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Al UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE

Lucrurile mari care se bizuie 
pe înțelepciunea colectivă și 
pe puterea cea mare a mul
țimii, au trăinicie. Ele tre

zesc în oameni sentimentul demnită- 
—. ții, al siguranței și o dată cu acestea 
J al răspunderii fiecăruia pentru tot 

ce s-a înfăptuit și se va mai înfăp
tui. Acesta este și înțelesul dezbate
rilor la primul Congres al Cooperati
velor Agricole de Producție.

Măsurile inițiate de Partidul Co
munist Român cu consultarea largă 
a specialiștilor, președinților de coo
perative agricole, brigadierilor și șe
filor de echipe, a cooperatorilor au 
căpătat aprobarea unanimă. Ca 
atare, aceste măsuri, temeinic chib
zuite, înmănunchează alături de în
țelepciune și experiență, hotărîrea 

*jde a face pîinea noastră mai bună, 
Satul mai frumos și mai vesel, viața 
mai îmbelșugată și țara mai înflori
toare. In această consultare cu ma
sele largi populare, in această strin- 
să legătură a conducerii noastre cu 
poporul făuritor de bunuri materiale 
și spirituale constă însăși esența de
mocrației noastre socialiste.

Cel dintîi Congres al Cooperative
lor Agricole de Producție a scos în 
evidență cu limpezime modul în 
care clasa noastră muncitoare în 
alianță cu țărănimea și-a îndeplinit 
și își îndeplinește înalta misiune de 

< rezolva problema agrară. Totodată 
■* Congresul a subliniat cu argumente 

de necombătut forța și dinamismul 
agriculturii noastre cooperatiste și a 
stabilit cu claritate măsurile ce tre
buie luate pentru dezvoltarea și în
florirea satului, în lumina celui de 
al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, măsuri ce cores
pund pe deplin cerințelor etapei 
actuale. Doritorilor de cifre și fapte 
le stau la indemînă documentele și 
bilanțurile anuale și pe etape. Să le 
wudiem și să admirăm minunata 
noastră economie socialistă. Să ne 
oprim asupra coloanelor care arată 
că acum sintem in stare să realizăm 
întreaga producție industrială a 
anului 1938 în numai 5 săptămini. 
Să ne amintim că, în ciuda influen
ței factorilor naturali nefavorabili, 
agricultura a produs în anul trecut 
12 milioane 600 mii tone de cereale 
— cea mai mare producție din is
toria țării noastre — că s-au obți
nut însemnate sporuri la producția 
de carne, lapte, lină și ouă. Vechea 
noastră țarină, secătuită și jefuită 
secole la rînd a fost trezită la viață 
nouă și asta a fost cu putință numai 
datorită politicii înțelepte a partidului 
de mecanizare și chimizare a agricul
turii, de introducere a soiurilor de 
plante cu înaltă productivitate și folo
sirea pe scară tot mai largă a științei, 
la care se cuvine să adăugăm admi
rabilul fond de organizatori pricepuți 
și talentați, formați la școala agricul
turii noastre socialiste.

Cînd spunem satul socialist, avem 
imaginea unei localități cu ținuta în
grijită, ale cărei podoabe vegetale se 
îmbină atît de armonios cu cele 
meșterite din piatră, cărămidă, țiglă 
și lemn. Și mai avem marea satis
facție de a arăta că in ultimii 15 ani 
s-au construit la sate, din fonduri 
proprii peste un milion de case, că 
la fiecare 4 familii țărănești una s-a 
mutat în locuință nouă. Urmașii 
desculților, obidiților de tot felul 
și-au cumpărat în anul trecut, nu
mai prin magazinele sătești, mărfuri 
în valoare de 16 miliarde, 600 
milioane lei. Comparați aceasta cu 
faptul că în 1932 datoriile țăranilor 
cu pămînt puțin se ridicau la peste 
37 miliarde lei, ceea ce însemna, în 
medie, o datorie de 6 000 lei la hec
tar !

Țărănimea cooperatistă a demons
trat practic că a devenit cu ade
vărat stăpîna pămîntului și că acest 
pămînt ii dă după cum știe să-i 
ceară. In Tîrzii Hușilor se arată 
darnice pînă și coastele și ripile.

Băștinașii, azi gospodari de frunte, 
le-au plantat cu viță de vie și pomi 
și acum, acolo unde nici oaia n-avea 
ce să pască, se scot cîte 11 mii de 
kilograme de struguri de pe fiecare 
hectar. La Sîntana Crișanei se cul
tivă porumb, sfeclă de zahăr și le
gume pe 340 hectare irigate obți- 
nind cîte 7103 kg porumb boabe și 
48 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. 
Și doar se știe că prin partea locu
lui nu există un firicel de apă 
curgătoare. Cum au izbutit să facă 
această treabă a arătat-o pe larg, la 
Congres, președintele cooperativei a- 
gricole, Gheorghe Goina, Erou al 
Muncii Socialiste. A vorbit cu com
petență și cu dorința fierbinte de a 
împărtăși tuturor celor aflători în 
sală din experiența lor. Oamenii au 
învățat să meargă la esența faptului 
de viață, care dă putere de convin
gere, că înțelepciunea constă in a 
ști ce să propui, dar și să arăți 
căile de rezolvare, să dovedești 
inițiativă și îndrăzneală.

CL. MUNTEANU

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

I. Noi, delegații prezenți la Congresul de constituire a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole, reprezentanți ai cooperativelor agricole de pro
ducție, ai uniunilor raionale, orășenești și regionale ale cooperativelor agri
cole, potrivit prevederilor statutului uniunilor aprobat de Congres și pe 
baza hotărîrilor de afiliere adoptate de conferințele uniunilor regionale ne 
asociem în Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole din Republica So
cialistă România, pe care o constituim astăzi 9 martie 1966.

II. Scopul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole este unirea efor
turilor cooperativelor agricole de producție din Republica Socialistă 
România pentru aplicarea politicii Partidului Comunist Român de creștere 
a producției agrioole vegetale și animale, de dezvoltare continuă a agricul
turii socialiste, pentru ridicarea bunăstării țărănimii, satisfacerea nevoilor 
economiei naționale și ale întregului popor.

Uniunea Națională a Cooperativelor sprijină cooperativele agricole în 
organizarea și desfășurarea întregii lor activități, in lărgirea, consolidarea 
și apărarea proprietății cooperatiste și in creșterea continuă a conștiinței 
socialiste a țărănimii. _

III. Sediul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole este în orașul 
București.

IV. Patrimoniul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole este con
stituit potrivit prevederilor articolului 35 din statut.

V. Durata Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole este nelimitată.(Continuare în pag. a 6-a)
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ZI PLINĂ
LA CĂMINUL 
CULTURAL
De curind căminul cultural din comuna noastră a cunoscut o zi plină. Coope

ratorii au primit in mijlocul lor oaspeți prețuiți: pe scriitorii Letiția Papu 
și Vasile Iosif. Atmosfera caldă, apropiată, născută de la primul contact 

intre cititori și scriitori a făcut ca asemenea manifestări să mai fie solicitate de 
cetățenii satului nostru.

Participanții au ascultat cu profundă emoție poeziile Copilul luptătoarei, 
Inscripție pe coaja unei portocale, Plinea, recitate de chiar autoarea Letiția 
Papu. Scriitorul Vasile Iosif a citit din versurile sale și apoi un fragment umo
ristic din romanul aflat in lucru, intitulat Valsul miresei.

Apoi cititorii au pus Întrebări scriitorilor, au vorbit despre cărțile pe care 
le-au citit sau ar dori să le citească, au cerut explicații despre munca de creație 
a scriitorilor.

Petre Tudose, a arătat că de la regimul burgbezo-moșieresc ne-au rămas 
moștenire in comună peste 1 500 de analfabet! Astăzi, cele peste 1 500 fișe de 
cititori ai bibliotecii ilustrează pe deplin pătrunderea culturii în viața nouă a 
satului nostru.

Cooperatoarea Zoia Purcărea, a arătat că bibliotecile noastre cuprind prea 
puține cărți inspirate din munca oamenilor din regiunea de deal. Scriitorii ar 
trebui să-și îndrepte atenția și spre aceste frumoase regiuni ale patriei noastre, 
unde hărnicia oamenilor a schimbat cu totul infățișarea locurilor iăcind din 
dealurile sărace grădini roditoare, pline de bogăția pomilor și a viței de vie.

Intilnirea dintre scriitori și sătenii din Bădiceni a contribuit și mai mult la 
sădirea in sufletul cititorului a dragostei față de carte.

GH. PREDA 
directorul căminului cultura] 

Bădiceni-Mălureni 
(Curtea de Argeș)

=7 liote șl—de 
ecturâ

Moment de tensiune din Procesul alb
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I Filme noi

J UN REUȘIT ROMAIt
! CINEMATOGRAFIC

RUDELE 
CELE MĂI 
APROPIATE 
ALE OMULUI

Colecția de lucrări 
de popularizare a 
științei, editată de 

Comitetul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice și 
Editura Științifică, s-a 
îmbogățit cu o nouă și 
valoroasă carte „Ru
dele cele mai apropiate 
ale omului".

Lucrarea, semnată de 
Victoria C. Iuga, pre
zintă într-o formă con
cisă, clară și accesibilă 
particularitățile biolo
gice și de comporta
ment ale maimuței an
tropoide, precum și 
gradul ei de rudenie cu 
omul.

In paginile cărții, ci
titorii vor putea găsi 
momente interesante în 

Pe scenă se perindă, în 
fața sălii și juriului, inter- 
preții din Boteni.

Prezentatorul strigă un 
nume și concurenta pășește 
pe scenă. Ea apropie micro
fonul, își drege puțin vocea 
și în clipa următoare în 
sală se aude un cîntec în
drăgit aici:

Foaie verde dedițel 
Mîndră-i viața la Muscel...

Melodia și versurile a- 
parțin interpretei. La ce
rerea publicului artista mai 
zice un cîntec, și încă unul 
dintr-un repertoriu bogat 
de cîntece populare (multe 
din ele compoziție proprie). 
Sala aplaudă, membrii ju
riului trec pe filele lor nota 
10 în timp ce dntăreața

predă microfonul ca pe o 
ștafetă unei copile, și ea 
concurentă.

Artista de care am vor
bit e țărancă cooperatoare, 
din Boteni Muscel. Numele 
ei: Maria Aldoiu. Are 60 
de ani și s-a afirmat cu 
prilejul întîlnirilor artistice 
cum a fost și acest „dialog 
argeșean". Un prilej cum 
nu se poate mai bun de 
descoperire și punere in 
valoare a talentelor.

ION GHINESCU 
corespondent voluntar

Peste 600 de spectatori 
din comuna Curtea, raionul 
Făget, au asistat la un a- 
trăgător dialog artistic în 
care s-au întrecut forma

țiile artistice din comunele 
Sudriaș și Curtea.

