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Aspect de ia spectacolul ansamblului folcloric „Alunelul* din 
regiunea Oltenia, prezentat la Arenele Libertă/ii din Capitali.

T

îsfoind paginile unor publicații de 
dinainte de război, am dat mai zilele 
trecute peste „Amintirile oltenești" ale 
maestrului Tudor Arghezi.

tn aceeași publicație unul dintre au
tori încercînd. vezi doamne, să definească „Climatul 
sufletesc oltean" socotea că „în afară de Traian De- 
metrescu și de generalul Condeiescu. oltenii au avut 
și mulți alți literali de valoare. Dar însușirile aces
tora nu ies din cadrul tipului fixat mai sus. Nici 
unul dintre ei nu pune în valoare cuvîntul olte
nesc..." Și doar în josul altui articol care încerca 
să definească „contribuția literară a Olteniei" auto
rul lui spunea : „Cît privește pe Tudor Arghezi. ar 
putea fi revendicat de Oltenia — atît prin familia 
părinților săi care ar fi din Gorj. cît și prin legă
turile eu mișcarea culturală a Craiovei și o veche 
colaborare la „Ramuri". La vremea aceea Tudor 
Arghezi scrisese de mult acel admirabil „Testa
ment" •

„Ca să schimbăm, acum, întîia oară, 
Sapa-n condei și brazda-n călimară 
Bâtrînii-au adunat printre plăvani. 
Sudoarea muncii sutelor de ani. 
Din graiul lor cu’ndemnuri pentru vite 
Eu am ivit cuvinte potrivite.
Și leagăne urmașilor stăpîni".

(Mă opresc aici, cu toate că inima m-ar îndemna 
să continui

Faceți-o dumneavoastră, cetitori).
Tudor Arghezi era și atunci cel mai mare poet 

al țării, dar stăpinirii nu-i convenea pentru multe 
pricini să-l recunoască Dar rândurile mele nu au 
ambiția unei polemici care s-ar dovedi întîrziată 
cu douăzeci de ani. ci doar bucuria de a dezveli 
din pagini colbăite însemnările de aur ale maes
trului.

Așa a fost odată Plecau oltenii pretutindeni, 
jnînați de mizeria și sărăcia de acasă. Plecau ..oa
meni întregi agățați de o ceafă de lemn încovoiat, 
de o cobiliță scurtă" drept avere la plecare avînd 
doar „traista și doina păstrată-n fluierul de-o 
șchioapă, vîrît în bete" Așa s-au răspîndit în toată 
țara.

..Pe neașteptate în vre-o 30 de ani, ei au fost 
găsiți instalați la toate răscrucile de competență și 
toate profesiile intelectuale s-au resimțit numaidecît 
de prezența iuvetelor în ele... Oltenii nu vin cîte 
unul, ci cîte o sută cel puțin, buluc... tn traistă cu 
bozul de mămăligă care-i un sandwich cu brînză 
de burduf la mijloc, ei se adună ca rîr.dunelele și 
pleacă..."

Pe socoteala oltenilor circulă în ultima vreme o 
mulțime de anecdote, una mai șoltică decît alta. 

„Amintirile oltenești" ale maestrului aveau să ne 
aducă una care privea notabilitățile oltene din Pi
tești care „își dădeau întîlnire duminica pe asfaltul 
din jurul statuii Brătianu. Ei ocupau paispce 
scaune între cafenea și bulevard și timp de trei ore 
se uitau unul la altul cu admirație regională. Erau 
mari grînari, chiristigii, tăbăcari din Găvanele 
dinspre Oești, acționari de Bangă... Tăcerea răspîn- 
tiei de asfalt era turburată cînd din dreapta, cînd 
din stingă, cînd din mijlocul semicercului de scaune, 
pe care oltenii stăteau cu bărbia răzimată-n baston, 
de o exclamație duminicală stereotipă :

— Mulți mai sîntără Oltenii I — zicea domnul 
Naie. Peste un sfert de ceas lua cuvîntul domnul 
Iftimie :

— Da mulți mai sîntără Oltenii I
Apoi mai tîrziu, venea rîndul d-lui Grigore.
— Că bine zici I Oltenii s-au înmultitără de tot...”

Ar
I-am văzut mai zilele trecute. Au năvălit ca și 

altădată, grămadă. Dar nu ca altădată, în piață... 
Ci, direct la „Arenele Libertății". Erau aproape 
patru sute. Ansamblul folcloric de amatori „Alune- 
lul“ al Sfatului Popular al Regiunii Oltenia. în drum 
către Litoral s-au oprit și la București Erau colec
tiviști din Dăbuleni și din Săpata, din Osica și 
Dobrun. olteni din Vînju Mare din Balș. și de la 
Iancu Jianu, ciobani și băcițe din Polovragi. colec
tiviste și muncitoare din Gîngiova din Turnu Se
verin și de la Preajba Tîrgu Jiului. Oltenii aceștia 
nu mai aveau traistă. Și nu-i mai întovărășea nici 
bozul de mămăligă pentru că luaseră masa ta res
taurant. Mulți1 aveau însă cu dînșii și fluierul și 
doina. Și toți, minunatele lor costume naționale. 
Mai înflorite și mai colorate la cei dinspre Dunăre, 
mai sobre, dar tot așa de elegante la cei dinspre 
munte. Spectacolul de la Arenele Libertății s-a 
deschis cu o prezentare „oltenească", pe linia pre
zentărilor cunoscute nouă de la concursurile de 
amatori din anii trecuțl și-n care Constantin Baban, 
directorul casei regionale de creație populară și în 
același timp regizorul spectacolului, a dovedit că :

l-a făcut mama oltean
Oltean mindru și voinic 
fără frică de nimic.

Adevărul, gol, goluț, este că Baban e bucureștean 
de baștină, dar se vede treaba că s-a oltenizat. 
Taraful Casei raionale de cultură din Vinju Mare a 
interpretat Alunelul, Sirba și Călușul oltenesc Diri
jorul tarafului să nu vă fie cu mirare, este ingine
rul agronom Nicolae Dumitrescu. Același taraf a 
acompaniat pe soliștii Maria Marcu Drumen și pe
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Din însemnările unei directoare 
de cămin cultural
Am sosit de o săptămînr-ă în Ghi- 

rișa, satul meu natal, după o 
absentă de peste zece ani. In 

acest răstimp am fost învățătoare la 
Șomcuța, în Satu-Lung și în alte părți.

La școală am preluat clasa, mi-am 
aranjat treburile legate de catedră și 
acum caut să fac cunoștință cu satul. 
Satul din care am plecat cu ani în 
urmă trebuie să-l descopăr din nou, 
căci alta-i înfățișarea lui și alții-s și 
oamenii. Cît au crescut ! Ieri am fost 
la sfat pentru a rezolva o problemă. 
Am stat de vorbă cu mai mulți con
săteni aflați acolo cu diferite treburi. 
Cît de mult li s-a lărgit orizontul! 
Peste tot culegi impresii plăcute și a

Aspect din spectacolul brigăzii artistice de agitație a 
căminului cultural din Grădinari, regiunea București.

cest lucru mă bucură foarte mult. E 
doar satul meu natal și țin mult la el.

★
Am asistat aseară la o repetiție a 

echipei de teatru și a dansatorilor din 
sat. Tinerii se pregătesc pentru un 
spectacol mare, un spectacol de rămas 
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ARENELE LIBERTĂȚII •
(Urmare din pag. 1)

= Ion Mângescu, cîntăreț la fluier. Doi flăcăi, subțiri, 
= Ion Ungureanu și Stoica Dumitru au dansat jocuri 
— oltenești, pentru ca după dînșii Eugenia Lenea, 

muncitoare la uzinele mecanice din Turnu Severin 
§ să cînte, cu o voce deosebită, dovedindu-se și cea 

mai bună solistă a ansamblului oltenesc, „Iarbă 
3 verde, iarbă crudă". Gheorghe Gigea, cîntăreț la 

cimpoi, a interpretat o sîrbă, iar Mihai Cercălan 
g a cîntat „Dragă mi-i Oltenia".
_ O impresie deosebită a produs formația de fluie- 
=• rași cu băcițe a căminului cultural din Polovragi, 
3 avînd ca dirijor pe învățătorul I. Mesteacăn, care 
s a executat tnvîrtila, Ungurica, Șchioapa și Dragi 
s îmi sînt oițele, Frumoasă e viața-n sat și Ciobănașul.

Șase tineri din Săpata au prezentat niște jocuri 
H oltenești, pentru ca după dînșii Ecaterina Vornicu
= să cînte Asta-mi este țara toată. Dar aceea care
= după Eugenia Lonea, a obținut cele mai multe
_ aplauze a fost zootehnista Virginia Surcel care, cu
g fluierul ei maestru, a ridicat în picioare Arenele.
_ A interpretat cu o prospețime și cu o dezinvoltură
= rar întîlnită Doina ca la Novaci și Sir&a nescâpînd
ș aplauzelor ce nu mai conteneau fără alte două bi-
= suri. Partea întîia a programului s-a încheiat cu
_ dansul eu subiect „Hai brigăzi la întrecere" execu-
= tat de cunoscuta formație de dansatori din Dăbuleni.
= Partea a doua a programului a fost deschisă de

taraful căminului cultural Iancu Jianu cu „Balada 
lui Iancu Jianu" și „Salta de la Jianu". Au urmat 
soliștii Paula Morjan cu „Cîntă toată țara azi de 
bucurie", Ciucă Olaru cîntăreț la două fluiere, Ni- 
culița Vasilcoiu cu „Mi-e Oltenia o floare" și Vic
tor Sava cîntăreț la ocarină. După alți doi soliști 
am admirat talentul Iui Vasile Iovănel, care ne-a 
dat o Sîrbă ca la Băilești, imitație de fluier și grupul 
vocal folcloric al Casei raionale de cultură din Ca
racal. Dumitru Ciobanu cîntăreț la fluier și Fira 
Dimulescu colectivistă, care a interpretat „Primă
vara, mama noastră" cu iscusite fluierături a pre
cedat marele final „O zi în gospodăria colectivă" 
montaj pe teme de căluș al ansamblului de călu
șari al căminelor culturale din Osica și Dobrun.

Mi-am dat seama atunci că dansul îmdrăcit al 
colectiviștilor din Pădureții Argeșului poate să ca
pete o strălucire și mai mare. Era încununarea 
spectacolului. Erau peste optzeci de colectiviști bă- 
trîni și tineri, bunici, bunice și nepoți într-o des- 
lănțuire sărbătorească neîntrecută.

