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Revistă săptâminală a Așezămintelor culturale

Nu demult, în drum spre Făurei, m am abătut șî 
printr-o comună de lingă orașul Brăila. M-am îndrep
tat spre căminul cultural nădăjduind să asist la vreo 
manifestare, mai ales că era sîmbătă seara. La 
cămin, nici țipenie de om. Tn schimb, în programul 
săptămînal de activitate, afișat chiar pe ușa clădirii, 
se anunța, pentru seara aceea, o întîlnire cu fruntașii 
din brigada a IV-a de cîmp. Am așteptat ce-am 

^așteptat și, văzînd că nu apare nimeni, am pornit în 
căutarea tovarășului director. Pe uliță, am întîlnit 
cîțiva săteni. Intrebîndu-i dacă nu cumva se duc la 
cămin să asiste la întîlnirea fruntașilor, au început a 
ridica din umeri și a se privi unii pe alții în semn de 
uimire și necunoaștere. 11 
tăcerea :

— Așa ne păcălește 
director. Niciodată nu-i 
Acum chiar de-ar fi așa, nu-l mai credem. Exact ca 
în povestea cu ciobanul și lupul.

Intr-un tîrziu, în sfîrșit, l-am găsit pe director și 
I ^ne-am dus la cămin. Vesel din fire și descurcăreț, 

mici nu mi-a dat răgazul să termin întrebarea că a și 
început să-mi amintească de o serie de activități pe 
care le-a găzduit căminul cultural în ultima vreme. 
La un moment dat însă mi-a spus :

— Mai bine să vedeți în jurnalul de activitate zil
nică. De, ca să vă faceți o imagine mai clară. Acolo 

vin în minte 
să-l aduc. E

Unul mai șugubăț a ruat 

de multă vreme tovarășul 
pe scenă ce scrie în afișe.

e scris negru pe alb. Poate mie nu-mi 
toate. Scuzați-mă cîteva clipe, mă duc 
la un cadru didactic.

Si a plecat.
Peste o jumătate de oră, a apărut și, 

registrul și-a exteriorizat bucuria cu un 
drie •

— Asta-i oglinda muncii noastre. O
Cum am deschis registrul am și observat scrisul 

proaspăt, grăbit așternut în rubricile ce cuprindeau 
mai bine de o lună și jumătate. La rubrica : Partici
pant/ am întîlnit cîteva cifre : 230, 180, 199, 187...

. — Dar la întîlnirea fruntașilor din seara aceasta 
c'ți participant au fost ? — l-am întrebat.

—- Păi. să vedeți, nu s-au pregătit... am amînat-o.„ 
dar.. E foarte greu... Fac și eu ce pot.

în clipele acelea, mi-au apărut în fața ochilor 
cîteva din multele figuri de activiști culturali și artiști 
amatori, întîlnite în drumețiile făcute, și care, mun
cind cu pasiune, cu perseverență și modestie, contri
buie zi de zi la îmbogățirea vieții culturale a satelor 
patriei noastre. Am simțit îndemnul să-i povestesc și 

.lui ceea ce vă voi relata în rîndurile de mai jos.
in comuna Buicești, raionul Filiași, directorul cămi

nului este Constantin Mitea. E tînăr și ca vîrstă și ca 
stagiu în dceastă muncă. Totuși oamenii de care s-a 
apropiat așa de repede și care-l prețuiesc au ce să-ți 
vorbească despre dăruirea cu care el se ocupă de 
viața culturală a satului lor. A atras în juru-i toate 
cadrele didactice și pe toți sătenii însetați de frumos 
și cultură. în scurt timp comuna Buicești a devenit un 
adevărat stup de albine. Formațiile au fost reorga
nizate, au fost atrași tineri și vîrstnici pe care a cău
tat să-i cunoască mai bine, să le descopere înclina
țiile și dorințele. Fiecare acțiune este rodul unei larqi 
consultări și participări. Adeseori, Constantin Mitea 
poate fi văzut pe tarlalele întinse ale cooperativei 
agricole, stînd de vorbă cu oamenii, sau lucrînd 
împreună cu un grup de tineri, la alcătuirea unui nou 
text de brigadă. Cu concursul unui colectiv entuziast 
de activiști culturali și artiști amatori, Constantin 
Mitea a izbutit, în puțina vreme de cînd este director, 
să ofere tuturor categoriilor de spectatori programe 
cultural-artistice plăcute și instructive.

Teodor Epureanu este de mulți ani învățător în 
comuna Șuțu, raionul Făurei. încă de tînăr a îndrăgit 
literatura și teatrul. Pasiunea aceasta a transmis-o și 
multor elevi și săteni, cu răbdare și dăruire. A orga
nizat în casele multor țărani mici șezători literare, 
seri de poezii și basme. Fiecare întîlnire îi prilejuia 
învățătorului Teodor Epureanu clipe de studiu, de 
profundă cunoaștere a oamenilor. Așa a descoperit 
cîțiva tineri talentați pentru formația de teatru și 
pentru colectivul de creație al brigăzii artistice. Le-a 
supravegheat cu grijă creșterea, i-a îndrumat și sti
mulat.

Aș mai aminti în încheierea acestor rînduri și de 
pasiunea molipsitoare a lui Vartolomeu Todici, din 
comuna Vaideeni, raionul Horezu. L-am cunoscut în 
urmă cu cîțiva ani, la finala unui concurs artistic pe 
țară, unde venise cu valoroasa formație de fluierași. 
De curînd, am aflat că în Vaideeni există în prezent 
și o formație de copii ale căror fluierașe au fost 
lucrate și dăruite de veteranii formației, de neîntre
cut» ciobani care-și însoțesc munca cu cîntecele me
lodioase ale cavalelor și fluierelor. Este și aceasta 
tot o manifestare a pasiunii.

Nu știu dacă directorul căminului de pe plaiurile 
brâilene, despre care am amintit la început, și-a 
schimbat stilul de muncă, însă vreau să-i amintesc și 
pe această cale că fără pasiune, fără să pui suflet în 
tot ceea ce faci, fie că este vorba de activitate cultu- 
rală sau de alte acțiuni, nu poți realiza nimic frumos 
și care să fie prețuit de oamenii din jurul tău.

Ovidiu MARALOIU

întinzîndu-mi 
aer de mîn-

să vedeți !
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Căsoaie din Paltin — Țara Vrancei — secolul al XIX~lea (Muzeul Satului)

III IA MIMARAIOAIHA CU lllll

de acad. Tiberiu POPOVICIU 
director al Institutului de calcul al filialei 
Academiei Republicii Socialiste România-Cluj

Din timpuri străvechi, omul a avut ne
voie să facă diferite calcule numerice, 
necesare în activitatea lui practică de 
zi cu zi. Au trecut însă multe veacuri 

pînă ce el a ajuns să stăpînească bine cele 
patru operații aritmetice fundamentale : a- 
dunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. 
Chiar și în evul mediu, de pildă, împărți
rea era considerată o operație atît de grea 
încît nu se preda decît la unele Universități 
mai renumite. Nu este deci de mirare că 
încă de pe atunci se punea problema să se 
folosească anumite instrumente, și mai tîr
ziu chiar mașini mai complicate, menite să 
ușureze calculele.

Cuvîntul calcul vine de la latinescul cal
culus care înseamnă pietricică. Pe vremuri, 
existau pe străzile și în piețele mai impor
tante ale orașelor, calculatori, care, cu aju
torul unor pietricele, executau calculele so
licitate de diferiți oameni de afaceri (co- 
mercianți, meseriași etc.). Mai tîrziu, pie
tricelele au fost înlocuite cu niște bile în
șirate pe tije. Aceste numărătoare cu bile, 
foarte răspîndite în multe țări, au consti
tuit un pas înainte în tehnica calculelor. 
Răspîndirea scrisului și a obiceiului de a 
scrie numerele naturale în sistemul zecimal, 
așa cum se face astăzi, au contribuit mult 
la ușurarea și executarea mai rapidă a cal
culelor aritmetice fundamentale.

Cu timpul însă, necesitatea executării unui 
volum din ce în ce mai mare de calcule l-a

determinat pe om să construiască adevărate 
mașini de calcul. Tot așa cum sapa, coasa 
și combinele moderne prelungesc și perfec
ționează munca manuală a agricultorului, 
mașinile de calcul constituie un important 
utilaj în munca calculatorului. Celebrul ma
tematician, fizician, filosof și scriitor francez 
Blaise Pascal, care a trăit în secolul al 
XVII-lea, a construit prima mașină adevă
rată de calcul. Mai tîrziu, matematicianul en
glez -Ch. Babbage și matematicianul rus 
P. Cebîșev, în secolul al XIX-lea, au con
struit mașini de calcul mai perfecționate. 
Toate acestea funcționau cu ajutorul unui 
sistem de roți dințate mișcate manual prin 
manivele .sau, mai tîrziu, printr-un mic mo
tor electric. O dată cu dezvoltarea tehnicii 
din ultimele decenii, toate aceste mașini de 
calcul mecanice sau electrice au devenit cu 
totul insuficiente. în zilele noastre, întoc
mirea planurilor marilor construcții, condu- 
cecea automată a uriașelor uzine. întreprin
deri de transport sau comerciale, funcționa
rea navelor cosmice și multe altele, necesită 
executarea unui volum atît de mare _de cal
cule și într-un timp atît de scurt, încît omul 
nu Ie poate face față, nici cu cele mai mari 
mașini de calcul de tipul celor arătate mai 
înainte.

S-a pus atunci problema să se realizeze o 
mașină de calcul care să funcționeze cu o

(Continuare în pag. a 6-a)



2 _________ ALBINA
Arhitectura populară

românească

la AAuxeul Satului
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de existență a Muzeului 

Satului, a avut loc, recent, o sesiune științifică în cadrul 
căreia s au prezentat diferite expuneri privind dezvoltarea 
muzeului în acești ani.

In deschidere, Gheorghe Foeșa, directorul muzeului, a vor
bit despre „Muzeul Satului la 30 de ani”* Au urmat apoi expu
nerile : „Dezvoltarea patrimoniului Muzeului Satului în anii 
de democrație populară'* de B. Zderciuc, „Rolul Muzeului 
Satului în păstrarea și valorificarea tezaurului culturii popu
lare” de Gh. Lazăr și V. Bușilă, „Probleme de restaurare și 
conservare la Muzeul Satului” de A. Pândele, „Munca educa- 
tiv-culturală la Muzeul Satului” de C. Vîrcol și M. Scarlat și 
altele.

In încheierea sesiunii a avut loc ședința de constituire a 
cercului „Prietenii Muzeului Satului”.