Formațiile de dansuri din 
comuna Curtea, instructor 
Toma Gheju și din Sudriaș, 
instructor Elena Ciurescu și 
Letiția Bălănescu, micuța 
Marica Popescu, in vîrstă 
de 5 ani din comuna 
Curtea, ca și vîrstnicul Ion 
Popescu (70 de ani), au pri
mit din partea juriului nota 
10, iar din partea spectato
rilor... ropote de aplauze.

Artiștii amatori din co
muna Curtea au ciștigat în
trecerea cu o diferență de 
5 puncte.

PRICOPIE BENESCU 
corespondent

Cu ocazia dialogurilor 
scenice organizate în raio

legătură cu întîlnirile 
călătorilor și explorato
rilor europeni în Africa 
și Asia cu marile mai
muțe, gorile, cimpanzei, 
urangutani, giboni.

Ca urmare a acestor 
„întîlniri" au început să 
circule atunci povestiri 
și născociri din cele mai 
fantastice.

Abia în a doua jumă
tate a secolului al XIX- 
lea, se arată în lucrare, 
marele învățat Charles 
Darwin a fundamentat 
concepția științifică des
pre originea animală a 
omului, arătînd că a- 
ceasta provine, împreună 
cu marile maimuțe, din 
strămoși comuni, care 
au trăit pe pămînt în 
urmă cu 60—70 milioa
ne de ani.

Intr-un număr re
st rîns de pagini, citito
rul găsește date impor
tante și explicații clare 
în legătură cu anato
mia și fiziologia mai
muțelor antropoide, 
despre modul lor de 

„DIALOGURI PE SCENĂ44

viață în stare naturală 
și în captivitate.

Foarte instructiv este 
capitolul care tratează 
comportamentul mai
muțelor antropoide. Ex
periențele descrise în 
carte sînt deosebit de 
interesante și atractive.

In lumina celor mai 
noi cercetări, autoarea 
arată succint rudeniile 
actuale ale maimuțelor 
antropoide, precum și 
originea și evoluția a- 
cestor rudenii.

înfățișînd înrudirea 
cu omul a strămoșilor 
antropoidelor, autoarea 
relevă cîteva fapte pri
vind geneza speciei u- 
mane și apariția socie
tății omenești.

Lucrarea, înmănun- 
chiind un mare număr 
de date științifice, re
cente, este deosebit de 
utilă oricărui cititor, 
care va găsi răspuns la 
nenumărate probleme 
privind originea și evo
luția omului pe pămînt

H. LEREA
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Procesul alb, ultimul film al 
regizorului Iulian Mihu, este, 
așa cum l-au numit realiza

torii, un cine-roman. Avînd la bază 
materialul epic al romanului său 
Șoseaua Nordului, prozatorul Eugen 
Barbu a scris însă un scenariu, 
alegînd faptele și restructurînd ac
țiunea astfel ca să concorde specifi
cului cinematografic. împletind pre
zentul cu trecutul, prin aducerile 
aminte ale cîtorva personaje princi
pale, scenariul a devenit astfel mai 
dinamic, a căpătat mai multă vi
goare.

Filmul evocă o perioadă frămîn- 
tată din istoria eroicelor lupte ale 
clasei noastre muncitoare condusă 
de comuniști : pregătirea și desfășu
rarea insurecției armate de la 23 
August 1944.

Axată pe desfășurarea procesului 
unui fost agent al siguranței — care 
în timpul mișcării insurecționale 
din București l-a ucis pe comunistul 
Dumitrana, unul din conducătorii 
forțelor patriotice — substanța fil
mului se încheagă din depozițiile 
martorilor prezenți și din amintirile 
lor. Incepînd cu evadarea ilegalis-

nul Criș, au fost selecțio
nați 60 de interpreți care 
vor alcătui un ansamblu 
folcloric. Cu sprijinul unor 
specialiști acest ansamblu 
va valorifica bogatul folclor 
din zona Aradului și a Cri- 
șurilor. Dintre membrii an
samblului care vor prezen
ta un spectacol la sfîrșitul 
lunii martie, amintim nu
mele tinerei Ana Ursu din 
comuna Grăniceri, solistă 
de muzică populară, al Mă
riei Vorindan din Socodor, 
în vîrstă de 17 ani, inter
pretă și creatoare de ver
suri și a lui Vasile Puică, 
laureat al celui de-al III-lea 
Concurs pe țară al forma
țiilor artistice de amatori 
de la orașe și sate.

ION COȚOI 
corespondent voluntar

tului Matei și încheindu-se cu mo
mentele insurecției, suita aceasta de 
amintiri reface tabloul unei întregi 
epoci. Ne sînt înfățișate pe de o par-XL 
te traiul de huzur al profitorilor de 
război cu petrecerile lor nocturne 
iar pe de alta creșterea opoziției 
populare împotriva acestora, desfă
șurarea acțiunilor de sabotaj orga
nizate de partid contra efectivelor 
militare hitleriste, deruta satrapilor 
siguranței antonesciene, acțiunea 
culminînd cu ciocnirea directă din 
zilele lui August ’44 dintre forțele 
patriotice și ocupanții hitleriști.

în aceste lupte sau în secvență 
ce descriu palpitanta capturare a 
unor vagoane cu muniții ale hitle- 
riștilor, necesare luptătorilor pentru 
eliberare, se definesc portretele 
unor încercați revoluționari ca Du
mitrana și Matei, gata oricînd să-și 
dăruiască viața cauzei libertății po
porului nostru.

Din bogata galerie de personaje 
— unele cu o apariție episodică, al
tele mai pregnant caracterizate, dar 
toate conduse cu mînă sigură de 
regizor — se rețin îndeosebi cîteva 
creații actoricești. Trebuie remarca
tă în special interpretarea de prim 
rang pe care Iurie Darie o realizea
ză în rolul comunistului Matei. Dis- , 
tribuit într-un rol cu totul deose- * 
bit de cele de june-prim, în care 
era văzut de obicei, actorul ne dez
văluie o latură mult mai profundă 
a talentului său, întruchipînd firesc, 
cu multă căldură, eroul plin de de
votament dar nu lipsit de slăbiciuni 
omenești. Aceeași intensă tensiune 
interioară o degajă și Dumitrana, 
creionat cu hotărîre în numai cîteva 
apariții de Gh. Dinică. O variată 
gamă de trăiri sufletești realizează, 
în rolul Martei, Marga Barbu, do- 
vedindu-se o veritabilă actriță de 
film. Din lunga listă a distribuției 
mai trebuie neapărat amintiți Geor
ge Constantin și Toma Caragiu în 
rolurile zbirilor siguranței, Nely Ni- 
colau-Ștefănescu, de un comic savu
ros, Gina Patrichi, Gyorgy Kovacs.

Dar cea mai mare calitate a fil
mului rămîne reconstituirea epocii, 
a atmosferei ei incandescente — fă
cută într-o construcție modernă, de 
un regizor stăpîn pe mijloacele de 
expresie cinematografică și cu apor
tul unor imagini pentru ecran lat 
(operator Aurel Samson) cu merite 
atît în realizarea portretizării eroi
lor cit și în filmările de noapte sau 
în scenele de masă ale insurecției.

VL. PANA
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PERSPECTIVE LUMINOASE
Lucrările Congresului cooperativelor agricole de producție au fost urmărite cu viu interes de 

oamenii muncii de pe ogoarele patriei noastre.
Exprimîndu-și deplina adeziune față de măsurile adoptate, țăranii cooperatori, mecanizatorii, 

inginerii agronomi și zootehniști, tehnicienii, toți cei care muncesc în agricultură își manifestă hotă- 
rîrea lor fermă de a depune toate strădaniile pentru aplicarea în viață a hotărîrilor adoptate.

Mărirea 
producției, 
obiectivul 
cel mai urgent

I* n chiar aceste zile se desfă
șoară intens, în unitățile din 
raza uniunii noastre agricole, 
lucrările de amenajare a in

cintelor de irigare. Este o vastă acți
une comună, de foloasele căreia vor 
beneficia 15 cooperative agricole de 
producție. Jumătate din fondurile pe 

care vor trebui să le investească în 
realizarea acestei acțiuni vor fi 
suplinite de participarea voluntară la 
lucrări a cooperatorilor.

La cooperative agricole ca cele din 
Nănești, Liliești, Tudor Vladimirescu, 
Braniște, Vasile Alecsandri, lucrările 
s-au și terminat. In întreg raionul ele 
se vor încheia la 31 martie. Apa 
adusă din Șiret cu puternice moto- 
pompe va năvăli atunci pe canale. 
Irigarea, în unire eu fertilizarea 
solului ne va înlesni saltul spre pro
ducțiile mari. La porumbul irigat ne 
așteptăm la o producție curentă de 
5 tone la ha (adică dublul celei de 
astăzi). Extinderea irigării la legu
micultura va ridica venitul la hectar 
de la 18 000 la 25 000 lei. Irigarea 
își va face simțite efectele și în 
sporirea producției de furaje. C.A.P. 
Șivița irigă în acest an 80 de ha de 

lucernă care vor da • producție în
treită : 6 vagoane masă verde la ha.

Una din acțiunile comune de mare 
utilitate întreprinsă sub îndrumarea 
Uniunii raionale este înființarea de 
depozite pentru păstrarea îngrășă
mintelor chimice. Vor fi alese în 
acest scop centrele de comune eu 
gări, unde transportul îngrășămintelor 
din vagoane în depozit se poate face 
rapid și fără pierderi. Condițiile de 
păstrare din aceste depozite vor în
lătura în bună măsura risipa, ducînd 
totodată la micșorarea cheltuielilor 
de transport pentru fiecare coopera
tivă in parte.

La Congresul C.A.P. s-a scos în 
evidență necesitatea de a specializa 
producția unor cooperative agricole. 
Se vor dezvolta astfel sectorul zoo
tehnic ca și baza legumicolă la uni
tățile din apropierea orașului. La 

altele se va extinde pe terenurile în 
pantă cultura strugurilor de masă.

Considerăm ca pe una din misiuni
le noastre importante popularizarea 
documentelor Congrsului cooperati
velor agricole de producție. In acțiu
nea aceasta care-și propune ca fieca
re membru din consiliu, brigadier, 
lucrător din cimp sau zootehnie, 
să-și cunoască bine atribuțiile, ne va 
fi desigur de mare ajutor colaborarea 
unităților culturale de la sate care 
vor trebui să răspindească, in formele 
care le sînt proprii, in masa largă a 
cooperatorilor, experiența acestei mari 
întîlniri a cooperatorilor agricoli care 
a fost recentul Congres.

