
I

■5
------------------------------------------

CAVALERUL
LIBERTĂȚII

de ION BÂNUȚÂ
Căutind urmele tale, 
m-am oprit la Monreale. 
De sub vechile morminte 
se ridică 
plin de frică 
crinul, floarea cea cuminte.
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Cronica unui greier

acela care avea 
bunei speranțe, 

a văzut lumina

prin

Eminescu, plin de extaz în fața ma
rilor figuri ale istoriei noastre, greu 
de obidă în fața pseudodemocrației 
liberale, indignat că ideile democra
tice ale anului 1848 au fost puse în 
solda fruntașilor liberali, spunea : 
„Dacă ar învia, Bălcescu s-ar spăi- 
mînta văzînd cum a fost să se reali
zeze pe pămîntul nostru libertate și 
lumină. El ar vedea parlamente de 
păpuși neroade...44

Nicolae Bălcescu, 
să devină cavalerul 
cavalerul libertății,
zilei în București, în mahalaua Bo- 
teanului, la 29 iunie 1819, din Zinca 
și Barbu Bălcescu. începutul de veac 
era greu, plin de mizerie, sinistru. 
Qrînduirea feudală își lingea crăpătu
rile adînci ale sistemului ruginit de 
întuneric și de bici : cătușele iobăgiei, 
lespedea dominației otomane, exploa
tarea pînă la sjnge, țărănimea fără 
pămînt, fără drepturi. Vremea se 

*^umplea de clocot revoluționar. Răs
coala Vladimirescului din 1821 ridi
case la luptă satele obidite din Oltenia 
și Muntenia, dar Domnul Tudor a 
căzut răpus de mișelia cea mare, sfîr- 
sind într-o fîntînă cu apă nebună.

Nicolae Bălcescu a intrat într-o eră 
revoluționară care avea să-1 ia de 
mînă parcă, să-i arate hățișurile negre, 
pericolele și undeva, departe, soa
rele. Și copilul, învățînd de la Zinca, 
mama lui, de la oamenii mahalalei 
bucureștene, tabaci și lăutari, de la 
codrii Bălceștilor și murmurul Topo- 
logului, de la profesorul lui Eftimie 
Murgu, care-i vorbea de vitejiile stră
moșilor, citind istoricii antici greci și 
romani : Plutarh, Xenofon, Tucidide, 
Tacit, făcînd studii istorice, studiul 
istoriei naționale, devine un tînăr 
frumos la vorbă și la port, învățat, 
care la 21 de ani își face debutul 
revoluționar în 1840, luînd parte la 
un „complot" împreună cu Dimitrie 
Filinescu. Serdarul Machedonschi și 
alții, spre a „mîntui poporul 
popor", cum va spune el însuși.

In idealul său, Nicolae Bălcescu își 
pune din fragedă tinerețe armura cea 
mai omenească, armura cavalerului 
libertății, știind de pe atunci că se 

■w vor adeveri și în țara noastră cuvin
tele lui Mirabeau : „Privilegiile se vor 
sfirși", și declarînd cu inimă de jar 
„România va fi iubita noastră14. De 
aici drumul lui Bălcescu se va lărgi 
continuu, pasiunea cavalerului liber
tății va atinge piscuri cu care se 
poate mîndri orice popor care dă ast
fel de oameni. Istoric, gînditor, călă- 
țpr, tribun, diplomat, ostaș înflăcărat, 
energic, toate își dăduseră parcă în- 
tîlnire în acest om predestinat să 
devie un erou al revoluției românești 
din 1848. Prieten și tovarăș de luptă 
și idei cu A. G. Golescu. V. Alecsan- 
dri, C. A. Rosetti, Cezar Bolliac, scri
ind la presa vremii din care a? aminti 
doar „Propășirea" și „România vii
toare". la care participarea lui a fost 
covîrșitoare, prezent în toate actele 
revoluției de la 1848, Nicolae Bălcescu 
este ceea ce a spus Mihail Kogălni- 
ceanu : „Una din cele mai frumoase 
speranțe". Cavalerul libertății noastre, 
vestitor al României moderne, „un 
ojn între oameni" cum îl numește 
Camil Petrescu, peregrinează apoi 
prin Transilvania, Parisul răsculat. 
Londra, Italia, la Palermo, ducîndu-și 
visurile, suferința și nădejdea că în- 
frîngerile patruzecișioptului se vor 
transforma odată și odată în victorie.

Palermo. Nicolae Bălcescu citea aici 
cărți vechi, căuta știri despre Mihai 
Viteazul, pentru monumentala lui 
carte „Românii supt Mihai-Voievod 
Viteazul".

Palermo. Monreale. Cimitirul săra
cilor, lilieci, măslini, portocali, lămîi, 
migdali. L-am căutat, cu inima, pe 
Nicolae Bălcescu, pe el, cavalerul 
^unei speranțe, cavalerul libertății. 
L-am aflat, la Palermo, într-o mar
mură românească, marmura timpului 
nostru, omagiu al unei Românii libere 
și independente, stăpînă pe destinele 
ei, în care, „nici rob, nici nație roabă, 
nici un stapin pe altul". Nicolae Băl
cescu, cavalerul libertății noastre se 
află pretutindeni, dar în primul rînd 
în „tpt ce mișcă în țara asta, rîul, 
ramul..."
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BIBLIOTECA LA SATE
GH. POPESCU

Inspector general în Direcția biblioteci din C.S.C.A.
teci. De asemenea, în proporție co
respunzătoare, sînt reprezentate în 
fondurile de publicații ale bibliote
cilor publice de la sate, scrieri de 
popularizare a cunoștințelor științi
fice și tehnice, lucrările beletristice 
ale clasicilor și scriitorilor contempo
rani. Bibliotecile din satele în care 
există și populație aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, posedă lu
crări și în limba de exprimare a a- 
cestora. Datorită politicii marxist-le- 
niniste, aplicată creator de P.C.R., 
naționalitățile conlocuitoare cunosc 
în limbile lor creațiile lui Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Coșbuc, Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Arghezi, G. Călines- 
cu, Zaharia Staacu, Benitic și alții, 
iar poporul român, prin traducerile 
în limba română, ia contact cu con
ținutul operelor scriitorilor acestor 
naționalități, cimentîndu-se, astfel și 
pe calea cărții și a bibliotecii înfră
țirea dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare din patria 
noastră.

Parte integrantă a -sistemului na
țional de biblioteci, rețeaua bibliote
cilor publice de la sate și-a adus din 
plin contribuția la traducerea în via
ță a sarcinilor pe care partidul și 
statul le-au pus în fața acestor insti
tuții de educație și cultură. Lărgin- 
du-și continuu sfera de influențare în 
mase, bibliotecile comunale atrag a- 
proape o treime din populația satu
lui aptă de lectură, față de mai puțin 
1 la sută, cit reprezenta procentul 
celor ce apelau la serviciile biblio
tecii sătești în urmă cu 30 de ani. 

Conștient de faptul că succesul ac
tivității ce o desfășoară a depins și 
depinde in continuare de crearea 
unor condiții din ce în ce mai înflo
ritoare bibliotecilor comunale, de en
tuziasmul și de dăruirea lucrătorilor 
acestora, bibliotecarii de la 
pe bună dreptate mîndri 
spectiva ce le oferă muncii 
nouă pe care o deschid 
României Tezele P.CJL, și 
tul proiectului de directive__ _____
de al X-lea Congres. Iată de ce sîn- 
tem convinși că angajamentele mii
lor de bibliotecari din bibliotecile 
noastre publice, de a-și spori efortu
rile în direcția satisfacerii în mai 
bună măsură a cererilor de lectură 
a. maselor, în acest an, al 25-lea de 
viață nouă în patria noastră, vor fi 
traduse cît mai repede în fapte, dem
ne de zilele luminoase pe care 
trăim cu toții.

înainte de Eliberarea patriei noas
tre, din motive lesne de înțeles, car
tea a cunoscut, la noi, o circulație 
extrem de restrânsă, iar bibliotecile
— puține la număr și dezorganizate
— desfășurau o activitate limitată, 
sporadică și neeficientă.

Numărul mare de analfabeți exis- 
tenți în România, ca și venitul scă
zut realizat în medie de o familie, 
constituiau cauzele principale care au 
împiedecat, înainte de 23 August 
1944, cartea și biblioteca sâ se ma
nifeste plenar. Statistica oficială a 
anului 1930 menționează, ca anal
fabeți, 43 la sută din populația de 
vîrstă școlară In același timp, mulți 
știutori de carte nu puteau citi, cu
rent, întrucît erau lipsiți de posibili
tatea materială de a-și procura căr
țile necesare lecturii.

Tirajul cărților editate era și el 
neînsemnat, ceea ce determina pe 
scriitori să se plîngă de o adevărată 
criză a cărții românești, care era a- 
dîncită atît de conținutul dubios al 
multor tipărituri, cît și de lipsa unui 
sistem organizat de biblioteci publice, 
chemate «ă apropie cartea de cititor. 
Vorbind despre neajunsul lecturii 
din țara noastră, Dimitrie Guști so
cotea, pe bună dreptate, că în con
dițiile din vremea respectivă, preten
țiile față de biblioteci nu puteau 
spori. „Este greu de realizat mai 
mult prin biblioteca publică — preci
za sociologul român — atunci cînd— 
numărul cărților pentru știutorii de 
carte este foarte mic, numărul știu
torilor de carte dornici de a citi și 
mai mic, iar bibliotecile, cele mai 
multe dintre ele, nu cuprind cărțile 
de care se poate folosi săteanul".