Muzeul Satului apare pentru vizi
tatorul de astăzi ca o sinteză 
unitară alcătuită din mai multe 

muzee locale sau zonale. Intr-o ca
racterizare generală putem spune că 
acest muzeu este în același timp și 
în aceeași măsură muzeu al arhitec
turii și al tehnicii populare, muzeu 
etnografic și istoric, muzeu social și 
de artă populară. Pentru cei mai 
mulți el apare în primul rînd ca un 
muzeu al arhitecturii populare. Ex
punerea în aer liber, într-o sinteză 
care cuprinde 223 de construcții au
tentice, transferate și reclădite în di
mensiunile lor reale, dă posibilitate 
vizitatorului să cunoască operele de 
artă arhitecturală create de poporul 
nostru. Muzeul este un document in
structiv, privind evoluția tipurilor ar
hitectonice populare, de o mare di
versitate regională. Marea diversi
tate a formelor arhitectonice trebuie 
remarcata în legătură cu structura 
terenului, cu natura materialelor, cu 
obișnuința și concepția tradițională a 
meșterilor constructori autohtoni, cu 
ecourile unor influențe survenite în 
decursul vieții istorice. Diferite ti
puri de locuințe prezintă diferențe 
remarcabile în formele și în tehni
cile lor arhitectonice, în sistemele 
variate ale vetrelor, sobelor și cup
toarelor folosite la încălzit și la gă
tit, în sistemul, rînduiala și bogăția 
decorului din interior. în zonele înve
cinate și chiar în aceeași zonă ele 
s-au structurat în imagini deosebite 
una de alta. Așa, de pildă, casa mo
numentală din bîrne masive din ste
jar adusă de sub munții Oașului, de 
la Moișeni (1780) este cu totul deose
bită /le casa moților din Sălcina Mun
ților Apuseni (1815). Pe cînd în zo
nele de munte și de coline planul 
locuințelor s-a' dezvoltat cu precă
dere pe linie ascendentă, în verticală, 
în cîmpie, planul caselor s-a ținut 
mai aproape de pămînt și s-a dezvol
tat pe linie orizontală.

Trecînd de la o unitate la alta, vi
zitatorul trece de la un raion la al
tul, făcînd astfel „o rapidă plimbare 
prin țată“. Prin fața lui se perindă 
forme arhitectonice diferite. Printre 
acestea un loc important îl ocupă di
feritele tipuri de locuințe în care se 
reflecță, cu o mare putere de evo
care, aspectele vieții reale, condițiile 
materiale, social^ și profesionale ale 
oamenilor care le-au folosit. Sînt în 
muzeu case de piatră și din lemn de 
la munte, case din pămînt acoperite 
cu stuf de la baltă, case de coline 
înălțate sus pe pivnițe și bordeie în
fundate sub pămînt la cîmpie. Ca în
sușiri comune pentru toate aceste ti
puri, remarcăm acoperișul înalt în 
patru pante și prispa cu stîlpi la 
față, adeseori pe două și chiar trei 
laturi. Unele modificări parțiale în 
stilul arhitectonici original sînt expli
cabile prin influența contactului în
delungat și a conviețuirii cu populație 
de origine etnică diferită. (Tilișca- 
Sibiu, Sîrbova-Banat, Drăguș-Făgă- 
raș).

Decor arhitectural specific — cu bo
gate elemente decorative dăltuite în 
lemn — se găsește mai ales în zonele 
de nord, în Munții Apuseni, Oaș și 
Maramureș (case, grajduri și porți 
mari cu minunate arcade, fruntare și 
stîlpi bogat sculptați). In zonele cen
trale și sudice ale Transilvanieiau fost 
realizate porți mai mici, pentru trece
rea oamenilor, cu forme artistice și 
decor mai bogat dăltuit în lemn de 
«te jar.

In cursul evoluției istorice, planul 
locuinței s-a dezvoltat. Alături cu în
căperea mică originală, plurifuncțio- 
nală, devenită cameră de trecere, au 
apărut mereu mai multe încăperi, s-a 
divizat și precizat rostul lor funcțio
nal, s-au multiplicat și perfecționat 
sistemele de încălzire.

La bordeiele și la casele oltenești 
aduse la muzeu, pe lîngă formele ar
hitecturale de o mare originalitate, 
vizitatorul poate admira modul de 
cioplire și împodobire a bîrnelor de 
la fruntare și de la intrări, a stîlpilor 
de la prispe și de la pridvoare, a porți
lor cu stîlpi masivi și arcade bogat 
ornamentate așezate sub acoperișuri 
protectoare în patru ape. Creatorii 
caselor și mobilierului țărănesc-olte- 
nesc, prin marea lor îndemînare în 
arta de a construi și a ciopli lemnul, 
au realizat aspecte cu adevărat mo
numentale. în arhitectura din lemn 
se resimte predilecția pentru comu
niunea cu natura, cu pădurea, cu 
funcția și frumusețea lor specifică. In 
formele arhitectonice, în diferitele 
mobile și obiecte din lemn se resimte 
permanent umanizarea naturii.

Originale, din tipuri de sate dife
rite ca situație geografică, ca ocupații 
și ca structură generală, gospodăriile 
aduse în muzeu din diferite zone ale 
Munteniei au fost structurate în an
sambluri arhitectonice cu forme deo
sebite. Tipurile de locuințe din zonele 
nordice, înălțate sus pe temelie de 
piatră cu pivniță dedesubt, unele cu 
prispă, altele cu prispă și foișor cu 
stîlpi la față, se deosebesc — ca plan, 
structură și mod de construire — de 
casele din sud, construite din paiantă 
și mai scunde.

în formele și decorul arhitectural 
ale așezărilor moldovenești se re
marcă — ca trăsături generale — 
simplitatea și eleganța. Cîteva forme 
de modelare a stîlpilor, puține crestă
turi decorative la stîlpi1 și la șindrila 
de pe acoperiș, mai dezvoltate în re
giunile Iași, Bacău și Suceava. în 
unele sate din raioanele Tîrgu-Neamț 
și Piatra Neamț, găsim o eflorescen
tă de elemente decorative traforate 
la prispe, la foișoare și mai bogate 
încă la streașină caselor din seco
lul XX.

Din complexul etnografic variat și 
interesant care prezintă Dobrogea, 
cele două unități complexe tipice și 
cele trei mori de vînt de tipuri și mă
rimi diferite aduse în muzeu, repre
zintă aspecte etnografice, originale 
ale acestei regiuni. Aceste unități 
oferă posibilități de a defini caracte
rele originale care țin de dăinuirea 
îndelungată a formelor tradiționale 
ale culturii naționale cu însușiri et
nice proprii și de a releva procesul 
influențelor și a împrumuturilor re
ciproce determinate de îndelungata 
conviețuire pe același teritoriu.

Condițiile superioare ale vieții sa
telor cooperatîvizate de astăzi se re
flectă în înfățișarea satelor, în care au 
apărut numeroase edificii noi de in
teres economic, social, sanitar și cul
tural. In casele noi, spațioase și lu
minoase, cu patru—șase camere de 
locuit, meșterii populari au preluat și 
exprimat, într-o concepție nouă, for
me arhitectonice și valori artistice 
realizate de predecesorii lor.

Gh. FOCȘA 
directorul Muzeului Satului 

București

r
ICA CIOLAN : Interior de casă
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FILME
AGROZOOTEHNICE

Vizitând Studioul cinematogra
fic AL Sahia, am aflat câteva 
noutăți despre unele documen
tare agrozootehnice, date de eu- 
rînd circuitului de difuzare la 
sate.

Printre filmele nu demult ter
minate se numără Plantații de 
vii în cultură înaltă în regia lui 
Stelian Penu după scenariul in
ginerului I. Laszlo. Scurt metra
jul a fost lucrat cu concursul 
cercetătorilor din Stațiunea ex
perimentală Valea Călugărească 
și prezintă metode moderne de 
creștere a viței de vie, care per
mit mecanizarea lucrărilor, mă
rirea cantității și calității strugu
rilor și, implicit, a vinurilor. Do
cumentarul, realizat pe peliculă 
color, după ce arată terenurile 
unde se pot face plantările de 
viță, insistă asupra culturii de 
viță în forme înalte și asupra în
grijirilor necesare viței în acest 
caz. Astfel — într-o formă clară, 
pe înțelesul oricărui spectator — 
sînt prezentate secvențe despre 
dirijarea coroanei, îngrijirea 
plantelor bolnave, combaterea 
dăunătorilor etc.

Un alt documentar color este 
cel realizat de Lucian Durdău 
după scenariul profesorului Ni- 
colae Giosan, intitulat Sfecla de 
zahăr. Debutînd cu o comparație 
între sfeclă și trestia de zahăr, 
care scoate în evidență avanta
jele oferite de prima, filmul con
tinuă cu un scurt și spiritual is
toric al sfeclei de zahăr. Părăsind 
făgașele obișnuite documentarului 
ne aflăm, de exemplu, intr-una 
dintre secvențe, în plin ev mediu, 
la o curte feudală. Avem astfel 
ocazia să aflăm că pe atunci dul
ciurile erau atît de prețuite încît 
ele se cintăreau uneori direct în 
aur.

Revenind la... contemporanei
tate, ne sînt prezentate cercetă
rile ce se fac pentru crearea unei 
sfecle de zahăr românești, avînd 
ca principale calități un procent 
ridicat de zahăr, rezistență la 
boli și la intemperii și altele. Un 
loc important îl deține in econo
mia filmului crearea soiului Mo- 
nogel, care, introdus in cultură, 
va permite mecanizarea lucrări
lor efectuate asupra sfeclei de 
zahăr.

O bună parte din acest docu

mentar relatează despre produ
cerea sfeclei de zahăr, rodind 
tehnica lucrărilor specifiee cultu
rii, ia gospodăriile agricole de 
stat din Aradul Nou, regiunea 
Banat și Rătești-Argeș.

Se descriu aici metodele folosite 
in aceste locuri pentru obținerea 
unor semințe de calitate. în mai 
multe unități agricole (Stațiunea 
experimentală agricolă Brașov, 
cooperativele agricole de produc
ție din Sîntana-Crișana, Neudorf 
și Lipova — Banat etc.) a fost 
urmărită de către realizatori 
agrotehnica aplicată pentru obți
nerea unor producții mari (la u- 
nele unități pînă la 40 000 kg la 
hectar).

Adăposturi igienice pentru a- 
nimale (regia Florica Holban, 
scenariul dr. T. Negruțiu) reali
zat în unități agricole din regiu
nea Brașov, ne înfățișează me
todele cele mai avantajoase, — 
prin folosirea mijfbacelor locale 
— pentru construirea unor adă
posturi pentru bovine. •

Și un ultim documentar recent 
terminat : Să apărăm fermele 
zootehnice de incendiu in regia 
lui Gabriel Barta, scenarist fiind 
dr. Gh. Cătrăni. Așa cum atestă 
și titlul, el se ocupă de măsurile 
ce trebuie luate în fermele zoo
tehnice (bovine, ovine, păsări) 
pentru a preîntimpina izbucnirea 
incendiilor și care constă în : in
dicarea locurilor interzise pentru 
fumat, degajarea căilor de acces, 
modul de folosire a felinarelor 
de vînt etc. De asemenea, sînt a- 
rătate, destul de sugestiv, acțiu
nile de întreprins in cazul iz
bucnirii unui incendiu. In legă
tură cu felul in care trebuie 
evacuate animalele, de exemplu, 
se insistă la fiecare specie și se 
dau soluții pentru diferitele posi
bilități de a reacționa a acestora, 
(într-o fermă de ovine berbecul 
trebuie evacuat primul ; dacă o 
vită se sperie i se pune un sac în 
cap etc. etc.)