GH. ZUGRAVU 
președinte al Uniunii raionale 
Galați, a cooperativelor agri

cole de producție

fiu toate 
forțele

e la lucrările Congresului ță
rănimii cooperatiste, la care 
am luat parte ca delegat al 
cooperatorilor agricoli din 

Găești, m-am întors acasă cu amintiri 
de neșters și cu un bogat bagaj de 
învățăminte. Am ce le povesti tova
rășilor mei de muncă! De fapt, în 
ciuda depărtării, fuseseră și ei păr- 

. tași, alături de întreaga țărănime co
operatistă, la desfășurarea acestui 
eveniment de mare însemnătate în
viața țărănimii. Expunerea tovarășu- 
lu Nicolae Ceauș eseu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., și Chemarea 
lansată la Congres au avut și la noi 
un puternic ecou, fiind primite cu 
bucurie și cu simțămîntul de încre
dere sporită în propriile noastre 
forțe.

In cadrul cooperativei agricole, noi 
n^străduim acum ca, prin valorifica
ră tuturor rezervelor interne, prin 
ridicarea fertilității solului și produc
tivității animalelor, să obținem pro
duse mai multe, mai bune și mai ief
tine. De pildă, planul nostru de per
spectivă prevede ca, pînă în anul 
1970, să asigurăm producții medii la 
hectar de cel puțin 3 500 kg porumb 
boabe. Bătălia pentru realizarea și 
chiar depășirea acestor producții, noi 
o începem însă de pe acum, un prim 
obiectiv fiind calitatea ireproșabilă a 
lucrărilor de însămînțare și de între
ținere. Vrem s-o luăm înaintea pla

Președintele C.A.P. Petrești, regiunea Argeș, Costache Gheorghe, împreună cu gră
dinarul Ilie V. Constantin, controlînd plantele in răsadnițe

nului și în ceea ce privește sectorul 
zootehnic. Sarcinile de plan prevăd 
ca numărul vacilor de lapte să 
ajungă la 50 la sută din efectivul ta
urinelor, iar producția de lapte pe 
cap de vacă furajată să depășească 
2 000 litri — spre sfîrșitul lui 1967. 
Noi vom realiza însă aceaste două 
obiective cu un an mai devreme.

Un sprijin tot mai mare, an de an, 
în lupta pentru producții sporite de 
cereale și plante furajere, ni-l vor da 
irigațiile. Aș stărui asupra acestui 
capitol, amintind că noul Statut al 
C.A.P. statornicește în mod fericit 
într-ajutorarea cooperatistă, unirea 
eforturilor tot mai multor unități în 
efectuarea unor acțiuni mai mari și 
mai costisitoare. La noi, bunăoară, în 
cadrul uniunii raionale, cîteva coope
rative agricole vecine conlucrează la 
înființarea unei puternice stații de 
pompare pe rîul Argeș, care să irighe- 
ze, în 1970, o suprafață de peste 1 800 
hectare. Din acestea nouă ne vor re
veni 380 hectare. Ele ne vor asigura 
recolte superioare, stabile, de porumb 
boabe, lucernă și trifoi. Deocamdată 
însă, cu mijloacele proprii, noi am 
amenajat 4 lacuri de acumulare și am 
săpat cîteva puțuri. Argeșul și pînze- 
le freatice vor îndestula cu apă, încă 
din această primăvară, 50 de hectare.

Sîntem hotărîți să ridicăm coope
rativa noastră la nivelul unităților 
celor mai puternice, așa cum ne în
vață partidul, așa cum ne cere Che
marea lansată de Congres.

Ing. agr. ENE MARIN 
președintele C.A.P. Găești 

regiunea Argeș

E datoria 
noastră, 
a cooperatorilor
Cînd s-a întors de la Congresul 

cooperativelor agricole, pre
ședintele nostru, pe care l-am 
delegat să ne reprezinte acolo, 

ne-a povestit o seamă de impresii și 
învățăminte. Am înțeles din vorbele 
lui ca și din ce am citit în ziare că 
în viitorii ani agricultura noastră so
cialistă va cunoaște o mare înflorire 
datorită, în primul rînd, dezvoltării 
bazei tehnice materiale. Mă întreb 
însă acum ce putem face noi coope
ratorii pentru a folosi cum se cuvine 
tot ceea ce statul ne-a pus la dispo
ziție. Am scos noi oare asemenea pro
ducții îneît să zicem : „Gata am făcut 
de-ajuns ; de-acum ce să ne mai obo
sim ?“ Nici pe departe.

Anul trecut, e drept, că la grîu am 
avut spor de producție. Dar la po
rumb iată că nu s-a realizat planul. 
„A fost timpul prost" — spun mulți 
și se liniștesc. Dar apa din gîrla de 
la marginea satului care putea fi de 
mult zăgăzuită și păstrată ca într-un 
bazin natural ne-ar fi ajuns un an 
întreg pentru nevoile de irigare. Di
gul l-am făcut de-acum și încă din 
primăvara aceasta apele au început 
să se strîngă. Trag nădejde că irigîn- 
du-1 porumbul nu ne va mai face 
pocinogul.

Din lucrările Congresului noi am 

înțeles că trebuie să ne folosim cît 
mai bine puterile și priceperea. Echi
pa pe care o conduc eu, a cincea din 
brigada a doua, e fruntașă. Am dat 
producții peste plan la toate cultu
rile. Șase echipe din cele 25 cîte nu
mără cooperativa agricolă au produc
ții peste plan. Dar 11 sînt sub plan. 
Ce facem cu cele 11 ? e întrebarea. 
Am discutat despre treaba aceasta și 
în consiliu și în adunarea generală. 
Unii au pus diferențele de producție 
în seama deosebirilor de fertilitate 
a solului. Și s-a propus ca produc
țiile să se stabilească diferențiat, după 
gradul de fertilitate. Adică unei echi
pe care are un pămînt mai slab să 
1 se pretindă o producție mai mică. 
Cred că nu e bine așa și mulți gîn- 
dim astfel. Mai bine este să fertili
zăm solele slabe dînd îngrășămînt 
după trebuințele fiecărei sole.

Este, așadar, datoria noastră, a co
operatorilor, să folosim cum se cu
vine pămîntul și să scoatem produc
ții la nivelul cerințelor de azi. Cînd 
am pornit la muncă în anul acesta 
am promis adunării generale să dau 
un spor de producție de 200 kg de 
grîu și 500 kg de porumb la fiecare 
hectar. Oamenii din echipa noastră 
pot face asta și ca să dovedească ho- 
tărîrea lor i-au chemat la întrecere 
pe cei din echipa 1.

CONSTANTIN CAZAN 
membru în cooperativa agricolă 

de producție Fulga de Sus, 
raionul Mizil

In atenția citito
rilor de la sate

CENTROCOOP a organizat 
un concurs interesant dotat cu 
premii: „Biblioteca personală 
— prieten de nădejde". La a- 
cest concurs pot participa și 
țăranii cooperatori. Premiile se 
acordă pentru cele mai fru
moase, mai bogate și mai inte
resante biblioteci personale. 
Valoarea totală pe țară a a- 
cestor premii se va ridica la 
suma de 200 000 lei.

Pe lingă cele 1 350 premii în 
bani se vor mai acorda 32 pre
mii speciale în obiecte și cărți 
în valoare de 20 000 lei.

Cei care doresc să participe 
la acest concurs pot să-și pro
cure fișa de participant de la 
librărie sau de la raionul de 
librărie din localitatea respec
tivă. Tot de aici pot primi și 
alte indicații referitoare la 
desfășurarea concursului.

Concursul se încheie la data 
de 31 iunie 1966. Tragerea sor
ților va avea loc la București 
pină în ziua de 30 august a.c. 
Premiile pînă la 300 lei se vor 
acorda de către cooperativele 
de consum în raza cărora se 
găsesc cîștigătorii iar premiile 
speciale vor fi atribuite cîști- 
gătorilor de către CENTRO- 
COOP.



PE ARGEȘ^
ÎN SUS

In ziua de 15 martie, 
cu 10 zile înainte de ter
men, apele Argeșului 
și-au oprit cursul Porți 
grele de metal au tăiat 
într-o clipă panglica ar
gintie a bătrînului riu. 
Astfel a început forma
rea unui nou lac artifi
cial de aproape o jumă
tate de miliard de me
tri cubi de apă.

în fotografie : La pu
țin timp după închiderea 
vanelor-stăvilar Ia bara
jul de la Vidraru, s-a 
creat prima „oglindă" a 
lacului de acumulare al 
hidrocentralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej".

îmi plec la Argeș trupul prin răsucite stînci 
de andezit și gnais solemn ca într-o rugă 
s-aud cum sună apa cascadelor adinei 
cilindric răsucite pe orga lor de fugă.

Și în tumultul care ia chip suit din vis 
rotind în trepte zborul de șoim trecut prin piatre 
desprind cu dalta cerul ce ne părea închis 
să văd, supus, cățelul pămîntului cum latră.

Șuvoaie mari și-albastre cum sună lopătînd 
în aur alb turbine ce investesc mișcarea
purtînd prin țara veche luceferi noi arzînd —■ 
din Argeș unde munții îmbrățișează zarea.

Spre ea, în fugă sara prin codrii de arginți 
înmiresmați de rouă și firul crud al ierbii — 
să-și scalde-n valuri steaua copitelor fierbinți 
vor coborî cu tainica lor frumusețe cerbii.

Mergi, tot mergi și ți se pare că drumul nu are 
sfîrșit. Și, de fapt, nu are. Cînd crezi că i-ai dat 
de capăt, îl vezi că se înfrățește cu altul, își 

schimbă dintr-o dată direcția și parc-ai lua-o de la 
început.

In raionul Calafat, așezările sînt la mari distanțe 
unele de altele. Nimic care să-ți odihnească privirile; 
te dureau ochii de atîta cer și cîmpie.

Este cu putință a schimba peisajul unor drumuri 
cînd natura nu ți-a pus la îndemână prea multe ele
mente, cînd în loc de dealuri sau de munți întîlnești, 
ici-colo, cîte un versant pe care-1 urci din cîțiva pași ? 
Punînd această întrebare tovarășului Gheorghe Din- 
dere, primul secretar al comitetului raional de partid, 
mă așteptam la un răspuns în doi peri, la o făgădu- 
ială cum că „Peste cîțiva ani, o să vezi și în raionul 
nostru..." Dimpotrivă. Mi-a schițat, la repezeală, un 
plan de vizită, încredințîndu-mă că nu-mi va părea 
rău. A avut de-o mie de ori dreptate...

AȚI BĂUT VIN DE DRINCEA ?
Ne îndreptăm spre Braniștea, o comună aflată la 

una dintre marginile raionului. Ce m a atras într-acolo? 
Vechea faimă a vinului de Drincea, apusă vreme de 
cîteva decenii iar azi, pe cale de a fi reînviată. In 
preajma Braniștei există un deal care trece în raio
nul vecin Vînju-Mare. In secolul trecut era înconjurat 
de păduri și numai pe coamă avea un gol care a că
pătat numele de „golul Drincii". Cînd au plantat oa
menii primul butuc de viță în acel gol nu se știe. Cu 
timpul a fost împînzit cu nenumărate petice de vie, 
care dădeau un vin nemaiîntîlnit în nici o altă pod
gorie. Dar o dată cu filoxera, care a bîntuit în primii 
ani ai secolului nostru, viile și neprețuita lor licoare 
au rămas doar în amintire. Le-a luat locul hibridul.

