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0 CASA
DE ȚARĂ

*17 eți întîlni și dumneavoastră astfel de case, prin 
* Y satele noastre. Case în care încă nu a locuit 

nimeni, din care abia au plecat meșterii con
structori.

întrebînd, veți afla că ea a fost ridicată pen
tru a adăposti o tînără pereche, o nouă familie. Căci 
se va căsători unul din flăcăii din sat, feciorul, Gliga 
loan, cu fata mijlocie a lui Voina Gheorghe, Mărioa- 
ra. Pentru ei a fost ales acest loc de casă, pentru ei 
au lucrat meșterii dulgheri, zidarii, tîmplarii, pentru 
*și pentru copiii lor. Negreșit veți întîlni, umblînd 
prin satele noastre, asemenea clădiri, în care încă 
nu s-a aprins focul, n-au răsunat voci, în care abia se 
va așeza viața.

Am intrat într-un rînd într-o astfel de casă, nouă 
cu desăvîrșire. Era un sat de sub tîmplele albe ale 
Rodnei. Apoi i-am cunoscut pe logodnici și mi-am 
făcut primele însemnări legate de familia țărănească, 
din satul românesc contemporan. Firesc, am început 
cu logodna, sau cum i se spune în partea locului, în
credințarea.

îi văzusem pe cei doi, pe fată și pe fecior, la joc. 
Ea purta semnul încredințării : o coroniță. Semă
nau cu celelalte perechi, prinse în ritmul săltăreț al Ha- 
țeganei. Și totuși ceva îi deosebea și mi-am dat sea
ma că această deosebire nu izvora din faptul că ei 
ar fi fosi o pereche de tineri din alt sat. sau înfrăți 
de prima dată în joc. Nu era nimic nefiresc nici în 
comportarea lor, poate mai sfioasă ca altădată, nici 
îjțru celorlalte perechi. Dar, am băgat de seamă cu- 
|h‘nd, că amîndoi erau urmăriți cu atenție, înțelegere, 
li se făcea loc cînd jocul se încheia, erau lăsați sin
guri. Erau logodiți. Lucrul acesta îl știa întregul sat, 
pînă și copiii. Iar satul aproba, opinia lui, întotdeau-

Familia în satul românesc

contemporan

na prezentă, obiectivă, era alături de ei. Așadar, 
sentimentul care-i unea pe cei doi tineri, iubire sin
ceră, adîncă, în ochii satului, reprezenta garanția, 
certitudinea întemeierii unei familii trainice. Logodna, 
răstimpul adică de la aducerea la cunoștința satului 
a pasului hotărîtor în viața dorită de cei doi tineri 
și de părinții lor și pînă la nuntă, are o semnificație 
aparte, asupra căreia vrem să stăruim.

A întemeia o familie, înseamnă un eveniment de 
mare însemnătate în viața omului. El nu se va uita 
niciodată, așa cum nu se uită nașterea unui copil, 
cum nu se uită anii de militărie. De el se leagă ne
numărate datini, un întreg șirag de ritualuri și cere
monii, în care seriozitatea și gravitatea se împletesc 
armonios cu ace! umor sănătos, plin de voie bună, 
înțelept și emoționant, intrat în firea poporului nos
tru. La eveniment, tocmai fiind unic, de nerepetat, 
participă întreg satul, nu cu o participare exterioară, 
ci cu adîncime și înțelegere. Și e ușor de înțeles acest 
lucru cînd ne gîndim că nicăieri ca-ntr-un sat nu se 
cunosc între ei oamenii atît de bine, nicăieri ca-n 
sat nu se cunosc familiile între ele, cu părțile lor 
bune și mai puțin bune. Copiii au crescut împreună, 
au intrat în joc, adică au devenit tineri, sub ochii 
întregului sat, iubirea lor s-a născut acolo, sentimen
tul lor curat, puternic, s-a desăvîrșit zi cu zi, cimen- 
tîndu-se o legătură pe care o va consfinți nunta, 
viața în doi, în casa abia părăsită de meșterii care 
au zidii-o.

Familiile se cunosc între ele. Socrii mari și socrii 
mici, nașii, au cîntărit lucrurile. Și e nevoie de acest 
răstimp, totuși, de logodnă ?

Tradiția, înțelepciunea populară ne spune că da, 
e nevoie ca tinerii să se cunoască și mai bine, să 
se obișnuiască, să fie astfel limpezite și netezite căile 
spre înțelegerea deplină. E adevărat că familiile se 
cunosc. Dar a întemeia o familie nouă, înseamnă a
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avea toate garanțiile că cei doi au înțeles pe deplin 
pasul la care se angajează pentru toată viața.

Odinioară, în condițiile unui sat măcinat de con
tradicții, în care deosebirile de avere însemnau li
mite de neînvins în calea desăvîrșirii unui sentiment 
profund, căsătoria era decisă peste capul tinerilor, 
de către părinți. Opinia satului în acest caz nu era 
luată în seamă. Despre acest aspect vom vorbi cînd 
va veni vremea. Trăim într-un sat românesc structu
ral modificat, în care ierarhia valorilor spirituale și 
materiale a cunoscut transformări de adîncime. Feri
cirea tinerilor, plenitudinea iubirii lor, nu mai poate fi 
judecată sub zodia averii părților, a contractului și a 
foii de zestre. Sîntem îndreptățiți să afirmăm 
că instituția aceasta, celula socială de bază, 
familia, în anii noștri se întemeiază pe rădă
cinile ei firești, așa cum de fapt și tradiția noas
tră atît de bogată, o visa : un sentiment puternic, în
țeles pentru toată viața, o familie în care se vor 
naște copii, în care se va înfiripa treptat un mod de 
a trăi numai al ei, cu amintirile ei, cu bucuriile ei, 
numai astfel poate fi de nedesfăcut.

lată de ce e nevoie, așadar, de acest ultim examen, 
logodna. Intr-adevăr, familiile se cunosc, s-au înțeles, 
au cîntărit totul, în amănunt. Dar iarăși e adevărat 
că înțelegerea deplină între doi oameni e o cale 
uneori destul de grea, nu rareori plină de surprize. 
In acest context pot apare vicii ascunse, deprinderi 

pe care nu le au descoperit, căci oricît s-or cunoaște 
între ele, familiile, există și amănunte care trec neob
servate, care apar tocmai acum.

Ce însușiri are flăcăul ? E destul de copt pentru, a 
deveni un cap de familie ? Știe el ce înseamnă răs
punderea de a-și crește copiii așa cum se cere ? Nu 
are apucături rele ? Dar fata, va ști să fie ceea ce 
se cheamă „sufletul casei" ? Adică o mamă adevăra
tă, o soție vrednică, înțelegătoare, chemată să în
frumusețeze noul cămin ? în casa lor, care miroase 
încă a var proaspăt, unde nu s-a aprins focul și de 
unde n-a plecat încă nimeni la lucru, urmează să se 
statornicească un climat specific, obiceiuri, să crească 
amintiri care vor aparține numai acestei case, inte
grată în rîndul celorlalte case din sat ca-ntr-un tot ar
monios închegat. Sînt ei pregătiți să întîmpine așa 
cum înțelege satul românesc marele și unicul eveni
ment din viața lor ?

Sînt pregătiți. îi urmăresc pe cei doi, ușor stînjeniți, 
opriți pe malul apei. îi înconjoară atenția delicată, 
fără ostentație a întregului sat. Știu că totul este pre
gătit, se cunosc conăcarii, druștele miresii, și că pes
te o săptămînă două va avea loc nunta. Iar pe una 
din ulițele satului, într-o curte cu doi meri tineri, îi 
așteaptă casa lor.

— Cine șade aici ?
— Păi, Gliga loan. Casa-i nouă-nouță. Sînt luați 

de curînd.

Ștefan LUCA
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Dansatori de la Mereni. Primul din stingă, Constantin Ene

ctUTâ Nicolae JIANU^

PĂMÎNTUL ERA viu»

RĂDĂCINI ADÎNCI
a 67 de ani. este decanul de vîrst.ă al echipei de dansuri populare din comuna dobrogeană Mereni. întotdeauna a- pare primul pe scenă. Intrarea și-o face furtunos, în ritmul repezit al unei sîrbe, lunecind pe vîrfuri ca și cum n-ar atinge podeaua. Ușor, necrezut de mlădiu (joacă de cînd era flăcăoandru), trage după el șirul dansatorilor. Ți-a luat ochii cu jocul de picioare, cu suplețea. N-ai avut timp să-i vezi chipul. Ridici privirea : are părul complet alb, întrebi pe vecinul— Constantin copii.L-am revăzut scena Teatrului de stat din Constanța. cu întregul ansamblu folcloric regional. în dimineața acelei zile, făcuse două norme la grădina legumicolă a cooperativei. Apoi, cale de trei poște cu au-

de scaun cine e. Ene, tată a zecela o repetiție pe

tobuzul pînă la teatru, unde s-a repetat același dans de trei ori, pînă la eliminarea oricărei greșeli.De unde atîta energie ? Dintr-o nesecată fîntînâ, dragostea pentru joc. Dansul preferat al lui Constantin Ene este cel care în- mănunchiază pe scenă trei generații : bunicii, tații și nepoții.— Dansul ăsta, dintre toate cîte se joacă la noi în sat, te încălzește cel mai tare, spune Constantin Ene. îl simți lîngă tine pe fecior. Mai alături, pe nepot. Te uiți la tineri și-ți aduci aminte cum ai fost. Și ești mulțumit că ai schimb de nădejde. Ți se umple pieptul, e greu de spus ce simți atunci.întrebat ce îi fac copiii, răspunde nu fără un efort de gîn- dire. Doar are zece !— Patru lucrează cu mine în cooperativa agricolă. Două fete sînt măritate în Argeș, tot cu
„JOCUL DE A

SPECTACOLUL"
O dimineață de duminică 

obișnuită. In curtea că
minului cultural din Călinești (raionul Pitești), un om 

se plimbă nervos. Este N. Eu
gen, directorul căminului; 
cîțiva tineri se privesc neho- 
tărîți. Ce s-a întîmplat ?!

