fond, se deosebesc de 
ele printr-o anume nuanță a 
accepțiunii lor.

Din rîndul acestora face 
parte, de pildă, a vorbi în dodii 
care exprimă sensul a vorbi 
într-una, fără șir, a aiura.

Desigur, la început, expresia 
a oglindit o anume realitate 
obiectivă, referindu-se la ci
neva care, aflat în suferință 
și-a putut pierde controlul 
asupra spuselor lui, rostind 
cuvinte fără o înlănțuire per
fect logică. Mai apoi, expresia 
și-a găsit aplicație și în acele 
cazuri în care vorbele cuiva au 
putut avea în sine un înțeles, 
dar au fost considerate depre
ciativ, neavînd, pentru ascul
tător nici un cost.

Se găsește, între poeziile lui 
Tudor Arghezi, una în care 
expresia a vorbi în dodii are 
primul <ens — acela pe care

în discuțiile pe care le-am purtat 
de multe ori cu cadre didactice și 
alți intelectuali de la sate, ei și-au 
manifestat dorința de a se organiza 
în comune (periodic și după posibi
lități) întîlniri cu oameni de știință 
și artă din capitala județului, sau 
chiar din București, pentru a lua cu
noștință de cele mai noi cuceriri și 
probleme din diferite domenii ale 
științei și culturii. S-ar putea orga
niza, de asemenea, diferite reuniuni 
ale intelectualilor dintr-o comună, 
cu comunicări și dezbateri pe dife
rite probleme. Sînt unele începuturi 
în această privință care trebuie sa
lutate și sprijinite. Nu demult inte
lectualii din Borșa, Dăbîca și Vul- 
tureni din județul Cluj s-au întîlnit 
cu profesori universitari și medici, 
întîlniri în cadrul cărora au luat cu
noștință de noi cercetări și realizări 
în domeniul cunoașterii Cosmosului, 
a medicine! etc. (întîlnirea a fost 
organizată de comitetul județean 
U.T.C. dar nimic nu oprește ca în vi
itor asemenea întîlniri să fie organi
zate și de căminul cultural).

La unele așezăminte de cultură — 
e drept încă foarte puține la număr 
— se observă începutul unei pre
ocupări pentru a satisface cerințele 
spirituale ale intelectualilor la sate. 
Așa, bunăoară, în planul de muncă 
al căminului cultural din comuna 
Mihail Kogălniceanu, județul Ialo
mița, (director prof. Constantin Stan) 
sînt prevăzute și manifestări dedi
cate intelectualilor, întîlniri cu oa
meni de știință din București, Cons
tanța (conferințe, expuneri, consul
tații pe diferite teme). O asemenea 
conferință a și fost expusă în fața 
intelectualilor din comună de conf. 
univ. Barbu Theodorescu, despre 
Nicolae Iorga animator al vieții cultu 
rale la sate.

La multe cămine culturale se dez
voltă activitățile de club. Oare in 
cadrul clubului nu s-ar putea orga
niza și unele acțiuni mai elevate 
pentru intelectuali ? Una din recen
tele inițiative ale căminului cultu
ral din comuna Florești-Cluj de a 
organiza în anumite zile la club dez
bateri la un nivel mai înalt privind 
fenomenul artistic, dovedește că e 
cu putință acest lucru. La club s-ar 
putea întîlni intelectuali iubitori de 
muzică să discute despre problemele 
muzicii populare și culte, cadrele di
dactice care se ocupă cu culegerea și 
cercetarea folclorului local, cei care 
lucrează la monografia satului etc.

I. RADU

l-am amintit și din care, fără 
îndoială, s-a dezvoltat cealaltă 
accepție. Este vorba de poezia 
Comoara, în care un bolnav, 
aiurind, pe patul de moarte, 
cheamă pe cei trei feciori ai 
săi „să ia parte Ia sfîrșit", 
dacă nu cumva să afle ce avea 
să le lase bătrînul drept moș
tenire. Zice poetul, evocînd un 
anume moment al întîmplării 1 
„Dar trecînd în alte zodii 
Le vorbea croitoru-n dodii 
Și cuvîntul „despărțire"
Ei l-au luat drept „împărțire" 
Și-așteptau să se-mpărțească 
Avuția părintească..."

Nenumărate sînt exemplele 
din care reiese și cel de-al 
doilea sens al expresiei — cel 
figurat. De pildă, un personaj 
din opera scriitorului C. Ne- 
gruzzi zice, la un moment dat : 
„Mi se pare că vorbiți cam 
în dodii, făcîndu-mi o aseme
nea întrebare..."

Cît privește origina vorbei 
dodii, s-ar putea ca ea să aibă 
legătură cu verbul de circula
ție regională a dodăi = ■ 
aduce supărare, dacă ne gîn- 
dim că, la început, a vorbi 
în dodii se spunea despre ci
neva în suferință.

N. MIHĂESCU

Premierea formațiilor artistice 
de amatori, participante la cel 
de-al V-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Caragiale“

Premii ji distincții acordat» 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură fi Artă,

FORMAȚII DE TEATRU 
ALE CĂMINELOR CULTU
RALE i

Premiul 1 și titlul de lau
reat al Festivalului : Căminul 
cultural din Zlatna, județul 
Alba, pentru spectacolul „Ian- 
cu la Hălmagiu" de Paul E- 
verac ; regizorului Eugen Pă- 
trînjenar, Căminul cultural 
din Faraoani — județul Ba
cău, pentru spectacolul „Vizi
tă la Malu“ de Paul Everac I 
regizorului Ion Mihăilescu.

Premiul II — Căminul cul
tural Dolhasca — județul Su
ceava, pentru spectacolul „A- 
pus de soare" de Barbu Ștefă- 
nescu-Delavrancea ; Căminul 
cultural din Zetea, județul 
Harghita, pentru spectacolul 
„Pasărea cîntătoare" de Tamas 
Aron (în limba maghiară).

Premiul III — Căminul cul
tural Livezile — județul Bis- 
trița-Năsăud, pentru specta
colul „Cuiul lui Pepelea" de 
Victor Ion Popa ; Căminul cul
tural din Vlad Țepeș — jude
țul Ialomița, pentru spectaco
lul „Cocoșul cu două creste" 
de Gheorghe Vlad.

Mențiuni — Căminul cultu
ral din comuna Frumușica — 
județul Botoșani, pentru spec
tacolul „Ochiul Babei" de G. 
Vasilescu, după Ion Creangă ; 
Căminul cultural din comuna 
Lipănești — județul Prahova, 
pentru spectacolul „Mama" de 
Karel Capek ; Căminul cultu
ral din comuna Darova — ju
dețul Timiș, pentru spectaco
lul „Nuntă întîrziată" de Hans 
Kehrer (în limba germană).

FORMAȚII DE TEATRU 
ALEI CASELOR DE CUL
TURA i

Premiul 1 și titlul de lau
reat al Festivalului : Palatul 
culturii din Pitești, județul Ar
geș, pentru spectacolul „Gio- 
conda și celelalte" de Cehov 
— O’Neill — Vulpescu pre
cum și regizorul Val Dobrin.

Premiul II — Palatul cultu
rii din Brașov, pentru spec
tacolul „Anton Pann" de Lu
cian Blaga ; Casa de cultură 
a municipiului Oradea, jude
țul Bihor pentru spectacolul 
„Repetiția" de Albert Maltz 
(în limba maghiară) ; Casa de 
cultură a sectorului VIII — 
București, pentru spectacolul 
„Opinia publică" de Aurel 
Baranga.

Premiul III — Palatul cul
turii din Cluj, pentru spec
tacolul „Privește înapoi cu mî- 
nie“ de J. Osborne (în limba 
maghiară) ; Palatul culturii 
din Brașov, pentru spectaco
lul „Menajeria de sticlă" de 
Tenesee Wiliams (în limba 
germană) ; Casa de cultură 
Tirgoviște,; județul Dîmbo
vița, pentru spectacolul „Se
renada din trecut" de Mir
cea Dem. Radulescu ; Casa de 
cultură din Mangalia — ju
dețul Constanța, pentru spec
tacolul „Capcana" de Robert 
Thomas.

Mențiuni — Casa de cul
tură Cîmpina — județul Pra
hova pentru spectacolul „Lun
gul prînz de Crăciun" de 
Thornton Wilder ; Casa de 
cultură a municipiului Bîrlad 
— județul Vaslui, pentru spec
tacolul „Io Mircea Voievod" 
de Dan Tărchilă.

TEATRE POPULAREl

Premiul 1, și titlul de lau
reat al Festivalului : Casa de

V ______

cultură din Lugoj, județul 
Timiș, pentru spectacolul 
„Brodway Melody ’492 sau 
Cristofor Columb" de Iura 
Soyfer precum și regizorului 
Dan Radu Ionescu.

Premiul II — Casa de cul
tură din Mediaș — Sibiu, 
pentru spectacolul „Doamna 
spiriduș" de Calderon de la 
Barca ; Casa de cultură din 
Rîmnicu-Vîlcea — județul 
Vîlcea, pentru spectacolul 
„Opinia publică" de Aurel 
Baranga.

Mențiune — Casa de cultură 
Turnu-Severin, județul Me
hedinți, pentru spectacolul 
„Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian.

COLECTIVE DE MONTAJE 
LITERARE ȘI RECITALURI 
DE POEZIE ALE AȘEZĂ
MINTELOR CULTURALEi

Premiul I și titlul de lau
reat al E’estivalului : CP <- 
nul cultural din comuna Bir- 
sana — județul Maramureș, 
pentru spectacolul „Balada lui 
Pintea Viteazul" și regizorului 
I. Rîpă ; Casa de cultură a 
municipiului Galați, pentru 
spectacolul „Balade" de Do
minic Stanca și regizorului 
Mihai Mihail.

Premiul II — Căminul cul
tural din comuna Vadul Izei
— județul Maramureș, pentru 
spectacolul folcloric „Ursi
toarele".

Premiul III — Casa de cul
tură Zalău — județul Sălaj, 
pentru spectacolul „Izvor de 
apă vie" de Șt. Goanță.