La sfîrșitul spectacolului, privind la mulțimea 
spectatorilor care aplaudau în picioare de parcă 
erau și ei olteni, mi-am zis și eu ca domnu Grigore 
din „Amintirile oltenești" ale maestrului Tudor 
Arghezi:

— Că bine zici ! Și în artă oltenii s-au înmulțitără 
de tot!

bun. Peste cîteva săptărnîni unii din
tre băieți, actori talentați și buni dan
satori vor pleca să-și facă stagiul mi
litar. Alții se duc să se califice la 
oraș. învățătoarea I. B., instructoarea 
echipei, mi-a prezentat amănunțit pro
gramul, mi-a vorbit de surprizele, de 
micile cadouri pregătite celor care 
vor pleca. Apoi deodată deveni gîn- 
ditoare. „Și acum ne așteaptă o muncă 
grea, spuse ea. Va trebui să o luăm 
oarecum de la capăt, să organizăm 
echipe noi”.

Nu-i o treabă chiar așa de ușoară 
să organizezi o echipă de tea
tru sau o brigadă artistică E 

greu mai ales cînd cele precedente 
au atins un nivel artistic ridicat. Tre

buie muncit mult și te 
lovești de multe greu- 
tăți neprevăzute

Am primit sarcina 
ca împreună cu învă
țătoarea I. B. să por
nim la treabă Am dis
cutat cu organizația 
U.T.M. și am și strîns 
cîțiva tineri mai ta
lentat!. Unii dintre ei 
ne dau însă mult de 
furcă. S. G.. un tînăr 
foarte talentat, în 
vîrstă de vreo 16 ani. 
e morocănos și foarte 
sensibil. Dacă-i faci o 
observație privind 
mișcarea pe scenă sau 
dicțiunea, se supără 
și nu-1 mai prinzi cu 
săptămînile la repeti
ție Un altul, S. B„ e 
tare nedisciplinat, face 
glume nelalocul lor și 
la repetiții îi încurcă 
și pe ceilalți. Dacă-i 
atragi atenția, se uită 
la tine mirat și-ți spu
ne : „Apoi aici nu sîn- 
tem la școală, tova
rășe învățătoare. Am 
venit și noi să ne dis
trăm. Ce ne sîcîiți a- 
tît ?...* Lucru curios, 
însă r niciodată n-a 
lipsit de la repetiție și 
totdeauna își învață 
bine rolul. învăță
toarea 1. B e amărîtă. 
Si de ce n-aș recu
noaște. sînt îngrijora
tă și eu. Timpul trece 
și oamenii ne opresc 
pe stradă. „Pe cînd 
noul spectacol, tova
rășă învățătoare

★

Trebuie lucrat cu mult tact pentru 
întărirea disciplinei și a spiritului co
lectiv în echipă. Ne-am sfătuit și am 
hotărît cu colega mea ca înainte de 
fiecare repetiție să ținem cu tinerii si 
un scurt „moment educativ”. Rîndul 

trecut învățătoarea I. B. le-a vorbit 
despre cinstea de a fi artist amator. 
Le-a explicat că aici nu este vorba 
numai de distracție și joc, ci de o 
muncă mult mai serioasă, de misiunea 
lor de a răspîndi de pe scenă senti
mente și gînduri nobile, de a exprima 
trăsăturile frumoase ale omului nou.

Lucrurile au început să meargă 
mai bine. Ieri am avut însă 
din nou a surpriză neplăcută. 

Cînd i-a venit rîndul lui D. S. să urce 
pe scenă, ia-1 de unde nu-i. A stat 
tot timpul cu noi și deodată a plecat 
Nu mai puteam continua repetiția. Azi 
m-a căutat Ia școală A venit să-și 
ceară scuze I-am spus că nu față de 
nune a greșit în primul riad, ci față 
de colectiv. Seara a sosit primul la 
repetiție Era emoționat și tulburat. A 
început să rostească o replică, apoi 
s-a oprit și a spus : „Iertați-mă pen
tru indisciplina de ieri”. Atît a spus 
și am continuat repetiția

*
Am piecat cu echipa de teatru în 

comuna Acîș, la concurs. Am pornit 
cu două căruțe. A plouat și pâmîntul 
s-a desfundat. După vrea doi kilo
metri căruțele și caii s-au împotmolit 
Am propus să ne întoarcem din drum- 
Dar tinerii nici n-au vrut să audă. 
Ne-am încălțat cizmele de cauciuc și 
am făcut vreo 10 kilometri pe îos, 
pe ploaie și printr-un noroi nemai
pomenit Am trecut Crasna cu bărci 
și apoi ne-am continuat drumul S B„ 
tînărul cela care ne-a dat atît de 
furcă, a spus cu voce tare • „Nu nu
mai pe scenă trebuie să știm a în
frunta greutățile, Nu-i așa tovarășă 
învățătoare M-a impresionat mult 
atitudinea tinerilor. Am avut o mare 
bucurie La concurs am ieșit pe locul 
întîi

De cîteva zile am fost numită di
rectoare a căminului cultural. 
Poate că n-am fost un slab in

structor artistic, dar să coordonezi 
întreaga muncă culturală pe comună 
e totuși altceva Mă gîndesc mult, 
discut cu ceilalți învățători, cu tova
rășii din organizațiile de masă din 
comună și îmi dau din ce în ce mai 
bine seama cît de multe mai avem de 
făcut

★
L-am vizitat pe președintele gospo

dăriei C. S e un bun președinte, bun 
gospodar și un om cu mult spirit 
practic. Azi m-am convins cît de bine 
cunoaște și munca culturală pe care 
o desfășurăm. Mi-a dat sfaturi pre
țioase : „Se face treabă frumoasă la 
căminul cultural — mi-a spus el. — 
Dar uneori ai impresia că roata merge 
în gol. Se cîntă, se dansează, se joacă 
și teatru. Toate sînt lucruri bune. 
Dar ar trebui să legați mai strîns ac
tivitatea căminului de munca noastră 
din gospodărie”...

★
După ce am prezentat primul pro

gram de brigadă dedicat în întregime 

gospodăriei colective, mă trezesc cu 
L. K., brigadierul brigăzii întîia și 
cu cîțiva colectiviști. Criticasem felul 
cum e organizată munca în brigadă 
și pe cîțiva oameni neglijenți. Cînd 
i-am văzut, am știut de ce au venit. 
„Tovarășă învățătoare — începu bri
gadierul — ne-ați făcut de rîs în fața 
oamenilor. Dar să știți, o să facem 
și noi o brigadă artistică și o să-i 
criticăm și noi, pe învățători, dacă ei 
n-au altă treabă decît să se lege de 
noi”. „Pentru acest lucru, i-am răs
puns eu, nu e nevoie de o nouă bri- 
dagă. Dați-ne exemple și noi o să Ie 
folosim în textul brigăzii existente”. 
Zilele trecute a venit din nou la că
min împreună cu C. T„ brigadierul 
zootehnic. Au cerut să popularizăm 
cîțiva fruntași și să criticăm codașii 
brigăzii Brigadierul zootehnic m-ă 
rugat să-l criticăm neapărat pe L. K., 
îngrijitor de porci care a venit beat 
la muncă și nu îngrijește cum trebuie 
animalele...

Am editat prima foaie volantă în 
cîteva exemplare O scur‘ă 
notă intitulată „Oare așa o să 

obținem mai mult lapte ?” criticîndu-i 
pe îngrijitorii care au obiceiul să 
bată animalele, a stîmit mare vîlvă. 
Intr-o zi am fost chemat Ia sfatul 
popular Găsesc acolo cîțiva îngriji
tori criticați, supărați foc Am discu
tat pe îndelete cu ei și ne-am înțeles. 
Cum se vor schimba, o să revenim cu 
un nou articol Nu de mult ne-au in
vitat Ia sectorul zootehnic. Ne-au a- 
rătat vitele și ne-au prezentat rezulta
tele obținute. N-au mai vorbit de ar
ticolul amintit. In schimb a apărut o 
notă nouă în foaia noastră volantă 
în care erau lăudati și ei

*
Azi am văzut la Cămin o femeie 

plîngîr.d de bucurie Era soția lui 
M R om care deprinsese viciul be
ției și o bătea adesea Detestat de 
oamenii din sat. lui M R. nu-i păsa 
de nimeni, lată însă că el este azi cu 
totul schimbat, s-ar putea spune alt 
om Hotăritoare a fost si în acest caz 
influența constructivă și transfornPi- 
toare a colectivului M R est/1 în 
prezent fruntaș în brigada întMă si 
respectat de toți colectiviștii Zilele 
trecute l-am sărbătorit cu alți fțuntași 
ai gospodăriei...

Ub eveniment deosebit a fost pen
tru fruntași cînd i-am felicitai 
la ei acasă Am mers cu pio

nierii Ia domiciliile lor, le-am dus 
flori și urări de bine Așa am ajuns 
și la casa lui G G. din brigada a 
doua In trecut el era unul din cei 
mai săraci oameni din sat. Azi are o 
casă îndestulată șî un trai fericit. 
Cînd am ajuns la el. a ieșit pe prispă 
șî a rămas tăcut. $i-a chemat apoi 
cei cinci copii și soția și stăteau în 
fața noastră fără să scoată un cuvînt. 
Era penibil. Deodată omul și-a reve
nit și mi-a spus : „Scuzați-mă. tova
rășă învățătoare, că v-am primit așa 
de ciudat. Mă năpădiseră niște amin
tiri din trecut, cînd n-aveain curajul 
să invit pe nimeni în casă. Scuzați-ne, 
vă rog, și poftiți înăuntru”

Tîmplarii gospodăriei ne-au răstur
nat noul program de brigadă De cî
teva săptărnîni noul cămin e terminat, 
îi lipsesc doar ferestrele. Tîmplarii 
gospodăriei ne amină însă mereu. 
Ne-am gîndit atunci să-i includem și 
pe ei în noul program de brigadă Au 
aflat de acest lucru de la tinerii care 
repetau textul brigăzii. In ziua cînd 
trebuia să prezentăm programul, am 
trecut pe la cămin și am văzut că 
ferestrele erau puse Două nopți au 
lucrat într-una fără să știm nimic. Nu 
i-am mai putut critica. Am completat 
programul cu un vers de laudă la a- 
dresa lor.

*
Caietul din care am extras însem

nările de mai sus aparține comu
nistei Ileana Lovaș, directoare a 
școlii și a căminului cultural dîntr-o 
comună de pe meleagurile Maramu
reșului.

R. IA RAI



Brigada artistică de agita
ție din comuna Cîlnic a re
prezentat raionul Sebeș la 
faza regională a celui de-al 
VII-lea concurs. Programul 
axat în bună parte pe dez
voltarea sectorului zootehnic 
al gospodăriei a cuprins și cî- 
teva versuri care au suferit o 
continuă transformare pe 
parcursul fazelor de concurs : 
„La noi în gospodărie / Nu
mai din zootehnie > Pîn-acum 
au reieșit / Vreo trei sute mii 
venit*. Cifra aceasta, valabilă 
la faza regională! a fost mereu 
modificată pentru a reda cu 
exactitate suma veniturilor 
obținute de pe urma sectorului 
zootehnic. La sfîrșitul anului, 
brigada va consemna cifra de 
800 000 lei, ceea ce reprezintă 
mai mult de jumătate din to
talul venitului planificat al 
gospodăriei.