Pentru a afla măcar cîteva amănunte din istoricul 
acestui vin am apelat la cunoștințele în materie ale 
inginerului agronom Ion Pîrvu, de la cooperativa 
agricolă, și la memoria bătrînului Marin Sandu. Acesta 
din urmă, cînd a auzit despre ce este vorba, parcă s-a 
luminat la față.

— Eu merg pe optzeci de ani și am apucat să bem 
din vinul ăla dinainte de filozeră. Era o minune. Să
reau stropii din el cînd îl turnai în ulcior. Iți dădea 
o fierbințeală prin tot corpul și parcă te simțeai mai 
viteaz. Și strugurele ținea multă vreme în pod fără 
să se strice. Iar dealul Drincii era plin cu pivnițe. Nu 
stăteau încuiate. Intra drumețul străin, bea cît îi pof
tea inima și trăgea ușa după el. Nu știu acum, cu 
plantările astea, dac-o să mai iasă vin de-ăla, că tare 
mai era bun.

Inginerul Pîrvu șoptește cuiva la ureche. Acesta iese 
și se întoarce cu o sticlă.

— Ia gustă, moș Mărine, H poftește el, tumîndu-1 
In pahar.

Bătrînul gustă și rămâne cu privirea ațintită la 
pahar.

— Asta e ! Vin de Drincea ! Credeam că o să mor 
și n-o să-l mai pun pe limbă.

Vinul, deși dăduse prima zăpadă, era încă tul
bure, neoprit din fiert. L-am gustat și noi. Avea un 
parfum de floare exotică. Pîrvu ne-a explicat că da
torită terenului calcaros, a microclimatului și relie
fului, procentul de zahăr la litrul de must (soiurile 
Muscat, Ottonel și Pinot Gris) depășește 300 de grame.

Țăranii cooperatori s-au gîndit (și gîndul și l-au 
tradus în faptă) să reînvie tradiția și faima vinului 
de Drincea. Pînă în prezent, cei din Braniștea au 
plantat 55 de hectare cu vie nobilă, iar în acest an 
vor mai planta încă 15. Și cum le mai rămăsese su
ficient teren erodat, neprielnic cerealelor, au creat și 
o livadă de vreo 58 de hectare cu pomi fructiferi.

Dealul Drincii se continuă cu un versant în lungime 
de peste 20 km, care merge de-a lungul șoselei, 
trecînd prin comunele Cujmir, Obîrșia, Salcia și Ce
tate. Pe spinarea sa, cooperativele au plantat 314 ha 
cu viță. Și nu vor fi ultimele. Nu va trece mult timp 
pînă cînd, alături de renumitele produse ale Drăgă- 
șanilor, Odobeștilor sau Murfatlarului, va apărea vinul 
de Drincea.

La poalele aceluiași versant, în marginea șoselei, 
țăranii cooperatori din Salcia, Obîrșia și Cetate au 
plantat cîteva zeci de hectare de porni pe spolieri. 
Merii, perii și piersicii, asemenea viței de vie, își vor 
odihni pe sîrmă crengile încărcate de rod.

Noul peisaj a înlăturat monotonia drumurilor. Ori
cât ar fi de lungi îți aduc la tot pasul ceva nou. De 
pildă...

FINT1NILE
Drumețul este obișnuit cu prezența lor. Din ele își 

astâmpără setea, lîngă ele găsește cîteva clipe de

odihnă. Fîntîniile, ce punctează orizontul la n 
drumurilor, pe lîngă utilitatea publică, sînt 
ment specific peisajului nostru. De aceea, i 
nează nespus grija gospodarilor din raionul 
față de aceste fîntîni, inițiativa lor care ar rr 
fie luată de exemplu, omenescul acestei ii 
Compozitorul italian Ottorino Respighi a c 
imagini muzicale neasemuitele fîntîni ale Roi 
cultînd cunoscuta suită simfonică, parcă le ves 
împrăștiind jerbele de apă, parcă le auzi 
Aceeași dragoste am zice a făcut ca fîntînil 
marginea drumurilor raionului Calafat să cap< 
atribute: frumos și util. Le zărești de dept 
acoperiș de seînduri și șindrilă deasupra fînti 
priu-zise și a unei îngrădituri iar alături un 
asemănător cu cîteva bănci, unde ai puțin! 
adăpostești de arșiță sau de ploaie — ambele 
în culori atrăgătoare. Ni s-a spus că în raion 
sută de fîntîni au fost amenajate în acest 
privește costul — o nimica toată; în ce «|nui 
găsesc cîteva seînduri și un bidon cu vopEea ! 
rit de inițiativă, inventivitate și simț gospodăi 
nevoie în primul rînd. Restul...

Gospodarii amintiți nu s-au oprit aici. Tot 
ginea drumului au plantat, pe ambele părți, 
tanțe de 20—25 m. grupuri de 3—4 plopi ci 
Intre aceste grupuri va fi plantată viță d< 
boltă. Primii șapte kilometri de drum între 1 
și Calafat au și fost străjuiți de viță. Alți 16 
în planul acestui an. Va fi o plăcere să dr 
pe drumurile Calafatului. Privirile vor avea < 
desfăta—

GHEORGHE A
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G. TOPÎRCEANU
Sint numai 80 de ani de cînd s-a născut poetul 

George Topîrceanu, care a delectat cu marea 
lui artă și spiritul său viu și nesecat, trei 

generalii de cititori.
Așadar, fără înverșunarea crudă și revoltă

toare a sorții, el ar fi putut foarte bine să tră
iască și acum și să-i sărbătorim această aniver
sare. Ar fi fost mai firesc și mai drept decît să 
fi dispărut fulgerător cind avea doar 49 de ani.

Natura a comis atunci o crimă, pe care prie
tenii și miile de cititori ai lui Topîrceanu n-au 
uitat-o.

S-au stins atunci, odată cu eL germenii unor 
frumuseți de care a fost frustrată literatura noa
stră. S-au pierdut înainte de a vedea lumina 
tiparului, înainte de a se fi alcătuit în vers, 
nenumărate observații pline de humor ne-ar fi 
delectat ceasurile noastre de repaos.

z G. Topîrceanu a fost un artist unic al cuvîn-
F tului și versului. Optimismul său, vioiciunea scă

părătoare a inteligenței sale, humorul său fin, 
spontaneitatea spiritului, rima neașteptată, ver
sul de-o perfecție de mare artă, simplă și 
comunicativă, au cucerit mulțimea cititorilor de la 
primele sale opere.

Nu a fost in țara noastră, în generația sa, poet 
mai iubit de cititori. Cind ei vedeau semnătura 
în josul unei poezii publicată intr-o revistă, 
frunțile lor se descrețeau, și o iluminare de bea
titudine iradia pe fețele lor.

Dar la aniversarea nașterii lui Topîrceanu, mi 
se pare nimerit să însemn aici, pentru acei care 

îSi nu știu, datele biografice care-1 situează în marea 
“""N comunitate a poporului nostru, de-a lungul 

nesfirșitului timp.
După tată, Topîrceanu e originar din Ocna 

Sibiului, iar după mamă, (Paraschiva Coman) din 
Săiiște. Ei i-au trecut acea sănătate spirituală, 
inteligența vie, purificată de atmosfera curată a 
acelor locuri ardelene de mare nobleță. Tatăl era 
cojocar iar mama era maistră de țesut covoare 
Ia școala profesională de la azilul Elena Doamna, 
din Cotroceni.

Poate că țesătura atât de vie și de colorată a 
versurilor poetului, motivele lor care poartă atât
de mult din motivele populare, în ritm și muzi- 

—.calitate, i-au fost trecute fiului de mama sa, 
maistră de țesut covoare. Atitea din peisagiile de

primăvară și toamnă, din baladele atit de cunos
cute aduc aminte de veselia specifică a scoarțe
lor noastre românești.

G. Topîrceanu s-a născut la un azil din 
Cotroceni în ziua de 20 martie 1886, și a crescut 
purtind in ochi firele întinse ale războiului de 
țesut ca niște coarde ale unui mare și primitiv 
instrument muzical, ca și fuga suveicii, munca 
migăloasă a miinilor de artist ale mamei, care 
i-au trecut fiului pasiunea muncii migăloase a 
cizelării versului pînă la perfecție, și precizia 
clasică și echilibrată a artei sale.

O asemenea îndeletnicire nu dădea siguranța 
traiului. Și viața părinților cu atelierul lor de 
covoare a fost aproape o viață de bejenie. Răz
boaiele au peregrinat, desfăcute în bucăți, de la 
Șvici-Argeș, la Hurez, la Armășești, la Ciocănești 
pînă ce și-au găsit așezare mai temeinică Ia 
Nămăești-Muscel.

Țesutul covoarelor care cere simț al culorii și 
al proporțiilor, care cere îndemînare artistică, și 
o anumită armonie, nu ni se par prea departe 
de țesutul versurilor, de acele mici covorașe cu 
vorbe colorate și disciplina așezării lor, care sînt 
poeziile lui Topîrceanu. In desenele lor este 
foarte mult din arta țesutului de covoare, așa 
cum a statornicit-o tradiția populară, foarte 
mult din folclorul acestei arte, și în atmosfera 
lor și în detaliile de-o sprinteneală uimitoare și 
un optimism robust. Topîrceanu și-a petrecut 
copilăria, vacanțele în acest climat de muncă 
artistică. Marele meșter de la care el a învățat, 
fără să știe, meșteșugul versului său fără greș, 
a fost mama lui, această Paraschiva Coman, care 
îl învățase din străbuni și îl cultivase ca în 
niște versuri concrete, în ițele războiului.

Iscusința de mare artist a poetului Topîrceanu 
vine astfel de departe, din acel izvor nesecat de 
haruri a poporului nostru.

încă de tinăr, pe la 25 de ani, Topîrceanu și-a 
ales ca loc de așezare, lașul. L-a chemat acolo 
Ibrăileanu, pentru a fi redactor și secretar al re
vistei Viața Românească, și l-a reținut tihna dulce 
* lașului, în care visătorul, îndrăgostitul de viață 
și de contemplație George Topîrceanu s-a simțit 
bine.

Trăia modest, — nu cerea vieții decit atit, cit 
să-i îngăduie să se bucure de o deplină libertate,

să nu sufere nici o constringere materială sau 
de cuget. Avea o mare curiozitate, de cele mai 
mici vietăți ale naturii pe care le simpatiza cu 
emoție și cărora le-a dedicat multe poezii fru
moase. Tot ce era mic, oropsit, lovit de soartă se 
bucura de dragostea lui.