Mențiuni — Casa de cultură 
Slobozia — județul IalorSJța, 
pentru spectacolul „Oameni 
din balade" de Stelian Filip ; 
Căminul cultural din comuna 
Bicălat — județul Cluj, pen
tru spectacolul „Balade 
populare" (în limba maghia
ră);

RECITATORI ȘI ALȚI IN
TERPRET! INDIVIDUALI 
DIN CADRUL AȘEZĂMIN
TELOR CULTURALE:

Premiul I și titlul de lau
reat al Festivalului : Casandra 
Pandichi — de la căminul 
cultural Pădureni — județul 
Vaslui pentru povestirea „Ca
pra cu trei iezi" de Ion 
Creangă.

Premiul II — Moise Stelian
— de la Casa de cultură a 
sectorului VIII — București 
pentru monologul „Telegrame" 
de Aldo Nicolai

Premiul III — Nicoleta Ilie
— de la cuminul cultural 
Mircea Vodă, județul Ialomi
ța, pentru recitarea poeziei 
„Noapte de mai" de Alexan
dru Macedonski, Mariana Pa
vel — de la căminul cultural 
Mărgineni — județul Bacău, 
pentru recitarea poeziei „Oar
ba" de Reiner Maria Rilke.

Mințiune — Ion Schaffer — 
de la Casa de cultură Lugoj 
județul Timiș, pentru panto- 
mima „La duș".

Premii speciale pentru cre
ații artistice; Gheorghe Aga- 
pie, de la căminul cultural 
Dolhasca — județul Suceava ; 
Liviu Pomană de la căminul 
cultural Livezile — Bistrița 
Năsăud, Aurel Nedelcu, că
minul cultural Țepeș-Vodă — 
Ialomița; Constantin Roznovan
— căminul cultural Jiblea — 
Vîlcea : Naszodi Iren, căminul 
cultural — Bicălat — Cluj j 
dr. Rodion Bunescu, de la Casa 
de cultură din Mangalia | 
Gruia Novac — Casa de cul
tură Bîrlad — Vaslui ; Gheor
ghe Ciurcu — Palatul cultu
rii — Brașov.



ÎNSEMNĂRI 
DIN 
DRÂGÂNEȘTI-VLAȘCA

A

Magazinul universal

Decembrie... Bruma arginteazâ 
profilele. Caii varsă pe nări 
vălătuci de aburi. Cîmpul a 

intrat în dulcea lui amorțire. Dacă-1 
întrebi pe Dumitru Dragomir care 
învață agrotehnie la cerc, o să spună 
că asta înseamnă anabioză. E o 
încetare a iuncțiilor vitale din plante, 
petrecută de dorul primăverii.

Dar ce iace satul în decembrie ? 
Intră și el cumva în anabioză ? O- 
dată așa era. Amorțea cîmpul, a- 
morțea și satul. Dar acum este, — de 
cînd cade bruma, — o iierbere a 
spiritelor, o alertă a creierului. Ci
tesc, învață, se uită la televizor, se 
duc la cinematograf. E adevărat că 
satul și-a păstrat din aerul său tra
dițional pe care-1 știm. Copiii — din 
decembrie începînd, — îți năruie 
timpanele cu harapnicele de plug. 
Omul, dimineața cînd iese în ogradă, 
se uită, se uită insistent la porc cu 
niște priviri care nu prevestesc ni
mic bun. Apoi adulmecă văzduhul 
chitind semnele ninsorii.

Decembrie aduce sfîrșitul de an, 
și peste tot ce au făcut pînă acum, 
timp de 11 luni încheiate, oamenii 
așează cununa de lauri. Se trage 
linia socotelilor și se adună cîștigul. 
Dumitale ți se cuvine atît, dumitale 
atît. Ancu Glăvan stă în casă de 
trei zile, înfundat în fișele brigăzii. 
O barbă deasă i-a încins obrajii. Ai 
casei forfotesc în jur. Dau aici peste 
o ideală distribuire a atribuțiilor. 
Bătrîna face pîine, moșul deretică 
prin curte, nevasta gătește. Ieri au 
vîndut un porc.

— Mai ai altul ? Are încă unul 
de 300 de ocale, care abia se mișcă. 
Banii după porc i-a pus „la gră
madă', după cum spune chiar el. 
Vor să-și ia o garnitură de mobilă 
(a cincea).

— Lemne aveți ?
— Am luat de la depozitul din 

Drăgănești, sînt berechet. Se zice 
că au intrat în depozit peste 300 de 
vagoane.

Lui Ancu îi intră în casă, ca ulti
mă tranșă pe anul acesta, 7 000 de 
lei și 6 000 de kilograme de cereale, 
(bașca de alte 2 000, pe care nu 
le-a consumat încă). Băiatul i-a adus 
un 5 la muzică și tată-său îl ia un 
pic peste picior : „Ia cîntă-ne mă 
ceva’.

— întreabă-ma din franceză dacă 
ai curaj — îi răspunde fiu-său 
prompt. Dar Ancu n-a făcut france
ză, fiindcă n-a făcut liceul. Copiii 
au acum liceul la nas în Drăgănești. 
Acolo învață la „fără frecvență' și 
Gheorghe Dobrescu, președintele co
operativei de consum, cu care Ancu 
e prieten de copil și care îi este 
oaspe acum.

Am întrebat gazda ce-și dorește 
pentru anul viitor.

— De patru ani țin steagul bri
găzii fruntașe. Vreau să nu-1 pierd...

— Și dacă o să-l pierzi ?
— Nu, fiindcă știu de acum de ce 

depinde succesul și mă țin de asta 
cu dinții. 11 ascult în timp ce-i ad
mir chipul de dac tînăr.

— O producție bună, fără risipă 
de zile-muncă. Trebuie să-i dai pă- 
mîntului apă și substanțe cînd le 
cere, să fii în mijlocul oamenilor...

★
Satul nu mai intră așadar în 

știuta și vechea lui lîncezeală. O 
multitudine de probleme specifice, 
răspunzînd tot atîtor preocupări și 
cerințe, îi redau fizionomia din prima 
lună a iernii. Am reconstituit-o din 
spusa unor oamenî, a căror păreri 
am cerut-o. Ei sînt: Alexandru 
Ogrinja, vicepreședinte al coopera
tivei agricole, inginer Emil Baciu, 
directorul întreprinderii de meca
nizare a agriculturii, Gheorghe Do
brescu, președintele cooperativei de 
consum, Gheorghe Pena directorul 
căminului cultural.

BILANȚUL, O ÎMPLETIRE DE 
PREZENT ȘI VIITOR

Al. Ogrinja : Seceta ne-a dijmuit 
din recoltă anul ăsta, dar planul 
de venituri stabilit l-am îndeplinit 
totuși. Nu-i vorba de un artificiu 
contabilicesc. S-au realizat cîștiguri 
suplimentare din legumicultura, 
unde deținem primul loc pe județ, 
din producția excedentară de lapte 
și lînă, de la îngrășătoria de taurine 
și dintr-o sursa mai puțin concretă 
dar foarte eficace, economia severă 
de zile-muncă și de materiale. Re
zultatul cooperatorii îl văd și-1 simt. 
Valoarea zilei-muncă este cea pe 
care au votat-o la începutul anului.

Fiindcă veni vorba despre ce fac 
oamenii noștri iarna, aș remarca un 
fenomen îmbucurător : cu cît ramu
rile productive se dezvoltă, cu atît 
numărul de brațe ocupate tot timpul 
anului crește. Avem în prezent bani 
lichizi în bancă 3 milioane și ne 
simțim bine, ca orice gospodar care 
își simte tot timpul buzunarul căp
tușit. Pînă la 1 octombrie s-au îm
părțit ca avans bănesc două mili
oane și jumătate lei. Una din cheile 
succesului a fost permanentizarea 
oamenilor în ramurile principale. 
Faptul îi ajută să adîncească tainele 
profesiei. Sînt mulți îngrijitori al 
căror cîștig l-au întrecut pe cel al 
președintelui.

In decembrie facem întotdeauna 
planuri, îndrăznim, visăm. Unitatea 
crește în volum și în putere și desco
perind asta la sfîrștiul fiecărui an. 
Ii croim alte haine. Sînt 23 de obiec
tive pe care cooperatorii noștri le-aii 
ridicat în 7 ani pe pămîntul gol. Șl 
în această scurtă perioadă averea 
obștească a ajuns la o jumătate de 
milion la suta de hectare. La anu’ 
mărim grădina punînd accentul pe 
culturile timpurii. Ridicăm un com
plex de morarii, o centrală termică 
pentru încălzirea halelor de păsări, 
(cînd e cald, găinile ouă mai mult) 
și un bazin de acumulare, pentru 
irigarea a încă 100 de hectare.
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Președintele Gheorge Dobrescu, cu 
o experiență mai veche în materie, 
a cerut încă din zilele cu soare 
mărfuri pentru iarnă. Ne răspunde 
la întrebarea din titlu.

— Au sosit 500 perechi de cizmu- 
lițe de damă și 600 perechi de cizme 
bărbătești de cauciuc. Jumătate din 
ele s-au și vîndut. La confecții sînt 
haine cu blană, paltoane, costume 
din stofă groasă și rochii de diftină.

— Dacă vin niște viscole așa, din 
senin, care blochează o vreme dru
murile cum vă găsesc ?

— Există în depozitele tuturor 
unităților din raza cooperativei ali
mente pentru o lună și jumătate. 
Adică, un stoc intangibil de 2 000 
litri ulei, 10 tone de zahăr și altele. 
Sînt alimentele cu cele mai multe 
calorii și ele trebuie să existe.

— Luna cu cea mai mare vînzare ?
— Decembrie. Iau oamenii banii 

după munca unui an și umplu ma
gazinele. In decembrie se vînd 40 
de televizoare, față de 10, media 
celorlalte luni. Fiindcă omul spune 
așa : „Vine frigul, stau în casă și 
mă uit la televizor' (m-am gîndit 
brusc în clipa aceasta la căminul 
cultural și la o posibilă concurență. 
Vom relua însă ideea mai tîrziu).