...Sînt numeroase conferin
țele ținute la căminul cul
tural în legătură cu asigu
rarea bazei furajere Au 
vorbit despre asta și medi
cul veterinar și profesori 
și brigadieri. Tema prezintă 
într-adevăr importanță. Colec
tiviștii din Cîlnic vor însilo- 
za anul acesta 1345 tone fu
raje. Dacă anul trecut s-au 
asigurat 7 000 kg porumb si
loz pe cap de vacă, anul a- 
cesta cantitatea va spori la 
10 000 kg.

O egală atenție s-a acordat 
creării celor mai bune condi
ții pentru pășunatul anima
lelor. Atît în consiliul de con
ducere al gospodăriei cît și 
în grupa de partid a brigăzii 
zootehnice s-a discutat despre 
necesitatea de a curați din 
nou o suprafață de 300 ha pă
șune. Cine să facă treaba 
asta ? Era în iulie — toiul 
muncilor agricole — si oamenii 
nu puteau fi luați de la alte 
munci, iar curățirea pășunii 
trebuia făcută urgent. Mulgă
torii și-au luat angajamentul 
ca în timpul liber să se ocu- 

ei de tăierea scaieților și 
buruienilor. Și numai în pri
mele două zile de după șe
dința grupei de partid, 100 ha 
de pășune erau gata cură
țate.

...Seară de calcul la cămi
nul cultural din comuna Cîl
nic. Problema pusă în dezba
tere a fost fixată de către di
rectorul căminului după o pre
alabilă consultare cu conduce
rea gospodăriei, astfel încît 
concluziile trase să aibă o di

rectă înrîurire asupra muncii 
colectiviștilor. într-adevăr dis
cuțiile pe tema : „Furajarea 
rațională — factor important 
în creșterea animalelor" s-au 
dovedit utile și fructuoase.

Necesitatea unei asemenea 
manifestări culturale a fost 
impusă de faptul că unii mul
gători cu mai puțină expe
riență nu furajau animalele 
în mod științific, ci „după 
ochi". Luînd cuvîntul, tehni
cianul zootehnic Gheorghe 
Krampulz a arătat pe ce baze 
stabilește cunoscutul mulgător 
Simion Uscat cantitatea de

Comuna Cîlnic 
raionul Sebeș
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furaje care trebuie să intre 
în rația animalelor și felul cu 
totul întîmplător în care face 
acest lucru mulgătorul Remus 
Ursu.

Comparînd rezultatele obți
nute de cei doi colectiviști, 
tehnicianul zootehnic a reu
șit în cadrul serii de calcul 
să-i lămurească pe mulți în
grijitori asupra importanței 
stabilirii cu pricepere, pe 
baze științifice, a rațiilor de 
furaje pentru hrana animale
lor.

Dat fiind că dezvoltarea sec
torului zootehnic constituie o 
preocupare de căpetenie a 
gospodăriei colective, progra
marea unor asemenea mani
festări dovedește justa orien
tare a conducerii căminului 
cultural. Cu toate acestea s-a 
făcut prea puțin față de nece
sitățile existente, față de po
sibilitățile de care dispune că
minul. Răsfoind registrul de 
evidență a muncii culturale, 
găsim înscrise numeroase con
ferințe și informări. Asemenea 
forme sînt fără îndoială utile, 
dar abundența lor nu este 
motivată decît poate de fap
tul că sînt mai ușor de orga
nizat. Conferințele sau infor
mările nu pot rezolva singure 
tratarea unei probleme impor
tante care privește sectorul 
zootehnic, ci își găsesc foarte 
bine locul într-un ciclu de ma
nifestări axate pe o anumită 

temă. La Cîlnic, însă, acțiunile 
cu mai multă greutate, atrac
tive și care cuprind mase largi 
de colectiviști, cum sînt se
rile de întrebări și răspunsuri, 
concursurile „Cine știe, cîș- 
tigă" etc., au fost organizate 
sporadic. De asemenea, o for
mă utilă și interesantă de ac
tivitate cum este seara închi
nată fruntașilor în muncă nu 
s-a mai ținut de prin anul 
1961. De ce ? Fruntași există 
în gospodărie și mai ales în 
rîndul mulgătorilor. Aici, la 
Cîlnic, muncește vestitul mul
gător Simion Uscat care obți
ne rezultate demne de toată 
lauda. în primul semestru al 
acestui an, el a reușit să mul
gă în medie de la o vacă 2 078 
litri de lapte. După cum se 
știe, Simion Uscat și-a luat 
angajamentul ca în anul 1965 
să obțină o producție de 5 000 
litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Aplicînd consecvent o 
serie de metode științifice el 
se apropie cu pași siguri de 
țelul propus.

De ce căminul cultural nu 
popularizează îndeajuns aces
te metode pentru a face din 
experiența lui Uscat un bun 
al tuturor mulgătorilor ? Ar 
fi necesară organizarea pe 
această temă a unui ciclu per
manent de manifestări, care 
să îmbrace forme variate, e- 
ficace. în ultima vreme au in
trat în rîndul fruntașilor noi 
și noi mulgători care ar putea 
vorbi despre învățămintele 
trase în perioada cînd au lu
crat alături de Uscat; cîtă 
eficacitate ar avea o seară în 
cadrul căreia acest mulgător 
fruntaș să răspundă la între
bările ce i se pun în legătură 
cu metodele sale de muncă... 
Dar cîte nu s-ar putea face la 
căminul cultural dacă ar exis
ta mai multă inițiativă !

Activiștii culturali din co
muna Cîlnic vor putea să spo
rească eficacitatea manifestă
rilor cultural-educative de 
masă și să aducă un aport tot 
mai însemnat la dezvoltarea 
gospodăriei agricole colective, 
tratînd cu continuitate, prin 
cele mai potrivite mijloace, o 
problemă majoră cum este 
generalizarea experienței îna
intate, pentru înarmarea co
lectiviștilor cu cunoștințele 
necesare efectuării unei munci 
de înaltă productivitate.

Recoltarea roșiilor la G.A.C. Cioplanl, raionul Răcari.

SATUL

A. CROITORU

La G.A.S. Urziceni hrăni re a vițeilor se face cu alăptătorul automat.

în care trăiești
La Măceșu-Segarcea, pe o suprafață de 2 ha, 

care purta pînă atunci urîtul nume de mai
dan, a răsărit primul parc din lunga existență 

a comunei. Alei pietruite, peluze cu gazonul ca pe
ria și cîteva zeci de bănci. Există și un colț zoo
logic în embrion, unde cîteva cuști întocmite cu 
tot dichisul adăpostesc, deocamdată, o pereche de 
păuni, una de fazani, o familie de căprioare și, în 
sfîrșit, vulpi și lupi (desigur la distanța cuvenită de 
ceilalți). Colțul zoologic este destinat desfătării ce

lor maturi, dar și școlarilor ca material ilustrativ 
viu. în stînga e un teren de sport cu o tribună ame
najată pe panta unui delușor. Nu lipsesc aici me
ciurile „mari" și suporterii entuziaști, așa cum ii știm 
și la oraș. Frumusețea asta de parc e ocrotită de 
revărsările Desnățuiului, de un dig lung, ridicat în 
întregime de colectiviștii din brigada a 4-a. Flo
rile se înalță aici în voie, fazanii își răsfață în 
soare penajul de aur.

în vatra satului se construiește, tot acum, un tea
tru de vară cu o mie de locuri, o baie comunală cu 
instalație de încălzire, o școală noiră cu opt clase. 
Oricine își poate închipui cum se răsfrîng astfel 
de lucruri în sufletul veteranului colectivei, Costică 
Dragomir, care la cei 70 de ani ai săi, ține 
atît de bine minte trecutul comunei. Dar o bună 
parte din cei care ar fi putut să povestească cel mai 
bine despre chipul nou al satului lipsesc. Lipsa lor 
este scuzabilă. Ei au plecat cu nevestele și copiii 
în excursie pe litoral cu autocarele O.N.T.-ului

De la Măceșu pînă în Valea Motrului, la Strehaia, 
e drum de cîteva ceasuri cu trenul. Preocuparea 
pentru frumusețea satului în care trăiesc este însă 
peste tot aceeași. O hartă luminată de becuri mul
ticolore dă intrării sfatului popular din Strehaia 
un aspect feeric. Este harta întrecerii în gospodărirea 
și înfrumusețarea comunelor. O foaie volantă editată 
săptămînal de sfatul popular într-un tiraj de 5 000 
exemplare consemnează deopotrivă mersul campa
niei agricole, ca și pe cel al întrecerii gospodărești. 
Două bătălii duse simultan cu aceeași pasiune de 
către aceiași oameni : una pentru belșugul de bu
cate și alta pentru frumusețea satelor. Ele se îm
bină de minune.

La Broșteni, la sediul sfatului, studiem harta la 
scara de 1 : 500 a parcului comunal. Pe locul acesta 
au fost ruinele vechii primării, cu tot ce le amin
teau ele oamenilor. Peste 150 de colectiviști au lucrat 
făcînd în locul lor ronduri de flori, au plantat tei, 
au săpat o fîntînă și au așezat pe alei nelipsitele 
bănci. Broștenii au pepinieră proprie de nuci, cu 
care s-a garnisit de-o parte și de alta șoseaua și 
s-au plantat și în masiv pe terenurile gospodăriei 
colective.

în cuprinsul comunei întrecerea patriotică se 
desfășoară pe circumscripții electorale, fiecare nă
zuind să dobîndească întîietatea. Dar cînd drumul 
principal din circumscripția a 9-a risca, Ia un mo
ment dat, să fie distrus de un șuvoi, au sărit în 
ajutor, nechemați, și cei din circumscripția a 10-a. 
Pe primul trimestru al acestui an colectiviștii din 
Broșteni au muncit voluntar 4 000 de ore cu toate 
că-i solicitau și lucrările agricole la zi. Cînd îți 
iubești însă satul așa cum îl iubesc ei, găsești timp 
să le faci bine pe toate.

Tovarășul Ion Mustață, secretarul sfatului popu
lar raional, care conduce opera de înfrumusețare, 
spune că în comunele raionului se vor face în acest 
an 236 000 de zile de muncă voluntară, care vor 
scuti sfaturile populare de o cheltuială de 5 mi
lioane și jumătate lei.

Vorbele lui ne-au sunat ca cea mai potrivită 
concluzie.

sărit în

V. TOSO
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TRANDAFIRI
în vara care, strălucind, se lasă 
și se-odihnește, blinda, în trifoi, 
O ! trandafiri cu floare-armonioasă, 
apropiați-vă de-această casă, 
cum și de alte multe case noi! 
Frumoasă a fost piatra ca cleștarul, 
frumoși au fost stejarii-n grinzi de soi; — 
frumos a fost ca o zăpadă varul 
cînd a născut, nuntindu-se, mortarul, 
acestor foarte multe case noi. 
Frumoasă e subțirea gospodină 
și cu noroc — trifoi în patru foi — 
e gospodarul drept ca o tulpină

de plop, ce se ridică în lumină, 
lingă aceste multe case noi. 
Frumoasă e arcada la fereastră 
cu arcul ei puternic și vioi. 
Frumoasă e și zugrăvire-aibastră 
ce-aduce zarea-n încăperea noastră, 
pentru aceste multe case noi. 
Sînt case care s-au zidit iubirii 
și au iubirea nouă în altoi. 
Apropiați-vă toți trandafirii 
ca înfocat simbol al fericirii 
de-aceste case trainice și noi!