Risul pe care-1 dezlănțuie humorul lui își are 
izvorul în optimismul lui Topîrceanu, în darul 
lui de observație, în atitudinea lui de simpatie 
pentru cei mici, în eliberarea pe care o simțea 
din faptul că nu cerea vieții mai mult decit să-l 
lase să contemple natura și domenii cu un sen
timent de călător.

Tipărite în zeci de mii de exemplare, operele 
lui nu au avut timp să stea in vitrinele libră
riilor. Ele sînt și azi, după o jumătate de veac 
de la creația lor, o necesitate a sufletului nostru.

Și cind mă gindesc că ar mai fi putut trăi in 
mod firesc, și astăzi, și I-am fi putut sărbători in 
fața sutelor de mii de cititori ai săi care cunosc 
versurile pe dinafară !

DEMOSTENE BOTEZ

G. IBRĂILEANU
SI „ȚĂRANUL
9 9

IN LITERATURA ROMÂNEASCĂ
Nu mulț după apariția in 1906 a primului 

număr al Vieții Românești, G. Ibrăileanu, unul 
din fondatorii revistei care a fost „farul literar 

și cultural al Moldovei, dar și al întregii țări", avea 
să publice în 1907 articolul Țăranul și literatura 
românească.

Dragostea și devotamentul lui Ibrăileanu față 
te țărănime avea să fie mărturisită încă din 
cuvîntul „Către cititori" pus în fruntea primului 
număr al „Vieții Românești". Conștienți de faptul că 
între clasele de sus și popor era o- „prăpastie adin- 
că", fondatorii revistei socoteau poporul drept singu
ra clasă pozitivă care și-a păstrat curat sufletul ro
mânesc. Ei socoteau că „o cultură „națională", de un 
caracter specific, nu se va naște decit atunci, cînd 
masele populare, adevărat românești, vor lua parte 
și la formarea și la aprecierea valorilor culturale, — 
limbă literară, literatură, forme de viață etc. —, și 
acest lucru nu se va întimpla decit atunci cind, prin 
cultură, viafă politică mai largă și ridicarea econo
mică, țărănimea va căpăta în stat valoarea socială 
proporțională cu valoarea sa numerică, economică, 
morală și națională, cînd vom fi un popor, cind toate 
clasele sociale vor fi ale aceluiași popor,..."

Desigur G. Ibrăileanu... — reprezentant al curen
tului poporanist — a scăpat din vedere factorul 
esențial subliniat mai tirziu de cel de al V-Iea Con
gres al P.C.R. că „Numai proletariatul orășenesc și 
industrial, condus de partidul comunist poate să eli
bereze masele muncitoare de la sate de sub jugul 
capitalului și al marii proprietăți moșierești, de ruină 
ji de războaie imperialiste..." Dar dragostea și ata
șamentul pentru cauza întregului popor, pentru 
cauza țărănimii in particular, era o mărturisire de 
credință, care merită aici amintită.

Credința că poporul este singura „clasă" pozitivă, 
care singur a păstrat mai curat sufletul românesc, 
că țărănimea va putea căpăta în stat o valoare 
socială proporțională cu valoarea sa numerică, econo
mică, morală și națională erau lucruri care acum 
șaizeci de ani puteau să apară utopice. Astăzi, dato
rită luptei duse sub conducerea comuniștilor munci
tori și țărani, de toți oamenii muncii de la orașe și 

sate, aceste lucruri au devenit realități... „țărănimea 
are o țară — România socialistă. împreună cu clasa 
muncitoare, este stăpina acestei țări, participă activ 
la conducerea treburilor statului, la făurirea noii 
istorii a patriei noastre". (Din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul Cooperativelor Agricole 
de Producție).

Dar să ne întoarcem la „Țăranul în literatura ro
mânească" studiul lui Ibrăileanu din 1907.

„Afară de rare excepții, scria Ibrăileanu,... scriito
rii ori au ignorat țărănimea, ori au idealizat-o, 
creind o țărănime de carnaval, ridicolă, ceea ce a 
fost mult mai primejdios, cu cit literatura aceasta 
putea înșela, făcând să se creadă că țăranul e fericit." 
Și în altă parte : „... din doinele lui am creeat o ade
vărată literatură populară, fără ca în schimb să-i 
dăm „o singură lucrare care să-i înalțe inima" și 
„să-l facă să uite pentru un moment mizeria de 
toate zilele".

Ideea aceasta a unei creații destinată maselor largi 
populare, a unei literaturi care să înalțe inima po
porului străbate întregul articol și, am putea spune, 
va stăpîni concepția lui Ibrăileanu pînă la sfîrșitul 
vieții sale. In același articol el spune : „...împrumu
tarea de la popor a limbii și a fondului — clădirea 
unei literaturi culte cu ajutorul bogăției populare, 
este numai un aspect, ori o latură a clădirii întregu
lui edificiu al civilizației noastre, care, toată, a fost 
creată din avutul poporului, fără ca în schimb să i 
se dea și lui ceva..."

Ibrăileanu remarca faptul că dincoace de munți, 
unii scriitori ridicați din țărănime o părăsesc, rup 
legăturile cu ea, se adaptează claselor orășenești, 
împrumutând de la acestea sufletul, idealurile — și 
poftele, pe cînd spunea Ibrăileanu, „...în Ardeal, scrii
torul ca și ceilalți intelectuali, e ieșit din popor, și, 
neavînd ca la noi ispita adaptării, rămîne în legătu
ră cu poporul al cărui reprezentant devine, vibrează 
la idealurile poporului, dindu-le o formă conștientă, 
— scrie „din popor" și „pentru popor".

Și recunoștința lui se îndreaptă către Vlahuță și 
Delavrancea, „care, în cîteva accente sincere, și-au 
arătat emoția lor față cu suferințele țărănimii", că
tre Pop Reteganu, omului din popor care scrie pen- 

tru popor, viața adevărată a poporului, către 
Slavici —, care scrie viața adevărată de bucurie, de 
tristețe, de muncă a poporului, către Coșbuc, care 
cîntă idila adevărată a dragostei... și munca, către 
Octavian Goga.

Ideile acestea dezvoltate in articolul „Țăranul în 
literatura românească" apăruseră in germene în arti
colul „Scriitori și curente" publicat de Ibrăileanu în 
primul număr al Vieții Românești din 1906.

Susținind că literatura românească nu poate fi 
decit „românească" Ibrăileanu scria „Și spiritul ro
mânesc... fiind mai nepervertit, mai curat, la poporul 
românesc de la țară, numai acei scriitori vor repre
zenta spiritul românesc, care, sau fac parte din ță
rănime și n-au rupt legăturile morale cu ea, ca, 
luînd pe cei mai tineri de pildă, Octavian Goga și 
Ciocîrlan, sau care, dacă nu fac parte din țărănime, 
și-au plecat urechea Ia popor, s-au botezat în izvo
rul curat și românesc al sufletului popular, ca de 
pildă Sadoveanu..."

Au trecut șaizeci de ani de la această profesie de cre
dință a lui Ibrăileanu. Și astăzi putem să ne mîn- 
drim cu o adevărată literatură națională depozitară 
a sufletului românesc, purtând „nota specifică a ge
niului nostru".

Din 1906, anul apariției Vieții Românești și pînă-n 
1930 G. Ibrăileanu a militat, a muncit cu dragoste, 
cu pasiune, cu devotament pentru făurirea acestei 
literaturi.

La școala aceasta a Vieții Românești, și în jurul 
lui Ibrăileanu, călăuziți, îndemnați și sfătuiți de din- 
sul s-au format Mihail Sadoveanu și Calistrat Hogaș, 
Vlahuță, Anghel și St. O. Iosif, Gala Galaction și 
frații Teodoreanu, Demostene Botez și Otilia Cazimir. 
Vieții Românești și lui Ibrăileanu i-au păstrat stimă 
și considerație Caragiale și Brătcscu Voinești; 
Coșbuc, Goga și Ion Agîrbiceanu.

La împlinirea a șase decenii de la apariția primu
lui număr al revistei Viața Românească și cu prile
jul împlinirii a treizeci de ani de la moartea marelui 
critic român, G. Ibrăileanu am simțit îndemnul de aA 
mărturisi aceste modeste gînduri.

CONSTANTIN FRISNEA
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Ea Institutul de cercetări Fundulea se stabilesc metode ra
ționale de combatere a celor mai păgubitori dăunători pentru 

cereale, plante tehnice și borti viticole

Hormonii plantelor. 
și hormonii sintetici

Prof. dr. docent H. CHIRILEI 
Institutul agronomic „N. Bălcescu“- 

București

Orice plantă, pentru a crește și fructi
fica, are nevoie, pe lingă aer, lumină și 
căldură, de cantități determinate de subs
tanțe nutritive și apă. De aceea, în vede
rea sporirii producției, cultivatorii își în
dreaptă înainte de toate atenția la regle
mentarea aprovizionării în condiții optime 
a plantelor cu substanțe nutritive și cu 
apă.

Creșterea și fructificarea normală a 
plantelor, însă, nu depind numai de fac
torii amintiți. Cercetările din ultimii 10 
ani au arătat că în viața plantelor un rol 
important îl joacă și anumite substanțe 
organice pe care le produc înseși plantele 
și care reglementează această creștere și 
fructificare. Aceste substanțe sînt cunos
cute sub numele de auxine, de hormoni, 
de substanțe de creștere.

In prezent este definitiv stabilit că hor
monul comun tuturor plantelor verzi este 
heteroauxina, care de fapt este un acid or
ganic azotat și pe care chimiștii îl cunosc 
de foarte multă vreme. Această substanță 
produsă de către plante în frunze, în vîr- 
furile tulpinilor și rădăcinilor etc., în can
tități extrem de mici, reglementează creș
terea plantelor. Ea accelerează sau întîrzie 
creșterea după cum planta o produce în 
cantitate mai mare sau mai mică.

In ultimul timp s-a arătat că un rol im
portant în viața plantelor îl au și alți com
puși organici, tot din grupa acizilor, cunos- 
cuți sub numele de gibereline. S-au desco
perit multe gibereline, în special la ciu
percile inferioare parazite, însă ele s-au 
descoperit și în plantele verzi. Dintre gi
bereline cea mai activă care accelerează 
creșterea plantelor și are efecte bune și 
asupra înfloririi unor plante, este gibere- 
lina 3 (G») sau acidul giberelic.

De o importanță foarte mare pentru a- 
plicarea in practică a hormonilor vegetali 
a fost descoperirea că aceste substanțe de 
creștere aflate în plante se pot prepara pe 
cale sintetică, în laboratoare.

Din practica aplicării acestor substanțe 
chimice s-a constatat că influența lor va
riază de la plantă la plantă, în raport de 
sensibilitatea țesuturilor, concentrațiile fo
losite ș.a. Din această cauză, aceste subs
tanțe pot accelera creșterea într-un anu
mit loc, să o oprească în altul și să nu 
exercite nici o influență în al treilea loc.