Toate aceste filme, pe lîngă 
programarea lor obișnuită in cir
cuitul cinematografelor sătești, 
sînt folosite cu mult succes și la 
cursurile agrozootehnice de trei 
ani.

Vladimir PANÂ
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ALBINA'

■'"NESECATELE REZERVE INTERNE

A PRIVI ÎN PERSPECTIVA.<>

Văzută de departe părea hala unei uzine în 
plină construcție. Sudorii fixau schelăria 
metalică țesută pe un hectar întreg. Aflăm 

că este noul solar pe care țăranii cooperatori din 
Izbiceni, raionul Corabia și-1 amenajau în vede
rea cultivării legumelor timpurii. Să ridici o ase
menea construcție dovedește fără îndoială. în
drăzneală și, pe lingă asta, putere economică. La 
Izbiceni există și una și alta și mai ales, în această 
cooperativă agricolă sînt oameni care știu să pri
vească lucrurile în perspectivă. Președintele 
Gheorghe Zarcu, inginerul agronom Ion Ciobanu, 
inginerul zootehnist Grigore Trăistaru precum și 
secretarul comitetului de partid Ștefan Mușuroi, 
alcătuiesc un adevărat colectiv de creație întoc
mai colectivelor de concepție dintr-o uzină. Ei stu
diază posibilitățile, investițiile necesare în adopta
rea unei măsuri, rentabilitatea etc. Cu alte cu
vinte nimic negindit sau lăsat la voia întîmplării. 
De fapt îndrăzneala de care aminteam se bazează 
pe calcule economice precise, pe miza obținerii de 
venituri mari. Altfel n-ar investi ei numai în acest 
an cu amenajarea sistemului de irigații precum și 
in alte sectoare productive citeva milioane de lei. 
Să ne întoarcem la solar. Anul trecut au avut 
unul experimental construit din lemn și pe o su
prafață de numai 2 500 m. p. Au cultivat în el 
roșii timpurii. Cu toate că plantatul l-au făcut 

-^destul de tîrziu, cei 2 500 de m. p. le-au adus un 

venit de 75 000 lei. Vorba ceea, bani să fi semănat 
și n-ar fi ieșit atîția. Puteau foarte bine să rămînă 
la atît. Dar statul pe loc nu se împacă nicicum 
cu spiritul creator indiferent dacă acesta se află 
intr-un laborator de fizică atomică sau pe ogor. 
Așa incit inginerul Cojocaru și președintele Zarcu 
s-au gîndit să amenajeze un solar trainic pe o 
suprafață cu mult mai mare. Au procurat 2 va
goane cu țeavă declasată pentru schelet, foi de 
polietilenă pentru acoperiș și, o dată cu primăvara 
construcția era gata. Costul ? Circa 125 000 lei. Ve
nituri ? încă din primul an vor fi de aproximativ 
300 de mii. Dar nici cu asta posibilitățile acestui 
capitol n-au luat sfîrșit. De pe acum se chibzuiesc 
să transforme solarul în seră permanentă. Sigur 
vor fi necesare investiții în plus în schimb avanta
jul de a ține deschis robinetul de venituri în toate 
perioadele anului este mult mai mare.

în zootehnie de asemenea, căile sînt nelimitate. 
Inginerul Trăistaru ne spunea că în cooperativa 
lor există posibilități pentru a mări numărul va
cilor cu lapte la 500.

„însă n-ar fi în spiritul științei dacă această 
mărire s-ar face oricum, precizează Trăistaru. Timp 
de trei ani am urmărit ca dintr-o diversitate de 
rase să păstrăm una singură, adică aceea care va 
trece următoarele trei probe : producția de lapte, 
timpul dintre două fătări și starea de întreținere. 
Toate acestea ținînd cont de condițiile locale. Am 

pus sub observație loturi de cîte 20 de vaci din 
rasele Brună, Bălțată și Pinzgau. Pînă la urmă cel 
mai bine s-a comportat Bruna care ne-a dat o 
producție de 2 130 1. Deci vom merge pe bruniza- 
rea efectivului. Dar aplicarea unor metode ingi
nerești nu ar duce la rezultate eficiente dacă n-ar 
fi îmbinate și cu măsuri de ordin organizatoric, 
continuă inginerul. Fără ajutorul îngrijitorilor am 
fi cu mîinile legate. De aceea atît consiliul de con
ducere cît și eu am căutat să găsim acele forme 
de retribuție prin care lucrătorii din zootehnie să 
fie cointeresați în ridicarea nivelului profesional și, 
implicit, in mărirea producției. Ne-am gîndit că 
retribuția diferențiată în funcție de îndeplinirea 
planului este procedeul cel mai stimulator. însă 
eu, inginer, sînt obligat să adopt soluția cea mai 
potrivită pentru ca fiecare dintre îngrijitori să-și 
poată îndeplini planul“.

Acestea sînt cîteva aspecte din rodnica activi
tate și spiritul gospodăresc de care dau dovadă cei 
din Izbicenii Olteniei. Și fie că sînt cadre de con
ducere, fie că sînt specialiști sau membri coope
ratori, caută în permanență soluții noi și eficace 
pentru promovarea noului, sporirea producției în 
toate sectoarele de activitate, mărirea averii ob
ștești și implicit a veniturilor personale.

Gheorghe VLAD

Consumatorii 
și

rdoleanțele 
lor
Se lăsase de-a binelea seara cînd am poposit 

in comuna Slatina-Timiș, raionul Caransebeș. 
Deși era trecut de ora 20, la cooperativa de 

consum din localitate, oamenii erau serviți cu cele 
necesare pe cît de prompt, pe atît de civilizat 
De pe tejghea își lua marfa cumpărată o femeie 
mai iv'rstă. Era Cristea Nica. La întrebarea 
noastra asupra felului cum sînt serviți oamenii, 
ne-a răspuns :

Mărfuri găsim destule. Sîntem serviți foarte 
bine.

In scurt timp încăperea magazinului pe jumă
tate s-a umplut cu cetățeni din comună și mai ti
neri jji mai bătrîni. Bucuroși că au prilejul să-și 
spună toate dorințele, răspunsurile veneau cu si
guranță și îndrăzneală.

Eu sînt poștaș, ne-a mărturisit tovarășul 
Francisc Muțu și vă închipuiți cît am de umblat 
Locurile pe la noi, cum vedeți, sînt deluroase. 
Avem nevoie de mai multă încălțăminte comodă 
nu cu vîrfurile ascuțite și dacă se poate cu talpă 
de cauciuc ; este mai rezistentă și mai plăcută La 
mers.

__ Părerea lui Francisc Mutu a fost împărtășită și 
de alți cetățeni.

Dacă sîntem serviți bine, ca la oraș, cum s-a 
spus aici, a intrat în vorbă tînărul Petru Banu, 
cred că trebuie să fim serviți și cu mărfuri care 
se găsesc în magazinele de la oraș. Ne plac și nouă 
lucrurile bune, elegante. La un pantof modern, 
pe care în treacăt fie spus nu-1 prea găsim la noi, 
am vrea și unele stofe mai bune, mai frumoase, 
într-un sortiment mai variat.

Discuțiile s-au prelungit. Fiecare raion cu măr
furile sale, a constituit subiect de discuție. Reve
nind la raionul de textile tovarășul Petru Iva- 
nici, responsabilul raionului respectiv, ne-a spus:

— Avem o cerință cuprinsă în notele de co
menzi care nu se prea îndeplinește sau- se înde
plinește în mică măsură. E vorba de materialul 
numit „lame“. Materialul e folosit pentru firele 
metalice, aurii sau argintii, cu care se împodobesc 
costumele naționale sau hainele sărbătorești. Pen
tru femeile din părțile Caransebeșului ar fi o ade
vărată binefacere dacă s-ar găsi în comerț aceste 
fire.

Duminica ne-a prins în comunele Teregova și 
Armeniș. Am avut așadar prilejul să admirăm 
frumoasele costume ale fetelor și femeilor tinere 
din Teregova și Armeniș. Confecționate din nylon 
alb atît bluza cît și fusta, sau din catifea verde 
ori mov închis, hainele sărbătorești ale acestor 
femei cusute cu fire metalice aurii sau argintii 
erau adevărate comori de artă ieșite din mîinile 
lor harnice.

Am adresa aici în încheiere o întrebare 
U.R.C.C.-ului Caransebeș : sînt încă multe cereri 
nesatisfăcute și le afli mai ales cînd te găsești în 
mijlocul oamenilor. Pe cînd studierea si rezolvarea 
lor ?

Niculina DENDRINO

Casa nouă a cooperatorului Istru Nicolae, brigadier Ia cooperativa agricolă de producție Greaca, 
raionul Oltenița

Foloasele economisirii
De vremea cînd bogă-
■ tanii și perceptorii 

luau de pe țăranul nostru 
șapte piei și cînd nu era obi
dit care să nu poată zice ca 
Ion Creangă : ...„sărac ca-n 
anul ista, ca în anul trecut și 
ca de cînd sînt, niciodată n-am 
fost!“, înțelepciunea populară, 
izvodi următoarea cimilitură 
despre ban :

— Bună ziua, lucru frumos.
— Mulțumim dumitale, ră- 

mîi sănătos.
Așa era banul : nu zăbovea 

neam în palma săracului, ne
cum să facă pui, după cum 
glăsuia și cîntecul: „Ce folos 
de munca mea, / Intră-n pun
ga altuia, / La boieri, la că
mătari, / La hoții de cîrciu- 
mari!“.

Despre toate acestea aflăm 
astăzi numai din cărți, ca des
pre ceva care a fost și nu va 
mai fi niciodată. Viața noas
tră nouă, făurită prin grija 
partidului, înflorește pe zi ce 
trece. Veniturile cooperative
lor agricole au fost în 1965 cu 
1 miliard 300 milioane lei mai 
mari decît în anul precedent. 
Tot în 1965, magazinele sătești 
au vîndut mărfuri în valoare 
de 16 miliarde 600 milioane 
lei, aproape de două ori mai 
mult decît în urmă cu șase 
ani.