— Oare vine ?...
Nu voia să-și trădeze în nici 

un fel simțămintele. Ceilalți din 
ogrăzile vecine îl vedeau, căci 
aveau casele și curțile pe o 
vale cu coaste repezi; trebă
luia ca și în alte zile, ca și cum 
nu se aștepta azi la nimic deo
sebit. Se trăda, totuși, iar cui 
l-ar fi urmărit atent i-ar fi fost 
lesne să bage de seamă că 
toate le face anume ca să-și as
cundă nerăbdarea, emoția aș
teptării. Stărui îndelung în 
grajd, întârzie cu dinadinsul 
adăpatul vitei, își găsi de lu
cru sub șopronul cel vechi, ca 
deodată să se întrerupă și să 
treacă în grădină, de vale. 
Avea cîțiva pomi altoiți, cîteva 
straturi de ceapă și castraveți. 
Se gîndi că ar fi timpul să co
sească iarba moale și deasă.

Șoseaua, ca o curea cenușie, 
alerga încovoindu-se spre mă
gură. Asfatul lucea în aerul 
proaspăt al dimineții. El, loa
der Borda, lucrase la căratul 
pietrișului cum lucraseră de 
bunăvoie și ceilalți oameni din 
sat, cum lucrează cu toții în
totdeauna cînd e nevoie ; bu
năoară și ieri, la săpatul gropi
lor pentru stîlpi.

— O s-avem și electrică, își 
spuse Toader, încercînd să re
cunoască cei doi stîlpi plantați 
de el și de vecin. îi recunoscu 
și se miră singur de mulțumirea 
pe care o simți. Știa că el și cu 
Niculae or să se oprească din 
cînd în cînd în dreptul lor și 
or să-i lovească cu palma, 
bucurîndu-se că țin bine, că au 
lucrat amîndoi temeinic. Nicu
lae va încuviința și astfel vor 
găsj mereu sămință de vorbă.

Tresări. Cum de uitase ? Ia 
să meargă, să vadă. I-o fi pre
gătit femeia merinde pentru 
drum ? Vorba-i că el va lipsi 
cinci zile. Borda mai lipsise de 
acasă și-n alte rînduri, făcuse 
armată, umblase la lucru în 
Salva, la Ilva și chiar mai de
parte, în Maramureș. Și azi mai 
are pe undeva abonamentul de 
tren. Trăiseră strînrtorați, gri
jile se înmulțeau o dată cu ve
nirea pe lume a fraților mai 
mici. Slănina se termina încă 
în iarnă, pîinea o vedeau rar, 
mai mult mămăligă mîncau. El

se ducea la lucru în pădure. In 
traistă, maică-sa-i punea cîteva 
cepe, mămăligă rece, sare și-un 
cocoloș de brînză cit pumnișo- 
rul unui copil. Pe vremea aceea 
se zicea că mămăligii trebuie 
numai să-i arăți brînza ! învă
țătorul le spusese că din satul 
lor ieșise un mare scriitor, iar 
acesta scrisese o povestire cu 
niște țărani, mînați de nevoi 
să se scoale cu noaptea-n cap 
să prindă trenul din Năsăud, 
către Salva. Chiar le citise 
cum, pînă la urmă, abia 
s-a-ndurat șefui gării să le dea 
bilete în . ultima clipă și tot 
n-au reușit să se suie în tren. 
Ba, bătrînul Nicolae Tabără, 
umilit și batjocorit, s-a ales și 
cu obrajii loviți și plini de 
sînge. Sînt în sat bătrîni care-și 
aduc aminte de scriitor și unii 
au umblat cu el la școală...

Nevasta lui Toader Borda 
tocmai ieșea din casă. El o în
trebă dacă-i gata.

— I-a treia oară că-ntrebi. 
Ca un copil.

— Bine, bine, făcu bărbatul 
puțin rușinat. Vezi și tu...

Femeia vedea bine de tot, 
căci își cunoștea bărbatul. 
Toată foiala lui prin curte, dru
murile în grădină, neastâmpărul 
1 se strecurau și ei în suflet. 
Se întreba, la rîndul ei. dacă 
nu cumva s-a întâmplat ceva 
și nu mai vine...

în pachetul cu de-ale gurii 
așezase și unul mai mic, învelit 
cu hîrtie albă.

— Să i-1 dai lui Vasilică. 
I-am făcut ceva dulce, și este 
și un pui.

De probă. Borda ridică vali- 
joara, cîntărindu-i greutatea.

— Dacă n-o ajunge, am eu 
bani. (Și-aduse aminte însă că 
nu-i nevoie de bani și nici de 
atâtea merinde).

— Ce-or fi făcînd de nu mai 
vin ?

— Las’ c-or veni, o liniști 
bărbatul. Doar așa ne-am înțe
les.

în odaia dinainte era răcoare 
și întuneric. Borda se așeză pe 
canapea, între geamuri, soco
tind că așa, fără a mai pîndi 
de-a lungul șoselei, o să vină 
mai degrabă. O să audă el, nici 
o grijă ! își aprinse o țigară.
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B portiță strigînd :
— Raveică ! N-auzi, tu ? Raveică, ieși 
pînă-afară !

Un dulău lătra smucindu-se în lanț.
— Raveică, n-auzi, tu ?
Ușa casei se deschise și pe prispă apăru o femeie.

Era cu furca-n brîu.
0

0 > o a

— Ce vrei, tu ?
— Vină-ncoace să-ți spun ceva strașnic, tu !
— Spune, fă, spune, că te-aud de-aici 1
— Tu, Raveică, fata lui Zbranca fuge cu fecioru’ 

lui Irinar 1
— Unde fuge, tu ?
— în lume, tu, la Domișoara 1
— Țțțț ! De ce, tu ?
— Se mărită cu el, tu, și-i bucluc mare, tu 1
— Și de ce-i bucluc ?
— Așa, că Zbranca nu vrea s-o dea după a lui 

Irinar, iar Irinar nu vrea s-o aibă de noră că n-are 
zestre, tu 1

— Și?
— Și așa !
— Și Victor ce zice ?
— Ce să zică, tu, zice că lui nu-i trebuie zestre, că 

destul o are pe dînsa, că-/ frumoasă drăcoaica, ce 
crezi 1

— Și ea ce zice ?
— Zice că degeaba se plînge tată-su că el n-are 

casă, că are și încă vilă la Dornișoara, cu izvor în 
cuhnie și alte drăcării 1

— Nu vorbi, tu !
— Zău, tu 1
— Și ? Și ?

— Și uite că fata și flăcăul au băgat actele la 
sfat de vreo două săptămîni, fără știrea nimănui. S-o 
fi înțeles ea cu președintele, că el le-a trimis actele 
prin poștă, și-acum se cunună.

— Taci, tu ! Unde se cunună ?
— La sfat...
— Nu mai spune, tu ! Și moșnegii ce fac ?
— Moșnegii beau amîndoi la bufet de supărare... 

Ai mai auzit, tu, să se ia așa fără zestre și fără voia 
părinților, Raveică ?

— Da’ bine fac, tu Zenovie, bine fac ! Ce le trebuie 
zestre acolo în pădure ?

— Așa-i, ce le trebuie ?! Auzi că el are meserie 
înaltă, tu, e motorist!

-— Ce fel de motorist ?
— Cum ce fel de motorist, tu ? La motoare 1
— Așa, la motoare 1 E bine atunci...
— Da, și zice că asta-i zestrea lor 1
— O fi !
— Cum să nu fie, tu ! Da’ ce zici, tu, de Zbranca, 

tu ? A scăpat ieftin, un sfanț n-a cheltuit cu fata !
— Lasă-1 că și-i cheltuie acuma... I-ai văzut tu 

bînd pe moșnegi ?
— Să știi că ai dreptate, Raveică! Nu i-am văzut 

bînd, dar mă duc fuguța să-i văd !
— Stai oleacă, stai că viu și eu !
—• Da’ repede, tu !
Vecinele porniră în fuga mare, cu cojoacele întoarse 

trase peste cap, spre centru. în drum, mai vestiră și 
pe altele și îndată numărul lor se înmulți. Ajunseră . 
în fața sfatului, se opriră cîteva secunde să vadă 
ce-i pe-acolo și-o porniră repede mai departe, spre 
bufet. Ajungînd, începură să se tocmească :

— Intră tu, Raveică !
— Cum să intru, fa ? Ce să spun ?

— Cere-un chib.rit...
— Numai pentru atîta ?
— Ia și țigări pentru bărbată-tu...
— Nu fumează, tu !
— Ce bărbat mai ai și tu !
■— Ia-i o litră de țuică !
— Nu-i place !
— Vai de mine, pe al meu, dacă n-ar fuma și n-ai 

bea un păhărel, nu l-aș mai ține la casă.
— Zenovie, intră tu !
— A dracului să fiu dacă nu intru !
— Și lasă ușa deschisă s-auzim !
— O las, o las ! Da’ ce cumpăr ?
— Cumpără de un leu zăhărele !
— Bine, tu, cumpăr, tu !
Zenovia intră lăsînd ușa deschisă. Celelalte se 

grămădiră să se uite, să asculte. Dar nu se auzea de- 
cît glasul Zenoviei și al gestionarului.

— Ai zăhărele ?
— Am ! De cît să fie ?
— De-un leu... Da' n-ai vînzăre azi ?
— Slab...
— N-au fost pe-aici ?
— Cine ?
— Zbranca și cu Irinar.
— Au fost.
— Și... unde-s ?
— La sfat... Au luat niște rom ! Să cinstească func

ționarii, după obicei.
-— Așa ?... Lasă, nu-mi da zăhărele...
-— De ce ?
— Așa !...
Zenovia ieși dezamăgită.
— Nu-s aici ! S-or fi dus acasă... Cu-atîta rom 1
— Haideți la sfat ! Or fi acolo !
— Hai!
O porniră din nou la drum, repede, repede, să nu 

întârzie cumva. Dar, abia făcură cîțiva pași, și-i vă
zură pe nuntași ieșind de la sfat. Veneau spre ele.

— Tu, Raveică, îi vezi ?
— Ii văd... Ce facem ?
— Stăm pe loc !
Stătură. Făcură un cerc în mijlocul uliței. Ploua 

mărunt. Dar cui îi păsa de ploaie ? Nuntașii se apro
piau. Erau mulți. Victor Irinar își ținea proaspăta 
soție de mînă. Erau îmbrăcați amîndoi de sărbătoare.
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bț.& ce a trecut pe sub podu
rile albe de beton din șesul 
Pașcanilor, Șiretul parcă ezi
tă in cale, descriind cîteva 
meandre leneșe ca un drumeț

obosit care își caută locul de odih
nă. Dar îmboldit de cine știe ce 
chemare, renunță curînd la sinuo
zități și pornește direct spre malul 
vestic al văii largi izbindu-se ca un 
berbec în Jutăriile Muncelului. în
viorat de luptă, o ia apoi din ce 
în ce mai repede pe sub terasele 
care-i mărginesc avîntul și nu se va 
dezlipi de ele decît ceva mai jos 
de lunca Mirceștilor.