— Ce mărfuri se cer totuși șl nu 
le puteți oferi ?

— Cuiele (1 ?) Așa-i, nu primim 
cuie de construcție. Vrea omul să 
bată o scîndură și nu poate. Stabilim 
că vinovatul este... I.C.O.M. COOP. 
Videle, care nu-și poate masca res
ponsabilitatea nici chiar după un 
nume atît de lung. Am îndrăzni să 

le dăm o mică listă cu dorințele de 
sezon ale drăgăneștenilor. Notați și 
trimiteți, tovarăși, vase pentru un
tură, cești de țuică (ați auzit de 
pomana porcului ?), găleți, damige
ne și farfurii. Dar mai repede.

IN TIMP CE DOARME GRIUL IN 
BRAZDA...

— Ce fac tractoriștii dumneavoas
tră ? îl întrebăm pe directorul I.M.A.

— O să vă mire, dar unii mai ară 
pe suprafețele restante. Este vorba 
de cooperativele agricole care n-au 
grăbit eliberarea terenurilor, ca de 
pildă : Valea Bujoreni, Comoara, 
Valea Cireșului.

Am început campania de reparații, 
30 tractoare sînt la tratament. Se 
repară în flux și faptul asigură rit
micitatea. înainte mai apelam, în 
cazurile dificile, la diverse uzine. 
Dar acum le rezolvăm singuri. Se fac 
economii și crește și cîștigul omului. 
La toate secțiile afiliate pe lingă sate 
se fac, de asemenea, reparațiile ne
cesare cooperativelor agricole.

Existența întreprinderii de meca
nizarea agriculturii se resimte așa
dar pozitiv. Am putea-o enunța mai 
pe scurt, spunînd că în raza între
prinderii s-a înregistrat anul acesta 
cea mai bună producție de grîu din 
Județ.

SEZON 1N VIAȚA CULTURALA

Căzînd de acord cu directorul că
minului cultural că termenul de 
sezon nu-1 tocmai potrivit — (vezi 
necesitatea caracterului de perma
nență al muncii culturale), — reți

POȘTA 
JURIDICĂ

IORDACIIE CĂLUGĂREA- 
NU — comuna Fulga, județul 
Prahova.

Art. 21 din legea nr. 9 din 
9 mal 1968, privind dezvoltarea 
construcției de locuințe din 
fondul de stat către populație 
și construirea de case proprie
tate personală, de odihnă sau 
turism precum și hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 1735 
din 13 august 1968, pentru a- 
plicarea acestei legi prevede 
că orice angajat din mediul 
rural (deci și dv.) care nu are 
locuință proprie în comunele 
în care își are locul de muncă, 
poate beneficia de un credit 
de pînă la 15 000 lei pe un 
termen de 10—15 ani pentru 
a-și construi locuință proprie
tate personală în acea comună,

ROVENȚA ION GHEOR
GHE — comuna Cîlnicu, jude
țul Gorj.

Perioada cît efectuați acti
vitate voluntară de pompier 
al formației de pază contra in
cendiilor (P.C.I.) nu se consi
deră vechime în muncă în ve
derea acordării pensiei sau 
altor drepturi. 

nem aici sensul împletirii acesteia 
cu realitatea imediată.

— Se manifestă în timpul iernii 
o tendință spre — i-am zice — izo
lare la domiciliu, spre sedentarism. 
Dar se mai știe în același timp că un 
program cultural atractiv și susținut 
pe scena căminului scoate omul din 
casă. Ce-ați făcut pentru asta ?

— Pe 29 octombrie s-a întocmit 
planul activității de iarnă. Au parti
cipat cu sugestii toți membrii consi
liului.

— (Cer concretizări). Ce răspun
dere îi revine fiecărui membru din 
consiliu ?

— Directorul școlii de 8 ani. 
Alexandru Tîrnăcop, răspunde de 
formația de teatru. Se pregătește 
piesa „Cocoșul cu două creste". Sta
diul la care s-a ajuns este copierea 
rolurilor. Președintele consiliului 
popular, Nicolae Bucur, are grijă 
de taraf, mai precis mobilizează ar
tiștii. Angela Cațan, directoarea li
ceului, răspunde de brigada artistică. 
Deocamdată se află la depistarea 
interpreților. Președintele cooperati
vei agricole. Radu Rîciu, reactivează 
formația de călușari a cooperativei. 
La 30 decembrie vor da primul spec
tacol deși pînă în prezent nu a în
treprins nimic. Dacă am mai aminti 
de echipa de dansuri, formație de 
tradiție care a dispărut, ar fi sufi
cient pentru ca membrii consiliului 
de conducere al căminului cultural 
să-și ia sarcinile asumate în serios 
și să le ducă pînă la capăt. Exigen
țele perioadei de iarnă sînt un ar
gument în plus.

V. TOSO

CUCU GHEORGHE din Hă- 
ghig, str. Unirii nr. 285, jude
țul Covasna.

Conform prevederilor Codu
lui civil și legea nr. 319 frații, 
surorile sau descendenții lor 
sînt chemați la succesiunea 
defunctului împreună cu soții 
sau soțiile supraviețuitorilor.

Soțul (soția) supravețuitor 
moștenește o jumătate din 
averea defunctului cînd vine 
la succesiune numai cu frații 
și surorile defunctului sau nu
mai cu unii din ei.

Menționăm că dispozițiile 
legale prevăd că în afară de 
partea sa succesorală soțul 
(soția) supraviețuitor va moș
teni mobilele și obiectele a- 
paiținînd gospodăriei casnice.

CALIN BALUȚESCU — co
muna Traian, județul Olt.

Dacă unchiul dv. nu este 
membru al cooperativei agri
cole de producție din comuna 
unde se află terenul primit 
drept moștenire, acest teren 
se folosește de cooperativa a- 
gricolă respectivă. Dacă un
chiul dv. s-ar muta de la 
București în comună și ar de
veni membru al C.A.P., ar 
putea primi un lot în folo
sință de cel mult 30 ari con
form prevederilor art. 4 din 
statutul C.A.P.

Statutul cooperativei agri
cole de producție prevede că 
familiilor care nu participă Ia 
muncă în cooperativă prin 
unul din membrii nu li șe 
atribuie lot în folosință.

VASILE BRAILOIU
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PROZEI
A întocmi un bilanț literar nu e o întreprin

dere ușoară. Mai întîi fiindcă înșiruirea de nume 
și autori nu exprimă cu exactitate pulsația vie 
a literaturii. Apoi, succesele necesită un timp 
de verificare, timpul confruntării cu publicul, 
eu critica, cu uzura de care nici arta nu e scutită. 
Renunț, de aceea, la statistică știind că, inevita

bil, menționarea unor titluri și omiterea altora 
e o inechitate. Exemplele citate sînt menite mai 
mult să ilustreze direcții, orientări și să înles
nească astfel o privire de ansamblu asupra fe
nomenului literar. Rîndurile de mai jos nu tre
buie interpretate deci ca un clasament literar.

Restrîngîndu-mă la domeniul prozei, pornesc 
de la constatarea că anul 1968 a fost deosebit 
de fecund. Poate că niciodată în ultimele decenii 
sorții nu au fost atît de favorabili romanului.

Pe un traseu al prozei lirice, în care eveni
mentele înfățișate beneficiază de comentariul 
patetic al autorului, Zaharia Stancu e prezent 
în librării cu două romane : Ce mult te-am iu
bit și Șatra. Intîmplări de demult sînt reînviate 
și tonalitatea nostalgică a narațiunii, dominată 
de vecinătatea morții (ceremonia înmormîntării 
mamei în primul roman, amenințările care des
tramă fatal viața pașnică a șatrei în cel de al 
doilea) nu a atins pînă acum acest punct de in
tensitate.

Cu Intrusul, Marin Preda a abordat o pro
blematică a vieții contemporane, schițînd itinera
rul unui tînăr care, din pricina unor neînțele
geri și accidente, nu reușește să se acomodeze 
cu cei din jur și străbate o experiență dureroasă. 
Meditațiile asupra relației dintre istorie și des
tinul individual, asupra necesității fortificării 
lăuntrice și a cuceririi lucidității, asigură Intru
sului un orizont spiritual major.

în îngerul a strigat, spectaculosul și înfrigu
rarea emotivă din povestirile lui Fănuș Neagu 
găsesc o sintetizare superioară într-o amplă des
cripție a vieții țărănești, cu tumultoase modifi
cări ale existenței și răsturnări de conștiință. 
Tipuri memorabile, savoare a evocărilor, neaș
teptate asocieri de destine, simț plastic în re
constituirea atmosferei — iată calități de netă
găduit ale primului roman al lui Fănuș Neagu.

După Francisca și în absența stăpînilor, Nico- 
lae Breban în Animale bolnave e atras din nou 
de psihologii complexe, cu enigmatice și fasci
nante evoluții.

Pentru Al. Ivasiuc literatura e un act de cu
noaștere și de dezbatere etică. Eroii din Interval 
își consacră ore întregi scrutării propriei con
științe. Iarăși și iarăși, într-un efort repetat al 
memoriei, ei derulează pe ecranul minții vechi 
întîmplări, ca să descopere partea lor de răs
pundere și de vină, ca să obțină absolvirea în 
fața forului lor lăuntric prin rațiunea și curajul 
cu care acceptă acum să decidă asupra viitoru
lui lor.

O apariție aparte o constituie cartea Iui Paul 
Georgescu Coborînd, Scris ca o mărturisire a 
unui ziarist care în ajunul celui de al doilea 
război mondial semnalează alarmat primejdia 
fascismului și a dezertării intelectualității în fața 
teroarei, romanul e o fierbinte pledoarie pentru 
demnitate civică, pentru o ideologie de stingă 
militantă, intransigentă. Toate planurile acțiunii 
care se întretaie, relevă aceeași idee a integrării 
omului în istorie, ca o datorie de onoare, cu 
sentimentul participării responsabile la desfășu
rarea evenimentelor.