In acea zi, la Călinești tre
buia să aibă loc faza interco- 
munală a Festivalului cultu- 
ral-sportiv pentru tineret, la 
care urmau să participe for
mații artistice din comunele 
Golești, Văleni și Călinești. 
Spun „trebuia", pentru că 
ceea ce a urmat n-a corespuns nici pe departe cu intențiile 
organizatorilor. In locul unui 
spectacol tineresc, plin de vo
ioșie și prospețime, vreo zece 
spectatori au asistat la o jal
nică parodie. Timp de circa 
20—25 de minute am vizionat 
un pretext de program, susți
nut în fața unei săli goale de 
către așa-zisele „formații re
prezentative" ale căminelor 
din cele trei comune. Așa- 
zise, pentru că deși căminele 
au o activitate bună, de la 
Golești s-au prezentat patru 
tineri (dintre care doi elevi!), 
iar de la Văleni un grup voca
lic feminin, ai cărui compo- 
nenți erau trecuți de 30 de 
ani (era doar un festival al 
tineretului!); gazde înțelegă
toare, cei din Călinești n-au 
vrut nici ei să se lase mai pre
jos, incit numărul total al ar
tiștilor amatori participanți 
n-a depășit cifra 15 !!!

Explicațiile mi le-au furni
zat în parte tinerii din Go-

Iești, in parte directorul că
minului cultural din Călinești. 
Programarea la o oră nepo
trivită, lipsa de popularizare a 
spectacolului, i-au lipsit pe 
tinerii din Călinești de o im
portantă acțiune cu caracter 
educativ. Din aceleași moti
ve și formațiile celorlalte că
mine s-au prezentat descom
pletate. Situația era cu atît 
mai paradoxală cu cît, în sîm- 
băta premergătoare acestei du
minici, la Gorgani (un sat fi
nind de Călinești) se desfășu- 
rase o frumoasă „seară pen
tru tineret", organizată de că
minul cultural și organizația 
comunală U.T.C.

Un program bogat și atrac
tiv, în care majoritatea timpu
lui a fost acordată dansului, 
punctat cu pasionante momen
te distractive, a contribuit din 
plin la crearea unei atmosfe
re specific tinereții. Monoto
nia, plictiseala, n-au avut ce 
căuta la această seară, care a 
fost intr-adevăr „pentru tine
ret". Cum se poate explica a- 
tunci eșecul unei acțiuni, 
un interval de 
24 de ore ?

Numai prin 
tea cu care a 
prin faptul că 
seama de timpul liber al oa
menilor. La originea ratării 
acestei manifestări se află 
bineînțeles formalismul, pie
dică principală în organizarea 
unor programe cultural-edu
cative interesante și atractive.

Mircea IORGULESCU

membri cooperatori. Un băiat mi-a plecat militar, altu-i șofer în Abrud, altul meșter de mobilă la o fabrică în Rădăuți, altul electrician la Constanța.Ni-1 închipuim Ene pornind să-și piii mai Probabil că în circuit.— Am de asta, așa-i ? piii mi-s buni, muncitori, cîte ceva folositor, pe unde află. Am vegheat, și nevasta și eu, să-i creștem oameni. Că vorba ceea : copilul, ca și copacul, cînd de mic se strîmbă, anevoie se îndreaptă. Și, cît ne-au ținut puterile, am izbutit. Acum e rîndul lor. Să crească și ei copii, să mă-ntreacă, eu nu mă supăr. Astăzi să tot ai copii, sînt alte condiții. De-o pildă, la noi, la Mereni, s-au dat pentru ziua- muncă 40 de lei, bani gheață, fără să mai socotim produsele în natură !Instructorul casei de creație a rechemat dansatorii pe scenă. A patra repetiție ! Sprinten, Constantin Ene și-a luat locul în capul șirului de dansatori. După el, s-au aliniat Florea Dinică, Florea Ponov, Stoica Gherghina... și dansul suplu, cu luneca în vîrstă.

pe Constantin viziteze co- face — nici mai mult nici puțin — turulîși ia biletRomâniei, de trence călători întreabă el. în țara Toți co- fac se

a început. în frunte, pas ușor, cu părul alb, vîrtejuri decanul de
Nicolae CULCEA

Vești de

;, la
mai puțin de

superficialita- 
fost pregătită 

nu s-a ținut

în scrisorile sosite la re
dacție, corespondenții noș
tri ne informează despre 
pregătirile ce se fac la in
stituțiile culturale de la 
sate pentru buna desfășu
rare a activității culturale 
în perioada de iarnă.

★
Dacă în campaniile agri

cole de vîrf activitatea că
minului cultural din satul 
Lăschia s-a făcut prezen
tă mai ales Ia sărbători, în 
perioada de iarnă această 
activitate se va desfășura 
după obiective bine stabi
lite. Pe lingă conferințele, 
informările, vizionările de 
filme, prezentările și recen
ziile de cărți, artiștii ama
tori sînt cei care vor în
viora îndeosebi activitatea 
culturală în această perioa
dă prin
piese de teatru și a pro
gramelor de brigadă. So
liștii vocali, recitatorii își

pregătirea unor
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2 volume
Editura pentru literatură ub titlul Pămîntuî 

era viu, cartea în două volume a luiNicolae Jianu apare în fața cititorilor ca un roman dens, echilibrat și toarte actual. Acțiunea primului volum, cunos
cută dintr-o versiune anterioară (Izvorul Roșu — 1955), este continuată tn anii construcției socialiste, cînd eroii sînt surprinși în plin proces de clarificare și transformare revoluționară, sau, cum spune unuldintre personaje, „încep să capete creieri demuncitori". Regăsim o- glindită, cu multă forță artistică, viața unei a- șezări de mineri maramureșeni, din munții Rodnei, cu problemele și frămîntările ei specifice. Scriitorul înglobează în narațiune categorii largi de oameni (mineri, ingineri, medici, funcționari, artiști plastici, activiști de partid etc.), conturînd profilul personajelor în raport cu evenimentele pe care acestea le trăiesc : anii 1947—1949, perioadă caracterizată prin lupta comuniștilor împotriva patronilor și a reprezentanților lumii capitaliste. Sînt anii u- nor violente lupte de clasă, pe toate planurile, împotriva forțelor reac- țiunii, care căutau să dezorganizeze economia națională, să provoace anarhie și nemulțumiri în mase. Nicolae Jianu reușește să surprindă sugestiv această zbuciumată perioadă din istoria poporului nostru, demonstrînd. prin destinul eroilor principali, că noua societate socialistă se naște în focul unei lupte aprige și de o mare fermitate ideologică.Lupta dintre vechi și nou capătă, în paginile celor două volume ale cărții, forme concrete și deosebit de convingătoare. Ingineri ca Miron Nichifor. muncitori ca Steț Iacob, Nație Pam- fil, Gavril Marian sau alții reprezintă, toți la un loc, chipul nou al minerului, forța de nebiruit a clasei muncitoare, animată de idealuri

revoluționare, conturat însă, prezență mai întinsă în acțiune, este inginerul Miron Nichifor, figură centrală a cărții. Suflet avîntat, perseverent pînă la încăpățînare, Miron Nichifor vrea cu orice preț să smulgă tainele subpămîntului și să le redea producției, socialismului victorios. Dar societatea particulară Minaur nu este dispusă să mai investească bani pentru minele de la Izvorul Roșu, consi- derîndu-le nerentab.'je- Nu respectă contracjJK— colectiv, condițiile afe- muncă sînt proaste, producția scade, multe galerii sînt sortite închiderii. Eforturile lui Miron Nichifor de a îndrepta lucrurile par zadarnice. dar pînă la urmă (ajutat de toți factorii social-politici dm țară) vor fi încununate de succes. După căutări și înfrîngeri, angajat într-o bătălie aproape pierdută, el va descoperi noi zăcăminte de minereu, asigurînd materie primă pentru tî- năra noastră industrie socialistă, și deschizînd micii așezări miniere perspective nebănuite de dezvoltare.Nicolae Jianu dovedește reale aptitudini în descrierea vieții minerilor. Scriitorul știe să vadă elementele caracteristice existenței loj^.T urmărește în adincul mintului lemișcările, le î gîndurile. Știe sâ pună apoi, cu sobrietate și culoare. în cadrul u- nor largi desfășurări e- pice. imaginea veridică și autentică a realității sunuse observației artistice Tensiunea conflictului. semnificația situațiilor, soliditatea construcției. reușita artistică a paginilor despre mineri, despre viața Api', toate acestea 
Pămîntuî era Nicolae Jianu tre cele mai mane ale literaturii noastre din ultimii ani.