Un rezultat al creșterii bu
năstării generale este dezvol
tarea acțiunii de economisire, 
în prezent, aproape 1,6 milioa
ne de oameni ai muncii de la 
sate își păstrează banii pe li
brete de economii. Acestora li 
se adaugă numeroșii deținători 
de obligațiuni C.E.C. Omul 
gospodar pune deci deoparte 
și, fără nici o osteneală din 
partea lui, dobînda pe libret 
crește sigur, iar norocul îm
parte cîștiguri pe obligațiuni 

la fiecare tragere lunară. Și 
iată că în felul acesta, încre- 
dințînd statului economiile 
tale, nici nu știi cînd a trecut 
vremea și-ți poți cumpăra un 
televizor sau construi o casă. 
Vorba ceea: „Din bucățele, 
cojocarul mare blană face”. 
De înțelepciunea acestei zicale 
s-au convins și cooperatorii 
agricoli din comuna Gh. Doja 
— Slobozia, unde, din cei 1500 
de depunători la C.E.C., 64 
și-au construit anul trecut 
case noi, iar 50 și-au cumpă
rat mobilă. în comunele bra
șovene Prejmer și Lunca Cîl- 
nic, din economiile păstrate 
la C.E.C. s-au construit, în 
1965, 52 de case, s-au cumpă
rat 87 de televizoare, 246 apa
rate de radio, 88 garnituri de 
mobilă, 90 mașini de spălat 
rufe și altele.

Mai este însă și un alt 
mare folos al economisirii prin 
C.E.C. Banii strînși pe libret 
nu stau înțepeniți cum ar sta 
sub saltea sau în pușculiță. 
Ei circulă spre binele colecti
vității, al țării întregi, înru
dind strîns interesul personal 
cu cel obștesc.

La cele 4 907 unități C.E.C. 
proprii și mandatare, cîte 
funcționează astăzi în mediul 
sătesc, se prezintă zilnic tot 
mai mulți depunători. în tri
mestrul I, de exemplu, popu
lația de la sate a economisit 
la C.E.C. cu 55,3 la sută mai 
mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Oamenii 
s-au convins cu prisosință de 
foloasele economisirii prin 
C.E.C., fiindcă, așa cum spu
nea și Anton Pann : „celui cu 
economie, suta îi este lui mie”. 
Iar acest adevăr, în socialism, 
se dovedește mai trainic ca 
orieînd.

Nicolae CULCEA

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C.

cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 MAI 1966

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

. Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 1
ciștigurilor |

seria QT. parțială totală

1 S3 333 43 100 000 100 000
1 01 687 38 75 000 75 000
1 06 397 06 50 000 50 000
1 48 455 12 25 000 25 000
1 20 493 08 10 000 10 000
1 11 730 02 5000
1 13 230 47 5 000
1 25 359 05 5 000
1 26 511 12 5 000
1 27 953 21 5 000
1 37 129 10 5000
1 49 755

Termi
nația 
seriei

11 5000 35 000

60 225 15 2 000
60 923 49 2 000
60 973 07 2 000 360 000
60 084 24 1 000
60 912 38 1 '>00 120 000

600 18 16 800
600 57 46 800
600 80 | 36 800 1 440 000

2 112 TOTAL: 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 Iei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. In va
loarea ciștigurilor este cuprinsă și va
loarea nominală a obligațiunilor câști
gătoare.

Plata ciștigurilor se face prin casele 
raionale de economii.
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ASTAZI ÎNTR-UN 
STRĂVECHI ORAȘ

SIGHIȘOARA
w

Palina veacurilor s-a așternut și peste Sighișoara, 
câreia i s-ar putea spune, cu putina iantezie, și 
„Veneția cu lagunele secate" așa după cum 

unii dintre drumeții perindați în decursul anilor, i-au 
spus „mărgăritarul Transilvaniei" sau „Perla Tîmavei' 
iransmițîndu-ne în scris sau pe cale orală aprecieri 
despre pitorescul, viața și oamenii de pe malurile 
Tîmavei. în orașul străjuit de Dealul Turcului, arheo
logii au găsit relicvele unei culturi ce pare a fi de 
prin secolul XVII dinaintea erei noastre.

Obișnuiți să-i admire trecutul, drumeții au azi pri- 
lejul să prețuiască și viața nouă a acestui oraș stră
vechi, — e vorba doar de „Casirum Sex" consemnat 
încă în documentele anului 1280.

Așezat la 430 m. deasupra nivelului mării și cu peste 
80 m. față de cel al rîului Tîrnava, care-1 străbate, 
orașul Sighișoara are azi 97 străzi cu peste 50 km. de 
cablu electric.

Nu e lipsit de pitoresc să reținem că între strada 
7 Noiembrie și strada Lunca Poștei e o diferență de 
nivel de 105 m.

Dezvoltarea economică a Sighișoarei asigură azi 
orașului de pe Tîrnava o stare înfloritoare. Șapte 
întreprinderi industriale, dintre care două sînt utilate cu 
echipament industrial din cel mai modern, cu un 
mare procentaj de automatizare : Complexul de faian
ță și sticlărie și Fabrica de cărămidă și țiglă „7 No
iembrie*. realizează produse a căror calitate este apre
ciată și peste hotare.

Două cooperative meșteșugărești, producînd la rîn- 
dul lor cîteva sute de sortimente (covoare, împletituri 
de paie etc.) întregesc, împreună cu celelalte fabrici. 

volumul unei producții industrial-economice, care an
gajează munca a peste 15 000 muncitori și salariați 
industriali din oraș și satele împrejmuitoare.

Se cuvine a arăta, de asemenea, că produsele in
dustriale făurite de sighișoreni sînt exportate în multe 
țări ale lumii, după cum produsele de artizanat și 
folclor, prin export sau cumpărate de turiștii care ne 
vizitează țara, ajung ca „amintiri din voiaj"... pe ace
leași meleaguri îndepărtate.

Starea înfloritoare a orașului a contribuit în mod 
direct la ridicarea nivelului de trai al populației. In 
ultimii ani s-au construit blocuri noi, moderne, școli, 
un oficiu de prestații telegrafo-poștale. S-au construit 
locuințe în suprafață de 17 000 m.p. și sînt în plan încă 
3 670 apartamente.

6 000 elevi urmează diferitele cicluri ale învățămîn- 
tului de cultură generală și profesional, care numără 
250 cadi’e didactice la care, se cuvin alăturate cele 27 
educatoare folosite în unitățile preșcolare pentru pre
gătirea a 800 copii. îngrijirea sănătății este asigurată 
în cele 15 așezăminte de specialitate în care lucrează 
400 cadre medico-sanitar-farmaceutice.

Viața culturală cunoaște și ea o frumoasă dezvol
tare : circa 800 de cîntăreți, dansatori, actori și acti
viști culturali participă din plin la manifestațiile for
mațiilor artistice-culturale de amatori. Două cinema
tografe, împreună cu casa de cultură și cu o sală 
de teatru sporesc patrimoniul cultural-artistic al ora
șului. Bibliotecile publice țin la îndemîna ciiitorilor 
peste 100 000 volume iar mișcarea sportivă, care nu
mără 10 392 membri ai organizațiilor respective, — 
dintre care 4 858 sînt femei, — cunoaște manifestări 

polisportive in care fotbalul ha&dba’ul —nw 
ceie mai populare, după c s. • 
sportiv au și ele adepui lot la'Rl de 
numeroși.

Muzeul de istorie, ctiloni cu 70 de ax: ia ■ 
care a adunat și expune prețioase prese, coi 
documente din începuturile și dezvoltarea c: 
este baza unei documentații științifice cu o a 
activitate, după cum, pe-fiecare stradă și i 
lingă fiecare clădire veche, identifici prin virs 
ghidajul voluntar al tradiției orale a loca 
relicve ale trecutului, mărturii care transformă 
orașul într-un vast muzeu.

Busturi și plăci comemorative, ca și turnurile 
lor bresle orășenești și, înt— ele, „cel cu c< 
care funcționase sfatul cetății și puterea ei ju 
rească, și în care e adăpostit azi muzeul, în 
patrimoniul „orașului-muzeu* mîndrie a localn: 
atracție a turiștilor din țară și de peste hotan

Este suficient să -arătăm că muzeul, cu un 
colectiv de muzeografi, a avut în ultimul dec< 
sfert de milion de vizitatori înregistrați, vizitatoi 

7 consacră o adevărată „mică faimă"...
★

Turiștii, în grup, sau numai vizitatori individ 
care statisticile îi indică a ii din toate țările 
și chiar din unele din Asia, Africa de nord, 1 
și Canada, urmăresc cu interes amalgamul d 
pe care-1 consacră contradicțiile dintre eps^ 
date prin viața Sighișoarei pînă în zilel|H 
după cum prețuiesc spiritul viu, animat, al vi 
căruia viața nouă i-a impus un ritm de ord 
participant activ la efortul colectiv al întregulu 
popor pe drumul afirmării valorii sale constn 
de continuă ridicare social-culturală.

Amintindu-și de orașul atîtor secole și vieți 
scurse, parcă, în tonalități de orgă, Sighișoan 
te îndeamnă să-i prețuiești tinerețea căreia aj 
navei îi trimit, jucăușe, reflexele de argint < 
luminos progres.

In oraș, în care tăcerea nu înseamnă dSosen 
viața cotidiană ci, dimpotrivă, o activitate 
desfășurată într-o ambianță de bună cuviință, 
pect pentru om, se produce, se învață, se cont

...Aici se încheie plimbarea noastră prin sire 
dievale ale cetății, adevărate „canale de ap< 
rate pe coamele Sighișoarei, ale unei prezun 
neții în care am fost drumeți cu piciorul i 
gondolă...

V FIR

Din panorama fabricii „7 Noiembrie"-Siqhișoara, una dintre cele mai moderne fabrici 
de țiglă și cărămizi din țară.

Felul cum sînt construite ca
sele în Banat îți imprimă 
convingerea că omul s-a 

așezat aici masiv, complet, fără os
cilații, și pentru mii de ani. Pentru 
țăranul bănățean, casa nu are nu
mai însemnătatea unei locuințe. 
Ea constituie și o oglindă a rezul
tatelor muncii, a bunei gospodăriri, 
a gradului de civilizație. Casa pen
tru bănățean este și motiv de fă- 
loșie. In zilele noastre, acestor vechi 
caracteristici li s-au adăugat altele, 
ce nu se puteaus.ivi decît în socia
lism. Preocuparea pentru moderni
zarea stilului o simți în fiecare sat.

Dacă privești din avion, distingi 
geometria riguroasă, noua simetrie 
a satelor din Cimpia bănățeană. Co
mune mari ca Biledul, ca Variașul 
din raionul Sînnicolau Mare au 
străzi largi, luminate noaptea de 
becuri cu neon. Prin extinderea e- 
lectrificării în întreaga regiune, ra
dioul, televizorul au devenit apa
rate obișnuite pentru țăranii coope
ratori. Trecînd prin Timișoara, in 
direcția Lugojului, te uimește o a-

CASE

NOI

devărată eflorescență a construcții
lor. Chizătăul, Belințul, Satu Mic 
s-au refăcut din temelii. Pe toate 
străzile au răsărit case noi, fiecare 
stradă seamănă cu un șantier de 
construcții. Noile clădiri zidite nu. 
mai din cărămidă și acoperite cu ți
glă, se profilează masive, simple, 
senine. Casele au cite trei, pa-tru ca
mere, între care, firește, una pen
tru musafiri.