Dintre cei mai tineri prozatori remarc debu
tul în roman al lui Aurel Dragoș Munteanu. 
Singuri e o construcție etică echilibrată, fără 
răsuciri și obscurități, dar în curgerea liniștită 
a episoadelor se bănuie profunde curente sub
terane.

Merită să fie semnalate romanele publicate în 
1968 de Sorin Titel, AI. Jar. Al. Sever, Mircea 
Ciobanu.

O culegere de nuvele care marchează original 
una din direcțiile prozei noi este Insul de Iulian 
Neacșu. Preocupat de aspectul stilistic al rela
tării, Iulian Neacșu știe să acorde tulburărilor de

conștiință un relief de plasticitate prin descripții 
și comentarii, în care expresia deține un rol e- 
sențial.

Cea mai bună nuvelă a anului mi se pare 
Pe malul fluviului, departe din volumul cu ace
lași nume, publicat de Ștefan Stoian în colecția 
Luceafărul.

Edificatoare este diversitatea de preocupări pe 
care o evidențiază cărțile anului 1968. Cerceta
rea realității se produce azi cu mijloace mai 
fine, mai subtile ca în trecut. Nu e de mirare 
că intuirea schimbărilor în existență și în men
talitate se dovedește mult mai pătrunzătoare.

îndrumarea înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român favorizează pluralitatea de căi artistice, 
varietatea de stiluri, pe baza concepției marxist- 
leniniste. Asistăm la un laborios efort creator al 
prozei, angajat pe o multitudine de planuri. Apar 
vaste edificii epice, care înregistrează elanul 
constructiv al activității socialiste. Se întreprind 
investigații pe teritoriile vieții sufletești cu ine
dite observații psihologice. O atenție specială e 
acordată inovațiilor stilistice și nici o privire su
mară asupra prozei anului 1968 nu poate să nu 
distingă interesul acordat formei artistice. Să 
mai insistăm asupra unității generațiilor, asupra 
conlucrării creatoare între cei vîrstnici și noile 
promoții, care au îmbogățit peisajul literar în 
ultimul timp ?

Ceea ce s-a realizat în anul 1968 nu reprezintă 
numai certitudini, mărturii de valori durabile, 
dar și făgăduieli de viitor, pe care resursele de 
creație afirmate atît de convingător nu cred că 
le vor dezmiți.

S. DAMIAN

DE ANUL NOU
FILM

SATUL I ■] 
k
CINEMATOGRAFIA
ROMÂNEASCA

Comoara din Vadul Vechi — un film cu imagini de o mare fru
musețe plastică

Umblat-am mult prin lume, pe-ntinsul meu 
pâmînt. 

La drum, aflai zăbavă șl-n rouă și-n seînteie ; 
Dorit, calai prin taine, din toate cite sint. 
Nu numai o știință, ci și-a iubirii cheie...
Mă-ntorc acum acasă, un cîntăreț din iluier.
Și inima-mi prășește-n zăpezi, toată cimpia... 
Hai, suflete, prin codru, să-i înfrunzim un șuier. 
Bujor să-î fie lumii și reazem România 1—
SuIIIna românească, din leat In leat s-arate. 
Că am adaos visuri și-am făurit unelte, 
Câ brațele luminii cresc trandafiri în sate 
Șl fructe de-aur pomii țin în coroane zvelte !...

Și piersicii într-una ne-au tresărit în floare. 
Și steaua bucuriei ne-a dat vieții rază, 
Moleșitoarea beznă am pus-o sub zăvoare. 
Iar cei fără de număr îșl țin privirea trează I...
Și-o clocotire-1 poartă spre comunista zare. 
Ca un colind, ce trece în fiecare casă...
Fie plinea cît mai albă, fie cit de mare, 
Cînd Anul Nou se-așează cu noi în rind la 

masă I

TRAIAN IANCU

Cinematografia românească nu a 
prea fost la înălțime, în ultima vre
me, pe teritoriile filmului de inspi
rație rurală. Un singur film despre 
lumea satului a ieșit pe porțile stu
dioului București. în anul pe care ne 
pregătim cu toții să-1 încheiem : 
,,Zile de vară, datorat, unui prozator 
de real talent, Fănuș Neagu... Filmul 
acesta ar fi putut fi, în condiții op
time, un film vesel, cu iz de snoavă, 
despre oamenii satului contemporan. 
Dar... Chiar dacă veselia s-a păstrat, 
pe ici pe colo, Zile de vară a adus 
pe ecran mult prea multe tipuri 
exagerat-pitorești și n-a izbutit, în 
consecință, să ofere o imagine veri
dică, reală, despre oamenii locurilor 
cercetate de cineaști. Filmul a sunat 
fals, lumea satului contemporan a 
rămas undeva dincolo de ecran...

Ar trebui să ne mire modul nu 
prea fericit în care este reprezentat 
satul — cu oamenii și problematica 
lui — în filmele românești actuale, 
în fond, cinematografia națională 
și-a cîștigat o frumoasă tradiție în 
acest sens. Dacă ne întoarcem cu gîn- 
dul la mai vechi creații cinemato
grafice, nu ne va fi greu să consta
tăm că multe din ele reprezintă suc
cese durabile, de pestigiu. Să ne 
oprim, de pildă, la creați^ unuia din
tre cei mai consecvenți și r .putați 
cineaști ai satului românesc, regre
tatul regizor Victor Iliu. Filmul său 
Moara cu noroc, inspirat din opera 

lui Slavici, își recomandă șî azi, la 
mai bine de zece ani după data 
apariției, vitalitatea. Personajele lui 
Slavici, transferate în film de gîndul 
și „rnîna" unui artist, în cel mai 
deplin înțeles al cuvîntului, trăiesc 
intens pe ecran, atmosfera filmului 
este pregnantă, acțiunea atinge mo
mente de maximă tensiune. Să ne 
reamintim că același Victor Iliu a 
debutat (în urmă cu aproape două 
decenii) printr-un film documentar, 
Scrisoarea lui Ion Marin către 
„Scînteia", care aducea, practic, pen
tru prima oară pe ecran oamenii și 
problematica satului nou. Și să ne 
mai reamintim tot aici de cîteva 
secvențe, ale filmului său Comoara 
din Vadul Vechi. Anii de secetă 
1946—1947 au căpătat, în film, o 
viguroasă expresie-document : epi
sodul dramatic al aratului în pămînt 
sterp și uscat a rămas și va rămîne 
un moment antologic al filmului na
țional.

Reprezentativă este și experiența 
altor ecranizări. Desfășurarea, film 
al regizorului Paul Călinescu, ins
pirat din binecunoscuta nuvelă a lui 
Marin Preda, a însemnat, neîndoios, 
un „moment" în istoria cinemato
grafiei românești și rămîne, încă, 
deasupra filmelor de inspirație re
centă din lumea satului. Romanul 
lui Titus Popovici Setea i-a permis 
regizorului Mircea Drăgan să reali
zeze cel mai valoros film al său. 

Același lucru se poate spune des
pre ecranizarea romanului Răscoala 
de Liviu Rebreanu, în regia lui Mir
cea Mureșan.

Cu toate aceste antecedente, fil
mul de inspirație contemporană din 
lumea satului bate pasul pe loc. 
Anii trecuți au mai fost prezentate, 
totuși, în premieră cîteva filme de 
oarecare interes. Cele trei personaje 
principale din Dragoste lungă de-o 
seară au înfățișat spectatorilor trei 
destine specifice pentru anii socialis
mului. La filmul Un surîs în plină 
vară, s-o recunoaștem, am rîs, une
ori cu poftă. Dar aceste filme se 
petreceau în satul de acum cîțiva 
ani...

Anii au trecut și problematica de 
azi a satului contemporan, deosebit 
de complexă și diversă, nu și-a mai 
făcut loc în filme reprezentative. 
Cinematograful românesc rămîne o 
oglindă destul de palidă a multitu
dinii de aspecte actuale pe care le 
învederează lumea satului. N-avem 
nici un film care să fi înregistrat 
orizonturile spirituale ale țăranului 
de azi. N-avem prea multe filme re
prezentative pentru mutațiile petre
cute în conștiința acestuia. N-avem 
nici un film artistic semnificativ 
pentru preocupările de azi ale țără
nimii, pentru stadiul actual al tran
sformărilor socialiste petrecute în 
lumea satului, pentru conflictele spe
cific contemporane.

îndeosebi în aceste zile, în care 
se desfășoară, pe întreg cuprinsul 
țării, tradiționalul festival al filmu
lui pentru sate regretăm aceste ab
sențe. Și, împreună cu noi, regretă 
desigur atîți și atîți spectatori din 
toate județele țării care ar fi dorit, 
pe bună dreptate, să-și întîlnească 
pe ecran viața lor cea de toate zi
lele, preocupările lor cotidiene, mun
ca lor, gîndurile, problemele, aspi
rațiile.

Filmul documentar a ieșit cu mai 
mare promptitudine în întâmpinarea 
acestor cerințe legitime ale specta
torului. Atît în anii trecuți, cît și 
în prezent, scurt-metrajele Studiou
lui Al. Sahia au reușit să concreti
zeze pe peliculă mai multe momen
te reprezentative ale satului româ
nesc. Din experiența cineaștilor do
cumentariști filmul artistic nu are 
decît de învățat.

Posibilități există. Cîte opere lite
rare reprezentative nu-și așteaptă, 
oare, ecranizarea ? Un roman ca 
Moromeții de Marin Preda, scrierile 
recente ale tinerei generații de pro
zatori din care fac parte Fănuș Nea
gu, Nicolae Velea, D.R. Popescu, Va- 
sile Rebreanu constituie tot atîtea 
garanții. Dar cea mai bună garanție 
o reprezintă însăși viața de azi a 
satului românesc aflată în continuă 
și semnificativă prefacere.

CĂLIN CĂ LIMAN



ALBINA

COLINDE

SORCOVA
Sorcova, morcova 
Sâ trăiești, să-mbătrineștl 
La anul, la primăvară 
Peste varâ, primăvarâ 
Tare ca peatra. 
Iute ca sâgeata, 
Tare ca ierul. 
Iute ca oțelul 
Toți, toți sănătoși 
Ca petrele de virtoși.