Mult mai printr-o

fac din 
viu de unul din- bune ro-

C. PÂDUREANU

Ia cores
Pregătiri de iarnă

vor aduce eontribuția la 
îmbogățirea programelor 
artistice. Și iubitorilor de 
șah, conducerea căminului 
cultural din Lăschia le 
pregătește surprize. Se vor 
organiza trei concursuri de 
șah.

începînd cu această pe
rioadă, întreaga activitate 
cultural-artistică se va des
fășura într-o sală nouă de 
festivități, dotată cu o sce
nă modernă.

★
In prezent, în comuna 

Leordeni se depun eforturi 
în direcția îmbunătățirii 
activității culturale din co
mună. Au fost reactivizate 
formațiile de cor, teatru și 
brigadă artistică ale căror 
programe sînt axate pe pro
blemele actuale ale vieții 
satului. In planul noii con
duceri a căminului cultural

p o ude n (i
I

(director Dumitru Pantcli- 
că) sînt prevăzute pregăti
rea unor noi piese corale, 
a unei piese de teatru și a 
unui program de brigadă 
artistică.

Pe lingă condițiile mate
riale care au fost asigurate 
de sfatul popular comunal 
este necesar, în scopul unei 
îmbunătățiri a muncii cul
tural-educative din Leor
deni, ca și comitetul raio
nal pentru cultură și artă 
și casa raională de cultură 
să acorde un sprijin mai 
competent tuturor acțiuni
lor ce se organizează în ca
drul căminului cultural.După corespondențele sosite de la ALEXANDRU 
BĂLĂNESCU — Lăschia " Maramureș și GEORGE 
BREAZU — Leordeni — Argeș.



ALBINA a

Cu sprijinul
uniunii
Către vărsare, Argeșul și Mostiștea descriu împreună cu Dunărea, pe teritoriul raionului Oltenița, un gigantic „U“ între brațele căruia se dă o bătălie de mari proporții pentru folosirea ape- lorrjotrivit voinței omului, -lafceg raionul s-a transformat îw^antier. Prin eforturile unite ale cooperativelor agricole, suprafețele prevăzute la rubrica „alimentări cu apă“ se extind mereu. Pentru ca cititorul să-și facă o idee precisă despre amploarea lucrărilor de irigații din ^această parte a Bărăganu- luif sînt necesare cîteva cifre.Pînă acum, în cooperativele agricole ale raionului Oltenița au fost amenajate pentru irigat 6 800 ha, din care 3 801 ha în ultimul an. Volumul terasa- mentelor făcute din toamna trecută și pînă în prezent depășește 800 mii de m.c. Au intrat în funcțiune 4 stații de pompare (la Chirnogi, Stupinele, Mînăstirea și Hotarele) iar alte 7 sînt în curs de instalare.Suprafața pe care s-au făcut udări este de 5 099 ha. Rezultatele au relevat o dată mai mult importanța economică a virh^ațiilor. La C.A.P. Chirnogi, >*au obținut următoarele producții medii la hectar : 6 mii kg de porumb boabe, 55 mii kg de porumb pentru siloz în cultură dublă (după secară), 60 mii kg de lucernă masă verde, 40 mii kg de sfeclă de zahăr și 35 mii de fire stas de calitatea I și a Il-a la școala de viță. C.A.P. Hotarele a obținut numai 5,5 mii^ kg de porumb boabe, dar la lucernă a recoltat 81 mii kg de masă verde,iar la sfeclă de zahăr 50 de mii kg. In plus, de pe o suprafață de 25 ha, s-au recoltat — în trei culturi succesive — 18 mii kg de secară, 60 mii kg de porumb pentru siloz și 15 mii kg de porumb masă verde la hectar. în total, 93 mii kg de plante furajere de pe un hectar. Eficiența iri- rgațiilor este grăitoare.In consecință, se întreprind eforturi sporite în vederea extinderii suprafețelor irigate. Pentru 1967, urmează a fi a- menajate încă 4 370 ha.Intrucît lucrările vor fi începute chiar din acest an, iar uniunea raională a cooperativelor agricole a și înaintat notele de comandă pentru materialele și utilajele necesare, este sigur că nu vor mai interveni rămîneri în urmă și că se vor putea face udări pe întreaga suprafață planificată.Din comandamentul lucrărilor, fac parte și organe ale uniunii raionale a cooperativelor agricole. A face parte din comandament, înseamnă a fi detașat săptămîni de-a rîndul pe șantiere, înseamnă a sta efectiv pe terasamente, a grăbi a- provizionarea cu materiale, mersul lucrărilor, Acolo, pe

șantiere, comandament și 
URC AP au devenit sinonime cu 
sprijin. La Cooperativa agricolă Mînăstirea, unde apa din lacul Mostiștea urma să fie pompată pe o terasă la înălți-

Stația de pompare de pe malul lacului Mostiștea

Inițiative 
valoroase
La rampa de descărcare de 

la Aiud este zarvă mare. 
Mașinile cooperativelor 
agricole din raion vin și 

pleacă, munca e în tot Co
operatorii din Cimbrud, cei din 
Rădeșli și-au adus chiar acum 
porumbul recoltat in ultimele 
zile ; dau fuga să ajute și ei și 
între două drumuri vorbesc cu 
voie bună despre avantajele 
construirii acestei rampe la care 
au pus umărul opt cooperative 
agricole din raion. Predarea pro
duselor se face acum fără com
plicații, fără taxă și cooperatorii 
din tot raionul sînt mindri de 
realizarea lor. Uniunea raională 
i-a sprijinit în această acțiune 
și rezultatele se fac simțite de 
pe acum.

In raionul Turda, toate unită
țile cooperatiste aplică acum un 
nou sistem de alăptare la viței, 
în urmă cu 4—5 luni, la Călă- 
rași-Turda s-a făcut o inovație 
pe cit de simplă, pe atît de folo
sitoare. S-a construit aici o in
stalație care permite alăptarea 
simultană a 5—10 viței pe cale 
artificială cu lapte integral. Se 
scutesc astfel brațele de muncă 
— dacă pînă acum un îngrijitor 
hrănea în medie 20 de viței, 
acum poate hrăni 40—50 de viței. 
Avantajele nu se reduc la atit: 
se poate stabili acum cantitatea 
de lapte necesară unui vițel la 
o anumită virstă și se poate fo
losi lapte smintinit. în intervalul 
care a urmat de ia aplicarea a- 
cestei inovații la Călărași-Turda 

mea de 43 m, efectuarea manuală a lucrărilor cerea timp și un volum mare de zile-muncă. Intervenind însă la DRIFOT și la S.M.T. Ulmeni, uniunea raională a cooperativelor agricole a procurat două screpere și un buldozer. S-a făcut economie de timp și de bani. în luna iulie, stația de pompare realiza un lucru pe care mulți membri cooperatori l-au crezut imposibil pînă în ultima clipă: ridicarea apei la 43 m înălțime.
N. VLAHU

pînă la data curentă, instalația 
a fost popularizată, apoi construi
tă și pusă în funcțiune la toate 
unitățile din raionul Turda, iar 
pînă la 15 noiembrie 1966 toată 
regiunea va beneficia de iniția
tiva și inovația celor de la Că
lărași. Este un bun exemplu de 
colaborare și într-ajutorare în
tre cooperativele agricole, care 
iși împrumută astfel experiența 
unor rezultate valoroase. Desigur 
că această extindere a cuceririlor 
locale a fost sprijinită cu căldură 
de uniunile raionale și de Uniu
nea regională Cluj a cooperati
velor agricole de producție.

La acestea se adaugă și alte 
acțiuni: la Aiud, Bistrița, Zalău 
și Cluj au luat ființă baze de 
aprovizionare cu ajutorul cărora 
se soluționează problema mate
rialelor de construcție. Valorifi
carea disponibilului de produse 
se face acum prin unitățile co
merciale subordonate uniunilor, 
rezolvîndu-se astfel în mod ope
rativ problema predării și a re
cepției, a stabilirii calității pro
duselor.

Sînt cîteva acțiuni care con
cretizează efortul cooperativelor 
agricole de producție, susținute 
de Uniunea regională Cluj și 
uniunile raionale pentru obține
rea de rezultate din ce în ce mai 
bune, printr-o organizare judi
cioasă a tuturor posibilităților 
locale.

Marilena MUNTEANU

Puncte de 
vedere

LOTDL PRIMIT 
ÎN FOLOSINȚĂ

Se știe că lotul de teren — pro
prietate cooperatistă — atribuit 
în folosință membrilor coopera
tori le asigură acestora însem
nate venituri suplimentare, con
tribuind la creșterea nivelului 
lor de trai. Așa cum se arată in 
Statutul C.A.P., „lotul va fi folo
sit numai pentru producția a- 
gricolă". Este în interesul fiecă
rui cooperator agricol ca lotul a- 
jutător să fie cultivat cit mai ra
țional. în legătură cu modul de 
folosință a lotului și cu producția 
obținută de pe el, deschidem »■« 
ceastă rubrică ce va găzdui opi
nii interesante și utile.