Dacă în trecut lipsa bibliotecii pu
blice se făcea tot mai mult simțită 
în. lumea satelor, în pătrarul veacu
lui pe care poporul nostru îl aniver
sează în acest an, biblioteca satului 
românesc a devenit o realitate de 
netăgăduit. In prezent, toate comu
nele beneficiază de serviciile unei in
stituții de lectură publică — bibliote
ca comunală — care, organizînd fi
liale în satele aparținătoare, pune, 
practic, cartea la îndemîna întregii 
populații sătești. Din cele peste 21 
milioane volume cărți, cît însumea
ză, astăzi, colecțiile bibliotecilor co
munale, revin cîte 181 exemplare 
pentru fiecare 100 de locuitori, față 
de numai 4,7 cărți, cît reveneau la 
100 de locuitori în anul 1938. Numai 
într-un singur an bibliotecile comu
nale achiziționează de două ori mai 
multe cărți decît totalul cărților con
semnate în anul 1938, ca existînd în 
bibliotecile sătești din România. Dacă 
adăugăm ceJoi 10—12 milioane lei 
alocați în fiecare an pentru comple
tarea colecțiilor bibliotecilor comu
nale, numai cei peste 27 milioane lei
— cuantumul salariilor bibliotecarilor 
care deservesc aceste instituții, ne 
putem da seama că mobilul care a 
condus la recunoașterea locului și ro
lului lecturii în viața satului ca ceva 
indispensabil acesteia, îlz constituie 
grija permanentă a partidului nos- 
tiu, pentiu ridicarea nivelului cultu- 
ral-științific al poporului, prin inter
mediul cuvântului tipărit.

Paralel cu creșterea colecțiilor de 
publicații achiziționate de bibliotecile 
comunale, s-a îmbogățit și diversifi
cat componența tematică a acestora. 
In bibliotecile publice de la sate 
sînt prezente operele clasice ale 
marxism-leninismului, scrierile ae fi
lozofie marxistă, documentele elabo
rate de partidul și statul nostru — 
lucrări de o deosebită însemnătate 
pentru formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a milioanelor de 
cititori înregistrați de aceste biblio-
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„ASELENIZARE"

Șl „PERFORMANTĂU

ASELENIZARE. — Pentru a de
semna actul debarcării omului pe 
Lună, s-a adoptat — în limba noas
tră — denumirea aselenizare. Noul 
cuvînt a fost format pornindu-se 
de la numele pe care îl poartă mi
tologia greacă Luna — adică Se
lene. Prin același procedeu lingvis
tic al derivării, s-a creat din 
mele planetei noastre Terra 
mele a ateriza — aterizare.

în concurentă cu a aluniza 
nizare), se pare că, judecind 
frecvența cu care este folosit ter
menul aselenizare, acesta se impune 
cu precădere. Faptul se explică.

nu- 
for-

(alu- 
după

Are un destin curios 
acest ultim roman al 
prozatorului D. R. Popes
cu. Pe masa autorului a 
suferit incizia analizei, 
creatorul său l-a conce
put sub semnul disocie
rilor, strînse la sfîrșit, 
mănunchi, Intr-o sinteză 
Îmbrăcată în haina re
velațiilor. Materia a fost 
descompusă în toate chi
purile, liniile epice i-au 
fost frînte și înnodate la 
loc, într-o contradicție 
topită în continuitate, 
eroii au fost conduși spre 
ipostaze surprinzătoare, 
substanța umană trans-

CARTE

□
D. R. POPESCU

la bine 
rău la

Ceramică din Piscu-Ilfov

poate, și prin atracția pe care o 
exercită nuanța de farmec proprie 
numirii grecești.

Să amintim, în treacăt, că voca
bularul limbii noastre cunoaște mai 
de mult un alt cuvînt derivat din 
același nume Selene și anume sele
nar, care vrea să exprime ideea 
de vrajă a astrului nopții. Selene 
însuși poate fi întîlnit în limbajul 
poetic. Eminescu, de pildă, cînd 
avea doar 16 ani, evocînd pe Eol, 
zeul vîntului, cu „a sa arpă blind 
răsunătoare", vede cum „pe bolta 
brună tremură Selene".

PERFORMANȚA. — într-un co
mentariu publicat de revista 
Contemporanul (nr. 21/1969) des
pre misiunea astronauților de pe 
„Apollo-10“, am întîlnit acest pa
saj ; „Se pare că astronauții au 
avut nevoie de un antrenament 
psihologic special pentru a rezista 
Ispitirii firești de a se așeza ei 
înșiși pe Lună. Lem-ul lor (mo
dul lunar), coborît pînă la mal 
puțin de 15 km de suprafața sate-

litului palid, înconjurîndu-1 de 
patru ori și de la distanța aceasta, 
ar fi putut să-și completeze perfor
manța fără vreun efort special".

Sensul pe care îl capătă în acest 
context cuvîntul performanță este 
acela de act cutezător, de realizare 
cu totul deosebită.

Dar termenul are și o altă ac
cepție cu care el circulă destul de 
des și anume : rezultatul cel mai 
bun obținut de un sistem tehnic, 
de un aparat, de o mașină etc. Ia- 
tă-1, cu acest înțeles, într-unul din 
contextele de felul cărora pot fi 
citate cu titlu ilustrativ : „Constru
irea unor stații meteorologice au
tomate cu performanțe superioare 
față de cele similare existente, 
construirea unui nou tip de baro
metru cu mercur etc, sînt cîteva 
dintre realizările obținute de cerce
tătorii noștri" (Scînteia, nr. 8078, 
28 mai 1966).

N. MIHĂESCU

formîndu-se de 
la rău și de la 
bine, dezvăluindu-se în 
complexități neașteptate. 
Supus unor asemenea 
modelări, romanul tre
buia să cîștige în pro
funzime, să-și adîncească 
sensurile, fațetele sale 
multiplicate (există în 
carte cel puțin cinci 
puncte de vedere care se 
suprapun, relatînd ace
leași fapte, fiecare adău
gind amănunte și semni
ficații) trebuiau să o- 
glindească mobilul as
cuns și adevărat al lu
crurilor, din toate trebu
ia să rezulte senzația de 
trăire, de viu, de auten
tic.

Dar, curios, pe masa 
cititorului, cartea nu 
confirmă intențiile. E 
curios, pentru că autorul 
construiește cu siguran
ță conflictul, pentru că 
procesul unor întîmplări 
concrete din viața unui 
sat se desfășoară pînă la 
ultimele consecințe, ceea 
ce nu e puțin, pentru că 
eroii au impulsuri fireș
ti, motivări verosimile și 
reacții justificate, pentru 
că mișcarea personajelor 
e spontană, și bine con
dusă. Și totuși, aceste in
contestabile calități se 
îneacă în ambiția de a 
explica tot, de a comen
ta tot, analiza este îm
pinsă pînă la anularea 
imprevizibilului din om, 
ca și cum personalita
tea umană ar avea limi
te, fără să se lase nici o 
șansă necunoscutului, 
misterului.

De aceea, judecată in
dependent, doar prima 
parte a cărții rezistă e- 
xigențelor, ea este o îm
pletire între vis și real, 
cu anecdotică simplă, dar 
susținută și colorată de 
atmosferă. Drumul în 
ninsoare, accidentul sînt 
fapte reale la care se a- 
daugă amintirea unei 
întîmplări oarecum simi
lare, întîmplare ce devi
ne din ce în ce mai ob
sedantă pentru personaj. 
Copleșitoare e această a-

mintire în final, cînd 
victima dispare misteri
os, aruncînd și pe erou 
și pe cititor într-o Incer
titudine deschisă tuturor 
supozițiilor.

Epicul celorlalte două 
episoade, a căror acțiu
ne e plasată cu exactita
te în lumea contempora
nă a satului românesc, 
nu îngăduie însă posibi
lități de interpretare, 
pentru că acestea sînt, 
cum am mai spus, epui
zate de autor. Doar în ul
timul, în Cele șapte fe
restre ale labirintului, 
mai plutește ceva din mi
reasma învăluitoare a 
primului capitol, din 
complexitatea unor fap
te niciodată întoarse și 
închise în cerc definitiv. 
Drama lui Nicolae, cel 
care încearcă să se 
convingă și să convingă 
și pe ceilalți că a ucis pe 
odiosul Moise, își dezvă
luie valențele prin an
cheta juridică și psiholo
gică desfășurată de pro
curorul Tică. Alcoolicul, 
decăzutul Nicolae, doreș
te cu ardoare să fi înfăp
tuit ceea ce nu a înfăp
tuit pentru a-și demon
stra sieși că e un om, că 
nu a pierdut tot, că i-au 
rămas intacte setea 
dreptate și puterea de a 
pedepsi. Nicolae îl 
ucide într-adevăr 
procuror pentru vina de 
a fi arătat că e nevino
vat, deci pentru că nu 
i-a fost lăsată nici ul
tima șansă de a-și dovedi 
valoarea umană. Această 
motivare e parcă insufi
cientă, autorul lăsînd 
deschisă posibilitatea de 
interpretare a caracteru
lui personajului său.

Cartea este însă o car
te de maturitate, iar o- 
biecțiile ridicate pornesc 
chiar din încadrarea sa 
între-aparițiile notabile 
ale anului. Demonstrînd 
mari calități artistice, ro
manul invită la exigențe 
la fel de mari.

de

va 
pe

MARILENA VULPE
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IN iNTlMPINAREA CONGRESULUI
Dialog despre viitorul patriei

In țară continuă dezbaterea documentelor pentru 
Congresul al X-lea al partidului. Milioane de cetă
țeni din toate sectoarele de activitate iau parte cu 
entuziasm la uriașul colocviu despre viitorul țării. 
Milioane de oameni ai muncii analizează cu simț 
de răspundere și în spiritul tezelor și proiectului 
de Directive cu ce, și cu cît au contribuit la zidirea 
societății noi, și, apoi, de la aceeași tribună, cunos- 
cindu-și forțele, călăuziți de cele mai curate gîn- 
duri, dind dovadă de o înaltă responsabilitate 
patriotică, hotărăsc ce trebuie făcut pentru ca do
cumentele programatice să capete viață.