VASILCA 
Dinaintea-acestor curți 
Ce-s tot curți măre domnești 
Și-n colea Vasilco, colea. 
Ce-ai băut și ce-ai mincat ? 
De-mi ești grasă și frumoasă 
Și-ntre gene mingioasă ? 
Sus la munte m-am suit 
Jir și ghindă mi-am păscut 
Jos mai jos c-am scoborit 
Apa rece mi-am băut 
La dumneavoastră-am venit 
Ne vedeți și ne primiți 
Frumos dar ne dăruiți 
Cu parale din basmale 
Cu bani mari din buzunare 
C-o spatâ de godinac 
C-un colac de griu curat 
Pe colac vadra de vin 
C-așa-i legea din bătrîni 
Din bătrini din oameni buni. 
La mulți ani cu sănătate 
Sănătate-n coastă casă 
La boieri ca dumneavoastră.

COLIND PENTRU O FATA 
CU ZESTRE

Fer'ce domn 
Jup.n Mardare 
El imi are 
O fată mare 
Pe Anița 
Și mi-o cere 
Portar mare 
Și că-mi cere 
Zestre imi cere 
Plug negru cu boi 
Cu car și pogonei 
Tot imi mai cere 
Cere zeciuire 
Din berbecii 
Cu lînița plaviță 
Tot îmi mai cere 
Cere pe negru cal inșăuat 
Și înfrinat 
Cum este bun de incălicat 
Ce stați frați 
Așa-ntristați ? 
Dat voi părinți 
Așa-nmărmuriți ?
Dar de zestre ce-am cerut 
Am cerut nu v-am luat 
Băga-1 fata 
La-nalbială 
Buze moi 
La rumnenială 
Luai vie dintr o mie 
Și rochie de spădăchie 
Portar mare 
De mi-o vede 
Toată zestrea o va erta 
Numai pe negru 
Nu-1 va erta deșălat 
Șl nelnlrlnat.
Că nu-i bun de-ncălicat 
C-așa-i legea din bătrini 
Din bătrini și oameni buni. 
Dar șl Anița 
Să fie sănătoasă 
Cu ai lei frați 
Cu a ei părinți 
Cu bună sara I

ȚIE OMULE, acum, în prag de sărbătoare, această urare sim
plă și veche : la mulți ani!

Un an bun și rodnic, un an de sănătate și de pace, un an de 
fericire și noroc, care să cheme după el împlinirile viitoare ale 
celorlalți ani ai tăi I

Ție, copilărie, ție, tinerețe și ție, maturitate, să ți se adeve
rească frumusețea vîrstei și gîndul drept al omeniei tale ;

să-ți crească în poartă copacul verde al odihnei, peste casa 
ta să nu treacă altă viitoare decît cea care răsucește, în cite un 
apus, vîrtelnița așezată pe culmea acoperișului tău;

mîinile tale să înnobileze pămîntul, cu toate comorile lui, pre- 
făcîndu-le în pîine și în filă de carte și în lumină ;

să vii obosit după muncă și palma bătătorită de unealtă să 
ți-o alinți alintînd creștetul copiilor tăi;

fiecare geam deschis să-ți aducă bucuria soarelui, ușa ta să 
fie veșnic poartă visurilor iar lampa ta aprinsă tîrziu, în noapte, 
să le cheme împlinirea ;

să-ți sune sub fereastă cîntecul de greiere al iubirii, să pri
vești în urnja ta troienirea timpului dar să întinzi mina spre ce 
va fi;

să ții vîrsta în loc și să zîmbești, veșnic tîuăr, anilor, ca 
toamna vieții să-ți fie bogată și limpede așa cum sînt cîteodată 
blîndele zile de septembrie ;

să judeci drept, cu mintea și cu inima și vrerea ta să întîl- 
nească vrerea celui de alături și așa ne vom găsi împreună, oa
meni între oameni, trudind toți pentru fericirea tuturor ;

și-n prima noapte a anului neînceput, cînd ai să ridici paha
rul închinîndu-1 iybirilor tale care se cheamă părinți și soție și 
copii și muncă și pace și viață, să te vegheze, ca ursita cea 
bună, această urare simplă și veche de cînd lumea :

La mulți ani 1

MARILENA VULPE

__________________________J

Obîrșiile tradițiilor românești
«A ->

de Anul Non
Avîndu-și obîrșia în chiar vre

murile de început ale istoriei po
porului nostru, însoțindu-i, pas cu 
pas, multiseculara-i existență, tra
dițiile de Anul Nou, alături de ce
lelalte datini, au devenit mărturii 
de netăgăduit ale vechimii și neîn
treruptei prezențe a neamului ro
mânesc pe aceste pămînturi. Ade
văratele cauze care le-au făcut să 
străbată vremurile, ajungînd pînă 
la noi cu întreaga lor semnificație 
și frumusețe, se află, fără îndoială, 
în însăși concepția despre viață a 
poporului nostru, caracterizată prin 
optimism și încredere în propria 
muncă. Căci aceste tradiții, menite 
să pună noul an sub semnul feri
cirii și belșugului, au fost păstrate 
cu sfințenie și îmbogățite mereu, 
chezășuind năzuinți viitoare, dar 
cinstind și străduințele înaintașilor. 
Astfel ele au putut trece ..Din 
neam, / în neam, / din seminție, / 
în seminție'*, „C-așa-i legea din bă

„Mîine anul se-nnoiește“

trîni, / din bătrîni, / din oameni 
buni", cum ne-o dovedește însuși 
versul popular.

Multe din originile tradițiilor ro
mânești de Anul Nou trebuie 
căutate în obiceiurile austere, dar 
cu profunde rezonanțe umane, ale 
străbunilor noștri daci. Ele se voi 
îmbogăți, în mod creator, în con
tact cu unele datini romane, lega
te de schimbarea anului și ciclul 
sărbătorilor de iarnă (Saturnaliile, 
Calendele). Ulterior, influențele de 
natură creștină n-au reușit să le 
modifice semnificația lor tradițio
nală. Ele au rămas, în primul rînd, 
.ca manifestări folclorice legate de 
ciclul calendaristic gospodăresc și 
familial. în felul acesta, tradițiile 
de Anul Nou, îmbogățite, de-a lun
gul îndelungatei lor existențe, cu 
noi aspecte referitoare Ia viața de 
fiecare zi și munca poporului ro
mân, au ajuns să reprezinte un do
cument viu al istoriei sale. De a- 
ceea, cunoașterea obîrșiilor și evo
luției fiecăreia dintre aceste datini 
(colindele, urările de belșug, jocu
rile cu măști, teatrul popular etc.) 
ne poate oferi mărturii noi și re
velatoare.

★
Repertoriul românesc de colinde 

se distinge printr-o mare bogăție și 
varietate, originile sale fiind legate 
de majoritatea domeniilor vieții so
ciale și familiale. Astfel, în ele vom 
găsi mențiuni despre ocupațiile a- 
gricole, cum este această urare prin 
care „gospodarului" i se dorește un 
spor pe măsura muncii și năzuințe
lor sale : „pita cît masa, / fuioarele 
cit rîștitoarele". Se fac referiri și 
la viața de familie, versurile colin
delor pornind de la speranțele le
gate de apropiata căsătorie : „Fa- 
că-și mire-atîta bine / să mi-și vină 
pîn-la mine", pentru ca să ajungă să 
materializeze sentimentul de pleni
tudine al perechii fericite : „Este 
gazda cest domn bun / Cu dragă ju- 
pîneasa lui".

Tot de la optimismul muncii s-a 
pornit, desigur, și datina Plugușoru- 
lui, al cărui text, înmagazinînd o 
experiență străveche, are semnifica
ția unui tratat de agrotehnică ex
primat în termeni poetici.

Asemănînd trăinicia vegetală cu
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PLUGUȘORUL
Bună vreme Ia fereastră 
La boieri ca domniavoastră 
Cinstiți- gazda sănătoasă 
Noi de cîte ori venim 
Tot la masă vă găsim 
Bind și chiuind 
Din pistoale trăgind

Ho, cea, ho 1
Mîine anul se Înnoiește 
Plugușorul se pornește 
Acum trase plugul la perete 
Și boii la iarbă verde 
Șl flăcăii în sat la fete 
Ai mai mici la mămăligi 
Ai mai mari la fete mari.

Ho, cea, ho 1

ȘADE MAMA 
INGENUNCHIATĂ

Șade mama ingenunchiată 
Ca să nască fiu din piatră ; 
Fiu din piatră a născut 
Și mătura In mina i-a pus 
Ca să măture pămîntul. 
Lerul
Mărului.
Pămîntul cu floricele 
Și cerul cu gozorele.') 
Lerul
Mărului.

') Gozorele — stele

Din colecția 
MARIN 

PORUMBESCU

vigoarea omenească, urările Sorco
vei sînt menite să aducă sănătate și 
putere de muncă : „Să trăiești, / 
să-mbătrînești / peste vară, / pri
măvară, / ca un păr, / ca un măr, Z 
ca un fir de trandafir". j

*
Despre obîrșiile străvechi ale (la

tinei jocurilor cu măști, denumit în 
diverse zone ale țării capră, bre
zate, turcă, cerb, malancă, ne dă 
mărturie chiar Dimitrie Cantemir, 
care ne spune că ea este „iscodită în 
vremuri bătrîne". Avîndu-și origi
nea în riturile arhaice ale strămo
șilor noștri, prin care se invocă bu
năvoința forțelor naturii, jocurile 
cu măști și-au pierdut cu vremea 
funcția lor magică, păstrîndu-și 
semnificația legată de simbolizarea 
sosirii primăverii și reînvierii ve
getației. în momentul de față, prin 
costumația plină de fantezie, melo
dia vioaie, spontaneitatea pantomi
me! și umorul textului, ele antre
nează bogate alaiuri, adevărate car
navaluri populare.