Constantin Mișcă, preșe
dintele C.A.P. Bucov- 
Ploiești:Am auzit că în unele cooperative a- gricole, din diverse pricini, loturile atribuite în folosință sînt schimbate și redistribuite mai în fiecare an. Obiceiul ăsta credem că nu e bun. Omul, dacă se vede mutat de colo, colo, nu-și mai fertilizează lotul cum trebuie, nici nu-1 cultivă cu perene, ca lucernă sau trifoi, care se știe ce valoare nutritivă au. Să nu uităm nici timpul pe care îl pierde, întrunindu-se mereu, comisia pentru darea loturilor în folosință.La noi la Bucov, loturile n-au mai fost schimbate de acum cinci ani. Ca rezultat, oamenii le-au îngrășat temeinio, făcîndu-le ca untul. Cei mai multi pun lucernă, borceag, porumb și cresc vaci pentru lapte. în prezent, peste 250 de membri cooperatori au acasă o vacă sau două și se străduiesc să aplice metode de îngrijire cît mai apropiate de cele învățate la sectorul zootehnic al C.A.P. Vînzarea laptelui și a vițeilor contractați cu I.R.I.C. aduce gospodarilor din Bucov frumoase venituri suplimentare.
Florea Bododel, brigadier 
la C.A.P. Merenî- 
Adamclisi:Pămînturile cooperativei noastre a- gricole se află în plină stepă dobrogeană. Datorită producțiilor superioare pe care le obținem la cultura mare și zootehnie, valoarea retribuirii unei zile- muncă este la noi apreciabilă : 40 lei plus produse în natură (cereale).Pe loturile ajutătoare, membrii cooperatori pun îndeosebi cartofi, pe care-i folosesc atît pentru consumul propriu, oît și pentru furajarea animalelor. Astfel, nu le lipsește nimic din gospodărie, mai ales dacă socotim și cei 200- 300 de butuci de viță nobilă cîți are tot omul pe lingă casă.Consiliul de conducere nu aprobă schimbarea loturilor fără motive serioase. Dacă un membru cooperator dorește să fie vecin de lot cu o rudă sau cu un prieten, pentru o mai bună într-a- jutorare, se bucură din partea condu* cerii de tot sprijinul.
Mihail Jilăveanu, Inginer 
agronom la C.A.P. Vidra-* 
Giurgiu:La noi, mai toți locuitorii comunei cunosc bine grădinăritul și folosesc loturile aproape exclusiv pentru cultura legumelor și zarzavaturilor. De la spanac și ridichi de lună, pînă la legumele tîrzii, oamenii scot de pe loturile atribuite în folosință cîteva recolte.Se ridică însă o problemă. Unii membri cooperatori neglijează munca în cooperativa agricolă și mai ales în toiul muncilor agricole.Sînt membri cooperatori care pierd timpul călătorind prin diferite orașe, ca să-și vîndă acolo produsele obținute pe loturile primite de la cooperativă. Astfel, își fură singuri căciula, lipsin- du-se de veniturile frumoase pe care le asigură munca Iaolată. Dar păgubin- du-se pe ei, păgubesc și unitatea ai cărei membri sînt și care, uneori, ne- avînd suficiente brațe de muncă, nu poate efectua anumite lucrări la timp și în bune condiții. Adunarea generală și consiliul de conducere trebuie să-i ajute mai bine decît au făcut-o pînă acum ca să înțeleagă acest adevăr.



File din istoria patriei

MEȘTERUL MANOLE
— Legendâ și adevâr istoric —

c

s ă începem întîi cu adevărul istoric....„Pe Argeș în jos, pe un mal frumos",... pe locul unei vechi zidiri, între anii 1512 și 1516, Neagoe Vodă Basarab a înălțat o biserică de o rară’ frumusețe: Biserica Episcopală de la Argeș. Poporul i-a spus biserica meșterului Manole, după numele celui care a zidit-o. Descriind-o, cronica înseamnă că meșterul și ucenicii lui au folosit piatră sură din carierele de la Albești. Că au cioplit-o, netezit-o și săpat-o cu multă iscusință. Că pe din dos toate blocurile de piatră au fost prinse unul de altul cu scoabe de fier și întărite între ele cu plumb topit. Se mai zidiseră în Țara Românească clădiri frumoase: biserica domnească din Curtea de Argeș a lui Radu-Negru Vodă, Cozia a lui Mircea cel Bătrîn. Dar biserica meșterului Manole le întrecea pe toate. Domnul secătuise visteria țării, iar doamna Despina își vînduse giuvaerurile ca meșterii s-o termine de zidit și de înfrumusețat. Manole a clădit-o după un plan și un mod de împodobire cu totul deosebit, vădind un mare talent artistic și multă originalitate. Mai întîi un pronaos dreptunghiular, încăpător, cu bolta susținută de 12 stîlpi, legați între ei prin arcuri în plin centru. Locul dintre coloane și ziduri e rezervat

„Manole, Manole, 
Meștere Manole!

De pe coperiș,

Zidul rău mă strînge 
Țîțișoara-mi plînge, 
Copilașu-mi fringe, 
Viața mi se stinge !' 
Cum o auzea 
Manea se pierdea, 
Ochii-i se-nvelea, 
Lumea se-ntorcea, 
Norii se-nvîrtea, 
Și de pe grindiș,

■■■■■■■■■■■

Mort bietul cădea î
Iar unde cădea 
Ce se mai făcea ?
O fintină lină,
Cu apă puțină,
Cu apă sărată, 
Cu lacrimi udată !(Fragment din balada „Mănăstirea Argeșului")

necropolei sau gropniței, cu pietre de mormînt cu mare măiestrie sculptate. Pe cea a lui Neagoe Basarab a sculptat-o meșterul Manole însuși. S-a și iscălit pe ea, cu înflorată slovă. Naosul este puternic treflat, absida altarului fiind mai pronunțată, mai lungă, decît strana stingă și dreaptă. Și pe dinafară, zidirea se înfățișează mult deosebit de altele. Stă așezată pe un soclu de piatră fățuită, sură. Pe acest soclu se sprijină pervazurile de piatră sculptată ale ferestrelor, înalte și luminoase. Deasupra ferestrelor se răsucește un brîu de piatră, gros, împletit în trei vițe multicolore și așezat drept la mijlocul distanței dintre temelie și acoperiș. Registrul de deasupra brîului este împodobit cu arcaturi, mărginite de ciubuce, întretăiate și încheiate cu cîte o rozetă ajurată. Arcaturile închid la mijloc cîte un panou rotund sau pătrat, măiestrit și variat sculptate, cu modele florale. Cornișa e încărcată de stalactite din piatră, iar deasupra ei se rînduiesc brîie de sculpturi cu palmete și flori de crin. Pe acoperiș se înalță două turle mari: una deasupra altarului și alta deasupra naosului, și două turle mai mici, în partea dinspre apus a pronaosului. Turlele stau pe cîte o bază pătrată. Ferestrele alungite,