Pe porțiunea aceasta se ambițio
nează parcă să fie apă de munte, 
așternînd paturi de prundiș la va
duri, mușcînd hulpav din malul 
drept și creînd orcane periculoase. 
Nouă, celor din Mogoșești, ne folo
sește frămîntarea asta a Șiretului 
pentru că avem terenurile gospodă
riei pe ambele lui maluri și chiar 
în vatra satului ne face cadou sute 
de vagoane de nisip și balast cărat 
tocmai din măruntaiele munților. 
Ni-1 depozitează sub nas și numai 
că nu strigă: „poftiți, oameni buni, 
duceți-1 în deal**.

Dar și fără invitația lui, colecti
viștii noștri au înțeles ce material 
de preț avem pe prund și în ulti
mii doi ani ne-am ridicat șapte 
grajduri trainice, maternitate pen
tru porcine, puierniță și toate cîte-s 
necesare unei gospodării cu preten
ții ca a noastră. La toate investițiile 
acestea. Șiretul are contribuție nu 
glumă dacă ținem seamă că el ne 
dă nisip, balast, chirpici și lemn 
pentru acoperișuri, așa că avea oa
recum dreptate fîntînarul nostru 
cînd, în adunare generală, a zis că 
cele mai multe zile-muncă pentru 
construcții le-ar merita Șiretul. Oa
menii- au zîmbit atunci, știind că 
fîntînarul, poreclit de sat „Bate-n 
lemn", nu se omoară atît de dragul 
rîului cît vrea să mai scadă din me
ritul celor care au lucrat la con
strucții.

Dar mi se pare că i-a ajuns muș- 
truluiala pe care a primit-o de la 
Neculai Covată. Toată cearta a 
pornit de la cele cîteva care de pă
mînt îngrășat, numit la noi mra
niță, pe care Șiretul, umflat peste 
noapte, le-a luat cu el lăsînd tere
nul curat ca-n palmă.

— Și ce bunătate de mraniță, aur 
nu altceva! — se căina bietul Co
vată privind în vale, spre Hălău- 
cești, parcă s-ar fi așteptat să ză
rească pe undeva minunea lui de 
îngrășămînt.

— Bațe-n lemn, Neculai, se putea 
să fie și mai rău — îl consola fîn
tînarul cu vorba lui obișnuită.

— O să bat în capul tău cel sec 
pînă ți-o veni mintea pe șasiu! Adi
că mai rău ce putea fi?

— Putea să-mi smulgă motorul 
din postament și atunci ce mă fă
ceam?

— Al dracului soi de om mai ești 
și tu. Nu vezi decît interesul și răs-

Din sistemul de irigații al regiunii Banat iace parte și stația de pompare de la Păuliș. De aci o parte 
din apa Mureșului este îndreptată spre ogoarele gospodăriilor de stat și colective din împrejurimi. 
în fotografie : aspect de la montarea unei noi conducte de absorbție.

punderea ta și nimic mai mult. La 
vecin poate să ardă, tu nu te bagi, 
nu te amesteci.

— Eu răspund de trasul apei din 
Șiret și-atît — îi răspunse sec ce
lălalt. Ți-o dau la mînă să faci ce 
vrei cu ea. Mai la urma urmei, las’ 
că merită să pape și el cîteva că
ruțe de mraniță după cîte servicii 
ne face.

— Nu te bagi zici ? Ia să fi fost 
rost de niscaiva zile-muncă sau de 
vreo evidențiere în proces-verbal, 
să vezi ce te mai băgai, ca musca!

Nu se poate să nu fi aflat și dum
neavoastră că gospodăria noastră 
a.rezolvat cu bine problema aduce
rii apei în adăposturile vitelor. S-a 
scris și prin ziare și au fost orga
nizate schimburi de experiență cu

Asta l-a înfuriat de-a binelea pe 
Covată, responsabilul grădinii noas
tre de zarzavat.

— Ce crezi tu, măi, că Șiretul e 
ca tine să umble numai după re
cunoștință și onoruri? Tu, dacă nu 
ești lăudat și nu ieși popîndău în 
fruntea bucatelor te usuci de inimă 
rea, pleznește fierea-n tine de invi
die. Dacă s-ar putea, toți să iasă 
prost, să fie criticați, numai tu să 
fii pomăduit cu laude și citat în 
procesul-verbal. Adică îți cădea 
limba dacă îi învățai pe băieți: 
„Măi, dragii moșului, nu descărcați 
colea în buclă frumusețea asta de 
mraniță că e vreme de ploaie și 
uite apele-s tulburi. Daca se re
varsă, vă ștergeți pe bot de ea.” 
Știai doar că-s plecat pe trei zile 
în delegație, ce era să-mi ții locul?

— Nu m-a însărcinat nimeni. Eu 
nu mă bag unde nu-mi fierbe oala. 
Să iasă cine știe ce și pe urmă să 
răspund?

conducerile altor gospodării, să 
vadă oamenii și de-or găsi că nu-i 
rău, să facă și la ei asemenea in
stalații. Acum, după ce s-a realizat, 
socoteala pare simplă.

Au fost captate izvoarele dintr-o 
văiugă numită la noi chiar așa: 
„Izvoarele**. Apa colectată într-un 
cheson de ciment e urcată cu mo
torul în rezervorul cel mare de la 
grajduri și de acolo, prin cădere, 
circulă ca sîngele prin artere în 
toată gospodăria.

Noi singuri n-am fi putut face in
stalația asta. Ne-au ajutat mecani
cii de la S.M.T., așa că într-o șe
dință specială ai noștri au ținut să 
le mulțumească semetiștilor după 
cum o meritau. S-a înscris și „Ba- 
te-n lemn" la cuvînt. A vorbit des
pre izvoarele captate pe care el le 
știe mai bine decît oricine, doar de 
asta-i fîntînar de meserie și a recu
noscut că s-a făcut o treabă cum 
nu se poate mai bună. Numai că,

jional aveau pelerine de

-mbrăcat-o ca la oraș I 
motorist ?

— Taci, tu, cum să-i dea statul ?
— Are meserie înaltă 1
— Ce meserie, tu ?
— La motoare, motorist 1 Taie pădurea cu moto

rizata 1
— Ia uitați-vă, tu, cum se sărută cuscrii 1
— De
— De
— Ce

ce, tu ? 
bucurie.
fel de bucurie ?

moșnegi ! Is afumați, tu 1

ie ! — le ură mirele. 
- răspunseră ele în cor.

ă...
cu noi la un pahar de

î cheltuială ?
La nuntă așa-i rîndul 1 

;ta 1
rumos !

rate. Intrară la bufet una 
și cu privirile în pămînt 
tencelor. Adică sfioase.
Grigore, cu ce ai mai

zestre, Raveică I

Să te văd sănătos I

lovie 1

tovarășe, de rămas bun I

îndrăzni Zenovia, 
rrnișoara !

une !
i 1j
ii nu numai una !

— El ți-a adus-o, Leonoră ?
— El, da.
— îi frumoasă... Și bondița cu dihor tot el ț>a 

făcut-o ?
— Nu, mi-am făcut-o eu...
— De ce nu i-ai spus să ți-o facă el ?
— De ce să mi-o facă ?
— Așa, că are meserie înaltă !
— Ssst, tu, vezi că tot i-a dat zestre 

bondiță...
— Hi-hi-hi!
— Nu rîde, tu, că te aude 1
— Tu Leonoră, și la Dornișoara cum 

îmbrăcată ?
— Așa cum umblă îmbrăcată inginera 

răspunse mirele în locul Leonorii.
— Auzi, tu ? Ca inginerele 1
— Și de ce ca inginerele ?
— Fiindcă acolo se muncește zdravăn, dar se 

cîștigă bine.
— Și-ai să muncești și tu, Leonoră ?
— De bună seamă c-am să muncesc.
— Țțțț I Să știi că n-are leafă mare....
— Ei, n-are 1 Cum să n-aibă ?
— O fi avînd, tu 1
— Noroc și voie bună, cuscre 1
— Să te văd sănătos, cuscre !
— Raveică, uite că iară se sărută moșnegii 1
— Au dreptate să se sărute, tu Raveică 1
— De ce, tu ?
— N-au bătaie de cap, tu... Ce, ca tata, ori

tată-su... O

ai să umbli

noastră 1 —

a i-a dat zestre socru-su ?

— Au scăpat ușor amîndoi! Dacă le-a dat statul 
zestre...

Ciocniră veseli cu toții. Femeile se strînseră în ju
rul miresei. începură să-i pipăie îmbrăcămintea, pe
lerina de ploaie.

— N-au bătaie de cap, tu... Ce, ca tata, ori ca 
tată-tu ? Să se zbată o viață întreagă să ne facă zes
tre, doar-doar ne-o lua un fecior de bogătan ? S-au 
zbătut degeaba 1 Acu-întraltele stă zestrea și averea ! 
Așa 1

— Așa-i, tu Raveică ! Să trăiți, socrii-mari 1... Și 
mă bucur și eu, zău așa, că am și eu copii 1 Și-oi 
avea și eu noroc ca dumneavoastră... Să mă pot bu
cura de însoțirea copiilor. Că uite și la 
s-or schimbat rosturile.

— Ce-i, tu Zenovie, plîngi ?
— Plîng, tu, de ce să nu plîng ?... 

nu-mi pare rău că plîng...

noi la munte

Și să știi că

(Din volumul de schițe și nuvele 
în curs de apariție Ia Editura tineretului).

„Cicatricea",

I

I

&

a avut el o rezervă, să nu dăm toate 
meritele pe seama mecanicilor ui- 
tînd pe cel de la care a pornit 
ideea. De aceea, el cere să fie trecut 
acolo (arătă spre procesul-verbal 
de ședință) cel care a fost mai în- 
tîi și mai întîi cu ideea.

Toți din sală ne-am uitat unul la 
altul, nedumeriți.

— Și cine a fost cu ideea? — au 
întrebat cîțiva nerăbdători.

— De bună seamă cel care avea 
instalație de apă curgătoare în 
ograda lui încă înaintea colectivei.

în adevăr, „Bate-n lemn" făcuse 
o fîntînă sub mal la „Izvoarele" și 
din ea trăsese un șipoțel în curtea 
Iui, aflată ceva mai jos, pe firul 
văii. Am înțeles unde bate.

— Dacă-i așa, de ce nu ne-ai în
vățat să facem si noi la fel pentru 
grajdurile gospodăriei? — îl întrebă 
președintele.

— Pentru că nu-mi închipuiam că 
apa poate merge așa lesne la deal.