Trebuie să-i asculți pe metalurgiștii din Cugir 
sau din Aiud, pe minerii din Baia de Arieș vor
bind de contribuția lor la realizarea unei producții 
industriale suplimentare, care pe județul Alba se 
ridică la 26 milioane lei. Sau să fi fost de față la 

angajamentul secției a Il-a furnale a Combi
natului siderurgic Hunedoara, care după ce și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile pe primul semestru, 
au socotit că pînă la Congres mai pot da încă 
300 tone de fontă peste plan. Ar trebui să fim 
peste tot, la >oate dezbaterile în care muncitori, 
țărani, specialiști, cercetători dau glas sentimentu
lui de totală adeziune față de înțelepciunea cu 
care Partidul Comunist Român ne călăuzește spre 
culmile progresului și civilizației.

Țara are nevoie de oțel și fontă, răspund side- 
rurgiștii, și se vede că răspund bine. Țara are 
nevoie de mașini, de energie electrică, răspund 
constructorii de mașini, energeticienii. 250 milioane 
de kilovați oră peste prevederi pe semestrul întîi, 
întreg planul de construcții-montaj îndeplinit 
înainte de termen.

In sudul și vestul țării combinele au intrat în 
lanurile de orz. Primele rezultate se dovedesc la 
înălțimea așteptărilor. Sporurile la hectar variază 
între 300 și 600 kilograme la fiecare hectar. I.A.S. 
Variaș, județul Timiș, bunăoară. De doi ani coope
ratorii din Cobadin-Constanța dețin steagul de 
fruntași la producția de grîu și nici nu se gîndesc 
să-l cedeze. Deocamdată au isprăvit cu recoltarea 
orzului și se pregătesc de următoarea etapă. La 
Galda de Jos-Alba, cu prilejul dezbaterii docu
mentelor, membrii cooperatori au arătat că după 
felul cum au muncit pînă acum și cum înțeleg 
să-și sporească eforturile vor obține recolte/ mult 
mai mari decît anul trecut. Se aproximează pro
ducții Ia hectar de 5 000 kg. porumb boabe, 3 000 kg. 
grîu, iar la sfecla de zahăr 40 000 de kilograme.

Se întrec județele, municipiile, orașele și comu
nele țării. Se întrec întreprinderile industriale și 
unitățile agricole. Fiecare zi se încheie cu noi 
succese. Și în această entuziastă și de o rară fru
musețe competiție între oameni, creatorii bunurilor 
materiale și spirituale, deslușim dragostea nețăr
murită a poporului față de partidul nostru, față de 
politica sa care slujește cu credință cerințelor fun
damentale ale națiunii.

CL .MUNTEANU

FLOARE DE CRISTAL
Nu cred să greșesc afirmînd că 

raportat la numărul de locuitori — 
aproximativ 50 000 — Mediașul este 
unul din cele mai active orașe din 

> punct de vedere industrial. Și mă 
gîndesc la întreprinderile cu pro
file atît de distincte ca Emailul 
Roșu, Automecanica, Fabrica de 
geamuri, „Vitrometan**, mă gîn
desc, mai ales, la gazul metan care 
a făcut din orașul de pe malul Tîr- 
navei, centru românesc cel mai im
portant de cercetare și exploatare 
a acestei mari bogății. Cred că des
tinul de oraș industrial al Media
șului, destin care in acest sfert de 
veac de la eliberare a ajuns la su
prema înflorire, putea fi prefigu
rat, măcar in parte, urmărind isto
ria bogată și nu de puține ori tu
multoasă a urbei de șase ori secu
lare. Tradiția unei munci bine fă
cută a existat dintotdeauna la Me
diaș. Ea s-a amplificat în anii noș
tri. grație dezvoltării multilaterale 
de care s-a bucurat orașul.

— Am revăzut recent „Vitrome- 
tanul", cea mai mare furnizoare de 
produse de sticlă de la noi din țară, 
întreprindere modernă, aflată, gra
ție unor importante fonduri alocate, 
intr-o continuă dezvoltare. Mă gin- 
deam, la imaginea vechii întreprin
deri, așa cum ne este redată ea de 
ochiul necruțător al aparatului de 
fotografiat. Imaginea reprezintă 
„Vitrometanul** la înființare, în anul 
1922. Barăci de scînduri, oameni 
modelînd sticla pe căldurile infer
nale ale verii sau sub biciul neier
tător al viscolelor. Fără îndoială.
produsul hărniciei și îndemînării 

avea atunci un înalt grad de 
, .ecțiune, paharele grațioase sau 
somptuoasele candelabre, strălucind
la fel, sau aproape, ca și acuma, 
dar cu ce preț se nășteau ele...

Astăzi, mai bine de 3 000 de sala- 
riați asigură întreprinderii medie- 
șene o producție de articole de 
sticlărie mereu sporită, producție ce 
ia, în bună parte, calea exportului. 
Gama produselor a atins aici o di
versificare aproape de necrezut; se 

fabrică 1200 de articole de sticlă
rie, de la minusculul păhărel de li
chior, la abajurul de mai bine de 
un metru și aplicele, propriu mari
lor săli de spectacol. Mai trebuie 
adăugat gazul metan, această extra
ordinară forță cu ajutorul căreia 
cuptoarele topesc amestecurile de 
siliciu, transformîndu-le într-o mag
mă incandescentă — sticla.

ț. Am urmărit gesturile de o pre
cizie micronică ale maistrului sti
clar Eugen Mureșan, momentele de 
mare tensiune cînd tija metalică 
prinde în vîrf para incandescentă 
de sticlă, modelind-o după vrere, 
cu ajutorul unor măiestrite răsuciri 
și a unei- perfecte dozări a aerului. 
Necunoscătorului ii scapă finețea 
acestei munci care cere ca în cîteva 
secunde muncitorul să obțină forma 
dorită, sticla răcindu-se altfel. Pen
tru aceste cîteva secunde, de la in- 
suflarea de aer in tijă, combinată 
cu răsucirea acesteia intr-un anu
me fel, și cu o anumită viteză, la 
măsurarea exactă a obiectului ast
fel obținut, sînt necesari ani de

Irimia N. Ion — Bu
cium, Bacău.

întrebarea vine cam 
tîrziu, faptul consemnîn- 
du-se, după spusele dum
neavoastră, cu un an și 
jumătate în urmă. Vă 
sfătuim să vă adresați 
ĂDAS-ului din Bacău, 
prezentînd și o dovadă 
din partea întreprinderii 
la care ați lucrat în mo
mentul accidentării.

Așteptăm să ne infor
mați asupra rezultatului.

Gheorghe A. Filip — 
Balta Albă> Buzău.

Noile reglementări pri
vind legea pensiilor pre
văd că cei care au lucrat 
în unele perioade ca an
gajați, iar în altele ca 
membrii C.A.P. vor primi 
pensie de la ambele sec
toare, bineînțeles dacă în
deplinesc condițiile ce
rute de lege. 

DE VORBI 

CU 
CITITORII

Se arată bunăoară, că 
un membru al C.A.P. care 
a lucrat înainte în cali
tate de angajat, care-i 
dă dreptul la o pensie, în 
cadrul asigurărilor so
ciale de stat, cazul dv. 
și apoi a intrat' în coope
rativa agricolă, unde ia
răși are o vechime în 
muncă, va avea drept la 
o pensie conform statutu
lui Casei de pensii a 
C.A.P. pentru munca de

muncă asiduă, mai mult, este obli
gatorie vocația.

Desigur, m-am referit la munca 
manuală tradițională a sticlarului, 
indispensabilă pentru fabricarea u- 
nor produse pretențioase, de mare 
finețe, altfel mașinile moderne pen
tru suflat, preluînd producția de 
„masă** a feluritelor pahare și 
sticle.

Dar drumul sticlei nu se încheie 
o dată cu scoaterea formei și mă
surarea atentă a produsului înde
mînării maistrului suflător. Vaste 
ateliere dotate cu polizoare, încrus
tează în transparența materialului 
flori de cele mai diverse și deli
cate forme. Titulatura de „sculptori 
în sticlă** nu este nicidecum exa
gerată. în anul acesta, mai bine de 
50 la sută din producția „Vitrome- 
tanului** va lua calea exportului in 
țări de mare tradiție în acest dome
niu ca Franța, Italia, Anglia, S.U.A, 
R.F.G., Austria etc. Cu unele din 
aceste țări întreprinderea medie- 
șeană are contracte de 15 ani. .

Cu adevărat, sticla, fragilul și 
transparentul material, născut din 
aparent neînsemnatul nisip, și-a 
ciștigat strălucirea și valoarea su
premă.

MIHAI HETCO

pusă ca membru coopera
tor.

Am dori să aflăm vești 
bune în această privință.

Popescu Ion — Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Datele cu privire la e- 
xamenele de admitere în 
învățămîntul superior a- 
gricol sînt aceleași publi
cate în revistă. Socotim 

,că ar trebui să reluați 
legătura cu Institutul 
Agronomic. Și s-ar putea 
ca în curînd să primim 
cîteva rînduri de la stu
dentul Popescu Ion.

Alexa I. Dumitru — 
— Mihăileni, Botoșani.

Ne bucură ecoul îndem
nului nostru. In legături 
cu cererea dv. veți primi 
în curînd răspuns amă
nunțit din partea foru
rilor competente cărora 
ne-arn adresat.

Așteptăm și alte vești.