cu chenare de piatră sculptată fac turlele zvelte și mai înalte. Iar cele două turle mici răsucite, una spre stînga iar cealaltă spre dreapta, par a se îmbrățișa ca să se înalțe împreună spre cer.înlăuntru, biserica s-a zugrăvit, cu neîntrecut meșteșug, în vremea viteazului domn Radu de la Afumați, ginerele lui Neagoe Basarab. îndeosebi impresionau chipurile ctitorilor, cu coroane.Ca zidirea să fie și mai plăcută la vedere, meșterii au spoit cu aur toate brîiele, rozetele și stalactitele de piatră cioplită.Dimensiunile și proporțiile, podoabele și rînduirea lor dau zidirii un ansamblu gingaș și zvelt, elegant și măreț cum nu se poate mai plăcut, mai atrăgător, mai aproape de inima privitorilor. Pe drept cuvînt, din clipa cînd s-au dejghiocat schelele din jur, lumea a rămas uimită de atîta frumusețe. Cum zice o vorbă din poveste : la soare te poți uita, dar la dînsa ba. Un călător de acum trei sute de ani, Paul de Alep, văzînd-o a rămas mut de surpriză și admirație. Exclama doar : „O minune a lumii".Acesta-i adevărul istoric.Cutremurat de atîta frumusețe, minunat că se poate zămisli în mintea oamenilor și că dalta izbutește să scoată din piatră informă asemenea mărețe și gingașe frumuseți, poporul a gîndit mult la asemenea impresionantă operă de artă. Și a izvodit și el o legendă a Mănăstirii Curtea de Argeș, cea mai patetică, mai dramatică și mai plină de înțelesuri dintre legendele și baladele populare, după „Miorița". Negru Vodă, zice legenda, în loc Sie Neagoe, a vrut să zidească „sfîntă mănăstire pentru pomenire". A ales locul. A ales „nouă meșteri mari, cu Manole zece, care-i și întrece". Le-a poruncit să dureze „mîndră mănăstire chip de pomenire", „altă mănăstire să nu fie-n lume, mîndră și frumoasă, naltă și chipoasă". Manole și meșterii lui au pornit, de sîrg, lucrul. Dar „ziua ce zidea, noaptea se surpa". Așa s-au chinuit o săptămînă. Dar iată că lui Manole i se arată în vis înger. II încredințează : „Geaba tot lucrați și vă supărați, că n-ați isprăvi pin’ ce n-ați zidi, chiar din temelie tînără și vie, de-o dalbă soție"... Povestind visul, Manole pune meșterii să jure că nu vor spune nimic soțiilor despre acest vis. „Și mîni dimineață, pe rouă, pe ceață, care s-a sili la zid de-a veni, pe ea voi zidi". Cu inimile încleștate de îngrijorare, meșterii s-au apucat iar de lucru. Manole cerceta mereu drumul și zarea. Și, deodată, la vremea prînzului, deslușia, în depărtare chipul soțioarei lui „floarea cîmpului". Inima neagră de îngrijorare și chin, a început să plîngă. Și a pornit să se roage : „Dă, Doamne, pe lume, o ploaie cu spume, cum n-a mai văzut om de pe pă- mînt“... Și-a venit în adevăr o „ploaie cu puhoaie". Dar soția lui Manole, grijulie și iubitoare, „nici că se-nturna, nici se-nspăimînta, că mereu venea și la drum zorea". Atunci Manole se ruga fierbinte să vină un vînt amarnic „copaci să răstoarne, mîndră să mi-o-ntoarne“. Dar soția nu s-a speriat nici acum. A zorit mereu spre soțul iubit. în ruga lui, Manole a cerut atunci „întuneric mare cum nu s-a mai văzut pe acest pămînt... inimioara mea doar s-a-nspăimînta și s-a-mpiedica, bucate-a vărsa și s-a înturna !“ Dar soția lui Manole a biruit și întunericul. A ajuns pînă la schele. Rîzînd și glumind, meșterii au început s-o zidească, de vie, precum le-a fost învoiala. în zadar soția se ruga să înceteze șaga. Degeaba întreba cu glas frînt de mîhnire și durere : „Copilașul meu cine l-o lăpta ? / — Zînele-or vede și l-or lăpta / — Cine l-a scălda ? / — Ploaia l-a ploua și mi l-a scălda. / — Cin’ l-a legăna ? / — Vîntul a sufla și l-a legăna"...In zadar se plîngea soția c-o strînge zidul. Meșterii și-au ascuns durerile sub valul glumelor și au zidit de vie pe cea mai vrednică soție : soția lui Manole. Clădirea nu s-a mai surpat. S-a înălțat mîndră și frumoasă cum alta n-a mai fost. Negru Vodă se minuna, văzînd-o. Făgăduia averi, făgăduia să-i facă boieri pe cei zece meșteri mari, dacă-i spun drept de pot dura altă mănăstire și mai strălucitoare. Manole sta gînditor și nu răspundea la întrebarea voievodului. Dar meșterii se îngîmfau și se lăudau că pot face o mănăstire și mai frumoasă. Atunci vodă, nevrînd ca altul să ctitorească zidire mai mîndră ca a lui, poruncește să se ridice scările. Și-i lasă, pe toți meșterii, acolo sus, pe acoperiș. Meșterii însă și-au făcut „aripioare din scîndurj ușoare și se încercau, ca șoimii zburau, dar unde picau stîncă se făceau". Numai unde a căzut Manole s-a iscat o mîndră fîntînă.Așa a transfigurat poporul, în chip poetic, un fapt și un adevăr istoric: munca de creație și marea cheltuială de energie umană întru înălțarea unuia dintre monumentele cele mai frumoase din țară — mănăstirea de la Curtea de Argeș. Poetul anonim a prins, în această inspirată legendă, întregul frământ și zbucium al creatorilor. A sintetizat întreaga jertfă a artistului care-și dăruie inima, sufletul tot pentru ca opera lui să dăinuie, să folosească societății și să înalțe cu frumusețea ei, sufletul și inima oamenilor. Istoria 
a fost canavaua realității; legenda a cusut, cu acul simțirii, altița simbolului jertfei, a marii jertfe pentru bine și frumos.

; Dumitru ALMAȘ

In volumul I al monumentale- 1 
literaturii române editat în Academia Republicii Sociali Gheorghe Cătană este trecut, aia Ispirescu, Ion Pop Reteganul, Tudc Rădulescu Codin, în fruntea celor sute de culegători ai comorilor f< culegerile sale de povești cit și o sînt utilizate ca izvor de documer. redactorii acestei opere naționale Fiului de țăran sărac din părți (Remetea-Pogănici) i-a fost observ ciunea de către învățătorul său, s tată-1 micului elev să-1 aboneze folclor Șezătoarea a lui Iosif Vulcar atunci la Budapesta.Mama sa vitregă dorea să--} de- serie, însă, la insistenta invițăWdri l-a înscris la liceul din Lugoj, de1 uza sărăciei, l-a retras după doi a ința învățătorului elevul Cătană la institutul pedagogic din Cara printre alți dascăli inimoși, i-au f< Ștefan Velovan, cunoscut autor < pedagogie, estetică și psihologie și gălina, istoric prețuit al BanatulAvînd talent, formîndu-i-se și o tură și continuînd să-și adune m

Dumitru Ciobanu este un vrăj fluierului. 11 cheamă Ciobanu tatăl său Grigore, bunicul ș bunicii săi au fost ciobani. Ciobăni munte sub poalele Parîngului și r coace, aproape de vremurile noâfl coborît la cîmpie nu numai cu tuq și cu cîntecul.Dumitru Ciobanu, artistul de la cunoscut de vreo cincisprezece ani î țara și chiar în străinătate, a învăța teșugul fluierului și al cavalului de gore Ciobanu, tatăl său, fluieraș - afirmă discipolul — cum rar se ma altul. Desigur în această afirmație respect deosebit față de părinte, 1 maestrul care a adunat în al său cîntecele de la poalele munților și cele cîmpiei și i le-a lăsat moștenire.Cele învățate de la tatăl său și ce] nate de el, Dumitru Ciobanu, le-a timp de 15 ani miilor de spectatoi l-au răsplătit de fiecare dată cu ent aplauze.Urmașul ciobanilor coborîți din are acasă diplome și numeroase prei concursurile republicane ale artiștilo tori a obținut premiul I și II pe țai diplome de participare la toate cor rile artiștilor amatori. De fiecare da ierul său a fost pe locul I în înti regionale. Cîte amintiri plăcute nu a mitru Ciobanu de la Festivalurile d ale cântecului, jocului și portului p desfășurate pe litoral și pe Valea : vei. Cele mai frumoase cîntece au4 registrate de Radiodifuziunea român tecele sale preferate Doina, Hora, In 
Bordeiașul și nenumărate altele p 
interpretări pline de virtuozitate. La
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O
 vioară de nespusă claritate sonoră 

și împodobită cu încrustături fine, 
aflată la tilincarul Mihai Lăcătuș 

din Cimpulung Moldovenesc, mi-a trezit 
curiozitatea.

— De unde o ai ? Cine a făcut-o ?
La întrebarea mea, bădița Mihai a niîn- 

gîiat-o ca pe un lucru drag.
— O am de la moș Sidor Andronicescu, 

iscusit meșter de instrumente muzicale 
din Fundul-Moldovei...

Nu multă vreme după aceea, pornit în 
căutarea meșterului Sidor, iată-mă ajuns, 
într-o zi însorită de toamnă, la locul unde 
năvalnicele pîraie Robu și Timen se varsă 
în apa Moldovei. La piciorul muntelui, 
îmi atrage atenția o căsuță în stil vechi 
bucovinean. In cerdacul înveselit de glas
tre multicolore, o vioară îngînă o doină. 
Să fie meșterul Andronicescu ? Chiar el 
încearcă unul din noile sale instrumente. 
Mă primește cu ospitalitate moldovenească, 
înconjurat de întreaga familie.

— Meștere Andronicescu, cum ai ajuns 
să faci singur instrumente muzicale ?

— Apoi, făcutul viorilor și cîntatul le 
știu de aproape cinzeci de ani. Am învă
țat să cînt la vioară de la un muzicant 
orb, pripășit la noi in comună. După un 
an, am cîntat la primul joc. Oamenilor 

le-a plăcut, spuneau că zic cu suflet. De 
atunci, n-a fost joc sau nuntă la Fundul- 
Moldovei, Breaza și Sulița la care să nu 
fiu chemat. Ei, și-acum treizeci de ani, 
împreună cu Ilie Cazacu, cobzarul Crișan 
și echipa de jocuri populare am ajuns 
la un festival de folclor la Londra, unde 
am fost premiați. Ce să mai zic de vremea 
din urmă : am cîntat la radio, am jucat 
și în film, am fost ia televiziune. Dar 
să ne întoarcem la instrumentele muzi
cale. Și astea se găseau foarte greu odi
nioară și erau foarte scumpe. M-am gîn- 
dit să încerc a le face eu ; am început 
cu o cobză, am trecut apoi la viori iar 
azi construiesc violoncele și chiar contra
basuri.