Interioarele sînt mobilate modern. 
Au dispărut mai peste tot locul pa
turile „împerinate" și ștergarele de 
pe pereți de care, pomenesc poe
ziile populare. Interiorul este acum 
simplu, aerat. In locul umflatelor 
sobe de humă s-au instalat cuptoa
re de teracotă; în bucătării au a- 
părut mașinile de gătit. Interiorul 
simplificat, intim, al clădirilor noi 
se armonizează însă cu vechile chi
limuri, cu covoarele bănățene.

Casele noi sînt clădite într-un 
chip destul de economicos. La Be- 
linț și la Chizătău, sate a căror dez
voltare am urmărit-o cu multă 
consecvență în ultimii ani, țăranii

își frămîntă singuri cărăi 
pămînt. Prin curți vezi 
astfel de cărămidă, încon 
un fum greu și neguros. C 
sînt arse, acolo, în curte, ci 
pînă la roșu. După aceea 
crările de construcție.

Meșterii sînt și ei din 
zidar, tîmplar, zugrav. Ță 
să învețe felurite meserii 
că vestita constatare făcu 
toricul italian Griselini în 
a rămas și astăzi valabilă 
din Banat — zicea cercetî 
lian — sînt o națiune, ca: 
cepe la orice muncă".

Cineva ar putea spune < 
de case noi din Cîmpia 
ar fi doar elemente de 
fond, ținînd seama de 
înseamnă casa pentru băi 
reprezintă un grafic al ni 
trai, un grafic al bună; 
bîndite la îndemnul pârtie 
muncă unită. Pe fațad 
clădiri sînt înscrise sen 
năstării.

Alexandru JEBEI



C. VISSARIONI

iar ultima lui foaie cer-

numai un om bun și în- 
un scriitor de cărți fru- 
născocitor de lucruri noi.

mai 
mai 
Ar-

ve-

S-a desprins din cîmpurile verzi, 
din crîngul fost pe-atunci tînăr 
și el și s-a ivit pe răscrucea 

unor timpuri încîlcite, cîndva un om 
— un tînăr cu mintea ageră, cu vorba 
frumoasă, cu gîndul curat, care cînta 
seara florilor din islazul satului de pe 
Răstoaca : I. C. Vissarion...

Actul Iui de naștere poartă pecetea 
anului 1879, 
nită 1951...

A fost nu 
țelept, ci și 
moașe și un 
A fost singurul țăran pe care l-au dat 
în acea vreme șesurile fostului județ 
Dîmbovița, județ de conace și moșii.

Cum s-o fi aprins seînteia luminii 
de carte în mintea lui, greu s-ar mai 
putea spune, mai ales că timpurile de 
care vorbim se desfășurau pe la sfîr- 
șitul veacului trecut, cînd slova scrisă 
și cartea tipărită încă nu ajunseseră 
prin sate și cătune. Se știe însă că 
Vissarion venea pe Ia București, uneori 
pe jos, minat de floarea gîndurilor și 
speranțelor lui, unde a cunoscut pe 
cîțiva dintre scriitorii virstnici pe a- 
tunci, sau mai tineri, ca și el: —! 
întîi pe Delavrancea și Vlahuță și 
apoi pe Galaction, Cocea, Goga, 
ghezi...

L-am apucat, copil încă fiind, 
nind în casa noastră și vorbindu-ne de 
cite, și mai cîte lucruri și evenimente 
petrecute în satul și vecinătățile lui. 
Uneori scotea din buzunare teancuri 
de manuscrise și citea... Povestea fru
mos, atît de frumos îneît îl ascultam 
cu toții ore în șir... Am fost și in casa 
lui din Costeștii din Vale, satul tăiat 
pe mijloc de firul plăpînd al unui 
pîrîu, Răstoaca: m-au întîmpinat 
cloștile cu pui și cîinii Iui blajini. O 
casă albă dînd cu ferestrele ziua spre 
flori, noaptea in puzderia cerului de 
stele...

O încăpere lungă era camera lui de 
lucru, cu vrafuri de cărți pînă la ta
van, cu teancuri de hîrtii, cu ma
nuscrise. Hîrtii și cărți, cărți și unelte, 
unelte și planuri de mașinării felurite; 
pe Vissarion il pasiona ingineria și 
chimia pe care le învățase fără școală, 
dar cu pasiunea unui nesăturat cău
tător de adevăruri în misterele pă- 
mîntului și ale vieții. El e și autorul 
unor năzdrăvane invenții care au ră
mas insă nerealizate din cauza lipsuri
lor bănești și a posibilităților tehnice 
concrete. Totuși miezul lor a fost cu
prins și publicat în volumul Energie 
mecanică din mediul în care ne a- 
flăm.Z

Scriitorul I. C. Vissarion este pre
zent în literatura noastră cu peste 20 
de titluri de cărți, dintre care unele 
tipărite de cîteva ori. De la prims lui 
carte apărută în 1912, intitulată Fără 
pîine, Vissarion a lucrat intens, dar 

nu întotdeauna scrierile lui au putut 
vedea lumina tiparului, pentru că su
biectele lui nu prea erau pe placul 
oficialităților culturale, obișnuite să 
fabrice literatura „pentru țărani** Ia 
oraș, în cluburile partidelor, cind libe
rale și cînd țărănești... In timpul răs
coalelor țărănești din 1907, Vissarion 
a fost acuzat de instigație la revoltă 
prin atitudinile și scrierile lui și a- 
restat. El ne povestea de groaza acelor 
zile prin care a trecut și el deopotrivă 
cu sutele de țărani, dintre care unii 
au și fost împușcați.

Mai tîrziu editurile bucureștene nu 
i-au primit manuscrisele fiindcă in 
ele se vorbea numai despre săteni și 
sat, ca și cum oamenii de la sate ar 
fi fost altfel construiți decît orășenii. 
Abia spre sfirșitul vieții Iui, și după 
aceea, editurile de stat au publicat 
volume din scrierile lui...

I. C. Vissarion a inițiat în bogata 
lui activitate literară și unele publi
cații pe care le tipărea cu bani din bu
zunarul lui, dar a căror durată, din a- 
ceste motive, a fost scurtă. In 1924 ini
țiază o colecție de broșuri intitulată 
Cărticica, iar în 1932 scoate, chiar în 
ziua de 1 Mai ca o subliniere de ati
tudine socială, primul număr din 
„Steluța — revistă literară, științifică, 
sociologică"... A colaborat la ziare și 
reviste cu caracter socialist și munci
toresc : România muncitoare, Lumea 
nouă, Facla, apoi Flacăra și Viața Ro
mânească...

în revista Izvorașul, sau într-alte 
publicații apărute cînd pe la Tirgo- 
viște sau printr-alte vecinătăți, el a 
mai publicat și o serie de cîntece din
tre care unele au intrat, asimilîndu-se, 
in repertoriul popular. Așa, de pildă, 
cîntecul intitulat Maria, numit mai apoi 
după refren, Maria neichii Marie este 
făcut de Vissarion, vorbe și melodie. 
Cîntat în sat, oamenii l-au învățat și 
l-au răspîndit și uneori i-au mai a- 
dăugat cite un accent ori cite un cu- 
vînt. Era cîntecul pe care i-1 făcuse 
nevestei lui in tinerețe...

Vissarion era un om plin de duh, 
de o istețime extraordinară și de o 
rară bunătate sufletească. Inspirat de 
marile momente politice, istorice și de 
cultură ale lumii și ca un manifest 
protestatar, el le-a dat copiilor lui 
nume celebre: Garibaldi, Voltaire, Be
nedict, Octavian, Florența, Cornelia...

La el la Costeștii din Vale ca și prin 
satele de prinprejur. Vissarion a fost 
o permanentă flacără a ideilor înnoi
toare, un luptător pentru dreptatea ță
rănească și un triumfător o dată cu 
întregul popor, ale cărui însușiri le 
cîntase de atîtea ori în scrierile lui...

Din punct de vedere al istoriei lite
rare, Vissarion alcătuiește o pagină 
unică de istorie în cartea mare a lite- 
turii românești: el e singurul scriitor 
țăran, rămas țăran, care a scris pentru 
țărani o viață întreagă. Satul devenise 
pentru el și școala, și universitatea, și 
laboratorul de studiu mecanic, și lea
gănul viselor și speranțelor lui prea 
puțin împlinite. Paginile scrise de 
Vissarion sînt simple dar simțite, izvo- 
rîte din adevărurile adesea amare ale 
sătenilor lui. în versurile pe care el 
nu Ie rostea, ci le cînta, Vissarion are 
uneori gingășia dar și tristețile bala
delor popular, alteori optimismul și 
lacrima cîntecelor de dragoste.

Pe masa lui încărcată cu cărți, cu 
hîrțoage, schițe și manuscrise, găsi
sem cîndva o drîmbă : noaptea, cînd 
scria la pîlpîirea lămpii cu petrol, își 
mai întrerupea condeiul și cînta încet 
pe arcul de oțel al drîmbei puse pe 
dinți, modulînd cu buzele vibrațiile lui 
sonore — își chema, pesemne, muza 
adormită...

în casa lui albă și în satul de pe 
Răstoaca, Vissarion nu mai e azi decît 
o amintire : pentru cititorul cărților 
lui frumoase, Vissarion este însă un 
gînd, o pană și o voce care trăiește !

Baruju T. ARGHEZI

ș 
i RĂGAZ

Din nou un pahar de răgaz 
între miine și azi
Fruntea-mi și luna — gemene, 
S-au oprit pe-a timpului cremene 
Cerul își numără vîrstele grele, 
Ca timplele mele.
Spațiul niciodată infrînt,
A căzut, sfîrtecat de icari, la pămînt 
Și genele mele,
Dorm acum printre stele.

Dan CONSTANTINESCU

HOLDELE 
LUMINEAZĂ
Stau în cîmp, tulburat, 
ea de atingerea țărmului, marea, 
în spice, stelele coboară în fiecare 

noapte 
Și zorile și cerul miros a grine coapte.

Holdele luminează zborul zilelor, 
împovărat de lumină 
pămîntul calm al pîinii, 
oamenilor se închină.

ț
I

<

Oameni buni (țăirani din Argeș) de I. ISER

Cuvintele de dragoste ale pământului, 
sînt holdele grele;
eu oamenii, pămîntul 
comunică prin ele.

Florin MANEA

CÎNTEC 
DE MAI
Pădurile cu cerul se sărută 
Gemînd adine, cu patimă foșnind 
Pădurile eu cerul se sărută 
Și soarele cu crengile-1 cuprinA 
Trec păsările lui Brăncuși prin aer, 
Pe aripi legănînd albastrul vînt. 
Iarba visează ploi șerpuitoare, 
.Visează stînca stearpă că-i pămînt 
Păienjenișul sevei urcă-n frunte, 
Se arcuiește-n cercuri de copac; 
Izbim cu pumnii-n piatră și izvoare 
Țîșnesc ca niște flori dc liliac 
Urcăm cintînd spre piscuri și din 

cîntee
Hidrocentrale tinere răsar
Și ninge cu lumină-n urma noastră, 
Ca iama ninge în luna Iui Florar.