Hormonii vegetali sintetici din grupa a- 
uxinelor se administrează plantelor prin 
așezarea lor în soluții apoase, prin stropi
rea plantelor cu soluții apoase sau în e- 
mulsii de corpi grași, prin vaporii pe care 
îi produc. Ei se folosesc la înrădăcinarea 
butașilor. Cercetările au dovedit că pentru 
formarea rădăcinilor la butași, hormonii 
sintetici sînt foarte eficaci. Butașii se țin 
cu capetele lor inferioare în soluție apoasă 
1£ — 24 de ore. In urma tratamentului, 
butașii înrădăcinează cu aproximativ 2 
săptămîni mai devreme, formează mai 
multe rădăcini, determină un procent mai 
mare de înrădăcinare a butașilor.

Hormonii sintetici de tip auxinic se folo
sesc cu succes pentru obținerea de fructe 
fără semințe la tomate (pătlăgele roșii) și 
in număr mai mare. Pentru obținerea de 
fructe fără semințe, plantele se pulveri
zează în timpul înfloritului sau chiar îna
inte de deschiderea mugurilor florali. 
Tratamentul determină și legarea unui nu
măr mai mare de fructe. Fructele care re
zultă sînt mai mari, mai cărnoase și ceva 
mai dulci, prezentînd importanță deose
bită, datorită lipsei semințelor din ele, 
pentru industria conservelor, bulionului și 
supelor.

Hormonii sintetici de tipul auxinelor se 
folosesc și la combaterea buruienilor. In 
soluții concentrate, de 100 miligrame la U- 

trul de apă, ei omoară rapița sălbatică, 
păpădia, traista ciobanului, rochița rîndu- 
nicii, ridichea sălbatică, sulfina ș.a., fără 
ca cerealele să sufere.

Acidul giberelic este folosit și el în anu
mite scopuri practice : la obținerea unui 
număr mai mare de frunze la salată, creș
terea mai rapidă a puieților, grăbirea în
floritului unor plante, obținerea de se
mințe mai numeroase și chiar fructe. In 
cercetările efectuate cu colaboratorii în 
anii 1960, 1962 și 1963, am obținut, în urma 
tratării semințelor cu acid giberelic rădă
cini de sfeclă de zahăr de 3 — 4 ori mai 
grele decît rădăcinile plantelor provenite 
din semințe netratate. Față de plantele ne
tratate (martor) sporul în greutate de ră
dăcini, obținut la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Vărăști (Dascălu 
Creața) reg. București, a fost de 11 000 kg 
la ha. La plantele de soia am obținut o 
cantitate de sămînță dublă iar la cartofi 
un spor de tuberculi de peste 30 la sută. 
In cazul arătat s-a folosit pentru tratarea 
semințelor de sfeclă de zahăr o cantitate 
de 100 — 200 miligrame acid giberelic, la 
litrul de apă. Pentru tratarea tuberculilor 
de cartof 5—7 miligrame la litrul de apă.

Din cele cîteva date arătate rezultă că 
hormonii vegetali heteroauxina și gibere- 
lina, obținuți pe cale sintetică, precum și 
alți hormoni pe care nu-i produc plantele, 
reprezintă un mijloc nou de a acționa a- 
supra plantelor, mijloc ce ajută la rezolva
rea anei serii întregi de probleme in do
meniul agriculturii și al horticulturii.

MAREA
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(Urmare din pag. 1)

Unită și mare este azi familia coo
peratorilor agricoli. Constituirea 
acestei largi organizații, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, care grupează întreaga 
țărănime cooperatistă, creează premi
sele organizatorice pentru ridicarea 
continuă a nivelului calitativ al în
tregii activității cooperatiste. Cit de 
necesară era crearea unor organiza
ții economice obștești regionale și 
raionale care să lărgească și să în
lesnească relațiile dintre cooperative, 
în sfera producției pe de-o parte și 
in circulația produselor pe de altă 
parte, rezultă din nenumăratele pro
puneri făcute la Congres și in dezba
terile ce l-au precedat cu privire la 
realizarea unor acțiuni comune care, 
prin amploarea lor, depășesc posibi
litățile unei singure cooperative 
agricole. în centrul atenției stau 
amenajările pentru irigații, lucrările 
de hidroameliorații, combaterea ero
ziunii solului, îmbunătățirea pășuni
lor. In luările la cuvint, delegații au 
subliniat necesitatea construirii în 
comun a unor depozite pentru legu
me și fructe, procurarea de instalații 
pentru prelucrarea acestora și au 
făcut numeroase alte propuneri de 
interes oomun. —„In aceste uniuni 
noi vedem organizațiile noastre pro
prii, menite să ne ajute în coordona
rea eforturilor noastre în efectuarea

Muzeul 

din

Rășinari

In comuna Rășinari 
din raionul Sibiu — 
cunoscută în toată 
țara prin frumusețea 

portului, a graiului și prin 
măiestria cu care se lucrează 
aici covoarele — se află și un 
interesant muzeu etnografic, 
înființat în 1952.

Casa în care este organizat 
acest muzeu datează din 1867. 
In cele opt camere ale clădirii 
sînt organizate secții de știin
țe naturale și etnografie. Ulti
ma este cea mai întinsă, cu- 
prinzînd 6 camere cu peste 
1000 de exponate de o deo
sebită valoare.

Iată-ne în sala unde sînt 
strînse obiectele reprezentînd 
ocupațiile de bază ale vechi
lor locuitori. întîlnim aici: 
crința scobită în lemn, cres- 
tălăul — pentru sfărîmat ca
șul, diferite răboaje — pentru 
sare, oi, mălai, lapte — ade
vărate reviste vechi de conta
bilitate. Tot în această grupă 
sînt expuse cumpene simple, 
linguri etc., lucrate cu multă 
migală.

Altă categorie o reprezintă 
obiectele legate de prelucra
rea pieilor, ca : războiul pen
tru întins pieile de oaie, cu
țitul și potcoava de mină 
pentru curățit pieile — toate 
avînd o vechime de peste 100 
de ani. O serie de obiecte 
ilustrează preocuparea local
nicilor în legătură cu prelu
crarea lînii ca : fuse, capre 
pentru depănat firele, dărace, 
război pentru țesut vestitele 
pănure ardelenești, macheta 
unei pive de apă pentru bă
tut pănurile.

Privim cu emoție și respect 
obiectele expuse, întorcîn- 
du-ne cu gîndul în vremuri 
depărtate, citind în ele viața 
și tehnica de atunci. Un teasc 
pentru stors merele, făcut din 
lemn masiv, cioplit din topor, 
datează din 1835. Alături se 
află o rîșniță simplă manuală 
din 1856 — care în două ore 
abia măcina de-o mămăligă.

Despre gustul rășinărenilor 
pentru frumos vorbesc toate

FAMILIE
unor acțiuni comune, aprovizionarea 
cu mijloace tehnice și materiale, 
prelucrarea și valorificarea produse
lor' (Petre Ghelase, comuna Roma- 
nu-Galați). .„„Propun să se înființe
ze, la nivel de raion sau regiune, în
treprinderi intercooperatiste de fa
bricare a furajelor combinate" (in
giner zootehnist Constantin Constan- 
tinescu, C.A.P. Făcăeni, reg. Bucu
rești)........Cooperativa noastră are o
bună parte din teren situată în lun
ca Șiretului. Putem iriga, cu mijloa
ce proprii, pină în 1970, circa 400 
hectare de teren. Cu sprijinul Uniu
nii raionale și al Uniunii regionale, 
ne vom aproviziona cu materialele 
necesare lucrărilor de amenajări, cu 
motopompe etc." (Mihai Mititelu, 
cooperativa agricolă N. Bălcescu-Ba
cău). ..„Nu o dată ne am lovit noi, 
țăranii cooperatori din Cirja, de ne
voia de a ne uni eforturile cu alte 
cooperative. Să nu amintesc decît de 
nevoia de a lupta uniți împotriva 
inundațiilor-.'* (Gheorghe Stoica, Cirja, 
regiunea Iași).

Sint cîteva din miile de propuneri 
făcute de gospodari care văd astăzi 
mai departe decît ograda cooperati
vei lor, care pe lingă hărnicie mai 
dovedesc o Înaltă conștiință și bună 
pregătire in folosirea științei ; ei 
propun nu măsuri valabile doar la 
tarlalele lor, ci inițiative concrete 
legate de necesități ce țintesc mai 
departe, spre întărirea economică și

obiectele văzute, dar mai 
mult stîlpii de pridvor, sculp
tați cu un deosebit rafinament 
artistic.

In camera vecină este aran
jat un interior țărănesc răși- 
nărean așa cum era în seco
lele ÎS și 19, care cuprinde 
mobilier și țesături populare. 
Mobilierul este interesant 
prin frumusețea decorativă a 
picturii și ornamentației mi
găloase săpată în lemn. Pic
tura de pe mobilier este rea
lizată de meșteri rășinari, 
care aveau un deosebit gust 
pentru împodobirea multico
loră a obiectelor prin culori 
vegetale. Sculptura este re
prezentată prin crestături și 
podoabe aplicate, de forme 
diferite, realizîndu-se o uni
tate ornamentală făcută cu 
măiestrie și ingeniozitate. Se 
remarcă, de asemenea, o masă 
din lemn din 1830, bătută în 
cuie de lemn, pictată și sculp
tată în întregime, un scaun 
din 1854, cu spate pe care șe
deau numai persoanele de 
onoare (musafiri, socri, bă- 
trîni, învățătorul, preotul etc.).

Celelalte camere sînt desti
nate costumelor populare. 
Atrag atenția cheptarele, bi- 
tușcele, cojoacele din piei de 
oaie, împodobite cu flori și 
cusături, lucrate de meșteri 
locali. O piesă interesantă 
ce-o întîlnim este o iie a că
rei mînecă are o circomferin- 
ță de 2,5 m.

Obiectele din acest muzeu 
sînt donate în cea mai mare 
parte de locuitorii care le-au 
păstrat cu drag de la părinții 
și străbunii lor.

Datorită interesului pe 
care-1 prezintă, muzeul este 
vizitat de mulți turiști, spe
cialiști, etnografi, oameni de 
știință. Printre ei se numără 
mulți din Australia, Argenti
na, Anglia, Franța, Italia, 
Japonia, S.U.A., Uruguai 
U.R.S.S. și din alte țări ale 
lumii.

Prof. VICTOR VOICU ,

organizatorică a tuturor cooperative
lor agricole, ținind seama de pers
pectiva întregii agriculturi. Este una 
din miile de fapte cu profunde 
semnificații. Gospodarii timpurilor 
noastre sint conștienți că producția 
agricolă are toate condițiile create 
ca să țină pasul cu industria. Este 
vorba deci — și aceasta s-a subli
niat în luările la cuvint — de îmbi
narea intereselor cooperativelor 
agricole, ale țărănimii cu interesele 
întregii societăți.