11 întreb pe moș Sidor care este secre
tul clarității și sonorității instrumentelor 
construite de el. Mă conduce în micul 
său atelier. Viori aninate pe pereți, pe 
bancul de lucru, un violoncel în curs de 
finisare, alături piese pentru instrumente 
muzicale, o mulțime. Ridicînd violoncelul, 
îmi arată capacul dintr-o singură bucată :

— Meșteșugul aista are multe secrete. 
Pînă le-am aflat pe toate, au trecut ani. 
Am învățat să aleg lemnul din pădure, 
printre molizi, deși sună frumos și paltinii 
creți. Apoi, fundul. Spre deosebire de vio

rile din fabrică, care au fundul încleiat 
în două bucăți, la ale mele le fac fundul 
dintr-o singură bucată. Și la violoncelul 
aista, cu toate că a fost foarte greu de 
lucrat, fundul este făcut tot dintr-o sin
gură bucată, din lemn de molid. Migălesc 
mult și la așezarea popicului între capacul 
și fundul viorii, pînă ce găsesc locul cel 
mai bun de încleiat. înainte de înclcierea 
capacului și fundului, făcute din lemn di
ferit încerc dacă între ele există o dife
rență de o notă întreagă. Așa cum nu 
există doi oameni la fel, nu există nici 
două viori care să sune la fel.

_ Moș Sidor, se spune că te pricepi 
și la alte meșteșuguri.

— E drept, îmi plac ceasurile, și iacă, 
orologiile de pe pereți stau mărturie. Din 
piese vechi, am făcut felurite mecanisme 
de baterea timpului. Am un ceas cu glas 
de cuc și la Muzeul Satului.

Cele trei mari ornice, sculptate și cu 
greutăți aninate de ele, sună în glasuri 
diferite ora 20. E timpul să plec. Mă des
part greu de moș Sidor, acest talent multi
lateral, crescut frumos, ca și molizii din 
preajmă, spre cinstea acestor pămînturi.

E. MICHITOVICI

tul Gheorghe
Gheorghe Cătană și-a început activitatea de folclorist în anul 1883, îndată ce a ieșit de pe băncile școlii.Și-a dat seama de valoarea literaturii poporale, cunoscînd nu numai culegerile tipărite, ci și studii privitoare la folclor, chiar reproducînd fragmente din acestea în prefața colecției Balade 
poporale tipărită în anul 1895 : „Poezia poporală este istoria unei națiuni“.Și „literatura poporală este cartea poporului— Cartea aceasta e totdeauna ceteață și înțeleasă, pentru că ea e dictată de geniul necuprins și nesecabil al poporului și scrisă cu mîna timpului".Continuă prefața cu mărturisirea : „tot timpul liber, de care dispun, îl folosesc ocupîndu-mă cu lucruri folositoare, cu lucruri care să servea- sc^mațiunii mele, spre ridicarea și mărirea ei... Toșa am ajuns a aduna un mare număr de pocești, balade, cîntece, doine, hore, ghicitori, datini etc. cu deosebire de la poporul român bănățean... Că am adunat acest material din litera- ratura poporală, însă nu e meritul meu, este meritul poporului, care a păstrat, a conservat această scumpă comoară".A colaborat la publicații bănățene și la reviste 
de prestigiu în afara Banatului, ca Luceafărul (Budapesta), din a cărui conducere făcea parte Octavian Goga, Românul (Arad), de sub direc-

Cătană
ția lui Vasile Goldiș, Familia lui Iosif Vulcan, 
Gazeta Transilvaniei (Brașov), Tribuna (Sibiu), 
Arhivele Olteniei (Craiova) și la alte publicații din Cluj, Șoimuș-Reteag, Șimleu, Palota etc.A tipărit o seamă de lucrări: Poveștile Bana- 
tnlui (Gherla, 1893—1895), Balade poporale (Brașov, 1895), Viața și faptele lui Ștefan cel Mare 
și Bun (Sibiu, 1898), Povești poporale din Banat (Brașov, 1908), Miorița (Brașov, 1909), Din lumea 
poveștilor (Caransebeș. 1924), Păcală și Tindală (Gherla, 1901), Teatru la sat (Gherla, 1905), Chi
puri și graiuri din Banat (Caransebeș, 1927), precum și alte lucrări de pedagogie, igienă etc.S-a născut în ziua de 20 septembrie 1865 și a decedat în ziua del3 iulie 1944 în satul Valcadeni de lîngă Caransebeș. Aici și-a început cariera învățătorească și scriitoricească și, cu o mică întrerupere de cîțiva ani, cît a funcționat ca învățător în comuna vecină Brebu, la Valcadeni a locuit pînă la sfîrșitul vieții.Culegerea Povești poporale din Banat a fost retipărită la Editura Tineretului în anul 1956 în 30 100 exemplare, dar în anul 1961 a apărut în ediție nouă și nici aceasta nu se mai găsește în librării, dovadă a prețuirii lui Gheorghe Cătană și de către masa cititorilor contemporani.

Gr. POPIȚI

I SPUNE ARGEȘ, I 
ÎN TOT LOCU’... I

Argeșule-n apa ta 
Nu mai pică lacrima 
Fiindcă azi partidu-nostru 
Ți-a schimbat în bine rostu’ 
Făcînd drumul tău să fie 
Un drum plin de bucurie, 
De belșug și avuție ! 
Azi pe plaiurile tale 
Nu auzi cîntec de jale... 
Auzi cîntec împlinit 
Cîntat de om fericit. 
Cîntec nou de veselie 
Peste dealuri și cimpie 
Ca un tril de ciocîrlie... 
Cîntec nou de bunăstare 
Cit e Argeșul de mare. 
Floare roșie ca focu’

x. Spune, Argeș în tot locu’ — . /
Că pe apa ta cu fală 
Am clădit hidrocentrală 
Mindră și strălucitoare 
Cum este și mîndrul soare 
Lumină din vorba lui 
Dragului, Partidului !

Cules de ION GHINESCU, învățător din comuna Boteni, regiunea Argeș.

adaugă un plus de experiență cîș- le cînd a ieșit cu cîntecul în lume i întîlnit cu nenumărați maeștri ai ilui popular. Cîntecele lui Dumitru IU au nuanțe pline de farmec. Far- pe care-1 aduce pe scenele țării e din florile cîmpiei, din frumusețea or.ara aceasta, după ce s-a întors de tivalul cîntecului, jocului și portului r le-a povestit tovarășilor săi de din brigada a doua de cîmp a coo- rei agricole de producție din Moțăței succesul oltenilor la Mamaia, Pre- Iforie, București și în celelalte loca- a care au concertat. Le-a arătat ar- din ziare, fotografii și nu s-a lăsat de două ori cînd brigadierul Ion :ă și ceilalți l-au îndemnat să cînte. aua Fîntîna Floarei, fluierul său a it triluri răscolitoare. Pe marea i cîmpiei acompaniat de păsări, flu- satului a prezentat un concertZîoțăței, cînd satul este învăluit de e înserării se aud cîntece de fluier, îrul fermecat al lui Dumitru Cio- irtistul amator care la 39 de ani gă- •esurse tinerești să poarte pe sce- irii comori din tezaurul folclorului c. E cîntecul altor învățăcei care vin a de fluier a maestrului să învețe, ■u Ciobanu ține să ne convingă că il dintre ei, Vasile Constantin vom i curînd, să ne convingă că fluierul lor din familia Ciobanu va fi pur- departe peste timpuri.
Ion Rusu ȘIRIANU

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI"

Scenariul: Nicolae ȚIC, Mircea DRÂGAN 
Regia : MIRCEA DRAGAN
Imaginea: George CORNEA
Muzica: Theodor GRIGORIU
Decoruri: arh. Constantin SIM1ONESCU

cu: Draga OLTEANU, Ioana DRÂGAN, Viorica FAR
KAS, Violeta ANDREI, Reka NAGY, Nanuța HODOȘ, 
Gheorghe DINICÂ, Sebastian PAPAIANI, Virgil 
PLATON, Sabin FÂGARAȘANU, Gheorghe PATRU.
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Note de călătorie 
din Libia

TARA OAZELOR

Pe o stradă din Tripoli

Așa este denumită Libia, stat aflat pe coasta Mediteranei în nordul Africii. Aproape întregul teritoriu al țârii, adică 98 la sută, este ocupat de deșerturi și semideșer- turi. Răsuflarea fierbinte a Saharei este atotputernică pe aceste oceane_ de nisip. în nordul țării întîlnim o cîm- pie litorală joasă, cu climă meditera- niană.
TripoliLa Tripoli, capitala administrativă a Libiei, am ajuns cu o întirziere de două ore. Orașul are o așezare pitorească. Prima impresie : pe străzi vezi mai multe reclame coca-cola și pepsi- cola, decît semne de circulație. La fel de dese sînt și stațiile de benzină. Pe firmamentul lor : șacalul cu șase picioare. Aceasta este marca firmelor Shell, ESSO și Texaco. Tot ele construiesc în Libia primele conducte de