— Zi mai bine, pentru că tu nu 
vedeai decît șipoțelul tău — îi strigă 
Vasile Medelniceru. Pe mine de ce 
nu m-ai lăsat să trag țeavă de Ia 
tine? Uite că acum au toate vitele 
satului apă curgătoare. Te supără?

— Ba din contra — nu se lăsă 
vorbitorul. — Eu cer numai să se 
scrie acolo, negru pe alb, cine a fost 
cu ideea. Atît.

Mecanizatorii de la S.M.T. aflați 
pe primele scaune rîdeau, dar a lor 
noștri le era rușine de pretenția lui 
..Bate-n lemn". De aceea, au scăl
dat-o în glume pînă n-a mai rămas 
nimic din ea.

Dînsul nu s-a lăsat însă și s-a ținut 
de capul conducerii pînă ce l-a tre
cut la pompa grădinii de zarzavat, 
să-i fie de ajutor Iui Neculai.

...Cînd am sosit cu alt transport 
de mraniță jos, Ia Șiret, Covată 
lucra de zor cu oamenii lui, iar ce
lălalt își tot făcea de lucru prin 
preajma lor ca un copil care, după 
ce face șotia, dă tîrcoale locului cu 
pricina.

A intrat în vorbă cu noi.
— Neculai s-a supărat si cam are 

dreptate. Am feștelit-o și pace; în 
schimb o să-l servesc cu apă^cît o 
vrea, ca să-i treacă. Trebuie să hăr
nicim grădina, altfel nu-i chip.

Apoi a sărit pe oplenele căruții 
mele:

— Merg și eu în deal după car
buranți.

Pe măsură ce urci serpentina șo
selei, valea Șiretului apare tot mai 
întreagă, cu linia de argint a apei, 
cu verdele prăfuit al plopilor, cu 
satele așezate de-o parte și de alta 
a ulucului.

— Bună ană Șiretul nostru! — 
se încălzi „Bate-n lemn" _ privind 
în urmă. — Vezi tu, ca să-i_ împace 
deopotrivă pe toți, trece cînd din
coace, cînd dincolo parcă ar zice: 
„uite că vin și la voi, oamenilor, să 
vă ajut".

îmi întinse o țigară și rămase 
apoi pe gînduri, legănîndu-se după 
țăcănitul roților.

Cînd să coboare, spuse, ca și cum 
ar fi fost sigur că ne-am gîndit a- 
mîndoi la același lucru:

— Trec diseară pe la alde Medel
niceru. E sub nivelul meu 
distanță mică. Nu-î păcat 
aibă apă curgătoare?

Mi-am văzut de drum, 
du-mă la „Bate-n lemn" și 
rîrea pe care o luase.

și are 
să nu

gîndîn- 
la hotă- 

___  _ 1 ... . Recunosc:
nentru unul ca el e mult. Că nu-i 
destul o dovedește precauția mea 
de a nu-i trece în această novestire 
numele lui cel adevărat, deși nu-i 
frumos să vorbești despre cineva 
numai în poreclă

AUREL LEON
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> Dacă privim cu ochiul liber o grămăjoară de pămînt sau o picătură
> de apă, avem impresia că în ele nu există nici un iei de viată. Privin- 
? du-le insă mai cu aten[ie la microscop, vom descoperi în ele o lume
> neobișnuită. Ființe vii de diferite forme și mărimi se agită mereu în- 
,> tr-o pai te și în alta de parcă ar tot căuta ceva. Acestea sînt microorga-
> nismele
\ Unele din ele, numite bacterii, au formă sferică sau de bețișoare ;
> altele — de pachețel, de virgule sau de tirbușon etc. Actinomicetele (mi- 
) croorganismeie care iac trecerea între bacterii și ciuperci) au formă de 
S năsturași pufoși colorați în galben, roz, roșu, albastru, violet, cenușiu și 
< cafeniu, iar ciupercile de mucegai au înfățișarea unor fire de păia/en sau 
? a unor pete pisloase de culori diferite.
| In afară de acestea, în sol mai

microscopice cumanimal, adică ființe

din sol au o 
în viața plante-

Microorganismele 
importanță deosebită 
lor și animalelor, așa încît pe drept 
cuvînt se poate spune că fără ele 
nu ar putea exista viața pe pămînt

Știm, de pildă, că plantele verzi își 
prepară hrana în frunze din sărurile 
minerale pe care 1- iau din sol o 
dată cu apa și din bioxidul de car
bon din aer. sub acțiunea razelor so
lare Dacă aceste substanțe ar fi fo
losite de către plante an de an fără 
a mai fi înlocuite, ar însemna că 
după un anumit timp solul ar fi se
cătuit complet de substanțe nutriti
ve și în acest fel nu s-ar mai putea 
produce o vegetație nouă.

De asemenea, în fiecare an, prin 
moartea plantelor și animalelor, în 
sol și la suprafața lui se adună mari 
cantități de resturi 
cini, frunze, crengi, 
aceste resturi s-ar 
tenit și nestînjenit 
mîntului, fără îndoială că ele ar înă
buși în scurtă vreme orice vegeta
ție Aceasta nu se întîmplă însă în 
natură, deoarece resturile de plan
te și de animale sînt descompuse 
mereu de către microorganisme 
le prefac în substanțe minerale 
ple ce pot fi din nou folosite 
către plante

în fiecare gram de sol sînt_
lioane și chiar miliarde de microor
ganisme. Aici putem găsi celule sfe
rice de azotobacter care se îndreap-

vegetale (rădă- 
oase etc.). Dacă 
depozita necon- 
la suprafața pă-

care 
sim- 

de

mi

de carbon ce se degajă în aer și care 
este luat apoi din 
prin frunze. Prin 
resturilor organice sub acțiunea a- 
cestor bacterii se realizează o canti
tate de 15 tone bioxid de carbon la 
hectar. Asimilînd această cantitate 
de bioxid de carbon, plantele pot 
produce aproximativ 50 de tone 
masă verde. Introducînd în sol îngră
șăminte (gunoi de grajd), cantitatea 
de bioxid de carbon crește ajungînd 
cel puțin la valoarea dublă.

Azotul este elementul cel mai 
necesar care intră în alcătuirea pro
teinelor (proteinele constituie partea 
cea mai importantă 
fără de care viața 
exista) din corpul 
malelor.

în natură, azotul 
cantități foarte mari 

•Uzina vie' dintr-o fărimitură de sol... resturile vegetale și 
rul din sol și din atmosferă. Sub a- 
ceastă formă, însă, plantele nu-1 pot 
folosi. Și de data aceasta tot micro
organismele sînt acelea care inter
vin și rezolvă problema. Astfel, 
după ce resturile vegetale și animale 
ajung în sol, în jurul lor se adună 
o mulțime de bacterii, ciuperci și 
actinomicete care le distrug bucățică 
cu bucățică pînă nu se mai cunoaște 
nimic din ceea ce a fost. Microorga
nismele care declanșează acest pro
ces se numesc amonificatoare, iar 
procesul se numește amonificare, 
deoarece produsul principal final 
care rezultă este amoniacul.

Plantele nu pot folosi imediat toa
tă cantitatea de amoniac rezultată 
din amonificare. Mai mult decît atît, 
pentru unele plante amoniacul este 
otrăvitor. Dacă solul este afinat și 
bine aerisit, amoniacul în prezența 
aerului este transformat de către a- 
numite bacterii (bacteriile nitrifica
toare) pînă la formarea sărurilor cu 
azot: nitrifi și nitrafi care pot fi

exîsîă și microorganisme din regnul 
sînt protozoarele etc.

cunosc doar urmele. Prin stratul sub
țire de apă care căptușește pereții 
spațiilor din sol se mișcă în căutarea 
hranei o mulțime de bacterii (diato- 
mee și protozoare), Astfel, în jurul 
fiecărei fărîme de gunoi, fiecărei ră-

nou de plante 
descompunerea

a materiei vii 
n-ar mai putea 
plantelor și

se găsește 
acumulat 

animale, în

MICROORGANISMELE
ROLUL LOR

AGRICULTURA
viermișor existădăcini sau fiecărui

o forfotă neînchipuit de mare. Deo
sebit de bogat în microorganisme 
este gunoiul de grajd bine putrezit.

Din această scurtă plimbare prin
tre glomerulele solului, constatăm că 
pămîntul este o gigantică „uzină vie” 
în care milioane și miliarde de lu
crători iscusiți lucrează necontenit 
pentru pregătirea hranei necesare 
plantelor

La prima vedere s-ar părea că, în 
sol, microorganismele se mișcă la 
întîmplare. în realitate, însă, fiecare 
grup de microorganisme își are un 
rol bine determinat.

I
I

I

A. Diverse plante unicelulare (diato-
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ani-

în 
în 

ae-

I Microorganisme din regnul vegetal, 
mee). B. Ciuperci microscopice.

nu 
de

a-

tr-un sol lucrat necorespunzător 
se găsesc decît circa 4 milioane 
microorganisme.

în afară de microorganismele 
mintite, în sol mai există bacterii
care prind moleculele de azot din 
aerul ce pătrunde printre glomeru
lele solului și îl fixează în corpul 
lor (bacteriile fixatoare de azot), mi
croorganisme care pregătesc substan
țe stimulatoare pentru creșterea plan
telor precum și microorganisme care 
prepară substanțe de tipul penicili
nei și streptomicinei cu care plantele 
se apără împotriva altor microorga
nisme dăunătoare.

Rolul microorganismelor fixatoare 
de azot este deosebit de important 
pentru creșterea și dezvoltarea plan
telor. Astfel, bacteriile Azotobacter 
chroococcum fixează anual în sol 50 
de kilograme azot la hectar, iar bac- 
teriilj Rhizobium leguminosarum — 
între 80—120 kilograme azot la hec
tar.

Pentru reținerea unei cantități mai 
mari de azot în sol, au fost prepa
rate din aceste bacterii îngrășăminte 
bacteriene : Azotobacterinul și Nitra- 
ginul. Prin folosirea Azotobacterinului, 
de pildă, s-a obținut o creștere mai 
viguroasă a plantelor, o rezistență 
mai mare față de boli și o scurtare 
a perioadei de vegetație. Sporurile 
de recolte obținute au fost de ase
menea remarcabile.

Rădăcină de soia cu nodozități.

ușor asimilați de către plante. Cînd 
solul nu este bine lucrat, arat și a- 
fînat, aerul nu poate pătrunde în el, 
iar fără aer bacteriile nitrificatoare 
nu pot prepara sărurile de care au 
nevoie plantele. în acest caz, în sol
se acumulează mult amoniac și hi
drogen sulfurat care otrăvesc plan
tele. Mai mult decît atît, în lipsa ae
rului intră în acțiune o grupă de 
microorganisme numite denitriiica- 
toare care descompun amoniacul 
pînă la azot elementar ce se degajă 
în aer și este astfel pierdut pentru 
plante. Iată de ce este necesar ca 
pămîntul să fie cît mai bine lucrat 
pentru a asigura microorganismelor 
folositoare posibilitatea să-și desfă
șoare activitatea în cît mai bune 
condiții.