PĂTRAR DE VEAC■
DE LA UN 
COMUTATOR

Rîndul trecut am vorbit de o 
componentă a ecuației leniniste 
definind noua orînduire socială. 
Despre carte, în -ensul ei larg, de 
la banca de clasă pînă la sala de 
lectură, răspîndită, fără excepție 
în lumea satului Românesc. M-am 
gîndit deunăzi, în timp ce mă 
prindea înserarea pe Mureș, lin
gă Iernut, la afirmația unui bun 
cunoscut al meu, învățător în 
sat. Cumpăra un comutator. „Dacă 
aș fi poet, mi-a spus el, eu aș în
china acestui obiect de ebonit un 
poem. Un poem închinat curentu
lui electric, aurului alb, firului pe 
care fulgeră .nevăzut și biruitor, 
stîlpilor așezați în linii drepte, 
călătorind peste păduri, cîmpii și 
ape, care-1 poartă în patru zări. 
Acest mărunt obiect, care țăcăne 
scurt, reprezintă pentru mine con. 
crețul plantat pe peretele caselor 
de țară, în locul lămpilor cu gaz, 
tot atît de elocvent ca și termocen
trala, pe care ai văzut-o. Semnul 
convențional cuprins în legenda 
de carte este o stea. E simbolul 
ideal, căci acum cînd va cădea 
seara, vei vedea cum vor licări 
șiragurile de stele de-a lungul 
drumului, ca niște constelații cre
ate de mina omului, în concurență 
cu cerul. Aceasta, nopțile, iar ziua 
vei întîlni stîlpii de metal sau 
de beton, purtînd pe umeri ca
blurile de înaltă tensiune, magis
tralele aurului alb, reunite într-un 
sistem energetic național, in care o 
greutate specifică, o pondere în
semnată, o deține astăzi lumea sa
tului**.

Magistralele electrificării au In
trat atît de adine în peisajul sa
tului, îneît au devenit repere cum 
erau altădată o fîntînă, o pădure. 
Și în răstimpul celor douăzeci și 
cinci de ani lucrurile s-au com
plicat, alături de comutator i- 
vindu-se noi și noi articole cerute 
în magazine, inventariate în zes
trea cooperativelor agricole, a 
școlilor, a dispensarelor medicale.

Motorul stației de pompare a 
apei, incubatorul, rularea unui 
film, radioscopia, nu ar fi posibile 
astfel, fără acest fulger nevăzut, 
biruitor care țîșnește în miliarde 
de kilowați din centrale electrice 
răspîndite pe-ntinsul țării. în
semnate pe hartă cu o steluță, îm
plinind a doua componentă a e- 
cuației leniniste, definind marea 
operă constructivă ce se împli
nește sub ochii noștri.

Sînt, de aceea, întotdeauna 
atent la știrile care anunță ra
cordări la sistemul energetic na
țional, la veștile care ne spun că 
pe hartă încă în atîtea sate au iz
bucnit steluțe pe pămînt și se ră
sucesc comutatoare. Este, așadar, 
lumină, lumină ca ziua pe ulița sa
tului și în case, și-n bibliotecă și 
la cămin. Gîndesc și eu ca priete
nul meu că acestei opere îndrăzne
țe i se cuvine dactilul epopeii.

ȘTEFAN LUCA
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Bacăul, altădată urbea prin care-și 
plimba melancolia George Bacovia 
ca printr-un cimitir înnămolit de 
ploi nesfîrșite, avea deasupra un cer 
limpede și albastru ca o floare, par
că prima floare oferită de gazde 
oaspeților. Sala Casei de cultură a 
Sindicatelor, una dintre cele mai noi 
construcții din centrul orașului, m-a 
impresionat prin frumusețea ei mo
dernă, utilă, lipsită de orice ar fi 
putut să pară ostentativ și nefunc
țional. Aici, timp de trei zile, s-au 
întîlnit pe scenă formațiile de ama
tori din județele Neamț, Vrancea, 
Buzău și Bacău. Trei zile, vocile 
cîntăreților și tropotul dansatorilor 
a alternat cu șăgălnicia naiurilor, cu 
melodiile plînse ale buciumelor, ori 
cu sunetele grave ale fanfarei. Cos
tumele multicolore și chiuiturile au 
subliniat din nou vitalitatea și fru
musețea dansului românesc ; coru
rile bine pregătite au impresionat 
prin varietatea repertoriului ales ; 
tarafurile au însoțit în majoritatea 
timpului soliști de cîntece populare 
talentați. Au plăcut mai puțin bri
găzile artistice (exceptînd-o pe cea a 
cooperativei „Muncă și Artă" Ba
cău .instructor Solomon Micu, ex
celentă") și formațiile și soliștii de 
muzică ușoară. Desigur, avem și o 
mai veche obiecție pe care acum nu 
facem decît s-o repetăm'și anume: 
trierea formațiilor (cu excepția Bu
zăului) a fost uneori nejustificat de 
mărinimoasă, principiui cantitativ 
substituindu-se celui calitativ. Din 
acest motiv, programul festivalului 
a fost încărcat. cerînd juriului și 
spectatorilor eforturi considerabile 
de bunăvoință. înțelegem dorința și 
zbaterea entuziastă a județelor de a 
se prezenta cît mai bine, dar nu ni 
se pare că acest cît mai bine este 
echivalent cu cît mai mult. O fermi-

Formația de dansuri bărbătești a căminului cultural Izvorul Berheciului, 
județul Bacău. Foto : EMIL ZERONIAN

BĂTRÎNII
Poate ați auzit de brîul bătri- 

nesc din Gura Teghii. Cîteodată 
îl dansează și mai tinerii din co
mună, dansul nefiind chiar atît de 
„bătrinesc“ cum ar părea după nu
me. La Bacău însă l-au dansat 
totuși bătrînii : Pavel Constantin 
(75 de ani), Iacob Ion (78 de ani), 
Petrescu Gheorghe (63 de ani). 
Pinfea Ion (65 de ani) și Furtună 
Ion (65 de ani). Bătrîni, fiindcă așa 
se șp-une de la o vîrstă încolo, ti
neri cu dansul vioi, care tremurau 
scindurile scenei. Roșii la față, 
trecuți prin „apele** dansului, s-au 
oprit o clipă în spatele cortinei 
neștiind ce să facă: să repete 
dansul ? Că de putut ar fi 
putut „tinerii noștri bunici** de 
mai multe ori spre lauda lor și a 
nepoților care-și osteneau palme
le aplaudînd.

tate mai mare în respectarea bare
mului de calitate se impune cu pre
cădere. Cît despre gazde, numai lu
cruri bune, deși au trebuit să facă 
față unor neînchipuit de multe pro
bleme organizatorice. Bacăul însă 
s-a arătat a fi pînă la urmă o gazdă 
bună, evidențiindu-se încă o dată dra
gostea și înțelegerea de care se 
bucură arta populară pe plaiurile 
Moldovei.

INSTRUCTORUL
Un bărbat negricios, cu ochi 

strălucitori și cu gesturi repezi : 
profesorul de limbă română Pe- 
triceanu Constantin. A venit la 
Gura Teghii în 1949 și timp de 
13 ani a fost în fruntea căminu- 

' lui cultural. Deși astăzi este ins
pector metodist județean, nu și-a 
părăsit formația de dansuri în
ființată de dînsul, îngrijindu-se 
în continuare de buna ei prezen
tare. Oamenii din Gura Teghii îl 
iubesc și îl stimează pentru asta. 
Prea mult timp de vorbă n-am 
putut avea. Pentru că, după a- 
plauzele meritate de la sfîrșit, 
profesorul entuziast, abia scăpat 
de febra concursului, trebuia să 
se îngrijească de formație, de 
lucrurile pe care cei din sală și 
juriul nu le mai știu : cabine, 
masă, autobuz. I-am strîns mîna 
emoționat de spectacolul unei a- 
semenea dăruiri pe care mi l-a 
oferit Constantin Petriceanu.

Pagină realizată de

IULIAN NEACȘU

© ALBA 
® CLUJ
• MUREȘ 
® SIBIU

FANFARA
Vă amintiți clopotele acelea de lemn din mijlocul grădinilor pu

blice și duminicile bunicilor din jurul lor ? Se auzea atunci acolo bubu
itul grav al tobei și țipete lungi de trompetă. Cîțiva oameni îmbrăcați 
în uniformă își umflau obrajii pentru a ne legăna pe aleile parcului 
în ritmul valsurilor vieneze. I-am văzut și aici, la Bacău, cu șepcile lor 
albe și haine albastre. Ceferiștii din Buzău. Dirijorul, țeapăn, serios, 
ne-a salutat cu palma la chipiu. Pe urmă cîteva alunecări ale baghetei 
și furați de muzica fanfarei, ne-am închipuit în grădinile de altădată. 
Știți cum se întîmpla atunci. Vă amintiți, nu, de clopotele acelea î^stur- 
nate in jurul cărora alergau copiii? Era frumos și frumos a fost'și la 
Bacău. Pentru că fanfarele par că sînt ca și amintirile noastre, bine 
păstrate și de neuitat.

OPINII
CALCAN RADU, președintele Co

mitetului de Cultură și Artă ju
dețean Buzău : „Am făcut o triere 
foarte severă a formațiilor : am 
venit să dăm un spectacol, nu să 
ne dăm în spectacol. Județul, de 
curînd înființat, a venit aici, la 
Bacău, să se afirme (ceea ce s-a 
și întîmplat, n.n.). Dintre toate 
formațiile, vreau să evidențiez 
mai ales corul din Costești, un

cor înființat de prof. Mihai Con
stantin acum 14 ani, în 1959.

ANCA GIURCHESCU, cercetătoa
re Ia Institutul de Etnografie și Fol
clor, membră a juriului: „Nivelul 
fazei de la Bacău a fost bun. 
S-au detașat citeva talente excep
ționale și mi-ar fi greu să Ie 
enumăr pe • toate. Desigur, s-ar 
putea pune în discuție și unele 
probleme de principiu la formați
ile de amatori. Astfel, mă întreb 
dacă se pot trunchia partiturile 
clasice de balet numai pentru a le 
aduce la nivelul amatorilor și asta 
pentru a diferenția amatorismul 
de diletantism. Numai mă întreb. In 
orice caz, faza a fost reușită.

0 AMPLĂ MANIFESTASE A TALENTELOR
Fluierașii căminelor culturale 

din-Boița și Tălmăcel, județul Sibiu

Timp de trei zile, 
orașul Mediaș a găzduit 
unul dintre centrele 
de desfășurare a fazei 
inter județene a Con
cursului al IX-lea al for
mațiilor de amatori- 
Faza de la Mediaș 
poate fi considerată ca 
o manifestare care a 
îmbrăcat o adevărată 
haină sărbătorească și 
care s-a transformat 
intr-o palpitantă între
cere a talentelor popu
lare reprezentate prin cei 
peste 4 000 de artiști ama
tori sosiți aici din jude
țele Alba, Cluj, Mureș și 
Sibiu.