.„..Vorbitorii — arăta în cuvînta- 
rea sa la Congres tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri — au exprimat 
in mod unanim satisfacția și deplina 
aprobare cu care au fost primite de 
întreaga țărănime cooperatistă mă
surile inițiate de partid in domeniul 
îmbunătățirii conducerii și planifică
rii agriculturii, hotărirea ei de a le 
înfăptui, de a munci cu hărnicie 
pentru a da viață sarcinilor trasate 
la Congres"—

Modul în care au fost adoptate pe 
rind toate măsurile, angajamentele 
luate și entuziasmul cu care s-a tre
cut la înfăptuirea unor propuneri 
sint dovada cea mai grăitoare că 
țărănimea cooperatistă este hotărită 
să răspundă prin fapte la Chemarea 
adresată ei și tuturor oamenilor mun
cii din agricultură.
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I CERȘETORI
CE

I AUTORIZAȚIE „TURTĂ DULCE"

Membrii guvernului de la Sai
gon nu scapă nici un prilej 
pentru a vorbi despre nețăr

murita grijă pe care o poartă ei țără
nimii sud-vietnameze. Ascultindu-i, ai 
putea jura că această preocupare nu-i 
părăsește nici zi, nici noapte. „Țăranii 
și problema existenței lor se află în 
centrul atenției mele", declara, la în
ceputul lunii martie, primul-minstru 
saigonez Nguyen Cao Ky.

Culmea e că nu minte, ba nici mă
car nu exagerează. Atenția lui Ky și 
a susținătorilor săi americani se con
centrează intr-adevăr asupra satelor : 
dovadă potopul necurmat de bombe 
explozive și incendiare care se revarsă 
asupra lor. în felul acesta se rezolvă 
și problema existenței țăranilor, mai 
bine-zis a inexistenței lor.

Despre ceea ce se întimplă cu acei 
care continuă totuși să trăiască ne 
informează un reportaj publicat de 
curînd de revista vest-germană „Der 
Spiegel". Ziaristul care-1 semnează, 
Kurt Wiegand, a vizitat orașul Da 
Nang din Vietnamul de sud și, după 
cum mărturisește el, a fost izbit de 
marele număr de oameni aciuiți prin 
gangurile clădirilor, în piețe sau cbiar 
pe trotuare. „Familii întregi dorm a- 
colo in cursul nopții, își petrec acolo 
toate orele zilei, iși gătesc acolo pe 
cițiva cărbuni o fiertură de buruieni. 
Intr-un cuvînt, acolo — adică în gang, 
pe trotuar sau în piață — este locu
ința lor", scrie „Der Spiegel".

întrebînd cine sînt acești oameni, 
ziaristul vest-german a aflat că e 
vorba de țărani din provincia Da 
Nang. Ce caută ei la oraș ? Nu caută 
nimic. N-au venit aci de voie, ci de 
nevoie, fie pentru că satele lor au fost 
rase de pe fața pămîntului de explo
zii sau pirjolite de napalm, fie pentru 
că autoritățile saigoneze i-au luat pe 
sus, socotindu-i suspecți, fie din a- 
mîndouă motivele.

„Bănuiala care apasă asupra unora 
dintre ei scrie „Der Spiegel", este că 
ar putea, eventual, să dea ajutor par

tizanilor. Este destul, pentru ca ei să 
fie alungați din sat și trimiși la Da 

Nang, unde se sting literalmente de 
foame".

într-adevăr, așa cum arată mai de
parte Kurt Wiegand, singura muncă 
pe care o pot îndeplini locuitorii Da 
Nangului este aceea de a căra în spi
nare lăzile cu arme și muniții pentru 
baza mlitară americană din oraș. Nu
mai că țăranii sînt „suspecți" ; prin 
urmare, lor nu li se poate încredința 
o misiune atît de delicată. Ziaristul 
vest-german povestește că a asistat 
la o scenă zguduitoare : o femeie, cu 
un copil in brațe și cu altul de mină, 
răscolea într-o ladă de gunoi, căutind 
resturi de hrană. Găsind la un mo
ment dat niște coji putrede de do
vleac, le-a mărunțit intre degete și 
le-a dat copiilor să mănînce. „Cel ma
re abia mai avea putere să mestece", 
notează autorul reportajului. Dar pină 
și această bucurie a fost de scurtă 
durată. Un polițist sud-vietnamez care 
trecea pe acolo, s-a năpustit asupra 
femeii și a alungat-o, lovind-o peste 
cap, pe umeri și pe față cu bastonul 
lui de cauciuc. „Zile întregi după a- 
ceea îmi răsunau încă în urechi țipe
tele disperate ale femeii și scîncetele 
vlăguite ale copiilor", scrie Wiegand.

Ar fi insă nedrept dacă am trece cu 
vederea faptul că țăranii izgoniți din 
satele lor și aduși cu sila la oraș nu se 
bucură de nici un drept. Pline de so
licitudine față de ei, autoritățile sud- 
vietnameze le îngăduie să cerșească, 
eliberîndu-le chiar și permise speciale 
în acest scop.

După cum aflăm insă din reporta
jul lui Wiegand, se pare că țăranii 
sînt nerecunoscători. In loc să se bu
cure că au fost transformați în cerșe
tori cu autorizație, ei părăsesc Da 
Nangul și îngroașă rîndurile luptăto
rilor din Armata Națională de Elibe
rare.

Mai mare păcatul de atenția pe care 
le-o acordă primul minstru Ky !

N. MINEI

După cum relatează presa la
tino-americană, junta militară 
care cîrmuiește Ecuadorul se 
pregătește să efectueze o „refor
mă agrară". Măsura proiectată e 
o manevră menită să mai destin
dă atmosfera încărcată ce s-a 
creat în această țară în urma și
rului de greve dezlănțuite de oa
menii muncii și a numeroaselor 
mitinguri și demonstrații pentru 
pămînt, inițiate de păturile cele 
mai sărace ale țărănimii.

Intr-adevăr, țărănimea din E- 
cuador se află intr-o situație din 
cele mai grele. Așa cum arată 
săptămînalul „Marcha" din Uru
guay sub semnătura ziaristului 
ecuadonan J. Galars, potrivit da
telor oficiale, 369 de mari lati
fundii, aparținînd marilor mo
șieri și bisericii, stăpinesc 45 la 
sută din pămîntul arabil al țării; 
48 la sută din suprafața cultivată 
aparține moșierilor mijlocii și 
chiaburilor, și numai puținul ce 
mai rămîne revine celor 250 000 
de gospodării țărănești mici. Pes
te jumătate din populația rurală 
a țării nu are pămînt.

„Reforma agrară" plănuită va 
reduce oare din drepturile moșie
rilor feudali și din posesiunile 
lor ? Se pare că nu prea, de vreme 
ce, potrivit noului proiect de lege, 
se îngăduie posesiuni cu o supra
față maximă de 3 500 hectare de 
pămînt. Așa că moșierii își vor 
păstra în cea mai mare parte 
averea neatinsă...

Cu alte cuvinte, și în cazul de 
față nu e vorba decît tot de o 
„turtă dulce", calificată astfel de 
ziare, din acelea pe care cercu
rile cîrmuitoare din unele repu
blici sud-americane, pentru a mai

Țărănimea tailandeză

'Mcfe
calma spiritele, le oferă în răs
timpuri sărăcimii sub forma de 
reforme agrare. De pe urma aces
tor măsuri capătă mici petice de 
pămînt numai un număr restrins 
de țărani, în timp ce marii mo
șieri rămîn mai departe cu pose
siunile lor întinse.

Așa că „turta dulce" oferită a- 
cum țăranilor ecuadorieni tot 
amară o să fie...

I. B.

VOM RĂMiNE 
PE PAMÎNTURILE 
NOASTRE

Stalul Panama este străbătut, 
după cum se știe, de canalul cu 
același nume, aflat sub stăpîni- 
rea S.U.A. De mai mulți ani po
porul panamez duce o luptă sus
ținută pentru afirmarea dreptu
lui său suveran asupra întregului 
teritoriu al patriei sale.

Recent, țăranii ale căror pă- 
mînturi se află în zona canalu
lui Panama au organizat o de
monstrație de protest în fața re
ședinței președintelui Robles Au
relio Marco, împotriva intenției 
autorităților S.U.A. de a-i stră
muta din zona canalului. Delegați 
ai demonstranților au înmînat 
președintelui o scrisoare in care 
subliniază că „Panama are drep
tul la suveranitate asupra zonei 
canalului... Vom rămîne pe pă- 
mînturile noastre, pe care le lu
crăm de 40 de ani. Făcînd acest 
lucru, credem că apărăm totodată 
suveranitatea țării noastre".

E. M.

și „satele strategice"

REALITĂȚI
AFRICANE

B In orașul Ibadan din Nigeria se proiectează să se construiască un Institut 
internațional de agricultură tropicală. Institutul va cuprinde o școală 
superioară și un centru de cercetări științifice.

B In Republica Arabă Unită se organizează o nouă fermă de stat — Al- 
Nubareia. Anul trecut, aici s-au și cultivat cu porumb circa 600 hectare de 
deșert. Pîriă in anul 1970 terenurile fermei se vor întinde pe o suprafață de 

circa 100 000 ha. Pe noile pămînturi, în afară de porumb, se vor planta 
cereale și trifoi.

B De curînd, in guvernămintele Bedja și Sfax din Tunis au luat ființă noi 
cooperative agricole, cărora li s-au dat in folosință terenuri ce au aparținut 
mai inainte coloniștilor străini. Terenurile date în folosință cooperati
velor agricole din guvernămîntul Bedja cuprind o suprafață de 12 000 
he.-lare. In total, cooperativele agricole din Tunis stăpinesc in prezent 
450 000 ba de pănunt.

Potrivit unor știri din Bangkok, au
toritățile tailandeze au hotărît să 
transforme numeroase sate situate în 
regiunea muntoasă dintre provinciile 
Nakom Phanem și Sakol Nakom — 
unde în ultima vreme se desfășoară 
o mișcare antiguvernamentală — în 
așa-zise „sate independente". Aces
tea sînt, în realitate, adevărate lagăre 
de concentrare deghizate, create după 
modelul așa-numitelor „sate strate
gice" din Vietnamul de sud. Pină în 
prezent au fost formate 44 de aseme
nea sate, concentrînd peste 200 000 
persoane. Potrivit declarației unei ofi
cialități din Ministerul de interne al 
Tailandei, alte 50 000 de familii sînt 
amenințate să fie mutate în asemenea 
,,sate independente".

Această măsură severă ce smulge 
zeci de mii de țărani tailandezi de la 
vetrele strămoșești, nu este nici prima 
nici ultima acțiune antipopulară a au
torităților de la Bangkok. Se știe că 
diriguitorii acestei țări — unde se află 
sediul pactului agresiv al Asiei de 
sud-est (S.E.A.T.O.) patronat de S.U.A. 
— sînt de mulți ani surzi la nevoile 
maselor largi muncitoare.