Sfatul medicului

CONTROLUL PRENATAL
A

In țara noastră există o vastă rețea sanitară care face practic posibil ca fiecare femeie gravidă să se afle sub control medical permanent. în interesul sănătății lor cît și al copiilor pe care urmează să-i aducă pe lume, femeile sînt datoare să adopte o a- titudine conștientă, să dea la o parte unele sfieli și prejudecăți, să folosească din plin condițiile care au fost create în scopul asigurării sănătății poporului.La primele semne de sarcină femeia trebuie să consulte medicul sau moașa pentru a se preciza diagnosticul. Ori ce aminare sau delăsare poate aduce pentru viitoarea mamă lucruri neplăcute. Trebuie să se știe că sînt și boli care se pot confunda cu sarcina. Dacă în adevăr este o sarcină, trebuie cercetat dacă oa se dezvoltă normal. Neglijînd această obligație, femeia A. N. de 23 de ani a fpst operată de urgență în cursul nopții, în stare foarte gravă, pentru o sarcină care se dezvoltase nelalocul ei (sarcină extra- uterină)In afară de examinarea 

petrol care vor transporta țițeiul din regiunea Zelteu.Poposim pe străzile unui oraș turistic, comercial, oraș în care, de cîțiva ani, construcțiile marchează un început remarcabil. La construcții, în bună măsură se folosește ciment românesc, ceea ce atestă dezvoltarea relațiilor comerciale romano- libiene. La expoziția internațională de mostre, organizată la Tripoli, în pavilionul țării noastre au fost expuse diferite materiale de construcții, mijloace de transport, mașini-unelte, machetele unor utilaje complexe de foraj și rafinării, produse ale industriei chimice, ale industriei ușoare și alimentare, obiecte de artizanat etc.
Deșert u IZonei de vegetație îi urmează oceanul de nisip al dunelor înalte și al văilor abrupte. Sîntem la granița misterioasei Sahare, impresionant de frumoasă în lumina amurgului, dar necruțătoare pentru cei care s-ar încumeta să se avînte în largul ei fără călăuză. Beduinii nomazi, alcătuind 40 la sută din populația de 1 559 000 a Libiei, sînt singurii care, fără busolă, fără hartă bat aceste drumuri de nisip fără de sfîrșit.Deșertul și beduinii sînt două noțiuni inseparabile.Beduinii sînt păstorii nomazi ai Libiei. Oameni aspri și neîncrezători. Astfel i-a modelat lupta mereu inegală cu natura, cu forțele oarbe ale deșertului. Dacă animalele lor au păscut în întregime sărăcăcioasa vegetație a unei oaze, ei sînt gata să plece la drum, parcurgînd sute de kilometri pentru a ajunge la un alt platou verde, care ici-colo întrerupe imperiul de piatră și nisip al deșertului.Pentru a completa tabloul să mai notăm două cifre semnificative: 90 la sută din populația Libiei este analfabetă ; 80 la sută lucrează în agricultură.
PetrolulDar în deșert te poți întîlni nu numai cu beduini. Poți vedea și anume mașini special amenajate. Șoferii acestor autovehicule reduc din timp presiunea din pneuri prevenind astfel o explozie eventuală a cauciucurilor 

clinică pe care o face medicul, pentru stabilirea cît mai exactă a stării de sănătate, sînt necesare și cîteva analize de laborator.Examenul de urină arată starea de funcționare a rinichiului și ficatului, organe cu rol deosebit de important în cursul sarcinii. Prezența de aibumină în urină, însoțită de edeme (umflarea picioarelor, mîini- lor, feței) și de o creștere a tensiunii arteriale, sînt complicații grave care pun în primejdie viața mamei și determină nașteri înainte de termen.Doctorul însă, cunoscînd din timp, după analize și consultare această situație, poate prescrie tratamentul corespunzător salvînd viața mamei și sănătatea copilului. Reacția B. Wasser- mann, radioscopia pulmonară, hemograma, examenul secreției vaginale, trebuie făcute pentru a exclude sifilisul, tuberculoza, anemia sau blenoragia, boli care tulbură bunul mers al sarcinii, determinînd întreruperea ei, agravează starea mamei sau sînt vătămătoare pentru mica ființă ce trebuie să se nască.

Toate analizele de care am pomenit trebuie făcute în primele trei luni de sarcină pentru a se putea lua măsuri. Pentru noi doctorii, este cît se poate de dureros să descoperim abia în lunile înaintate ale sarcinii existența unor boli care puteau să fie vindecate, dacă femeia gravidă s-ar fi arătat doctorului din timp.Consultăriile prenatale își au rostul nu numai la începutul sarcinii ci în toate cele nouă luni de sarcină. In organismul mamei și al fătului se produc permanent schimbări și oricînd pot apare tulburări cu consecințe grave. O dată pe lună în prima jumătate a sarcinii, de două ori sau mai des în a doua jumătate, femeia gravidă trebuie să se prezinte la control medical.Viitoarea mamă trebuie să respecte cu grijă igiena sarcinii. Munca excesivă, alimentația defectuoasă, infecțiile, intoxicațiile pot duce la avorturi spontane, la nașteri premature, sau alte complicații neplăcute. Citez cazul gravidei M. A. cu tensiunea arterială cres

provocată de dilatarea aerului încins. Călătorii acestor autovehicule nu sînt însă savanți pasionați, cercetătorii regnului animal și ai faunei din deșert, după cum s-ar putea presupune. Ei sînt specialiști care fac prospecțiuni pentru a găsi țiței...„S-a descoperit o mare de țiței sub nisipul deșertului", „Sahara libiană va intra în circuitul comerțului internațional". Iată titluri, culese cu litere de o șchioapă, apărute în edițiile de seară ale ziarelor din capitalele occidentale în ziua de 30 aprilie 1956. în această zi, Libia a fost smulsă din relativul său anonimat economic, lansată cu repeziciunea fulgerului, în centrul atenției cercurilor comerciale. Exploatarea „aurului negru" din Sahara libiană s-a dezvoltat an de an cu o rapiditate vertiginoasă. Numai în opt ani, Libia a ajuns în primele rînduri ale principalelor state din lume care extrag țiței. Numărul sondelor în funcțiune a ajuns la peste 200. Teritoriul dat în concesiune celor aproximativ 20 de companii petrolifere străine, americane, anglo-olande- ze, vest-germane, . italiene, franceze, care în prezent execută toate operațiile de prospectare și exploatare a zăcămintelor de petrol, depășește enorma cifră de un milion de kilometri pătrați și reprezintă circa două treimi din întreaga suprafață a țării. (Statul libian nu exploatează nici măcar un singur zăcămînt de petrol). Numai două dintre puternicele monopoluri — Esso, Standard Oii și Gasis Gil realizează peste 80 la sută din întreaga extracție de petrol libian. Dacă în anul 1962 Esso, Standard Oii și celelalte companii au scos din Libia 9 milioane tone de petrol, în anul 1965 extracția a ajuns la 60 milioane tone, iar profiturile realizate de companiile americane numai în 1965 sînt evaluate la peste 100 milioane lire sterline. 50 la sută din venitul „net" care potrivit convenției din 1956 ar reveni statului libian, sînt stabilite nu pe baza prețurilor de pe piața mondială, ci pe baza unor prețuri artificial coborîte și fixate exclusiv de către monopoluri. în acest fel, interesele statului libian sînt știrbite cu bună știință de către companiile petrolifere străine.Sub deșertul libian se ascund însă și alte comori, nu numai țițeiul. Sub nisip se află mari rezerve de apă. Ar fi necesar să se facă doar prospecțiuni și foraje în vederea aducerii la suprafață a apei cu care s-ar putea alimenta mii de hectare. Construirea unui sistem de irigație ar face posibilă fertilizarea unor imense teritorii care ar putea fi redate agriculturii. Dar acest lucru ar necesita un sprijin dezinteresat acordat poporului libian care în acest fel ar putea fi pus pe propriile sale picioare. O asemenea posibilitate este însă în discordanță cu concepțiile acelora care prin puterea banului, caută să mențină în mizerie poporul libian.

cută, și avînd umflături la mîini și picioare care, ne- respectînd regimul prescris de medic s-a internat în luna a VIII-a cu o stare foarte gravă. Copilul s-a născut mort, iar mama, cu greu salvată, a rămas cu o boală de rinichi.Pentru sănătatea viitorului copil, pentru decurgerea nașterii în bune condițiuni are o mare importanță buna dispoziție, moralul ridicat, lipsa spaimelor de tot felul. Sînt femei care mai dau crezare unor babe și care te înspăimântă cu tot felul de povești și superstiții. Decît să le dea ascultare, femeile fac mult mai bine să participe cu regularitate la „Școala mamei", unde pot învăța multe lucruri folositoare în legătură cu sarcina, nașterea și creșterea copilului.O gravidă care s-a supus corect controlului prenatal nu va avea surprize neplăcute nici la naștere, nici în lehuzie. Controlul prenatal intră in îndatoririle ori cărei mame. în interesul ei și al copilului.
Dr Rodica 8ÎRLOIU medic specialist în obstetrică și ginecologie u

Noaptea stelelorLibia zilelor noastre poartă dureroase urme ale înapoierii și ale jugului colonial. Iată două asemenea aspecte : în Libia doar bărbații sînt considerați oameni. Femeia este doar O „ființă inferioară", o parie menită să nască și să robotească pentru stăpînul ei — bărbatul. Ea trăiește viața chinuită, înjositoare a femeilor musulmane din Evul Mediu.în această țară ca nicăieri în lume nunta este un ritual trist, pentru tinerii însurăței, chiar atunci cînd durează o săptămînă și zilele poartă denumiri atît de expresive ca de pildă „ziua cadourilor", „noaptea stelelor".„în vreme ce nuntașii se înveselesc, tînăra pereche e tristă. Și oare de ce s-ar bucura ? Ei nici măcar nu s-au văzut..
Suflul vremurilor noiGreu foarte greu înmugurește noul pe copacul putred al trecutului colonial din Libia. Dar suflul înnoitor al vremurilor noi a început să pătrundă și pe continentul african. El bate și la poarta Țării Oazelor. Nu încape îndoială că va pătrunde fără drept de apel și în deșertul libian și comorile adîncurilor Saharei vor fi redate singurului în drept să le aibă — poporul — însetat de civilizație și progres.