Publicul spectator 
care a umplut pînă la 
refuz sala de spectacole 
a Casei de cultură a 
sindicatelor din Medi
aș — inaugurată în a- 
ceastă primăvară — a 
urmărit cu mult inte
res spectacolele și a trăit 
momente pline de emo
ție artistică creată prin 
înalta 
terpreților amatori, 
scena 
putut 
unei 
de genuri de formații 
ale amatorilor spre de
osebire de primele 
concursuri republicane

N. NISTOR 
director al Casei centrale 

a creației populare

măiestrie a in-
Pe 

concursului s-a 
urmări prezența 

mari diversități

organizate în perioada 
anilor 1950—1954. De 
data aceasta, publicul 
spectator a fost prezent 
la desfășurarea unor 
spectacole și concerte 
susținute atît de for
mații folclorice sătești 
cit și de colective ar
tistice care aduc in sce
nă programe cu lucrări 
din creația cultă.

La acest centru au 
putut fi văzute o sea
mă de colective artisti
ce noi alături de altele 
cu o veche tradiție in 
viața artistică a țării. 
Formații de dansuri cum 
ar fi cele din Ocoliș-Alba, 
Dumbrăveni-Sibiu, 
ca-Cluj, 
cameră a 
tur ii din 
participă 
oară la o 
ră a unei întreceri re
publicane s-au eviden
țiat printr-o interpreta- 

autentică a unor 
locale sau 

înaltă execuție 
- interpretativă 
dovedit-o mem-

re
dansuri 
printr-o 
tehnică 
cum au

Ur-
deorchestra 

Palatului cul- 
Cluj etc. care 
pentru prima 
fază superioa-

brii colectivului Pala
tului culturii din Cluj. 
O notă aparte a consti
tuit-o corul căminului 
cultural din Gura Rîu- 
lui condus de inimoasa 
învățătoare Florica Ște- 
fănescu, care a reali
zat o deosebită sonori
tate a corului, caracte
rizat printr-o emisiune 
vocală specifică.

Pe scena concursului 
de la Mediaș au putut 
fi urmărite și o seamă 
de formații sătești a- 
parținînd naționalități
lor conlocuitoare, ma
ghiari și germani (co
rul căminului cultural 
din Ceuaș-Mureș echi
pa de dansuri germane 
din Șura Mică-Sibiu și 
altele).

Din
șurare 
rezultă 
diversitate 
de formații și un spor 
de calitate artistică a 
spectacolelor prezen
tate precum și o mult 
mai mare varietate a 
repertoriului abordat de 
către colectivele de a- 
matori. Este un semn 
al continuei dezvoltări 
a amatorismului, dova
dă grăitoare a capacită
ții talentelor populare.

întreaga desfă- 
a acestei faze 
pe lingă marea 

a genurilor
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lui SABRI EMURLA 
președintele Cooperativei agricole 

de producfie Cobadin

Ca o rugină ploaia cădea de sus în jos
Peste aceste mari ctmpii de los,
Și ruginea pămîntul Dobrogei, ruginea
In primăveri, în toamne, în veri, în iarna grea, 
Ca sabia rămasă în teacă prea mult timp. 
Sabri era pe-atuncea copil. Un anotimp 
Trecea să se-ntilnească cu altul (Unde ? Ghici I) 
Sabri creștea în casa de paie și chiraici, .
Cu zece ani mai tînăr ca mine, cel puțin, 
Creștea ca o cucută în satul Cobadin. 
Umbla pe unde poate umblasem cînd eram 
Cu zece ani mai tînăr ca el, și-n bairam, 
Flămînd și melancolic, de-amărăciuni sătul. 
Stătea și-asculta, seara, lung cîntec de daiil. 
Ca el și eu, desigur, m-am bălăcit în praf. 
Voi scrie altădată nescrisul paragraf. 
Al primei sale vîrste cu sterpezifu-i gust, 
în floarea tinereții, la 23 August, 
De cînd se împlinește acum un sfert de veac, 
S-a petrecut minunea cu-acest băiat sărac. 
S-a contopit cu-al țării întregi frumos destin 
Și soarta celor care trudeau în Cobadin, 
Și-a început să suie pe solul dobrogean 
O vară mai voioasă, mai dulce, an cu an, 
A început să urce puterea în plugari, . 
Puterea oropsită în lungii ani amari. 
Iar Emurlâ, o frunză zvîrlită în neant, 
A devenit, cu timpul strateg și-apoi savant 
Al griului, lucerne!, al rapiței zglobii, 
Si-al țarinei supusă superbei geometrii 
Care smulgea pămîntul rostogolit în vid, 
Si-| mlădia în forme trasate de Partid.
S-a îmblînzit, atunci, cîmpia fără somn 
Recunoscîndu-și dreptul și hotărîtul domn 
Făcut dintr-o mulțime de mîini, stăpîn activ. 
Chip nou, din multe chipuri, ne nume colectiv. 
Sînt ani vreo optsprezece de cînd, pe-acest făgaș, 
Sabri conduce lupta, fruntaș printre fruntași, 
Si-n loc să fie frunza zvîrlită în neant. 
Dă scăpărări acestui albastru diamant 
Al țarinei, smulgîndu-i ascunse'e comori, 
în anul care curge, cînd, din ai țării zori, 
Un sfert de veac se-ncheană. iar nentru el. curînd, 
De două ori pe-atîta, eu îi închin un gînd 
De dragoste, căci vremea nici cînd nu-l va umbri. 
Multi ani cu sănătate, iubitul meu Sabri !

VIRGIL TEODORESCU

■ ■ ■ Q BOB ■ ■ I
„Cele mai frumoase legende"

Rezultatele concursului încheiat la 30 aprilie, vor fi pu- 
blicaie ,în numărul 29 al revistei noastre, din 17 iulie a.c.

Alfa... beta... gama... și DELTA cea 
de-a patra literă a alfabetului gre
cesc, de forma unui triunghi. De aici, 
sau poate nu de aici, și-a luat nu
mele împărăția plaurului dinspre pri
virea de răsărit a țării la lume ; 
cert este că din avionul biplan care 
mă poartă de o jumătate de oră 
pe deasupra uriașului incendiu ve
getal, Delta Dunării se dezvăluie 
ca un triunghi cu vîrful spre inte
rior și baza spre mare. Totul mă 
fascinează pînă la acea stare ine
fabilă de beatitudine, de vis dră
muit printre gene, amestecat cu 
șoapte și soare — și numai vocea 
pilotului, un veritabil crainic-repor- 
ter, și virajele scurte, uneori, ale 
avionului, mă readuc într-o ipostază 
cuminte din turistul neascultător, 
care a ținut cu orice preț să treacă 
dincolo de normele STAS ale „oche
larilor de soare”. Pilotul, dar, mă 
readuce printre cunoștințe conspec
tate de mine in așa-numita predo- 
cumentare, ajutîndu-mă să iden
tific : ostrovul Ceamurlia, grindul 
Letea, Chilia, Caraormanul, Maliucul, 
canalul Litcov și alte repere con
semnate fidel pe hartă și bătute apoi 
cu pasul... elicei hidrobuzului Sitarul 
în cele douăsprezece ore de navi
gație ce-au continuat zborului.

Din colțul de la pupă, privesc 
cerul, în încercarea de-a identi
fica cele cinci drumuri aeriene ale 
păsărilor călătoare, căci după cum 
îmi spusese prietenul pilot, și ele, 
păsările — cele peste 300 de 
specii care conviețuiesc în acest 
parc faunistic al Europei — au 
trasee exacte, pe care le res
pectă mai abitir ca avioanele. Aș 
vrea să știu care-i calea fluiera- 
rilor, a berzelor negre, a rațelor cu 
coadă ascuțită ori a becaținelor. 
Imposibil, cerul rămîne pentru pro
fan aceeași albă, imaculată eșarfă 
spînzurată de zenit. îmi răstorn pri
virea spre pămînt. Rămîn în urma

Meditație
In împărăția plaurului

noastră satul Partizanul, Maliucul, 
Gorgova, Mila 20. Rămîne însă în 
urmă umbra de sălcii despletite pe 
maluri,, cădelnițînd timpul cu dra
pele verzi aplecate în bernă, și ră
mîn pe delături cuiburi de plaur 
plutitor, păduri cu aspect tropical, 
o floră din cea mai variată și exo

CEA DE-A PATRA LITERĂ A ALFABETULUI
tică, născută în acest imens labo
rator geologic — și biologic — în 
continuă prefacere Ne însoțesc și 
rămîn, de asemenea, în urmă ima
gini cromatice, aidoma unor fete 
morgane, aduse de bătrînul Danubiu 
cele de 2857 km, după ce a răcorit 
trei capitale și opt țări, ademenind 
120 de afluenți.

Cînd soarele stă cruce pe amia
ză, ai senzația ciudată că timpul 
a luat-o razna. Bat în tîmpla me
moriei visele galerelor grecești, apa 
se despică în lovituri sacadate și-un 
clinchet de bici își prăvale menirea 
peste spinăiile goale, încovoiate în 
efort, arse de soare. Vin coloniștii 
greci din Milet să întemeieze pe 
aceste meleaguri vestite, cetăți scla
vagiste, căci Delta, curioasă în ge

neza ei, nu este la această dată 
— cu 2400 de ani în urma timpului 
pe care vi-1 măsoară azi meridianul 
de la Greenwich — decit un imens 
estuar, un golf al mării, unde coră
biile pot acosta în voie, și de nu 
mi se dă crezare, iată, întrebați-1 
pe bătrînul Herodot de lîngă mine' 
înțeleptul grec, care mustăcește dis
cret de-asupra istoriei. Iată-i, apoi, 
pe romanii veniți să-și pună unghia 
de spoială și fala de învingători 
peste trunchiul de nemurire grecesc, 
iată-i răsăriți, columne, și în împă
răția Deltei, defrișîndu-o matema
tic în porțiuni administrative supuse 
cataloagelor Imperiului de Răsărit, 

pînă fatal, din cauza aceleeași sete 
de-a învinge, se stinge și puterea 
trufașului imperiu. Și Delta le păs
trează pașii pierzaniei încopciați în 
haina ultimului gînd de înaintare.