George IARIN



6 ALBINA

„Domnul TUDOR“ 
din Vladimiri

Nimeni nu mai știe și 
nici în istorii nu scrie 
cum va fi fost cerul de 

de-asupra Tîrgoviștei, în sea
ra zilei de 22 mai 1821. Poate 
a fost senin șl înalt, cum este, 
cel mai adesea, cerul lunei 
mai la noi. Poate a fost cețos 
și mohorît. Sigur este că în 
seara acelei zile acum aproa
pe un veac și jumătate, acolo 
în odăile din fundul curții 
mitropoliei din Tîrgoviște, 
mîna ucigașă a unui Vasile 
Caravia a tras foc de flintă 
asupra lui Tudor Vladimires- 
cu. Pierea, astfel, nevinovat, 
cel care făgăduise :

Să gonească dintre noi 
Și pe turci și pe ciocoi.

A fost Tudor din Vladimiri 
om cum rar se iscă în istorie, 
înalt și bărbătos, drept cu cei 
drepți și necruțător cu mișeii 
ori trădătorii, dîrz și înțelept, 
aprig și omenos, limpede vă
zător și flămînd a grăi nu 
atît cu vorba cît cu fapta. 
I-a plăcut să muncească, să 
știe carte, să călătorească, să 
cunoască lumea și oamenii, să 
afle cum trăiesc noroadele și 
prin alte țări. Dara, mai cu 
samă, era Tudor strașnic iubi
tor de dreptate și de libertate. 
Era din plămada acelor răzăși 
olteni care nu îndură umilin
ța și nu iartă nici pe asupri
tori. nici pe tiranii boieri ori 
turci

încă foarte tinăr fund, Tu
dor Vladimirescu a plecat vo
luntar, cu cetele de panduri, 
să ajute lupta sîrbilor întru 
scuturarea jugului otoman. 
Vrednicia, priceperea, îndemî- 
narea în ocîrmuirea oameni
lor și însuflețirea lor la luptă 
l-au ridicat pînă la rangul de 
ofițer polcovnic (colonel). Iar 
țarul Rusiei, care ajuta atunci 
pe sîrbi în acea luptă de li
bertate, l-a decorat pe Tudor 
cu ordinul Sf. Vladimir și i-a 
dăruit un inel cu piatră pre
țioasă. Adunînd în el multul 
amar și greaua obidă a popo
rului, Tudor Vladimirescu și-a 
făcut prieteni și printre tinerii 
cărturari ai vremii cu inima 
lipită de inima poporului, 
precum au fost profesorul Gh. 
Lazăr din școala de la Sf. Sa- 
va, tînărul învățăcel Petrache 
Poenaru ori episcopul Ilarion 
de la Argeș. Ei, dar mai ales 
cetele pandurilor și norodul 
cel mult și asuprit l-au aju
tat pe Tudor să pornească 
marea răscoală din ianuarie 
1821 și s-ajungă a fi, din mar
tie pînă în mai, adică trei 
luni, ocîrmuitorul țării sau 
„domnul Tudor" cum îi spu
nea poporul.

Ca să se priceapă și mai bine 
firea și dîrzenia lui Tudor 
arătăm că, plecînd în noaptea 
de marți 18 ianuarie din Bu
curești, în cea mai mare taină, 
după ce a trecut Oltul pe la 
Budești, a conăcit în noaptea 
următoare la Ocnele Mari.

Vineri, 21 ianuarie, se afla la 
Tg. Jiu și începea orînduirea 
răscoalei, trimițîndu-și oa
menii și prietenii pe plaiuri 
să ridice norodul la luptă. A 
continuat drumul pînă la mî- 
năstirea Tismana, unde a 
ajuns a doua zi, 22 ianuarie. 
Și a mas aici în noaptea 
aceea. Așa că duminică, 23 
ianuarie 1821, a coborît în sa
tul Padeș, unde era zi de tîrg. 
Aici a dat proclamația de por
nire a răscoalei. Cîtă voință 
și neînfricare, cîtă dragoste 
pentru popor și ură pentru 
asupritori trebuie să fi moso- 
rît în el, ca să aibă putere a 
străbate călare atîta cale, în 
amarnică vreme de iarnă J Și, 
încă, ajungînd cu bine, să fi 
putut stîrni și răscoala noro
dului. „Fraților lăcuitori ai 
Țării Românești, veri de ce 
neam veți fi — scria el în 
proclamația dată la Padeș — 

nici o pravilă nu oprește pe 
om de a întîmpina răul cu 
rău. Șarpele cînd îți iasă îna
inte, dai cu ciomagul de-1 
lovești, ca să-ți aperi viața, 
care dă multe ori ni să pri
mejduiește din mușcarea lui; 
dar pe balaurii cari ne în
ghit dă vii... pînă cînd să-i su
ferim a ne suge sîngele din 
noi ? Pînă cînd să le fim 
robi ?“

Așa a ridicat Tudor răscoa
la întru doborîrea tiraniei 
boierești și turcești și întru 
dobîndirea libertății și a drep
tății pentru cei mulți și obi
diți. Și s-au ridicat atunci 
oamenii brazdei cu miile. 

Care cu arme, care cu furci, 
cu topoare ori lănci. Au răs
puns toți la chemarea lui Tu
dor care le grăia despre a lor 
durere și suferință : „Că ne- 
ajunge, fraților, atîta vreme 
de cînd lacrimile noastre nu 
s-au uscat"...

Cu miile bărbații tineri și 
vîrstnici, cetele de panduri și 
de plăieși alergau sub steagul 
lui Tudor, strigînd : „Să tră
iască libertatea ! Să trăiască 
domnul Tudor !“ In drumul 
pînă la Craiova și de aici pînă 
la București, Vladimirescu era 
salutat ca un mîntuitor, care 
scăpa norodul de tiranie și 
de povara cea mult apăsătoare 
a dărilor și pornea să făptu- 
iască ocîrmuirea poporului 
prin popor. Intrîndu-le fri
ca în oase, cei mai mulți bo
ieri au fugit din calea mîniei 
pandurilor lui Tudor. Cei care 
au rămas au căutat să-i înșele 
pe răsculați cu viclenia. Să-l 
pîrască pe Tudor Vladimires
cu în fața conducerii eteriști- 
lor, adică în fața celor care 
conduceau răscoala grecilor, 
pornită tocmai atunci și chiar 
din țările române. Și mai ales, 
că, niște nelegiuiți trădători, 
au chemat oastea otomană să 
zdrobească ocîrmuirea norodu
lui, introdusă în țară de 
Tudor Vladimirescu. Iar în 
locu-i să aducă iar stăpînirea 
boierilor.

Ci aflînd că vine mare ar
mată turcească asupra țării, 
la 15 mai 1821, Tudor Vladi
mirescu a lăsat panduri și 
arme în mînăstirile și locuri
le întărite din București. Iar 
el, cu 4 000 de panduri, s-a 
tras spre Pitești, „spre întru
pare cu ceilalți frați ai noștri", 
cum scria el, arătînd că de 
acum încolo...... trebuie să de
șertăm pușca noastră în carne 
de turc, de vor năvăli pe noi 
și să facem numele nostru lă
udat de a ne vesti toate no
roadele că am stătut voinici 
împotriva vrăjmașilor noștri". 
Voia deci a se uni cu eteriștii, 
ca să lupte împreună împo
triva invaziei otomane. Dar 
conducerea eteristă și mai 
ales prințul Alexandru Ipsi- 
lanti, a crezut nu inima 
dreaptă a lui Tudor și nici do
rința norodului de a trăi slo
bod, ci i-a crezut pe boierii 
cei intriganți și hicleni. Și 
atunci au hotărît, mișelnic, 
să-1 ucidă pe cel care ridicase 
steagul luptei pentru libertate 
și dreptate. îl ridicase și rîv- 
nea să-l fluture de-asupra în
tregului pămînt românesc.

Așa a pierit de mînă uci
gașă, în acea seară de mai 
1821, Tudor din Vladimiri, 
„domnul Tudor" al norodului.

Vrăjmașii l-au stins de pe 
fața pămîntului. Numele lui 
va rămîne însă neșters în ini
ma poporului român.

Dumitru ALMAȘ

într-unul din laboratoarele Institutului de cercetări chi
mico-farmaceutice din București se urmărește sinteza 

unui nou medicament destinat tratării cancerului

MICĂ ENCICLOPEDIE
AGRICOLA

BACTERII. Denumire dată unor plante inferioare care 
nu se văd cu ochiul liber și au corpul reprezentat printr-e 
celulă in formă de puncte, bastonașe sau firicele.

Bacteriile sînt răspîndite pretutindeni în aer, sol, apă 
etc. Unele din ele sînt folositoare, transformînd substan
țele organice complexe (ex. celuloza, albuminoidele etc.) 
în substanțe mai simple sau substanțe mai simple în 
substanțe mai complexe (ex. amoniacul în azotați, hidro
genul sulfurat în sulfați etc.), substanțe care, sînt folosite 
de către plantele verzi în nutriția lor. Alte bacterii sînt 
vătămătoare, producînd boli la plante și la animale.

BATAT. Batatul cunoscut și sub denumirea de cartoful 
dulce este o plantă perenă (care trăiește mai mulți ani). 
Această plantă, înrudită cu rochița rîndunicii sau volbura, 
se cultivă în țările calde pentru rădăcinile sale groase 
asemănătoare cu cartoful, bogate în amidon, vitamine și 
zahăr. A fost introdusă și în țara noastră și se fac 
încercări pentru aclimatizarea ei.

BAZA FURAJERA. Prin bază furajeră se înțelege in 
agricultură totalitatea resurselor care pot să fie valorifi
cate pentru hrana animalelor. Baza furajeră se compune 
din producția pajiștilor și pășunilor naturale, din pro
ducția plantelor furajere cultivate și din o serie de 
deșeuri rezultate din industrie (reziduuri de la mori, de la 
presele de ulei, de la abatoare etc.).

BIOCATALIZATORI. Denumire dată unor substanțe pe 
care le produc plantele și care în cantitate foarte mică au 
rolul de a grăbi și de a orienta diferitele transformări 
chimice din corpul plantelor și animalelor. Din grupa 
biocatalizatorilor fac parte : hormonii, vitaminele și enzi- 
mele sau fermenții.

BĂȘICA RE. Boală a plantelor care se manifestă prin 
creșterea exagerată a unor porțiuni din țesuturile frun
zelor sau fructelor care capătă formă neregulată. Boala 
se întâlnește la piersic și este produsă de o ciupercă.

BIOXID DE CARBON. Gaz incolor, fără miros, mai 
greu decît aerul. Bioxidul de carbon, compus oxigenat a! 
carbonului, se găsește în aer in proporție de 0,03 la sută. 
Este absorbit de către plantele verzi prin frunzele lor 
și folosit, împreună cu apa pe care și-o absorb din sol și 
unele săruri minerale, la producerea de substanțe orga
nice (ex. zaharuri, albuminoide ș. a.).