Alături de alte manifestări spec
taculare, acestea formează, după ex
presia unui cercetător mai vechi 
„cel dintîi obraz de teatru ce s-a 
ivit în datinile noastre populare", 
în cadrul acestor spectacole, prile
juite de sărbătorile de Anul Nou, a- 
mintim „hîrzobul" cu păpuși, dar, 
mai ales, teatrul popular, răspîn- 
dit în Moldova.

Repertoriul său folcloric se in
spiră din evenimentele istorice ale 
luptei împotriva exploatării, cum 
sînt înscenările cu haiduci (Jienii, 
Codrenii), cît și din unele împreju
rări de viață contemporană (piese
tele Pacea generală, Satelitul).

...Iată, așadar, cum, trăindu-și „ti
nerețea fără bătrînețe", tradițiile 
populare de Anul Nou au devenit 
mărturii îndătinate de viață și 
muncă, de bine și frumos, cinstin- 
du-și, după cuviință, obîrșiile lor, 
mai vechi și mai not

ALEXANDRU POPESCU 
cercetător la Institutul de Etnogra

fie și Folclor al Academiei



ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ

APRECIERI 
ELOGIOASE

LENDARUL
Un nou an — 1969 — bate la poar

ta istoriei. în întîmpinarea lui, oame
nii clin multe țări ale lumii fac pre
gătiri febrile. Spunem : „oamenii din 
multe țări ale lumii", pentru că 
Anul Nou nu cade la toate popoarele 
la aceeași dată și, deci, în același 
anotimp. în Birmania, de pildă, Anul 
Nou cade în luna aprilie, în Vietnam
— la începutul primăverii.

Primii care au început să săr
bătorească Anul Nou sînt locuitorii 
din insulele Fiji, urmați, apoi, de ja
ponezi și de alte popoare.

Există așadar mai multe calendare. 
Iar, dacă în zilele noastre, viața și 
activitatea majorității zdrobitoare a 
oamenilor sînt de neconceput fără 
acest indicator sintetic al zilelor, săp- 
tămînilor, lunilor și anilor, a exis
tat, totuși, o vreme cînd oamenii au 
trăit fără calendar. Strămoșii noștri 
îndepărtați nu aveau nici un fel de 
noțiune despre succesiunea lunilor 
și a anilor. Ei observau doar că Soa
rele răsare și apune, că Luna își 
schimbă înfățișarea pe bolta cereas
că, că unor perioade calde le urmează 
altele mai reci, iar altora mai uscate
— unele mai umede. Și astăzi mai 
există încă populații — pigmeii din 
Africa, unele triburi din bazinul 
zămazoanelor ori unii locuitori din 
Australia — care nu cunosc calenda
rul.

Necesitatea unui calendar anual a 
apărut în timpul cînd oamenii au în
ceput să se ocupe de agricultură. în 
acel timp ei trebuiau să cunoască 
precis momentul sosirii primăverii, 
începutul lucrării cîmpului, de aceas
ta depinzînd, în ultimă instanță, 
soarta recoltei. Dar, pentru alcătui
rea unui calendar era necesar să se 
cunoască cit durează un an — pe
rioada de rotație a Pămîntului în 
jurul Soarelui.

Preoții din Egiptul antic, care 
aveau cunoștințe serioase de mate
matică și astronomie, au urmărit 
sistematic revărsările Nilului și au 
stabilit cu mare precizie că de la un 
solstițiu de vară la altul treceau 365 
și 1/4 zile. Lăsînd la o parte, pentru 
a rotunji socoteala, sfertul de zi, ei 
au alcătuit un calendar de 365 de 
zile, împărțit în 12 luni egale, de cîte 
30 de zile fiecare.

Sfertul de zi de care nu s-a ținut 
seama s-a transformat în 4 ani în. 
tr-o zi, iar în 500 de ani — în 125 
de zile. înseamnă că treptat-treptat, 
lunile calendarului încetau să mai 
corespundă importanței lor.

Mai tîrziu, dorind să limiteze pu
terea preoților și să reglementeze 
calendarul împăratul roman Iuliu 
Cezar (100-44 î.e.n.) a hotărît să co
recteze calendarul. Urmînd sfatul 
astronomului egiptean Sosigen din 
Alexandria, Cezar a inclus în calen
dar zilele lipsă, repartizîndu.le între 
lunile cu cîte 29 de zile. Astfel au 
apărut în calendar lunile actuale, al
cătuite din 30 sau 31 de zile, cu ex
cepția lunii februarie, care după ca
lendarul iulian avea din 4 în 4 ani 
30 de zile.

Urmașul lui Cezar, împăratul Au
gust, a trebuit din nou să corecteze 

calendarul. în cinstea lui, senatul ro
man a propus ca luna a 8-a să poarte 
numele de august, mărind.o totoda
tă de la 30 la 31 de zile, pe seama 
lunii februarie. De atunci, această 
lună, cu excepția anilor bisecți, are 
28 de zile.

Dar și acest calendar era inexact. 
Anul astronomic solar are 365 de 
zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de se
cunde. Anul după calendarul iulian 
era alcătuit însă, în medie, de 365 
de zile și 6 ore, adică cu 11 minute 
și 14 secunde mai mult decît trebuia. 
In 128 de ani, minutele și secundele 
„în plus" au format zile întregi, fapt 
care a dat iarăși mult de furcă bise
ricii.

La conciliul ecumenic de la Ni- 
ceea din anul 325, părinții bisericii 
creștine au hotărît ca ziua „învierii 
lui Hristos" să se sărbătorească în 
prima duminică după prima Lună 
plină din primăvară, cu alte cuvinte, 
au făcut să coincidă Paștele cu echi- 
nocțiul de primăvară. în zilele con
ciliului, acest fenomen a căzut la 21 
martie, și biserica dorea ca pe viitor 
el să cadă totdeauna la aceeași dată. 
După 12 veacuri însă, echinocțiul s-a 
îndepărtat cu 10 zile de 21 martie. 
Biserica și .a dat seama că este ne
cesară o nouă reglementare a calen
darului. De aceea, în anul 1582, me
dicul italian Luigi Lilio a propus_ să 
se sară în calendar 10 zile, urmînd 
ca ziua de 5 octombrie să fie consi
derată 15 octombrie, iar pe viitor să 
se reducă numărul anilor bisecți la 
trei la fiecare 400 de ani (în acest 
timp după calendarul iulian s-a 
adunat o diferență de aproximativ 
trei zile). Papa Grigore al XIII-lea 
a instituit o comisie de refacere a ca
lendarului, care i-a corectat această 
diferență. Acest calendar nou, denu
mit gregorian, a fost adoptat în ță
rile catolice din vestul Europei, în
că la acea dată. în țara noastră, în
să, el a fost introdus abia în anul 
1924.

Dar și calendarul gregorian, larg 
răspîndit, este imperfect. Nepotri
virea dintre lungimea lunilor (unele 
au cîte 25 de zile lucrătoare, altele, 
cîte 26 sau 24), a trimestrelor, a zi
lelor lucrătoare dintr.un an, împie
dică organizarea științifică a muncii 
și planificării.

Se simte de mult necesitatea unui 
calendar perfecționat și mai sim
plu, comun tuturor țărilor, în care 
toate lunile și trimestrele să cuprin
dă un număr egal de zile. Au fost 
prezentate multe proiecte. Organiza
ția Mondială a Calendarului din 
Washington a ales pe cel mai bun 
dintre ele, pe care Secretariatul 
O.N.U. l-a primis tuturor statelor. 
Proiectul noului calendar aparține 
lui Walter F. Rothe, întemeiatorul 
și președintele acestei organizații.

Calendarul universal descoperit de 
el și la care a lucrat în cursul a cî- 
torva zeci de studii măsoară unități
le tradiționale — secunde, minute și 
ore — nu prin rotațiile repetate ale 
planetei noastre în jurul axei sale, 
ci în jurul Soarelui. Fiecare lună are 
în acest nou sistem 28 de zile, adică

Institutul Cen
tral de cerce
tări agricole 
din Capitală. 
Laboratorul de 
cultură a ore

zului

■ ■ A

4 săptămîni egale, fiecare trimestru 
avînd 13 săptămîni, fiecare an — 13 
luni, cu un surplus — la sfîrșitul fi
ecărui an — a unei zile de sărbătoa. 
re (nenumerotată în calendar) ur
mînd ca la fiecare trei ani și jumă
tate (adică la fiecare 1 274 de zile) 
să se mai adauge încă o asemenea z.i 
Rothe a creat o lună suplimentară, 
ă 7-a lună, numind.o „Solarius" de 
la cuvîntul latinesc „Sol“ (Soare). El 
susține că acest calendar de 13 luni 
este mult perfecționat față de cel 
vechi. în primul rînd, fiecare zi a 
anului va cădea în toți anii în ace
eași zi a săptămînii. Fiecare lună în
cepe luni și se termină după 28 de 
zile — duminica. Fiecare vineri, de 
exemplu, cade la aceeași dată : 5, 
12, 19 și 26, iar cei născuți duminica 
vor avea prilejul (spre deosebire de 
vechiul calendar) să-și sărbătoreas
că aniversarea tot în aceeași zi. Nici 
una din luni nu se termină la mij
locul săptămînii, ciclul de 7 zile de
venind astfel ritmic.

Pagină realizată 
de S. LAZÂR

STI INTA
z

ZBORUL SPRE LUNĂ
Așadar, ceea ce pînă mai 

ieri-alaltăieri părea încă o fic
țiune, s-a transformat în rea
litate sub ochii noștri. Primul 
zbor al omului spre Lună s-a 
inaugurat.