Dar cîți pași nu păstrează Delta, 
cîte figuri legendare ale lumii an
tice nu s-au petrecut — unele ca 
să nu se mai întoarcă — la umbra 
răcoroasă de val în derivă. Priviți, 
Darius, regele perșilor, vine și face 
cale-ntoarsă ca un musafir nepoftit; 
priviți-1 pe Alexandru cel Mare al 
Macedoniei fugărind triburile de 
traci pînă în insula Peuce — și el 
nevoit să se întoarcă — și mai pri- 
viți-i pe frumoșii argonauți, Iason 
și încîntătoarea Medeea, în căutarea 
lîneî de aur, urmăriți, după părăsirea 

Tomisului, pînă în această sihăstrie, 
de regele Colhidei. Delta îi cunoaște, 
le-a petrecut tuturora dorul și pasul 
— și-i reține pururea tineri în me
moria pămînturiior ei mișcătoare. 

...Vasul calcă domol apa și-n as
fințitul care coboară pe-o lotcă de 
pescar în întoarcere, imaginile se 
amestecă, se întrepătrund, se con
fundă în cromatica vetrei de ieratic 
răsărită din valuri. Pe canalul Cea
murlia și Litcov apoi, printr-un ade
vărat tunel vegetal, tăiem visul de 
întoarcere spre casă. Pe lîngă noi 
se strecoară șlepuri prelungi, scîr- 
țîind obosit sub povara stufului, al
tădată nefolosit — recunoscut numai 

după lanurile de flăcări ce jucau 
pe ape continuu aprinse de arșiță 
— astăzi, o uriașă bogăție de 300 000 
de hectare, care ia zilnic drumul 
metamorfozei în celuloză șl hîrtie 
în modernele încrengături de utilaje 
de la Chișcanii Brăilei.

Vasele se salută scurt, cu semnale 
prietenești de sirenă. Comandanții 
duc mîinile la chipiu, oamenii flu
tură batista, Delta apropie și leagă 
inimile, cimentînd prietenii.

...Pe brațul Sf. Gheorghe, în drum 
spre Tulcea, amurgul răstoarnă nă
voade de pești — tot atîtea fuigere 
argintii în raza lunii ivită alb de 
sub aripa unui pelican.

I. ANDREIȚĂ • '

i
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Controlul microsco- 
pic al calității acope
ririi țevilor cu zinc 
Di, la Uzina metalur

gică din Iași

VITAMINEI I! IZ
III SOL

DIN REALIZĂRILE

Cercetări
de microbiologic

Pentru realizarea unui vaccin an- 
tirujeolos de mare eficacitate, un 
grup de cercetători de la Institutul 
de inframicrobiologie al Acade
miei Republicii Socialiste România 
a izolat, de curind, unele tulpini 
autohtone de virus rujeolos. Aceste 
tulpini, care au fost atenuate prin 
treceri pe culturi de celule, pentru 
a se obține o mai mare eficiență a 
vaccinului, vor fi utilizate in pro
filaxia rujeolei. Totodată, specia
liștii institutului au efectuat cer
cetări interesante de genetica vi
rusurilor în scopul obținerii prin 
mecanismul recombinării genetice, 

a unor virusuri complexe capabile 
să imunizeze în același timp, orga
nismul față de mai multe virusuri 
și chiar față de mai multe tipuri 
ale aceluiași virus. Astfel, sînt in 
curs de încercări de recombinare 
pe diferite modele experimentale: 
combinări între acizi nucleici inde
pendenți ți virusuri, între acizi vi
rali ți virusuri. .

Purificarea substanțelor cristaline sokbilo
Cu ajutorul procedeului și dispozitivului realizate de I.F. Nicolau de la 

Institutul ue Fizică Atomică al Academiei R.S. România se pot purifica săruri 
anorganice (alaun, fosfat aloalin, sulfați de potasiu, cupru, cobalt, magneziu, 
cloruri și azotați etc.) și substanțe organice (fenolul, rezorcina, acidul picric, 
alfabeta, naftolul, antrocenul, antrochinona, crezolul etc.) Se pot separa anumiți 
izomari de poziție sau optici și se pot îmbogăți anumiți izotopi, păminturi rare 
și actinide.

Interesant de observat că, prin procedeul românesc se pot purifica zonar 
și substanțe care nu se pot purifica prin topire zortară. Puritățile obținute sînt • 
avansate, nelimitate principial, lucrîndu-se la temperaturi mult inferioare 
celor de topirea substanțelor.

CERAMICA

MODERNĂ

Răspunzînd unor nevoi stringente ridicate de indus
tria construcțiilor, un colectiv de ingineri de la între
prinderea de produse din ceramică fină pentru con
strucții din România a realizat o masă ceramică pentru 
plăci de perete cu o reacționabilitate mărită și care 
poate fi arsă rapid la temperaturi reduse.

Invenția a fost înregistrată pentru brevetare în 
Austria, Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, 
Finlanda, Franța, R.F.G., Italia, Japonia și S.U.A.

Vitamina Bis este printre ultime, 
le vitamine descoperite și singura 
dintre vitaminele cunoscute care con
ține un metal și anume cobaltul. A- 
ceastă vitamină este capabilă de a 
preveni anemia pernicioasă.

Se extrage din diferite surse na
turale ca : ficatul animalelor, cul
turi de Streptomices griseus și Strep- 
tomices aurefaciens. drojdie de bere 
etc.

Interesant este faptul că această 
vitamină se întilnește și în sol. So
lul conține diverse vitamine, alături 
de multe alte substanțe' care joacă 
rol de stimulatori de creștere. Pre
zența vitaminei Bis în sol este lega
tă de prezența unor microorganis
me (bacterii și alge) care o sinteti
zează. Sînt bogate în această vita
mină podzolurile (soluri acide) și^ 
cernoziomurile (ușor acide sau neu
tre) și solurile brun-roșcate.
, în genere, conținutul maxim în 
vitamină Bis se înregistrează în so
lurile bogatg, în substanțe organice 
(negre) în care procesele de minera
lizare ale substanțelor organice, 
spre deosebire de cele brune sau 
roșcate, sînt mai intense.

Biesinteza vitaminei Bis depinde 
de o serie de factori : de plantele 
care se cultivă pe solul respectiv și 
de modul de lucrare a solului etc.

Cercetările efectuate în diferitele 
țări arată că vitamina Bis se găsește 
in cantitate mare in solurile culti
vate cu plante leguminoase (mazăre, 
fasole, trifoi etc. dar mai ales lu
cerna) și cu ierburi furajere. în 
ce privește modul de lucrare a solu
lui, cercetările arată că în cazul a- 
răturii fără întoarcerea brazdei stra
tul arabil conține o cantitate mai 
mare de vitamină Bis decit in ca
zul arăturii obișnuite.

Aceste constatări deschid perspec- 4 
tiva folosirii în viitor ca surse de 
vitamină Bu solurile negre care sînt 
cele mai bogate în vitam ne, în leo- 
sebi cele cultivate cu plante legu
minoase.

Prof. dr. doc. II. CHIRILEI

13 Sfatul medicului E

PLlNSIIL LA COPIII MICI
Copilul nostru—sugar sau de un an 

și ceva — plînge. înseamnă că îl 
doare ceva.

Durerea e supărătoare, e un duș
man. Dar prin faptul că ne anunță 
boala, mai ales, in cazul copiilor miei 
care nu pot vorbi, ea e un prieten.

Stabilirea locului de unde porneș
te durerea și deci a diagnosticului 
intră în sarcina medicului de copii, 
care va fi chemat de urgență. Părinții 
trebuie să cunoască însă unele amă
nunte în legătură cu durerea la su
gar și la copilul mic, pentru a ști să 
ia in seamă chiar durerile mici.

In primul rînd, un nou născut sau 
un sugar poate plînge mult, mai ales 
spre seară și noaptea din cauza 
colicilor abdominale produse, de obi
cei, de o alimentație la sin fără res
pectarea orelor fixe sau de nesupor- 
tarea laptelui de vacă (ca atare sau 
din pudră) dacă nu s-au făcut dilu- 
țiile potrivite. Copilul țipă intens, se 
roșește la față își freacă picioarele. 
Un sugar poat plînge și de foame, 
dacă nu s-au calculat bine rațiile și 
laptele e prea slab. De asemenea, pot 
•pare colici la sugarul mare, dacă a. 
limentele nou introduse (mere rase 

cu biscuiți etc.) nu stnt preparate co
rect. ori se dau prea devreme. 
Constipația (lipsa de scaun — care la 
sugar trebuie să se elimine de 2 ori 
pe zi) poate provoca dureri mari ab
dominale.

Copilul mai poate plînge puternic 
dacă e ud, dacă e prost înfășat (prea 
strîns), ori dacă ii e sete.

Sugarii fac ușor diaree (infecții in
testinale, cu scaune dese și apoase, 
mirosind uneori urit). Diareea se în
soțește de dureri intense abdominale.

Apendicita e mai des intilnită la co
pii decit la adulți ! Numai că de mul
te ori nu e diagnosticată la timp. Du
rerea variază, de obicei apare brusc, 
nu e maximă de la început, ci se in
tensifică progresiv. Uneori e violentă, 
ca de cuțit, alte ori e surdă. Ea e 
situată de obicei in partea dreaptă a 
ombilicului dar poate merge și către 
stomac, șale sau în tot abdomenul, 
confundindu-se cu colicile intestinale. 
Aici e pericolul, confuzia și neopera- 
rea ia timp.