BRUCELOZA. Boală infecțioasă și contagioasă la oi, 
porci și vite comute, și transmisibilă și Ia om. Boala, pro
vocată de microbul Brucella, se manifestă prin avorturi, 
metrită, sterilitate. La om se transmite prin lapte și deri
vatele lactate și prin came provenite de Ia animale bol
nave. La om boala se manifestă prin sitare febrilă, creș
terea in volum a splinei, constipații și transpirație abun
dentă.

De la numărătoarea cu bile, la mașina modernă de calcul
(Urmare din pag. 1/

mare viteză. Mecanismele compuse din roți 
dințate, manivele și motoare electrice, nu pot 
face față acestei sarcini. Atunci s-au inven
tat mașinile electronice de calcul. în loc de 
roți dințate, aceste mașini au ca elemente 
niște relee electromagnetice sau electronice 
care, în ansamblul lor, funcționează cam la 
fel cu lămpile și tranzistorii din aparatele 
de radio. Cu astfel de mașini de calcul, nu
mite cîteodată și creiere electronice, s-a a- 
juns să se poată face zeci de mii și chiar 
milioane de adunări pe secundă, pe cînd 
un om cu creionul în mînă abia dacă poate 
face 2—3 astfel de operații pe minut (dacă 
numerele sînt ceva mai mari). O altă carac
teristică a acestor mașini, în afară de marea 
lor viteză, este că ele funcționează automat. 
Pe baza cîtorva comenzi inițiale, mașina e- 
lectronică de calcul rezolvă complet automat 
problema de calcul care i s-a dat Numai 
prin dotarea lor cu asemenea creiere elec
tronice sateliții artificiali și navele cosmice 
pot fotografia Luna, planetele Venus și 
Marte sau pot cobori lin pe Lună.

Trebuie să mai spunem că, cu ajutorul 
mașinilor electronice de calcul se pot re
zolva multe alte probleme, care la prima 
vedere nu au nimic comun cu calculele arit
metice. Acest lucru este posibil deoarece o 
asemenea problemă se poate, în prealabil, 
transforma într-o problemă de calcul. Există 
mașini electronice de calcul care traduc din- 
tr-o limbă în alta, mașini de diagnosticat 
boli, mașini care compun versuri sau piese 
muzicale, mașini care joacă șah etc. De 
exemplu, o mașină care traduce are con
struită în ea un dicționar și „ține minte" a- 
numite reguli gramaticale, traducerea fă- 
cîndu-se cam tot atît de exact ca și cînd 
ar fi făcută de un traducător obișnuit, cu 
deosebirea că aceste traduceri se fac mult 
mai repede.

Azi în toată lumea se construiesc și se 
folosesc tot mai mult fel de fel de mașini 
electronice de calcul. Și la noi în țară s-au 
construit mai multe mașini de acest fel. La 
Institutul de calcul al filialei din Cluj a 
Academiei Republicii Socialiste România s-a 
construit mașina electronică de calcul 
DACICC—1, pe baza unui proiect propriu și 

de către matematicienii și inginerii acestui 
institut. Mașina DACICC—1 este, în mo
mentul de față, cea mai rapidă și cea mai 
sigură mașină electronică de calcul construi
tă la noi în țară. Ea execută 2 000 de adu
nări pe secundă. Colectivele de cercetători 
ale Institutului de calcul, folosind mașina 
DACICC—1, au reușit să rezolve numeroase 
probleme practice de calcul ce le-au fost 
puse de diferite instituții și întreprinderi in
dustriale. Dintre aceste probleme amintim: 
calculele privind determinarea duratei opti
me a campaniei de fabricație a zahărului în 
condițiile specifice din țara noastră, calcu
lele privind planurile de construire ale unor 
mari silozuri de cereale, calculele necesare 
planului de trasare a podului peste rîul So
meș din comuna Tlva Mică și multe al
tele.

în preocuparea lor permanentă de a lega 
armonios cercetarea teoretică de aplicațiile 
ei practice, cercetătorii Institutului de calcul 
găsesc un permanent imbold și un prețios 
îndreptar în documentele istorice ale celui 
de al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român precum și în alte documente prețioa
se de partid, privind cercetarea științifică și 
legarea organică a teoriei de praolcă. Crea
rea Consiliului Național al Cercetării Știin
țifice ne ajută foarte mult în munca noastră 
de zi cu zi.
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LIBERIA
-j e coasta Oceanului At- 
| lantic, între Sierra 

Leone, Guineea și 
Coasta de Fildeș se află ța
ra aceasta cu nume ce suge
rează ceva din istoria con
stituirii ei. Începînd din 
anul 1822, pe țărmul 
vestic al Africii au în
ceput să ia ființă așezări ale 
negrilor americani eliberați 
din sclavie. Teritoriul colo
nizat a căpătat, în 1824, de
numirea oficială de Liberia, 
fiind cîrmuit la început de 
un guvernator al S.U.A.

Populația țării alcătuită 
din negri numără, după u- 
nele date, 2 500 000 locuitori, 
dintre care numai circa 
20 000 sînt americano-libe- 
rieni, urmași ai negrilor 
S.U.A., colonizați aici.

Din 1847, cînd a fost 
clarată stat independent,
beria este republică. Inde
pendența politică nu a fost 
*nsă nicicînd întregită 
de independența economică. 
S.U.A. și-au întărit aici con
tinuu pozițiile economice și 
politice, astfel că poporul nu 
s-a putut bucura de imen
sele bogății ale țării. în Li
beria circa 90 la sută din 
populația activă este ocupată 
în agricultură. Și aici însă, 
companiile străine, în spe
cial cele nord-americane, 
sînt stăpînele marilor plan
tații specializate în culturi 
pentru export (în primul 
rînd arbori de cauciuc, apoi 
palmieri de ulei, arbori de

din

de- 
Li-

cacao, de cafea, bananieri)- 
Pămîntul cel mai roditor, în 
special zona litoralului, este 
concesionat acestor compa
nii. Cînd nu este angajat ca 
muncitor pe marile plantații, 
liberianul practică o agricul
tură rudimentară, a cărei 
producție nu-i poate satis
face necesarul de consum.

Cum trăiesc muncitorii pe 
plantațiile marilor companii 
străine ? Să pătrundem în- 
tr-una din ele, de pildă, pe 
plantația de arbori de cau
ciuc a societății americane 
„Firestone Tire and Robber 
Co.“ de la Harbel. Aici se 
află cea mai mare plantație 
de arbori de cauciuc din 
lume. Un muncitor — care 
cutreieră de cîteva ori pe zi 
sectorul său. parcurgînd cir
ca 50 de km, face tăieturi în 
arbori și cară gălețile pline 
cu latex (lichidul scurs din 

arborii de cauciuc) la antre
pozite — primește un salariu 
de 64 de cenți ! Din acest sa
lariu de mizerie, muncitorul 
abia își poate duce traiul de 
pe o zi pe alta.

Dar, în timp ce muncitorii 
de pe plantații cîștigă foarte 
puțin, veniturile companiei 
Firestone se ridică la sume 
fabuloase. Ea exportă anual 
pînă la 40 000 tone de cau
ciuc. Beneficiile sale anuale 
se cifrează la 50—60 milioa
ne de dolari.

într-un timp, presa occi
dentală prezenta Liberia ca 
o țară a „liniștii", unde pa-

tronii n-au motiv să se tea
mă de „tulburările" munci
torilor.

Iată însă că liniștea patro
nilor a fost spulberată. Pro- 
fitînd de faptul că sindica
tele au fost interzise pînă nu 
de mult, compania Firestone 
a introdus, la sfîrșitul lui ia
nuarie, un nou sistem de re
tribuire a muncii, reducînd 
de fapt salariul muncitorilor. 
Acesta a fost semnalul care 
a făcut să izbucnească o pu
ternică grevă în regiunea 
Harbel. Ea a cuprins 10 000 
de muncitori care au cerut 
un salariu de 1 dolar și 20 
cenți pe zi. Compania a re
fuzat să le satisfacă reven
dicările. Mai mult, a cerut a- 
jutorul autorităților. Și acest 
ajutor n-a întîrziat să vină. 
Trupe și polițiști liberieni au 
primit ordin să spargă, cu 
forța, greva. Dar ea n-a tre
cut fără urmări. Ziarele libe- 
riene au anunțat că admi
nistrația a acceptat să în
ceapă tratative în vederea 
măririi salariului și a permi
siunii pentru muncitori de 
a-și forma sindicate.

E. MARTIN

NUNT
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espre Yemen — țara 
pe care hărțile din 
trecut o consemnau 

ca o „pată albă", undeva, 
în sud-vestul Peninsulei A- 
rabice — nu s-a vorbit 
pînă în anul 1962 decît 
rareori. Și totuși, acolo s-a 
născut și a înflorit una din 
cele mai vechi civilizații 
ale lumii arabe. Acolo s-a 
născut și a luptat, de-a lun
gul mileniilor, cu mari ca
lamități ale naturii și 
asupritori, un popor 
virtuți excepționale.

cu 
cu 

Un 
popor care, prin tradițiile, 
munca și inventivitatea lui, 
a influențat mult și pe lun
gă durată întreaga civili
zație a Orientului Apro
piat.

Aceasta își propune să 
ne dezvăluie, printr-o judi
cioasă și amplă documen
tare, autorul acestui vo
lum, Die Baboian.

Pornind de la o scurtă 
enumerare a vestiților ex
ploratori și cercetători care 
au poposit din cele mai 
vechi timpuri pe aceste 
meleaguri — deși nu se 
știe încă pînă azi cine a 
descoperit această țară — 
Die. Baboian ne arată 
munca uriașă a harnicilor 
locuitori din Yemen pentru 
a smulge unui sol și unei 
clime extrem de capricioa
se roadele necesare exis
tenței lor. Ni se descriu, 
de asemenea, suferințele a- 
cestui popor obidit — deși 
țara lui a fost supranumi
tă, la un moment dat, „A- 
rabia felix" („Arabia feri
cită") — și luptele pe care 
le-a dus necontenit, pe de 
o parte cu invadatorii din 
afară, iar pe de altă parte 
cu despotismul claselor pri
vilegiate, pînă în toamna 
anului 1962, cînd a fost în
lăturat regimul absolutist 
și Yemenul a devenit cea 
mai tînără republică ara
bă, creîndu-și astfel pre
misele unei vieți fericite.

Judicios împărțită pe ca
pitole și scrisă într-un stil 
curgător și colorat, cu evi
tarea didacticismului 
noton, cartea 
lectură pe cît 
vă, pe atît de

mo-
prezintă o 
de instructi- 
pasionantă.

I. V
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CU BUCLUC
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Iranul este o țară bogată in petrol. Producția 
anuală de „aur negru" — peste 64 milioane tone 
— îl situează pe locul al șaselea în lume. In 
clișeu : sondă de mare adincime, așezată la mar
ginea unui sat din regiunea deșerturilor.

Prințul Vittorio" e porecla lui Vittorio 
Mazzacuratti care acum douăzeci și ceva 

n de ani era geambaș și, în cîteva rîn- 
duri, a avut neplăceri cu poliția; se pare că 
o mare parte din caii pc care-i vindea la 
oboarele din provincia italiană Reggio Emilia, 
fuseseră achiziționați noaptea, pe furiș, fără 
ca proprietarii lor să capete vreun ban în 
schimb.