Nava cosmică „Apollo-8“ cu 
cosmonauții Frank Borman, 
James Lovell și William An
ders s-a avîntat în spațiu sim- 
bătă, 21 decembrie a.c. la o- 
rele 14,52 (ora Bucureștiului), 
cînd forța de 180 milioane cai 
putere a primei trepte a uria
șei rachete „Saturn 5“ a făcut 
ca nava să se desprindă de 
Pămînt și învingînd forța lui 
de atracție a început călătoria 
cea mai lungă, mai complexă și 
mai periculoasă din istoria cu
ceririi spațiului cosmic — dru
mul de 352 000 km spre Lună. 
Marți, 23 decembrie, ora 12,08 
(ora Bucureștiului), nava cos

Oamenii de știință români se afir
mă tot mai mult pe arena științifică 
internațională. Fizicieni, medici, ma
tematicieni și lucrători din alte ra
muri ale științei și tehnicii participă 
activ la diferite congrese științifice 
internaționale, publică lucrări de 
mare valoare care se bucură de 
aprecieri elogioase.

o La recentul Congres al științelor 
antropologice și etnologice care a 
avut loc la Tokio, academicianul 
profesor dr. Ștefan Milcu și cerce
tătoarea științifică Marta Ciovîman 
che au prezentat, de pildă, comuni
carea „Dermatoglifele în anomaliile 
sexuale constituționale" care a trezit 
un viu interes, fiind bine primită de 
specialiștii în genetică.

• Academia națională de medi
cină a Franței a acordat „Premiul 
Magitot" și titlul de laureat al aces
tui cunoscut for științific francez 
profesorului dr. Valerian Popescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, pen
tru lucrarea întitulată: Malforma
țiile congenitale transversale ale fe
ței.

• Departamentul de Chimie al 
Universității Harvard, Cambridge 
Massachusetts a ales pe acad. prof. 
C.D. Nenițescu pentru a ține în acest 
an conferința „Max Tishler".
tă conferință are loc o dată pe atfla 
Harvard. Ea este cea mai distinsă 
invitație pe care o oferă celebra 
universitate americană și este con
ferită întotdeauna numai unui sa
vant cu renume mondial. Conferen
țiarii anteriori au fost chimiști bine 
cunoscuți (Str. A. Todd, S. Winstein, 
H.C. Brown, D.H. Burton, A. Eschen- 
moser, V. Prelog, M. Calvin, W. Doe
ring), printre care se numără și lau- 
reați ai premiului Nobel.

• La Tîrgul Internațional de la 
Brno (R.S. Cehoslovacă), organizat 
în toamna acestui an, instalația ro
mânească de foraj „F-200" a obținut 
medalia de aur. Este cea de a treia 
medalie de acest fel primită, în mai 
puțin de patru ani, la tîrgurile in
ternaționale de uzina „1 Mai" din 
Ploiești — principala noastră între
prindere de utilaj petrolier.

mică s-a plasat pe o orbită in 
jurul Lunii, iar după ce a 
efectuat 10 rotații in jurul 
satelitului nostru artificial a 
pornit pe drumul de reîntoar
cere spre Pămînt.

In lunga lor călătorie, cos
monauții au întimpinat și u- 
nele dificultăți (îmbolnăvirea 
echipajului de „gripă cosmi
că", mici defecțiuni în interio
rul cabinei etc.), dar, în ge
neral, aparatajul a funcționat 
în mod norma! și totul a de
curs în conformitate cu pro
gramul stabilit.

La ora cind scriem această 
însemnare, cei trei cosmo- 
nauți se află în drum de re
întoarcere spre Pămînt. Sînt 
trei fii ai planetei noastre, trei 
cutezători care prin fapta lor 
deschid noi perspective cuce
ririi spațiului cosmic.



DE PE

ÎNTINSUL

PATRIEI

Decembrie este luna satis
facțiilor și pe planul produc
ției de bunuri materiale. Aces
tea se oglindesc în rapoartele 
prezentate zilnic de către zeci 
de colective de muncă din u- 
zine, fabrici și de pe marile 
șantiere, din agricultură.

In județul Mureș, spre e- 
xemplu, producția globală in
dustrială obținută în cele 11 
luni ale anului a fost depășită 
cu 44,3 milioane lei față de 
prevederile planului. Aceasta 
înseamnă că s-au produs în
semnate cantități suplimentare 
de energie electrică, sodă 
caustică, acid sulfuric mono- 
hidratat, piese de schimb 

pentru tractoare, mobilă, con
fecții, textile șl alte produse.

★
Pe șantierul marelui com

plex de irigații Carasu au fost 
predate beneficiarilor primele 
suprafețe din sistemul de iri
gații Medgidia-Nord. începînd 
cu anul viitor acest sistem va 
asigura irigarea unei suprafe
țe de 24 000 hectare.

★

La uzina constructoare de 
mașini din Reșița a fost rea
lizat primul motor Diesel de 
2 500 C.P. Acest motor este o 
variantă îmbunătățită a moto
rului de 2100 C.P., destinat 
echipării locomotivelor Diesel- 
electrice de putere sporită. 
Proiectat și construit la Reși
ța, noul motor are o serie de 
caracteristici, de construcție și 
funcționare superioare celui 
anterior,

★

Un remarcabil succes l-a 
obținut colectivul laminorului 
de tablă groasă a marelui 
Combinat siderurgic de la 
Galați, De la intrarea sa în 
funcțiune, laminorul a produs 
un milion de tone de tablă. 

Cel mai ridicat nivel de pro
ducție a fost înregistrat în 
luna noiembrie — peste 73 000 
tone.

★

Oamenii muncii brăileni se 
pot mîndri cu produsele lor. 
Uzina de utilaj greu „Progre
sul"', spre exemplu, a livrat 
în acest an la export 120 de 
rulouri compresoare și 63 ex
cavatoare. Combinatul de ce
luloză și hîrtie și cel de fibre 
artificiale au livrat, trimis pes
te hotare 32 de mii de tone de 
celuloză din stuf, 12 mii de 
tone hîrtie, 16 mii de tone 
carton duplex-triplex și alte 
mii de tone celofibră, sulfat 
de sodiu și alte produse. Va
loarea produselor livrate la 
■export de către întreprinderi
le din Brăila depășește cu 38 
de milioane prevederile pla
nului anual.
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Abonați-vă
la ALBINA

revistă săptămînală enciclopedică popu
lară pentru sate I îndemnați și pe prie
tenii și cunoscuții dumneavoastră să se 
aboneze și să citească ALBINA, care pu
blică reportaje despre viața economică 
și culturală a satelor noastre, articole de 
istorie și de știință popularizată, pagini 
„Magazin", versuri, schițe și povestiri, 

satiră și umor etc.
Abonamentele se fac la factorii poștali 

și la oficiile poștale din localitățile dum
neavoastră.

Prețul abonamentului pe întreg anul 
1969 este de 13 lei.
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Pînă Ia 1 decembrie 1968, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport a atribuit participanților 
peste 800 autoturisme de diferite 
mărci și capacități cilindrice.

Puteți obține imediat autoturis

me jucînd la LOZ ÎN PLIC.
în afara autoturismelor mai pu

teți cîștiga premii în bani de 
20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei ș.a.

Oriunde vă aflați, jucați la LOZ 
ÎN PLIC 1

UNUI

NEGLIJENT

Te joci cu focu-n fiecare zi 
Lăsîndu-ți gazele deschise 
Sau... chiar țigările aprinse. 
De Anul Nou noi îți „urăm" 
De nu te schimbi...
Să nu te-asigurăm !_

UNUI SCUMP
LA LĂRÎTE

#-

UNEI 
VÎNĂIOP

ASIGURATILOD 
ADAS

Ți-ai cumpărat o vacă — o mîndrețe
Și-acum ești necăjit. Nu te-am despăgubit 
Pentru că pe la ADAS să treci te-ai cam scumpit 
La anul, bade, nu fii scump iar la tărîțe.

La rațe și la gîște poți să pleci, 
Fără să-ți fie teamă. Doar c-o pușcă.
Un sfat însă : la urși să nu încerci. 
Fără-o asigurare de-accidente... Mușcă...!

În anul care vine
Spor și sănătate-n cele toate,
Cei care n-au asigurări să vă ureze... 
Dar și exemplul vostru să-l urmeze !

Discuri cu cele mai cunoscute 
și îndrăgite jocuri și dansuri 
populare vâ oferă colecția 

„LA HORĂ-N SAT"
Șî

JOCURI POPULARE"



CADOURI

Și dacă nu e bun ?
— Cum să nu fia ? Uite ce scrii t 

„Grasă de Cotnari*.
— Dacâ e „slabă de regiune* 7 

Câ și la conserve se mai greșește 
eticheta. Scrie cîrnafi cu fasole și 
cînd colo găsești numai cîrnafi. Eu 
zic șă gustăm vinul, ca să fim con
vinși că-i dăm ceva bun.

Ioana și Ionel își toarnă cîte un 
păhărel. Cînd ajung la fundul sti
clei ajung și la concluzia că a fost 
„Grasă”.

— Ce-mi place la tine, nevastă, 
este că ești atentă cu toată lumea. 
Pentru fiecare — un cadou. Dar 
pentru noi n-ai cumpărat nimic ?

— Ei, și tu... La noi o să vină 
alții cu cadouri. Așa e obiceiul de 
sărbători.

ANDREMIR

Ioana s-a întors acasă cu brațele 
doldora de pachete și pachețele. 
Cînd a reușit să deslușească cine 
se află sub mormanul de colete 
care au intrat în casă, Ionel a în
trebat-o :

— Ce s-a întîmplat dragă ? Ai 
făcut inventarul la magazinul uni
versal î

— Ei și tu I Am luat cîteva a 
tenfii pentru tușa Aglaia, pentru 
badea Culai, pentru ăla micu, pen
tru soră-ta, pentru...

— Și ai mai lăsat ceva în ma- - 
gazin ?

— L-am lăsat pe responsabil cu 
un anunț în mînă : „Plecat după 
marfă'. Dar așa e obiceiul. O dată 
pe an e iarnă și o dată pe iarnă 
plouă...

— ? I
— ...cu cadouri. Nu se cade să te 

duci în vizită cu mîna goală. Uite, 
aici am luat o jachetă pentru tușa 
Aglaia, că tot o trage pe ea la șale.

— E frumoasă. Te-ai gîndit bine.
Da’ mi-e să nu creadă femeia că 
vrem s-o obligăm, cu un cadou așa 
de mare. Să o punem la cheltuială...

— Și tu te-ai gîndit bine. De 
altfel, nici culoarea nu e pentru 
vîrsta ei. Mi s-ar potrivi foarte 
bine la fusta aia în carouri.