Pentru a înțelege și mai bine ce 
rol mare are lucrarea solului în con
diții optime pentru viața microorga
nismelor, e de ajuns să arătăm că în
tr-un sol bine lucrat pot fi găsite 
pînă la 200 milioane de microorga
nisme la un gram, în vreme

Microorganismele au un rol con
siderabil în viața plantelor și în spo
rirea producției agricole. Cu cît nu
mărul lor este mai mare în sol, cu 
atît și procesele de pregătire a hra
nei plantelor sînt mai intense, rezul- 
tînd o cantitate mai mare de sub
stanțe nutritive. De aceea, pentru a 
contribui la sporirea numărului de 
microorganisme din sol și totodată 
pentru a le pune la dispoziție mate
rial de transformat, se introduc în 
sol gunoiul de grajd, îngrășămite mi
nerale sau alte resturi de legumi
noase, paie etc.

ce în-

G. CURTICĂPEANU 
asistent la Institutul agronomic 

„Nicolae Bălcescu" — București

$ T I A T
mare...într-un sol cu umiditate 

bacteriile de nodozități se dezvoltă 
mult mai puternic ca în unul cu 
umiditate scăzută ? Astfel, într-o 
experiență făcută s-a constatat că 
un gram de cernoziom cu 30 la sută 
umiditate are numai 2 milioane de 
bacterii de nodozități, în vreme ce, 
în aceeași cantitate și calitate de 
sol, cu o umiditate de 50 la sută, 
numărul bacteriilor a 
milioane.

ajuns la 433

I € A
unele calcule făcute de 
de știință, plantele de pe 
glob pămîntesc au nevoie

I tă spre o algă moartă. Alături, alte 
bacterii iniei în formă de bețișoare 
se plimbă de-a lungul unui filament 
de ciupercă, care la rîndul ei a des
compus o rădăcină din care se mai

Unele bacterii lungi și subțiri nu
mite bacterii celulozolitice se în
dreaptă întotdeauna spre resturile de 
crengi și frunze din care descompun 
celuloza, punînd în libertate bioxidul

...la o recoltă bună 
sol se pot înmagazina 
gur ari aproximativ 150—160 kg. de 
azot ?

de trifoi, 
într-un

în 
sin-

...după 
oamenii 
întregul 
anual de aproximativ 400 milioane 
tone de azot, iar de carbon — de 
20—40 ori mai mult ?

...amendarea terenurilor acide cu 
var duce la sporirea simțitoare a 
numărului de bacterii din sol? Dacă 
într-.un gram de sol acid nu există 
înainte de aplicarea amendamentu
lui cu var mai mult de 7.000—10.000 
de bacterii, după aplicarea acestuia, 
numărul bacteriilor poate crește 
pînă la 2,5—3 milioane, ceea ce este 
deosebit de important pentru acti
vitatea vitală a plantelor.
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• Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă, în
cheiat la Moscova, continuă să stea în centrul vieții inter
naționale. Popoarele iubitoare de pace din lumea întreagă 
apreciază favorabil Tratatul și își exprimă speranța că in
tr-un viitor apropiat se vor realiza noi progrese pe calea 
destinderii încordării.

Tratatul, a fost pînă acum semnat de numeroase țări. Cu 
prilejul semnării Ia Moscova a Tratatului de către repre
zentanții țării noastre, ministrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, tovarășul Comeliu Mănescu, a spus printre altețe: 
„Republica Populară Romînă, alături de celelalte țări so
cialiste, și-a adus și își va aduce și pe viitor întreaga sa 
contribuție la rezolvarea problemelor vitale pentru cauza 
păcii. Considerăm că Tratatului din 5 august vor trebui să-i 
urmeze alte măsuri eficace în direcția îndepărtării perico
lului de război, a consolidării păcii, securității internațio
nale".

Evenimentele din Haiti
Mica republică Haiti, situată 

pe insula cu același nume din 
Marea Caraibilor, este in ulti
ma vreme arena 
mente sîngeroase. 
detașamente 
conducerea
Cantave au 
riul haitian.
inteze spre Port au Prince, ca
pitala țării, unde dictatorul 
Duvalier, de teama insurgenți
lor și-a fortificat palatul și a

unor even;-
Mai multe 

de insurgenți, sub 
generalului Leon 
pătruns pe terito- 
încercînd că îna-

z
O
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• Consiliul de Securitate a adoptat la 7 august o re
zoluție care condamnă politica de apartheid promovată 
de guvernul rasist din Republica Sud-Africană. Prin
tre prevederile rezoluției se numără cererea ca gu
vernul sud-african să abandoneze politica de discri
minare, să elibereze toate persoanele întemnițate sau 
supuse altor restricții pentru opoziția lor față de po
litica de apartheid. In mod solemn, Rezoluția cere tu
turor statelor să pună capăt imediat vînzării și trans
portului de arme, muniții de toate tipurile și vehicule 
militare către Republica Sud-Africană.

Pentru această rezoluție au votat 9 delegații, iar 
două (Anglia și Franța) s-au abținut. Semnifica
ția acestor abțineri ? Armamentul furnizat guvernu
lui lui Verwoerd aduce mari profituri la care trustu
rile nu vor să renunțe. însuși Jim Fouche, ministrul 
de război sud-african i-a liniștit de curînd pe rasiști, 
vorbind de contractele pe baza cărora Anglia livrează 
și va continua să le livreze armament. „Partidul con
servator aflat la putere în Anglia, a fost întotdeauna 
rezonabil în problemele de acest gen", arăta Fouche.

Rezoluția Consiliului de Securitate a găsit ecou 
printre oamenii cinstiți de pretutindeni. Muncitorii 
portuari din Aarhus (Danemarca) au refuzat să des
carce o navă vest-germană care transporta mărfuri 
din R.S.A. Chiar un ziar britanic conservator cum 
este Daily Mail dezaprobă atitudinea avută de repre
zentanții britanici în discuțiile din cadrul Consiliului 
de Securitate și cere primului ministru să condamne 
printr-o declarație publică politica de discriminare 
rasială practicată în Republica Sud-Africană.

'=== O rA T t A N rC

-jAarea 
^Caraibilor

nia publică mondială a aflat cu 
indignare de multă vreme.

Acum vreo 150 de ani haiti- 
enii i au alungat 
pe colonialiștii 
clamîndu-și țara 
dependentă Dar 
rămas vorbă goală, fiindcă din 
ghiarele colonialismului fran
cez. țara a nimerit sub călcîiul 
S.U.A, care a instaurat acolo 
dictatura marionetelor sale. 
Din 22 octombrie 1957, poporul 
haitian cunoaște sîngeroasa 
dictatură a lui Franțois Duva
lier, sub domnia căruia „teama, 
sărăcia, și ignoranța bîntuie în 
Haiti", cum scria recent ziarul 
nerd american „New York He
rald Tribune". în Haiti nu exis
tă statistici pe care să te poți 
baza, dar turiștii care au avut 
curiozitatea să viziteze insula 
au observat că „cuvintele «mi-e 
foame» sînt pe buzele tuturor" 
cum, nota un corespondent al 
săptămînalului englez „New 
Statesman*. Economia naționa
lă a insulei Haiti este înapo
iată și în stare de paragină, 
industrie aproape nu există 
iar agricultura este în decăde
re Haiti este o țară a fricii, 
unde nu poți să știi niciodată 
cînd vei fi arestat, băgat în 
cele mai fioroase închisori, 
schingiuit, deținut fără judeca
tă. „Pămîntul fiilor și fiicelor

de pe insulă 
francezi, pro 
republică in- 

proclamația a

insulei Haiti strălucește ca o 
ptea frumoasă nestemată și 
nu-ți vine să crezi că în mij
locul unor asemenea frumuseți 
pot prinde rădăcini suferințele 
și mizeria..“ nota scriitorul 
progresist haitian Jagues Ale
xis, întemnițat la Palatul na
țional din Port au Prince. (A- 
ceasta este o închisoare spe
cială înființată de Duvalier 
chiar sub palatul său și pe care 
dictatorul o vizitează personal 
pentru a se desfăta cu priveliș
tea chinurilor îndurate de de
ținuți)

Considerîndu-1 prea compro
mis în ochii opiniei publice, 
S.UA. a încetat să acorde aju
tor economic și militar lui Du
valier, deși pînă acum el s-a 
bucurat din plin de dărnicia 
patronilor săi din S.U.A. în 
decurs de 5 ani Duvalier a pri
mit ajutoare în valoare de 
peste 30 milioane de dolari, 
cheltuiți în mare parte pentru 
achiziționarea de arme Nu 
este însă pentru prima oară 
cînd colonialiștii, urmărind să 
salveze o „dictatură", preferă 
să sacrifice un dictator. Pînă la 
urmă însă, poporul haitian va 
fi acela care 
timul cuvînt, 
de dictatori.

își va spune ul- 
iar el este sătul
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soarta lnva- 
venlte relatau în 

zile despre înaintarea 
coloane de insurgenți 
regiunea orașului Cap 
precum și despre întă-

însă,
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Actul tău de deces
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de 
re- 

Din 
ne- 
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situație normală. Astfel Nelson

Lincoln : — Destul, strigoiule I
l-am semnat încă de acum un secol... tIMOCI

• Cu putină vreme înainte postul de radio Bagdad a făcut 
o mare zarvă în jurul cuceririi de către trupele irakiene a 
unui sat kurd, Barzan, urmărind de fapt să ascundă înfrân
gerile suferite în sectoarele principale. In regiunea orașu
lui Ravanduza, partizanii kurzi au reușit să blocheze intr-o 
trecătoare cîteva batalioane ale trupelor irakiene. Pentru 
eșecurile suferite pe front autoritățile se răzbună pe popu
lația kurdă pașnică, bombardînd satele, incendiind recol-

concentrat mari forțe armate. 
Paul Verna, conducătorul Uniu
nii democratice naționale a exi- 
laților haitieni aflați în Repu
blica Dominicană a declarat că 
invazia exilaților haitieni „con- 
stitue punctul culminant al unor 
pregătiri care au durat trei 
ani".

In legătură cu 
ziei, știrile 
primele 
a două 
pînă In 
Haitien,
rirea grupului inițial al insur
genților cu un mare număr de 
voluntari haitieni. Corespon
denții agențiilor de presă occi
dentale anunță acum încetarea 
luptelor. După alte surse 
grosul forțelor de invazie 
retras în munți, unde vor 
tinua acțiuni de guerilă.