Dar asta-i poveste veche. încetul cu înce
tul, și pe căi mai mult sau mai puțin lătural
nice, Vittorio Mazzacuratti a agonisit o avere 
frumușică. Frumușică ? Frumosă de-a bine- 
lea ! Socotiți și dv : 830 de hectare de pămînt 
arabil, 115 ha de vie, o pădure și un castel 
lingă localitatea San Giuliano Terme. De la 
castel i se trage și porecla : „prințul". Așa 
îi spune toată lumea, unii cu respect, alții în 
batjocură. Dar fostul geambaș nu se sinchi
sește nici de batjocură, nici de respect și con
tinuă să facă ceea ce a făcut și pînă acum —- 
să siringă avere.

Și, după cum se știe, una din căile cele mai 
lesnicioase pe care le au la dispoziție cei bor 
gați pentru a deveni și mai bogați este ex
ploatarea. „Prințul" are și el — har domnu
lui ! — pe cine exploata : cîteva sute de argați 
și dijmași muncesc pe brinci pentru ca fos
tul geambaș să-și poată întreține așa cum se 
cuvine castelul.

Pînă aici nimic neobișnuit. încurcătura în
cepe de la o lege pe care parlamentul italian 
a votat-o în toamna trecută, după o luptă în- 
dîrjită pe care țăranii au dus-o vreme de zece 
ani și mai bine. în conformitate cu această 
lege, marii proprietari agricoli sînt datori să 
încheie, pînă la sfîrșitul lunii aprilie, contrac
te cu dijmașii și cu argații lor, pentru ca a- 
ceștia să știe și ei ce au de dat și ce au de 
luat în anul respectiv.

Dar pentru un fost hoț de cai, cum e Vitto
rio Mazzacuratti, legile nu reprezintă o pie
dică. A trecut luna aprilie, a trecut cea mai 
mare parte din mai, dar contractele nu le-a 
încheiat. De cite ori oamenii veneau la el cu 
această problemă, „prințul" le răspundea:

— N-am timp ! Sînt ocupat cu nunta!
E vorba de nunta fiicei lui care se mărită 

cu fiul unui mare negustor din Torino. Și de, 
cînd ești „prinț" (chiar și cu ghilimele), tre
buie să faci o cununie să se ducă vestea. 
Cum să-ți mai pese de cîteva sute de familii 

care rabdă de foame, așteptînd ca „înălțimea 
Sa" să-și pună iscălitura pe niște hîrtii ?

Dar argații și dijmașii lui Mazzacuratti s-au 
dovedit neînțelegători față de grijile lui de 
tată. Și în loc să-l lase să-și vadă liniștit de 
pregătirile pentru nuntă, s-au pus în grevă. 
Fostul geambaș și-a ieșit din sărite. Așa ocu
pat cum era, a găsit timp să caute cu dispe
rare oameni care să-i înlocuiască pe greviști, 
l-a căutat, dar nu i-a găsit. Nici un țăran nu 
a vrut să facă pe spărgătorul de grevă.

Așa că, exact în ziua în care fata lui își 
trecea în deget verigheta, prințul-geambaș a 
trebuit să semneze contractele. Iar musafirii 
de la ospățul de nuntă nu s-au putut dumiri 
de ce era atît de posac socrul mic.

N. MINEI

Acest bust denumit „Omul cu căciulă" 
se află in munții din sudul Azerbaidja

nului și a fost sculptat de natură.
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NU MĂ BAG!
II cunoașteți pe Va- 

sile Verescu ? Nu? 
Sînt sigur că l-ați 

întîlnit adeseori. Oame
nii din sat l-au poreclit 
„Vasile — nu mă bag“. 
Eu îl cunosc de o bună 
bucată de vreme. Țin 
minte că mai demult, la 
o ședință, o adunare ge
nerală a cooperativei a- 
gricole, s*a pus proble
ma schimbării brigadie
rului Stoica. Oamenii au 
luat cuvîntul și și-au 
spus deschis părerea des
pre Stoica : ,,s-a cam în
fumurat"» „ține parte 
neamurilor", „nu-și vede 
de treabă"... I s-a cerut 
și lui Vasile să-și spu
nă părerea că doar lu
crează în brigada lui 
Stoica S-a ridicat de pe

bancă, și-a învîrtit pă
lăria în mîini, a înghițit, 
a respirat profund și a 
spus : „Eu nu mă bag". 
Apoi s-a așezat din nou 
pe bancă cu ochii ațin
tiți în podea.

De atunci am mai au
zit adesea de Vasile. Dar 
mereu, oamenii îi înso
țeau numele cu porecla.

Intr-o zi, secretarul 
U.T.C. l-a ajuns din urmă 
pe uliță.

— Vii de la grajd, nea 
Vasile ?

— Da.
— Merge treaba, mer

ge ?
— Să zicem.
— Ești modest. Mata

le ești harnic dar nu știu 
ce să ne facem cu Dincă.

— Ei, tinerețea !
— Ce are tinerețea cu 

risipa de furaje ? L-am 
mai ajutat noi cu cîte o 
critică, însă ar fi bine 
dacă i-ai spune și dum
neata, că lucrați cot la 
cot.

— In treaba asta eu 
nu mă bag.

Cam cu aceste cuvin
te se încheiau toate dis
cuțiile cu Vasile.

O dată, pe cînd Vasile 
era la grajdurile din 
marginea satului, văzîn- 
du-și liniștit de treabă, 
numa’ ce intră Ionică al 
Iui Cristea, îmbujorat la 
față și abia trăgîndu-și 
răsuflarea.

— Nea Vasile, nea Va
sile jale mare! îți arde 
casa.

Pe șoseaua 
Măineasa.

Afumați-Petrichioaia-

— Cum ai dedus că sintem pe drumul cel bun ? Ai văzut indicatoarele ?
— ..An simțit gropile.

Omul nostru rămase o 
clipă înlemnit- Grigore, 
aflat în preajmă, fluieră 
a pagubă.

— Sări Grigore, strigă 
Vasile, ia o găleată și 
hai cu mine.

— Casa dumitale... Eu 
nu mă bag.

— Ai înnebunit ? Apoi 
adresîndu-se altuia : Hai 
tu, Mitre.

— Nici eu nu mă bag.
Vasile dădu din mînă 

a lehamite și fugi spre 
casă, așa în halat cum 
era, cu cîte o găleată în 
fiecare mînă. Ajuns la 
pod îl văzu pe Brebu, a- 
flat acolo ca din întîm- 
plare.

— Am auzit că-ți arde 
casa, măi Vasile, îi zise 
acesta liniștit.

— Așa-i. Vin’ să-mi dai 
o mînă de ajutor.

— Eu nu mă bag.
— Ce-aveți cu toții, ați 

căpiat ? mai apucă să-i 
spună Vasile și se înde
părtă în goană.

Ajunse acasă lac de 
sudoare. în pragul por
ții se opri, făcu ochii 
mari. Nici semn de foc.

Vecinu-său, Istrate, stă
tea în poartă.

— Da’ ce faci cu gă
lețile alea, omule?

— Păi auzisem că-i 
foc.

— Ei și ? Știam că tu... 
nu te amesteci chiar de-i 
foc, și Istrate se porni 
pe rîs.

Abia acum, liniștit 
fiind, își aduse Vasile a- 
minte că și Brebu, și Gri
gore, și Mitru i-au răs
puns la fel : „eu nu mă 
bag“. își strînse buzele a 
necaz și apoi le destinse 
într-un zîmbet.

Andrei CROITORU

CU CINTEC
Noi Ia dansuri am avut 
O echipă bună
Și vă jur că ia-nceput 
Totul merse strună.

t

i

Desen de F. GRONSKI

In comuna Vistea de Jos, deși gropite 
au fost săpate din decembrie, stilpii 
electrici zac aruncați alături.

— Tot o groapă ? !
— Nuuu I Un stilp

ȘOBOLANUL
Răspindește vestea printre noi 
Câ e vâr primar cu un cotoi. 
'Ade-vârul însă
Mi l-a spus doar mie :
„vărul" e-ntr-o carte
De zoologie I

G. DRÂGĂNESCU .

Desen de T. PALL

Zece dansatori eram 
Și jucam cu foc
Cînd pe scenă apăream 
Nu găseai un loc.

Dar Costin, șef brigadier
Nici una nici două
Ne-a spus mindru „Mă transferi 
Și vă las... în nouă“.

State de sportivi a fost 
In ascuns atras.
Pe „extremă’* l-au dat post.
Deci... opt am rămas.

Dar n-a fost numai atît 
Fiindcă peste noapte 
Lina a visat urît
Și-am rămas doar... șapte.

Pe-Anca soțul dumneaei 
N-a mai vrut s-o lase 
„Ori cu mine, ori cu ei!“ 
...Și-am rămas în șase.

Sandu, într-o zi ne-a spus :
— Nu mai joc, că-s gras ! 
(Știți, avea un kil în plus.) 
Și-n... cinci am rămas.

Din senin, Mia-și găsi 
Mari chemări spre teatru. 
Pîn-„a fi, sau, a nu fi“ 
Ne-a lăsat în... patru.

— Eu vin
Ne-a spus
Ne-a ținut chiar un discurs 
Și-am rămas în... trei.

numai la concurs 1 
ieri Matei.

Nae, constată subit 
C-are glezne moi.
Dar Ia twist e îndrăcit
Și-am rămas doar... doi.

Și-asta ar fi fost ceva 
Decît cu nici unul
Dar plecă perechea mea 
Și-am rămas doar unul.

Deci din cele ce visam
Noi și culturalul
Din cei zece ciți dansam 
A rămas... țambalul.

Grigore POP

*•

g Microstihuri
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d. Unui șofer
V)1
0^ A luat ieri la viraj
O Un arbore drept... garaj l<
_j Unui îngîmfat
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q Ii urez la avansare
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Snoavă
In loc de apă le-am dat gîștelor 

țuică. Și gîștele au băgat ciocul în 
țuică s-au bălăcărit și-au înghițit 
cît au putut... Apoi au murit.

Pe mama a apucat-o groaza cînd 
le-a văzut că-s moarte. S-a gîndit 
că totuși — la asemenea pagubă — 
să se mai aleagă și ea cu ceva pînă 
cînd nu se răcesc de tot. Și le-a luat 
penele. Apoi a aruncat gîștele de
parte de sat.

Dimineața, gîștele au venit înapoi 
acasă, că s-au trezit din beție. Fe
meile și copiii de pe ulițe s-au spe
riat grozav cînd le-au văzut așa 
golașe și urî te.

Anatolie PANIȘ

Minus nasul

I
la mai 
mare !
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Unui vinzător be
țiv

El e-n magazin 
Aspirator de... vin f

Unui codaș

Ultimu-i, știe oricine, 
După dînsul umbra vine I

THi GHEORGHIU
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