— Sigur. Ai bucura-o și pe tușa, 
că doar știi cît ține ea la tine, așa 
că o să-i placă să te vadă îmbră
cată frumos. Totuși nu ne putem 
duce cu mîna goală.

• ••••• • «
OCAZIONALĂ

Azi, în noaptea cea măiastră. 
Cete mici de băietanl 
Intră-n curți ți la iereastră 
Ne urează...

LA MULTI ANI•

Dar urarea ce-nsoțețte 
Corurile de puștani 
Unora se potrivește — 
Vorba ceea...

LA MULȚI ANI

SOLUȚIE 
FERICITĂ

Trimite după mine președintele 
G.A.P.-ului ) „Nea Vasile, uite 
pentru ce te-am chemat, de Anul 
Nou fac revelionul la mine aca
să”. Zic: „Care bucurie, la voi 
toți să fie, că eu l-am făcut de 
opt ani încoace, și se adunau toa
te neamurile în păr, în măr, în 
fir de trandafir, și eu eram tare 
ca fierul, Florica iute ca oțelul și 
alerga ca săgeata sa fie masa 
gata. Dar uite că mă luai cu sor
cova și nu mi-ați spus pentru ce 
aveți nevoie de mine". „Iată des
pre ce e vorba : La revelionul 
meu am de gînd să invit trei, pa
tru cooperatori din cei mai vred
nici. Prea mulți nu au loc, fiind
că e purcelul mic, și nici nevaș- 
tă-mea nu are răbdare să prepare 
mai mult de 630 de sarmale. Mai 
cu seamă că îmi sosesc și rube
deniile". „Multe 7“ „Nu multe, 
dar cu poftă de mîncare. S-au a- 
nunțat vreo 30, așa că mai mult 
de 50 cred că n-or să vină. Dacă 
m-aș fi mutat luna asta în casă 
nouă, aveam loc destul, dar deo
camdată în casa asta e cam 
strimt. Nu încap decît cinci pur
cei la tavă, doi curcani și șase 
damigene. Ei, pe cine să invit 7“ 

îmi îndes cușma pe-o ureche și 
după, o clipă de chibzuiala 
spun i „Păi, eu zic s-o inviți pe 
nevastă-mea, că e o cooperatoare 
vrednică, și pe mine ca supli
ment, fiindcă nici eu nu-s de le
pădat. Am avut la crescătoria de 
porci succese frumoase". „Ai a- 
vut, vorba aceea, niște rezultata 
jumări a-ntîia I... Și Florica du- 
mitale a obținut la păsări reali
zări și mai frumoase I Că ne stri-
gau toți cocoșii din crescătorie i 
„Cucurigu boieri mari, v-ați um-

Dlut cu noi de 
bani“. „Păi cred 
și eu I Că a cres
cut Florica și gă
ini, și curcani, și 
pui, și rațe. Nu
mai sortimentul 
rață pe varză n-a 
crescut, că grădi
na e peste deal". 
„V-aș invita, dar 
știu că voi faceți 
revelionul acasă, 
în familie". „Așa-i. 
Atunci invitați-1 
pe Nică, brigadie-

g UNUI TARAN cooperator 
Zilele, o știu prea bina. 
Se văd toate-n calendar,

P Insă zilele Ia tine 
Se văd, bade, în hambar.

Q UNEI NEVESTE CERTĂREȚE
Cînd erai o copilită
Iți ceream mereu guriță, 

R Astăzi insă ce n-aș da
Să mai scap de gura ta.

M UNUI BEȚIV

Doctorul nu te mai lasă 
Să mai bei țuică la masă 

J Tu. ca fire-ascultătoare.
De atunci bei in picioare.

Iei un kilogram de sare 
(Prețul 40 de bani)
Dar la leu, plin de răbdare, 
Așteptați restul..

A MULTI ANI
— Firește. Uite, ciorapii ăștia 

groși o să-i prindă bine... Pentru 
fratele meu, Vasile, am cumpărat 
o duzină de batiste.

— Ferească sfîntu I Nu știi că 
dacă dai batiste, înseamnă despăr
țire î Un cumnat am și eu I De .cît 
să mă despart de Vasile, mai bine 
opresc batistele pentru mine.

— Foarte bine și să le folosești 
sănătos. Pentru sora ta. Aura, 
am luat o sticlă de parfum, că acum, 
de cînd s-a mutat la oraș, cred 
că-și dă în fiecare zi cu d-astea.

— Aș I Nici măcar nu știi ce 
miros îi place.

— Parfumul ăsta miroase așa 
cum îmi place mie.

— Atunci oprește-l tu.
Dar pentru brigadierul nostru de 
la zootehnie oi luat vr-un cadou î 
Doar ne e șef.

— Nu l-am uitat nici pe el. l-am 
luat o carte de basme pentru fiu- 
său.

— Ce-i trebuie lui carte de bas
me ? Mai bine o păstrăm noi și 
cînd Gheorghiță o să crească mare, 
va avea ce să citească.

— Bună idee I Dar brigadierului 
ce-i ducem ?

— Nimic. Să nu creadă că um
blăm să-l „periem*. Ne ducem, îi 
strîngem mîna și îi urăm : „noi 
succese în muncă". Să vezi ce o să 
se mai bucure ! Cu sticla aia, ce-i-?

— Pentru badea Culai, că lui îi 
place un vinișor bun.

La cămine culturale 
Vezi directori „melomani* 
Care pun cu zlrg la cale 
Nunți și baluri...

LA MULȚI ANI
Dai peste-o semănătoare 
Ruginită-ntre tulani, 
Alte Ierni, pe cit se pare, 
O vor prinde...

LA MULTI AKI
!n tavan o moară are 
Găuri ca de bolovani. 
Reparația nu-1 mare, 
Dar se-amină...

LA MULȚI ANI
O direcție iudețeanâ 
Are activiști „urbani", 
Ce-n comune vin in goană 
Doar o dată e»»

LA MULTI ANI
Noi, ciocnind cu voioșie 
Un pahar de Drăgășanl, 
Vrem nespus să nu mai Re 
Toate-acestea„.

LA MULȚI ANI
V. D. POPA

rul; și pe logod
nica lui. Au lucrat zdravăn vara 
asta. Au muncit cît patru, au cu
les cît șase și se iubesc cît opt. 
Merită cinstea". „Merită, merită 
să-i inviți chiar la două revelioa- 
ne. Dar ce fac cu alde Dudău 
Stamate 7... Că și flăcăul ăsta nu 
s-a dat bătut I" „Jdda I Vacile a- 
flate în grija lui sînt exemplu pe 
județ. Parcă-s făcute numai din 
brînză. Iar cînd le vezi, îți par 
niște cisterne cu lapte pe patru 
picioare. Chemați-1 și pe Dudău 
cu nevastâ-sa“.

Am propus apoi »ă-i invit pe 
Răduț și pe Ileana de la stupi, că 
au muncit de parcă au înghițit 
lăptișor de matcă, i-am mai pro
pus pe Timofte și pe Tămădoiu 
de la grădina de zarzavat. Au 
scos aceștia doi, fraților, o recol
tă de varză, îneît eu cred că tot 
județul o să mănînce sarmale în 
foi de Tămădoiu, iar rațele o să-l 
pomenească toate pe Timofte. 
Cit despre cartofi, ce să mai vor
bim 1 Ne-a făcut piure pe toți 
cînd am văzut ce bănet s-a în
casat 1 Și-am tot propus coopera
tori, unul și unul, doi și doi, trei 
și trei, cam la vreo sută.

în concluzie i-am zis : „Tovară
șe președinte, am găsit soluția !... 
Organizăm revelionul la C.A.P.-u] 
nostru ! Să fim fruntașii «oope- 
rativei la aceeași masă !“. „Gro
zavă idee !... Vino să te îmbrăți
șez !...“. „Lăsați, asta după al 
cincilea pahar. O să zicem că ne 
îmbrățișăm, dar de fapt o să ne 
sprijinim unul pe celălalt!...“

I. AVIAN

DRAGĂ 

MOS GERILĂ
Iți scriem noi, cei 30 de elevi din comuna 

Șutești, județul Vilcea, care învățăm la li
ceul din Drăgășani, adică Ia o distanță de
5 km de comuna noastră. Noi știm că mata 
ești tare bătrin și mai porți în spinare șl 
un sac mare.cu cadouri, deci ne-am gindit 
să-ți dăm un sfat: cînd vii in Șutești, să 
nu călătorești cu autobuzele IRTA-Drăgă- 
șani, că ele nu opresc în stația de aici, 
nici în ruptul capului. Să nu vii nici cu 
săniuța trasă de doi iepurași, căci s-ar 
putea să intirzii, pe drum, așa cum pățim 
noi cînd ne ducem la școală și așteptăm 
zadarnic autobuzele IRTA să oprească și-n 
stația Șutești. Noi sintem de părere, moș 
Gerilă, să cumperi un autobuz, un T.V. cu 
motor Carpați, ca ale IRTEI din Drăgă
șani, că merg grozav, mai ales cînd trec 
prin Șutești, merg cu viteză cosmică spre 
Drăgășani, iar noi răminem in stație, la
6 dimineața. S-ar putea moș Gerilă să nu-ți 
ajungă banii, în cazul ăsta te ajutăm noi 
cu sumele pe care le plătim pe abonamen
te, că tot nu tragem de pe urma lor nici 
un folos. Săniuța să i-o dai in dar tova
rășului Marcel Popescu, șeful auto-bazei 
Drăgășani, că la noi e un derdeluș care 
dă chiar in stația Șutești, poate așa o lua și 
dumnealui cunoștință de existența ei. Ie
purașii să ii dai in dar tovarășului Panait, 
șeful IRTEI Drăgășani, că dacă ni-i dai 
nouă tot nu-1 putem prinde. Fugind me

reu după două autobuze, din
cele șase cite trec prin sta
ția noastră, tot nu prindem 
niciunul.

Un grup de elevi din comu 
na Șutești, județul Vîlcea

Pt. conf. I. TERBESCU
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