Absența cursului normal al conți
nutului intestinal sau chiar inversa
rea iui din cauze diferite se numește 
ocluzie intestinală, popular : „încurcă

tură de mațe", (expresie de altfel 
foarte potrivită). Durerea intensă de
termină părinții să cheme medicul 
care nu se poate înșela și va interna 
copilul într-un serviciu de chirurgie. 
Acolo există principiul „Ziua se in
tervine înainte de a apune soarele, 
iar noaptea de a răsări".

Prezența de viermi intestinali lim
brici sau oxiuri sau panglică pre
cum și a unor paraziți foarte mici 
dar numeroși care stau in vezica fie- 
rii (biliară) și se numesc giardii sau 
lamblii se poate însoți de crize du
reroase abdominale situate mai ales 
în jurul ombilicului.

Desigur că observarea viermilor in 
scaune sau găsirea lor la analiză și 
tratarea cu medicamente care să-i 
dea afară, va înlătura și durerile.

Copiii mai au dureri mari de cap, 
in caz de meningită.

Mai sint încă numeroase boli care 
pot provoca dureri la sugar și copii 
(nefrita, piuria, durerile de cap etc.).

E bine ca părinții, și în special ma
mele, să cunoască cit de cit cauzele 
care pot produce DUREREA la SU
GAR sau COPILUL MIC, pentru a ști 
să deosebească ceea ce e neimportant, 
de ceea ce e grav și să cheme medi
cul neîntîrziat.

Dr. N. GH. THEODORU 
doctor în medicină 

lector universitar

De peste o lună de zile, șapte 
oameni — îmbarcați pe o corăbioa- 
ră ciudată construită din papirus — 
se află pe întinderile Atlanticului. 
Au plecat de pe țărmurile marocane 
și urmează să ajungă undeva îri 
America Latină.

Animatorul și organizatorul a- 
cestei ciudate expediții este norve
gianul Thor Heyerdahl, cunoscut în

„RA“
PE ATLANTIC

lumea întreagă pentru călătoria fă
cută în 1947, din Chile, pînă în In
sulele Marchize (cca. 7 mii kilo- 
metri) pe pluta Kon-Tiki, construită 
din lemn de balsa.

Actuala expediție a lui Thor He
yerdahl. urmărește să demonstreze 
că fragilele corăbioare din papirus 
ale vechilor egipteni, de acum cinci 
mii de ani, puteau să străbată în
tinderile Atlanticului și să-i ducă pe 
băștinași pînă departe pe țărmurile 
Americii de Sud. Aceasta pentru a 
găsi un temei științific asemănării 
pregnante dintre vechea cultură 
egipteană și unele din culturile 
străvechi de pe teritoriul Mexicului 
și a altor țări din America de Sud.
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Poșta juridică

RECONSTITUIREA 
VECHIMII 

PRIN MARTORI

Tov. NICULAIE ARDELEANU din 
comuna Bocsig, județul Arad.

Dispozițiunile legale prevăd că un 
angajat care nu poate să-și dove
dească vechimea în muncă, prin 
acte oficiale, va putea să-și reconsti- 
tuiască această vechime prin mar
tori in fața comitetului sindicatului.

Fiecare angajat care solicită re
constituirea vechimii in muncă va 
face o cerere scrisă adresată comi
tetului sindicatului din unitatea 
unde lucrează, arătînd perioada de 
timp ce urmează a fi reconstituită, 
unitățile în care a lucrat, cînd a fost 
angajat, profesiunea și locul de 
muncă, persoanele cu care a lucrat 
în perioadele respective, precum și 
locul lor de muncă din prezent. Sînt 
necesare declarațiile a cel puțin doi 
martori care au lucrat cu angajatul 
respectiv în aceeași perioadă și în 
^aceeași întreprindere.

Menționăm că în fața comitetului 
sindicatului trebuie să se facă dova
da că martorii respectivi au acte 
oficiale pentru perioada solicitată 
a depune [mărturie, că au muncit cu 
angajatul.

Vechimea în muncă reconstituită 
pe bazy declarațiilor celor doi mar
tori va fi înregistrată în carnetul de 
muncă fiind considerată ca vechime 
în muncă.

In cazul dv., presupunind că sîn- 
teți angajat deoarece aveți vîrsta 
de 56 ani, este necesar să dovediți 
cu acte oficiale o vechime în muncă 
de cel puțin 10 ani.

VASILE BRAILOIU
consilier Juridic șef

A

LA MUNTE JN EXCURSII 
IN ZILE RĂCOROASE

O MĂSURĂ 
NECESARĂ DE 
PREVEDERE:

ASIGURAREA 
LA ADAS 

XXVflll

Jucînd 
la loz în 

plic
Puteti cîștiga imediat autotu

risme de diferite mărci și capa
cități și premii în bani.

LA SERIILE 
OBIȘNUITE 

(3 LEI)

20 000 lei
10 000 lei

5 000 lei
2 000 lei
1 000 lei șa.

Simplu, practic și avantajos : 
LOZUL IN PLIC

LA SERIILE 
SPECIALE 

(6 LEI)

autoturisme 1
Dacia 1 100

Moskvici 408 
Skoda 1 000 M.B.
Trabant 601 ș.a.

(1955)

raUJVCRE
x SZMMPdLfl

VCSTB
foi* stâtekce
^(p. N. A.)

i

•PLĂCUTE LA PURTAT* UȘOR DE SPĂLAT*
••••CONVENABILE*» PRACTICE ••••• 

MAGAZINELE 
/j_COOPE RAȚIEI DE CONSUM

în numărul de astăzi al revistei 
vom prezenta ASIGURAREA COM
PLEXA A GOSPODĂRIILOR CETA- 
ȚENILOR, îneercînd să arătăm de ce 
este atît de mult solicitată această 
formă de asigurare, pusă la dispozi
ția cetățenilor de la orașe și de la 
sate, de ADAS. Scriind despre Asi
gurarea complexă a gospodăriei, este 
necesar să se precizeze — încă de la 
început — că aceasta cuprinde i

— bunurile din gospodărie ;
— persoana care a încheiat asigu

rarea și soția (sad soțul);
— obligațiile (despăgubirile civile) 

ce ar rezulta, pentru asigurat și 
membrii familiei sale, față de pro
prietarul imobilului în care locuiesc, 
sau față de alte persoane, ca urmare 
a unor daune și accidente, întîmplate 
la domiciliul asiguratului.

Asigurarea complexă a gospodăriei 
cuprinde bunurile asiguratului, cele 
ale membrilor familiei și ale orică
ror altor persoane care locuiesc îm
preună și gospodăresc în comun cu 
acesta, precum și cele aparținînd al
tor persoane, dacă se află în folosin
ța sau păstrarea asiguratului sau a 
membrilor familiei sale.

Administrația Asigurărilor de Stat 
acordă despăgubiri în cazurile de de
teriorare sau distrugere a bunurilor 
asigurate, provocate de: incendiu, 
trăsnet, explozie (chiar dacă trăsne
tul sau explozia nu au fost urmate 
de incendiu), ploaie torențială, grin
dină, inundație, furtună, uragan, cu
tremur de pămînt, prăbușire de te
ren, alunecare de teren sau în caz de 
pagube produse de greutatea zăpezii 
sau a gheții, cădere pe clădirile sau 
adăposturile în care se află bunurile 
asigurate a unor obiecte ori a prăbu
șirii clădirilor sau adăposturilor res
pective, precum și a izbirii lor de că
tre un vehicul, carbonizare totală 
sau parțială (ori topire chiar și fără 
flacără), furt prin spargere etc.

Despăgubirile se plătesc ținîndu-se 
seama de valoarea bunurilor la data 
daunei, în limita sumei prevăzute în 
contractul de asigurare.

Persoana care a încheiat asigura
rea la care ne referim, precum și so
ția (sau soțul) acesteia sînt asigurați 
pentru cazurile de invaliditate per
manentă și de deces, produse la do
miciliul asiguratului, ca urmare a 
unor evenimente subite (întîmplate 
fără voința asiguratului) și anume i 
incendiu, trăsnet, explozie, cutremur 
de pămînt. prăbușire de teren, lovi
re, alunecare, acțiunea violentă a 
unei persoane, atacul din partea unui 
animal, acțiunea curentului electric, 
arsură, degerare, înec, intoxicare su
bită, asfixiere din cauze subite etc.

Suma asigurată în cazul de invali
ditate permanentă totală sau deces 
se plătește în întregime, iar dacă in
validitatea permanentă este parțială 
se plătește un procent din suma asi
gurată, corespunzător gradului de in
validitate permanentă.

Iată, pe scurt, doar citeva din a- 
vantajele pe care le oferă Asigurarea 
complexă a gospodăriei. în încheiere 
o precizare: prima de asigurare este 
foarte convenabilă : numai 2 lei pe 
an pentru fiecare 1000 de lei din va
loarea bunurilor asigurate.

AUREL CRIȘAN
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Am fost de curînd într-un parc. 
M-am așezat pe bancă lingă o bă- 
țrînică. în fața mea se zbenguiau 
vreo douăzeci de copii. Bătrîna 
care îi privea zîmbind. m-a între
bat : „Vă plac copiii ?“. Am răs
puns : „Hm... da“, fără să mai a- 
daug că îmi plac copiii, dar să-i 
aibă alții pentru că mie mi se pare 
că mi-ar desființa comoditatea, 
confortul, liniștea, odihna, timpul 
liber și timpul de muncă.

Frămîntat de aceste gînduri, îi 
priveam pe cei douăzeci de copii, 
cînd bătrînica a plecat și lingă 
mine s-a așezat un bărbat de vreo 
40 de ani, care, după ce mi-a ce
rut un foc, a deschis discuția : „Gă
lăgioși copiii ăștia!“. Eram fericit 
că a,m găsit un acolit. Din vorbă 
în vorbă, am ajuns la intimități 5 
„Sora mea are o fetiță de patru 
ani ! Cînd o întreabă pe fetiță „pe 
cine iubește mai mult ?“, dacă spu
ne „pe mama" se supără tată-său, 
dacă spune „pe tata", e foc maică- 
sa. Dacă spune „pe amîndoi" 6e su
pără și tata și mama !“.