O viață extrem de grea duce țără
nimea care reprezintă 87 la sută din 
cei 28 000 000 de locuitori ai țării. Ea 
este împovărată de impozite și dijme. 
Marea întindere a moșiilor și inexis
tența uneltelor și mașinilor agricole 
modeme limitează posibilitățile de 
muncă ale țărănimii, micșorîndu-se 
astfel și cantitatea recoltei. De unde și 
foametea de masă... „Zece milioane 
de tailandezi — recunoaște ziarul ofi
cios „Kiattisak" — flăminzesc de la 
naștere pină la moarte". Tot același 
ziar scria că „400 000—500 000 de tai

landezi au totul, iar restul sînt siliți să 
trăiască în lipsuri și nevoi".

Familia țăranului tailandez „înstă
rit" cultivă doar 1,50 ha de orezărie, 
muncind fără odihnă întregul an. De
scriind munca la orezarii, ziaristul fi- 
lipinez Thomas Garcia scrie : „Țăranii 
muncesc, cît e ziua de lungă, în apa 
ce le ajunge pînă la brîu. Oamenii, 
laolaltă cu bivolii, trag plugurile de 
lemn. Aplecați din șale, cu corpul me
reu expus razelor tăioase ale soare
lui, oamenii nu se îndreaptă din mij
loc decît la sfîrșitul zilei. Muncă isto
vitoare, reumatism, tuberculoză, îmbă- 
trînirea și ruina prematură a organis
mului, iată prețul plătit de masele 
muncitoare de la sate pentru un 
blid de orez". In plus, întrucît sis
temul arendei este larg răspîndit, mai 
mult de 60 la sută din populația ru
rală e înglodată în datorii la moșieri 
și intermediari. Astfel că, nici minus
cula recoltă obținută cu trudă și sînge 
nu intră în întregul ei în ograda țăra
nului.

Inegalitățile sociale, la care se a- 
daugă secetele și inundațiile dese ce 
degradează ogoarele și aduc masele 
sătești la sapă de lemn, au creat o ar
mată permanentă de oameni fără 
muncă și pîine.

Recentele răscoale țărănești i-au de
terminat pe consilierii americani de la 
Bangkok să propună soluția amintită 
mai sus. Viața stă însă mărturie că, 
așa cum nici în Vietnamul de sud for
mula „satelor strategice" nu este via
bilă — în pofida faptului că sînt pă
zite de mii de soldați — ea nu poate 
să reziste nicăieri unde masele luptă 
pentru o viață mai bună.

P. TĂTARE
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PROGRAM MRCAT

Tribuna 
bibliotecarei

a cadrul acestei rubrici, 
publicăm opiniile a trei 

*■ bibliotecare din raionul 
Alba, care vin să împărtă
șească din experiența lor în 
activitatea cu cartea.

„Eu mă voi referi la mani
festările de masă, spune bi
bliotecara din comuna Am- 
poița. Dar nu la orice fel de 
manifestări și pe care le cu
noaște oricine, pentru că le 
organizează toate biblioteca
rele. Am fost prima din raio
nul nostru și poate chiar din 
regiune, ca să nu zic mai de
parte, care am reușit să în
scriu în registrul de activi
tate o manifestare cu totul și 
cu totul originală. Nu simpo
zion, nu recenzie, nu proces 
literar, ci o lectură in grup. 
Și nu orice fel de lectură în 

grup, ci una cu artiștii ama
tori. Cum am procedat ? Sim
plu : după ce membrii echipei 
de teatru au citit împreună 
piesa „Ciuta" de V. I. Popa, 
pe care urmează s-o pună în 
scenă, mie nu mi-a mai rămas 
decât să consemnez in registru 
această manifestare de masă. 
A fost lectură ? A fost. S-a 
făcut în grup ? S-a făcut. Deci 
să nu ne ferim de ceea ce este 
nou. Să nu privim lucrurile 
îngust. Noi, bibliotecarele, a* 
vem datoria să ne îngrijim ca 
echipa de teatru să pună în 
scenă cit mai multe piese, 
pentru ca în felul acesta să 
facă un număr tot mai mare 
de lecturi în grup, pe care să 
le înscriem apoi în registrul 
nostru de activitate. Firește 
că vom avea mai mult de 

muncit, dar noi nu ne ferim 
de muncă."

„La noi — declară bibliote
cara din Ighiu — problema 
măririi numărului de cărți 
citite nu mai este o proble
mă. Am rezolvat-o cu inge
niozitate și cu grijă față de 
om : cum apare un cititor, îi 
pun în brațe cîte 10—12 vo
lume. Astfel, nu va mai fi ne
voit să bată prea des drumul 
la bibliotecă. Ce-i drept, mă 
gîndesc că oamenilor le vine 
greu să care atitea volume și 
de aceea vreau să cer ca bi
bliotecile să fie dotate cu sa
coșe și eventual chiar cu 
roabe."

„Eu nu aș fi de acord cu 
colega mea din Ighiu — sus
ține bibliotecara din comuna 
Mihalț. — De ce să-i încăr
căm pe oameni cu cite 
12 cărți, cînd problema poate 
fi rezolvată altfel ? Bunăoară, 
eu am întocmit fișe de cititor 
„în alb", fără ca titularii lor 
să fi împrumutat vreo carte. 
Firește, eu ii cunosc bine pe 
consătenii mei și am încre
dere că vor veni să ridice căr
țile care îi așteaptă".

Cunoscind asemenea „opi
nii", se poate trage concluzia 
că la cele trei biblioteci din 
raionul Alba, situația e cam- 
neagră.

Trecînd, deunăzi, prin sa
tul Bălata, am vizitat și 
clădirea nouă a căminu

lui cultural. In pragul unei 
încăperi, ne-a întâmpinat o 
tovarășă.

— Aici e căminul?
— Da, aici.
— Azi aveți vreun pro

gram ?
— Auzi întrebare! Și încă 

ce program ! Parcă trece vreo 
zi fără să facem ceva? Azi, 
de pildă, încep cu gătitul...

(„Aha, cercul de artă culi
nară !“ ne-am zis noi).

— După aceea, spălatul cos- 
tumașelor, că, știți, se prăfu- 
iesc. Dacă toată ziua se joa
că...

(„înseamnă că au o echipă 
de dansuri activă").

— Mai îmi fac timp să le 
citesc și copiilor o poveste.

(„Bravo, nu lipsesc nici di
minețile de basm", ne-am mai 
zis noi).

— Mai ascultăm cîte ceva la 
radio...

(„Audiții colective, care va 
să zică !“).

Și, în felul acesta, am um
plut cu manifestări culturale

o filă din carnetul de notițe 
și poate că am mai fi notat 
multe altele, dacă n-ar fi apă
rut însuși directorul căminu
lui, care ne-a invitat grăbit 
într-o altă încăpere.

— Ei, ați văzut ? ne între
bă el.

— Am văzut și vă felicităm 
pentru activitatea atît de va
riată despre care ne-a vorbit 
tovarășa.

— In cazul ăsta, mă felici
tați degeaba. Ea v-a vorbit nu 
despre activitatea căminului 
cultural, ci a căminului ei con- 1 
jugal.

— Păi cîte cămine sînt sub 
acoperișul ăsta ?

— Două, tovarășe, fiindcă 
sfatul popular comunal a re
partizat aici familia unui sa
lariat, transformând o parte 
din cămin în locuință particu
lară. Dar noroc că-i numai 
provizoriu.

„Provizoriul" ăsta ține de un 
an. Cum s-ar spune, este de
finitiv provizoriu ! Și sfatul 
popular comunal ar trebui să 
pună capăt acestei situații. 9 
Eventual, mutînd... căminul 
cultural.

Jurnalul de activitate pe timpul iernii al cămi
nului cultural Sarmisegetuza consemnează mai 
mult focuri de șah și table.

La Șoimuș, podul de peste apa Toplifei s-a 
șubrezit periclitind circulația autovehiculelor.

*- Pentru neglijența asta, ar trebui să mai intre cineva la apă!

Raid satiric de
N. CULCEA și A. CROITORII

Desene de T. PALL

Un păhărel
Duminică dimineață. Tomuța Nîcodin, di

rectorul căminului cultural din Ră- 
dulești, l-a invitat pe-un vecin de-al 

său la un păhărel de țuică.
— Ia loc, vecine. Astăzi sînt bine dispus. 

Și, cînd mă simt bine, îmi place să ciocnesc 
un păhărel. Hai noroc!

— Noroc și sănătate !
— E tare, dom’le! Dar tot mai pun cîte 

unul. Un păhărel. Atît. Că azi e sărbătoare. 
N-ai aflat ?

— Ce?
— Eveniment mare : ne vine în vizită bri

gada științifică raională din Ilia. Un medic, 
un jurist, profesori... De-aia sînt bucuros. 
Iar eu, la bucurie, chem un prieten, un ve
cin, cine-o fi, să închin un păhărel. Atît No
roc și sănătate !

— Hai noroc !
— Am alta și mai bună. Stai s-o guști. Un 

păhărel, atît, să te convingi. Că, după aia, 
trebuie să mă ocup de primirea brigăzii, să 
aranjez căminul... Ei, cum o găsești ?

— Grozavă. Tot de prună ?
— Nu. De altceva. îți mai pun una ca să 

ghicești.

— Huu, arde... Nu știu de ce e !..
— E de cireașă. Cu o gustărică o să ți se 

pară și mai bună. (Pauză în care apar niște 
cîrnăciori, brînză și castraveți murați).

— Asta de care e, directore ? De prună 
sau de cireașă ?

— Naiba știe. Nu-mi mai dau seama. Cît 
o fi ceasul ?

— 12.
— Parcă ziceam că trebuie să vină cineva...
— Cine ?
— Am uitat ca pământul.
— Atunci să vină cîte-un rând.
Tot ținînd-o așa rînd după rînd, directo

rul căminului se’ trezi într-un tîrziu zgîlțîit 
de un sătean care îi strigă :

— ScoaT tovarășe Tomuța, că-i de rău. A 
venit brigada științifică...

— Știam eu că trebuia să vină cineva 1
— Numai că a și plecat. N-a găsit pe nimeni 

la cămin.
— Știam eu că trebuia să fac ceva ! Și mă 

bucurasem atît. Ba chiar vroiam să le pun 
și niște întrebări.

— Las’ că le-am pus eu una. L-am între
bat pe doctor care sînt urmările abuzului de 
băuturi alcoolice. Și mi-a spus că, de la caz 
la caz. Aici, la noi, sala goală a căminului 
a fost numai una din urmări. In stadiul de 
incubație, cică vor mai apărea și altele. Cît 
privește tratamentul, o să trimită o rețetă 
de la raion.
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