Dar dacă asupra invaziei nu 
se cunosc lucruri precise, asu
pra situației mizere a majorită
ții locuitorilor și a terorii de
șănțate ce domnește aici, opi-

Mizeria și-a pus 
pecetea pe chi
pul acestui copil 
din Republica 
Sud- Africană 
condusă de 

sistii albi

Astfel a caracterizat agenția de presă ame
ricană „Asociated Press" problema segrega
ției rasiale din S.U.A. Sînt aproape 20 de luni 
de cînd mișcarea de eliberare a negrilor a- 
mericani s-a impus cu o vigoare necunoscu
tă înainte. în deosebi din lunile aprilie și 
mai ale acestui an se poate distinge clar o 
cotitură în evoluția acestei mișcări. Nu este 
vorba numai de caracterul furtunos al de
monstrațiilor care au loc, ci de faptul că 
populația de culoare din S.U.A. a intrat în 
ofensivă pentru cucerirea drepturilor sale. 
Chiar o organizație cum este Asociația na
țională pentru progresul populației de cu
loare care a avut înainte un caracter mode
rat, combătînd discriminarea negrilor mai a- 
les prin propagandă sau prin diferite acțiuni 
juridice, acum, datorită presiunii exercitate 
de jos, și-a revizuit metodele de luptă.

Deosebit de dîrze sînt acțiunile care se în
dreaptă împotriva segregației la angajarea 
în muncă și în privința salarizării. Se știe 
de exemplu că salariile negrilor, pe tot cu
prinsul S.U.A., sînt mai mici decît ale albi
lor. Potrivit datelor Biroului american 
statistică, salariul mediu al unui negru 
prezintă 55 la sută din salariul unui alb. 
aceeași sursă se cunoaște, de pildă, că un 
gru care a absolvit un colegiu se poate 
tepta la un salariu mai mic decît al unui 
angajat alb care a absolvit o școală de 3. cla
se. 80 la sută din elevii negri care au absol
vit 8 clase nu se pot încadra decît ca mun
citori necalificați.

Se pare însă că oficialitățile consideră o a-

semenea ........ ___
Rockefeller, guvernatorul statului New-York, 
a calificat drept o „revendicare absurdă" ce
rerea manifestanților de a se asigura negrilor 
condiții egale cu albii la angajarea bra
țelor de muncă pe șantierele de construcție 
din acest oraș. Trebuie să înțelegem de aici 
că în concepția guvernatorului situație fi
rească este atunci cînd demonstranții negri 
sînt arestați și maltratați, cînd împotriva lor 
se folosesc cîinii polițiști sau bice electrice 
dintre acelea cu care se mînă vitele, din mo
ment ce a-ți cere drepturile pentru el în
seamnă ceva „absurd".

Totuși, chiar domnul Rockefeller a fost ne
voit să anunțe că va admite ca un număr 
restrîns de negri să lucreze pe șantierul 
construcții al unui spital din New-York. 
ceasta însă după săptămîni și săptămîni 
manifestații, pichete etc. ale populației 
culoare. Guvernatorul statului New-York 
poate însă consola că nu este singurul care 
a fost nevoit să cedeze. In orașul New-Or- 
leans, statul Louisiana, autoritățile federale 
au ordonat prin hotărîri judecătorești des
ființarea practicilor rasiale în toate parcuri
le, terenurile de sport și restaurantele din 
oraș. în orașul Charleston, statul Carolina de 
sud, 87 de patroni au fost nevoiți să declare 
că renunță la discriminarea rasială dacă ne
grii renunță la boicot. Asemenea fapte sînt 
acum numeroase. Negrii din S.U.A. sînt însă 
hotărîți să continue lupta pînă la deplina în
lăturare a discriminării rasiale.

In S.U.A continuă manifestațiile cetățenilor de 
culoare care cer să se respecte proclamația care 
abolește sclavia și segregația rasială.
acum
S.U.A..

semnată
100 de ani de președintele de atunci ai 
Abraham Lincoln

S.UA


Zice baciu
mai frumos

Dar ți Baciu. 
Inima să tl-o 
Cînd P nunta 
Bactu «coate

bine știe 
tmbie.
mat tn toi, 

ziceri noi:

— Mădulare sănătoase 
Le-ai cuprinde tn mătase. 
In fuioare de alint 
în cuvinte de argint—

cu zîmbetui...

Ce-i pe lume

Si duc cară
vîrfuite

Auzit de la Pasca Ana, 
din Petroșani — Hunedoara, 
de TON MARINESCU.

Auzit tn comuna Bălti» 
tești. raionul Tg. Neamț 
regiunea Bacău de IOAN 
APETROAEI.

Stat, mtndruțo. ou-1 goni 
Aripa nn-1 osteni 
Că-si resfiră penele 
Ca tine

Qi*

In comuna Drăcșani, 
Roșiorii de Vede,

Țt-e mai sigur umbletul 
Cînd te-atuți

Mădularele bolnave 
Oblofește le cu snoave. 
TÎIcurt șt tnvătătnri. 
Strigături șl-mpnnsăturt— 
Cicerone THEODORESCU

Crești, pddure
Crești, 
Numai 
Loc de
Să mă
S-o găsesc lîngă fîntînă 
Ca și-acum o săptămină 
Și să-mi fie ajutoare 
Colea pe semănătoare.

pădure, te îndeasă, 
să-mi lași loc de casă 1 
casă, loc de cale, 
duc la mîndra-n vale,

Frunză verde de rogoz 
Ce-i pe lume mai frumos t 
Frunză verde razachie, 
E frumos ce-mi place mie 
Prin fîneața de căline. 
Merge bădița cu mine 
Eu cu furca, el cu coasa 
Strîngem iarba ca mătase. 
Cu vecinii, cu tot satul 
Că e coasa ș-adunatul.

Auzit în comuna Vlădeștf, 
raionul Rm. Vîlcea, regi»» 
nea Argeș, de L L ALB» 
XANDRESCU,

Foaie verde-a lămîiții.
Vrem să-i facem vtrf căpițiL 
»- Sul, bădiță, pe căpiță.
Eu mă-mpiedic tn altiță. 
t— Ba ne suim amîndoi. 
*— Cade căpița cu noi 1 
— Sul, bădiță pe căpiță 
Cînd vii |os îti dau guriță

Treci dorule
pajiștea

Foaie verde de rogoz.
Ce-i pe lume mal frumos 1 
Foaie verde razachie — 
Lucrul tn gospodărie 
Cu badiul ce-mi place

Frunză verde frunză-n dungă 
Cît a fost vara de lungă 
Nici n-am dat o oaie-n strungă 
Cît fu vara de văroasă 
M-am purtat mal mult

pe-acasl 
Pe la stînă pe suhat 
Ia. cu frișca cît am dat 
Bacii nu știu ce să creadă: 
„Bre, mai dă pe la brigadă 
Tu nu știi că cine șade. 
Toamna nu prea blne-1 cade î"

Merg eu la gospodărie 
Plată să-mi facă și mie. 
(Toți duc cară vtrtaltei 
Zilele-muncă muncite). 
Ml-a venit șt mie rindul —• 
Fuge sub mine pămtntul I 
Și cerul cade pe mine 
De necaz și de rușine 1 
Acum văd că ..cine șade. 
Tomna nu prea bfne-i cade", 
C-așa-f la gospodărie — 
Dacă lucrl. aL bădle.

Inimă de ce te zbați 
Și tu, dorule, ce cati I 
Inima-mi arde de dor 
Că Iubesc un puișor 
Șl mi-i draga deopotrivă 
Că-I fruntașă-n colectivă 
Nu știu, dorule. ce ai 
Tot Ia Inimă de-mi stal. 
Eu te dau pe ușă-afară 
Tu te-așezi la inimioară 
Greu ca și piatra de moară 
Cînd nu-l puiul lîngă mfM 
Orice-as face, nu ml-i bine. 
N-are cine mă mîngtie. 
Pare ulița pustie.
Treci, dorule, pajiștea 
Să nu-ți mai găsesc urma. 
Treci dorule. văile 
Să nu-ți aud numele 1

Auzit în comuna 
cant, raionul Tg. 
regiunea Bacău, de ION 
APETROAEI.

Neamț,

Copilita
cu părinți

Auzit de la Anlca Cri*» 
tea din comuna Bucium, z* 
ionul Tg. Ocna, regiunea 
Bacău, de ION DRAGOMHC

sprtncenele.

Auzit
raionul ___  __
regiunea București. de N. 
BAROANA

Cucui
Zboară cucul spre pădure 
Cu trusa oîină de urare. 
Murele sini coapte, bune 
Dar n-are nude te pune, 
le-ar oune oe-o rămurea 
SI se teme c-or cădea.

Fețișoara 
vecinii

Copilită cu părinfi 
La ce, neică, te măriți t
— Da’ nu mă duc pesta țară, 
CI Ia dragul care-mi ară
La ogor adine de vară. 
Și ml-i ară cu mașina 
Să lasă albă făina.
— Dorul de părinții dragi
De te-ncearcă. ce-ai să fad I
— Ba dorul nu mă răpune 
Că nu mă duc peste lume. 
Ia, colea, a treia casă 
Și-oi fi cu mtndrul la masă 
Să ciocnesc pahar cu vin. 
In sănălatea-l să-nchin
Că el mină Pe tractor 
S-avem roadă pe ogor 
Ici In colectiva noastră 
Floare-nflorită-n fereastră—

Fețișoara vecinii 
Șede-n fundul grădinii 
Și plivește floricele 
Să o îndrăgesc cu ele. 
— Vecină lele vecină 
Cheamă-ti fata din grădină 
N-o lăsa-ntre flori să șadă 
Că-i de lucru la brigadă 1 
Florilor ie dele pace 
Că s-or prinde și s-or face, 
Că mal mult ol îndrăgi 
Cînd la muncă a veni 
Și-om avă tn colectivă 
Zile-muncă deopotrivă

Auzit tn Văleni, regiunea 
Maramureș de CHIRA VERA’

Auzit în comuna Podul 
Pitarului, regiunea Bucu
rești, de ION SOCOL.

Neică, ochii 
negrișori...
Bate cucul din aripă 
Rtde șefa de echipă
— Neică ochii negrișori 
Fă-ml-t mie vtnzătoril 
Gura, floare 
De vîlvoare, 
Fă-mf-o mie vtnzătoare I
“ Foaie verde stmlnic. 
De vtnzare n-am nimic. 
Ochii șl cn gura mea 
T-aș sefitmba cu dumneata 
După ce ne-otn cunună

Drag îmi ești 
Ionica, drag-
— Drag îmi ești. Ionică, drag 
Seara cînd îmi vfl ta prag. 
Ziua luncile măsor 
Cn ocffl negri pita! de do». 
Ori eștt, bade, supărat 
Ori tractorul fl-e stricat 1 
“ tua-I-ar naiba de tractor. 
Că n-ascultă de-al meu dori 
Ml se strică unde vrea, 
NIctodată-n poarta fa. 
Să Ieși pîn’ Ia pălimar 
Tu să rizl. eu să-1 repar

Folclor argeșean auzit de A. IORDACHE.

Face-m-aș
floare-nfloritd
Cînd e vara însorită. 
Holda de !Jrîu ptrguită, 
Face-m-aș floare-nflorltă 
In calea bade! ivită. 
Si tar verde de snlfină. 
Cînd trece el pe combină 
Să mă vadă, să mă la. 
Că mai tare-o recolta 
ta piepta-1 de m-o purta 1
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