Eu eram în al nouălea cer. Ve
cinul ăsta de bancă îmi servea 
niște argumente care mie nici nu 
mi-ar fi trecut prin cap. L-am lă
sat să continue și îl ascultam atent. 
,jDar stai să vezi ! urmă el. Bunicii 
i-au dat soră-mi o idee : „Vreți să 
nu vă certați din cauza copilului ? 
Mai faceți unul. Unul o să spună 
„o iubesc pe mama", altul „pe

tata’ și s-a rezolvat". Au mai avut 
un copil. Fetița are șapte ani, bă
iatul trei! Ce crezi ? Acum ori 
spun amîndoi ,,pe mama" ori amîn
doi „pe tata" ! Că așa-s copiii, se 
iau unul după altul. N-au rezolvat 
nimic 1 Eu rid cînd aud chestiile 
astea de mă stric 1 Auzi soluție l 
Doi copii !”,

îmi venea să-1 sărut pe proaspă
tul meu amic. El își continua isto
risirea. „Mai am un frate. Ala 
cînd a văzut că un copil ridică a- 
tîtea probleme și doi copii ridică 
altele, a zis: ..Eu o să am trei ! 
Așa rezolv totul !“. Și are trei ! 
Spune-mi dumneata cum împărți 
trei cop.i ca să nu se supere ni
meni. Și de aici vorbe, mofturi, în
curcături, tot felul de povești ! 
Auzi, trei le-a trebuit J“ Omul meu 
s-a oprit și mi-a cerut un foc.

L-am servit amabil, apoi i-am 
spus : „Tovarășe.- am o rugăminte I 
Mîine vine familia mea la mine I 
Vino și dumneata !. M-a privit mi
rat. „De ce ?“ . Așa, ca să-i lămu
rești 1 Să le arăți ce se întîmplă 
cînd ai trei copii, sau doi, sau unul ! 
Să le dovedești ce focuri se aprind 
din cauza lor! Vii ?*. „Viu, tova
rășe, face el. Mai aies că am și do
vezi concrete ! Auzi la ei 1 Trei 
copii !

L-am întrerupt înghețat i „Cum 
adică să facă și ei ca dumneata ?“ 
„Păi da ’ îmi răspunse el. Uite, eu 
am patru copii 1 Merg cu doi în
tr-o parte și trimit doi în cealaltă 
parte! Dacă vrei băiat și ți-a ve
nit primul fată nu se poate să nu 
vină al patrulea băiat ! Dar, în 
sfîrșit, lasă că ți-i lămuresc eu ! 
Unde stai*" Eu amuțisem. Aveam 
o privire de cline de pripas. „Lasă, 
zic, nu mai veni. Poate n-ai timp"... 
„Ba am ! face eL Și apoi vreau să-ți 
văd și copiii" ..Păi. n-am !“ zic. 
„Ce n-ai ?“. „Copii !' . Jfici unul ?“ 
„Nici unul !“.

Omul a făcut ochii mart apoi a 
început să ridă „Te ții de glume, 
hai ? Cum să n-ai copii ? Mie mi-ai 
făcut o impresie de om de treabă ! 
Păi dumneata știi ce înseamnă să 
treci prin viață și să n-auzi nicio
dată o mogîldeață care să-ți spu
nă : „Cel mai mult îl iubesc pe 
tata !“.

Nu rpai trec prin parc. Nouă 
luni. Nouă luni, cel puțin...

SADI RUDEANU

FORT A TRO MBONULUI
Privea trombonul la vioară
Si mormăia — a cit-a oară ?
~ Această șipcă.
Zisă scripcă,
Această aschimodie
De lemn boit,
E, negreșit,
Născută-n altă zodie !
Nu știu prin ce aliș-veriș 
Doar ea e scrisă pe afiș 
Și-aplauze, și-onoruri, toate 
Doar pentru ea stnt rezervate.

Cit zece d-astea ! Ce, te joci ?
Q notă lungă dacă scot 
l-am astupat concertul tot!
— De asta nu mă mir de fel 
(Vorbi subțire un cinei) 
Propune-ți insă, veci de veci, 
Nu s-o astupi, ci s-o intreci!
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Păi eu am, fraților, bojoci

— Extraordinar ! Puteam să 
Jur că în mapa aceasta am pus 
planul de activitate a căminu
lui cultural.

Desen de F. GRONSKI

SCRISOARE DE
NEMULȚUMIRE

La cooperativa din 
comuna Cîrligele s-ar fi 
putut primi următoarea 
scrisoare :

„Vreau să-mi exprim 
nemulțumirea față de 
toți acei care mi-au în
lesnit in noaptea zilei 
de 9 iunie să mă intro
duc în magazinul coo- 
-perativei. De fapt. eu. 
Vasile Filip, sînt nevi
novat. Venisem prin ju
dețul Vrancea ca să ad
mir tăria peisajului și 
pitorescul vinurilor lo
cale. Sau invers. N-am 
putut însă rezista tenta
ției celor care au vrut 
să mă supună la o pro
bă de îndemînare. Și 
trebuie să mărturisesc 
că nu mi-a fost de ioc 
greu

Lanțul de la ușa ma

gaziei era destul de 
lung, pentru ca scoțînd 
din belciuge lacătul să 
mă pot strecura înăun
tru. Gratiile de la fe
reastra prin care am 
intrat în magazin erau 
destul de rare, nu ca 
astea pe care le văd 
acum.

Și mai vreau să-mi 
arăt nemulțumirea față 
de gestionari. Măi oa
meni buni (ați dovedit 
că aveți un suflet gene
ros) de ce nu predați 
banii în fiecare seară ? 
Ați lăsat în casă 15 000 
de lei și n-am vrut să 
vă refuz. Că așa sînt eu 
— politicos, iau tot ce 
mi se oferă. Am luat și 
un tranzistor „Mamaia** 
pentru că îmi place mu
zica. Și recunosc că ul

terior am avut parte de 
muzică grea Ia ambele 
timpane.

Ultimul căruia imi a- 
dresez nemulțumirea 
este paznicul de noapte. 
Om greu... mai ales la 
somn.

Dacă toți acești fac
tori nu m-ar fi ajutat, 
astăzi aș fi fost om cin
stit... de unul și de al- ' 
tul cu cite o cinzeacă.

Eu, pentru îndemîna
re, mi-am primit „răs
plata".

După punctul final al 
scrisorii avem și noi de 
adăugat ceva. Sperăm 
ca cei care au ușurat 
acțiunea lui Vasile Fi
lip să aibă și ei de tras. 
Cel puțin niște conclu
zii.

A. CROITORU
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— De ce nu legi clinele ăsta, bade ?
—- Las-că n-o fi foc ! Mai faci și matale puțin sport !.„

-lÂsb

Deșcn de NIC. NICOLAESCU

PILULE AMARE • PILULE AMARE • PILULE AMARE
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La cooperativa agricolă Tîrgoviște, lucerna este conser
vată în fînare prevăzute cu ventilatoare electrice care o 
răcesc cu jeturi de aer proaspăt. Numai atunci însă cînd 
electricianul Vasile Petre nu lasă instalația de izbeliște, 
ca să se răcorească el însuși cu șprițuri la gheață, pre
lungite cite două, trei zile. In acest caz, lucerna trebuie 
întoarsă cu furcile. Pagubele, în schimb, nu se mai întorc.

Deci, cînd se răcorește electricianul, se încinge lucerna. 
Chefliul ar putea să se ardă. Să i se spună verde în față. 
Pînă nu se înnegrește tot finul.

CONDIȚIE

Citim în registrul de procese verbale ale adunărilor 
generale ținute la cooperativa agricolă Zăbrani — Arad : 
„Anul trecut, a dispărut jumătate din recolta de fructe 
a unității, fără să se știe cine a „cules-o" pe dedesubt. Tn 
schimb, cînepa, sorgul și fasolea n-au fost recoltate la 
timp". Deci, și aici, uitarea a fost scrisă în legile — ome
nești.

Este un avertisment. Merele nu trebuie să lase un gust 
amar și în acest an. Nu mai ține cîntecul: La livadă, 
Hai grămadă, Pe tarlale, Las-o moale.

Și ca să nu sp mai repete situația, e necesar un lucru : 
în livadă să se găsească fructe, nu... poame bune.

AȘTEAPTA UN STIMULENT

Fenomenul este, din păcate, destul de des întîlnit — 
o echipă artistică ce activează numai cu prilejul con
cursurilor. în comuna Gîrceni (jud. Vaslui) a existat și 
brigadă și formație de dansuri. Au repetat, au dat spec 
tacole pînă s-au prezentat la faza intercomunală a celui 
de al IX-lea concurs. Nefiind promovate mai departe, 
și-au considerat misiunea încheiată, lăsînd în părăsire 
scena și publicul din propria comună. Oare concursul să 
fie singurul stimulent care să determine reluarea acti
vității ? Poate ajută și altul. De pildă, o critică.

DIN DULCELE COTNAR

ne sosește o veste amară. într-o bună zi, Vasilicăi Vîn- 
turache i s-a deschis pofta de aventură. Și-a făcut ba
gajele și a plecat la mai tînărul ei iubit Mihai Balahur 
din satul Sîrca. Gîndindu-se să nu-și lase copilul în 
vîrstă de 6 ani pe drumuri, i-a dat cheia de la casă. Și 
cu aceasta și-a considerat îndeplinite îndatoririle de 
mamă.

Doctorul Cristian Barnard, într-o eventuală operație 
de transplantare a inimii, nu poate conta pe această Va- 
silica Vînturache ca donatoare pentru că nu are ce să 
doneze.
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