D. SZILÂGYI
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ACTUALITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ
Reanimarea unui creier 
congelatProfesorul japonez Isamu Suda a reușit să păstreze, timp de 203 zile, un creier de pisică congelat și să-1 învie din nou. In acest scop, prin creierul congelat la temperatura de minus 20 de grade Celsius a fost pus în circulație sînge încălzit la 37 de grade C.învierea creierului a fost demonstrată prin proba de unde cerebrale, creierii înviat producând unde de aceeași intensitate sa și creierul unei pisici vii.
Ceramică în loc de ofelRotorul este o piesă tehnică de mare importanță, folosită la instalațiile de preparare a minereurilor. Pînă nu demult, această piesă se făcea din oțel. Recent, însă, un grup de specialiști de la Trustul minier Baia Mare și de la intreprinderea „Electroceramica" din Turda a pus la punct tehnologia de fabricare a rotorului din porțelan. Acest rotor ceramic prezintă numeroase avantaje. El este mai ieftin și are o viață activă de cinci ori mai mare decît rotorul din oțel.Acest rotor ceramic va fi introdus, în curînd, în toate uzinele de preparare a minereului din țara noastră.
Un orb surdo-mut făcut 
să vorbească 
și să citeascăCînd un copil e numai orb, el poate fi învățat, relativ destul de ușor să scrie și să citească cu ajutorul alfabetului Braille (un fel de alfabet cu litere în relief). De asemenea, surdo-muții pot fi și ei învățați să vorbească cu ajutorul semnelor. Cînd însă un copil e și orb și mut în același timp, sarcina de a-I învăța să vorbească și să citească este deosebit de grea, deoarece fiind orb nu poate vedea semnele, iar surditatea îl împiedică să audă sunetele. Cu toate acestea oamenii de știință au reușit să găsească metode și pentru a demutiza și instrui un orb surdo-mut.în țara noastră, o astfel de .performanță cu adevărat remarcabilă a reușit-o un colectiv de pedagogi și defectologi din Cluj. în timp de zece ani ei au reușit să facă să vorbească și să citească pe Vasile Adamescu, care la vîr- sta de 11 ani era și orb și surdomut.



ALBINA
RECREERE — SPORT — ODIHNA

nToate le realizați cumpărînd și dumneavoastră
MOTORETA „CARPAȚI SUPER**

Ca 4 190 Iei puteți avea și dv. motoreta de ultimul tip „CAR
PAȚI SUPER", prevăzută cu un motor în doi timpi cu capacitate 
cilindrică 68 cmc care funcționează cu benzină normală de cifră 
octanică 75.

Viteza maximă 55 km pe oră. 
încărcătura utilă 145 kg (2 persoane).
Consum de benzină 1,8—2,1 litri/100 km.

Capacitatea rezervorului 6 litri.
Motoreta „Carpați Super" se vinde și cu plata în rate, astfefa
— pentru muncitori, membrii cooperativelor meșteșugărești și 

alți salariați aconto minim 15 la sută și un număr de maximum 20 
rate lunare ;

— pentru membrii cooperativelor agricole de producție aconto 
minim 30 la sută și un număr de maximum 12 rate lunare.

Nu este obligatorie purtarea căștii de protecție atît în localități 
cît și în afara localităților.

Nu necesită permis de conducere.

BICICLETA „CARPAȚI"

Bicicletele tip „CARPAȚI** pentru bărbați și fe
mei sînt realizate pentru toate gusturile, pentru 
toate vîrstele.

Rezistente și frumoase, bicicletele „Carpați" pot 
fi folosite pe drumuri de toate categoriile.

Modelul „CARPAȚI' pentru bărbați costă 690 lei, 
pentru femei 712.80 lei.

Modelul „ELEGANT" pentru bărbați 625 lei, pen
tru femei 638,30 lei.

Modelul ..SUPER* pentru bărbați lei 865, modelul 
„Felicia" pentru femei 880 lei.

Modelul „TURIST" pentru bărbați costă 855 let 
Modelul „DIANA** pentru femei 870 lei.

Modelul „JUNIOR" costă 690 lei.

Modelul „PIONIER” 1/2 destinat copiilor, vopsit 
In culori vii, costă 550 lei.

Bicicletele „CARPAȚI" se vînd și cu plata în rate, 
astfel:

— pentru muncitori, membrii cooperativelor meș
teșugărești, și alți salariați aconto minim 20 la sută 
și un număr maxim de 8 rate lunare;

— pentru membrii cooperativelor agricole de pro
ducție aconto minim 30 la sută și un număr de ma
ximum 8 rate lunare.

Folosind motoreta „Carpați Super11 și bicicleta „Carpați" economisiți timp pre
țios în desfășurarea activității zilnice

ADMINISTRAȚIA 
ASIGURĂRILOR 

DE STAT
încheie cu membrii coope
rativelor agricole de pro
ducție, asigurări facultative 
paușale, care prezintă nu

meroase avantaje.

Printr-un singur contract de

DORIȚI UN CEAS ELEGANT 
Șl DE BUNĂ CALITATE?

îl puteți procura de la MAGAZINELE UNI
VERSALE și cele SPECIALIZATE ALE COO
PERATIVELOR DE CONSUM unde găsiți o 
variată gamă de tipuri și modele

asigurare și în schimbul plă
ții unei prime convenabile, sînt asigurate animalele, 
bunurile din gospodărie, precum și asiguratul, pentru 

cazurile de accidente.
Asigurarea se poate încheia pe termen de un an 

sau pe șase luni.

Aceste asigurări se pot încheia prin agenții de asigurare, 
reponsabilii cu munca ADAS, sau direct prin inspecto

ratele ADAS



UMOR PE ROȚI
VISUL

LUI COJOCEL

OPTIMISTUL
L

ui August Cîrjaliu i se 
spune, pe la el prin co
muna Vieru, „spaima 

găinilor". Cînd iese pe stradă 
cu motocicleta, gospodinele 
încep să prepare mujdeiul. Și 
nu se prea întîmplă să-l lase 
nefolosit. Are grijă August 
să facă seama cîtorva orătănii. 
Găina reprezintă pentru el, 
numai un neînsemnat obstacol 
în drumul spre gard sau spre 
șanț.

Dar omul are ambiție. Vrea 
să meargă pe motocicletă. Car
net de conducere nu i s-a dat 
pentru simplul fapt că nu știe 
să conducă. Pentru Cîrjaliu 
aceasta nu a constituit însă 
o piedică. V-am spus că are 
ambiție. Și nu numai atît. Este 
de un optimism înduioșător.

Cînd s-a oprit in gard, a 
exclamat: „Putea să fie și 
mai rău !“

Avea dreptate. Anul trecut 
a fost găsit de către organele 
de miliție conducînd fără car
net. Deși amendat, el a excla
mat : „Putea să fie și mai 
rău !“

Și iarăși avea dreptate. In 
aprilie 1966, negăsind un gard 
Ia îndemină, a oprit motoci
cleta cum s-a priceput. A că
zut, și-a fracturat un picior și 
a stat vreo două luni în spital, 
la Giurgiu. La ieșire a excla
mat cu optimismul care îl ca
racterizează : „Putea să fie și 
mai rău !“

Probabil că o să vă între
bați : de unde atita optimism ? 
Știe Cîrjaliu, ce știe ! Mai rău 
decît o fractură, poate fi o 
dublă fractură. Și în august a 
făcut-o dublă. Acest accident 
i-a adus, în afară de spitali
zare, și o amendă.

Ca de obicei, Cîrjaliu a spus: 
„Putea să fie și mai rău !“ 
Exasperat, un prieten l-a în
trebat :

— Ai fost de două ori în 
spital, ai plătit amenzi. Nu-ți 
ajunge ? Ce putea fi mai rău ?

— Dacă nu ar mai fi avut 
cine să plătească amenda.

A. CROITORII

Să vă povestesc ce-a visat într-o noapte Nicolae Cojocel, de la cooperativa agricolă din comuna Câlugăreni, regiunea București.Se făcea că Joiana, cea mai năzdrăvană dintre vacile cooperativei agricole din Călugăreni, a căpătat glas omenesc și s-a dus în casa lui la miezul nopții. Și i-a zis așa :— Mîine dimineață nu mai ieșim la păscut. Să-i transmiți și lui Stelian Șuțu.Cojocel s-a speriat, mai ales că Joiana-năzdrăvana s-a topit dintr-odată în negurile visului. După ce și-a revenit, s-a îmbrăcat cît ai clipi și a alergat la Stelian.— Stelică, băiete, scoală repede. Trebuie să vedem ce-i de făcut.Și amîndoi s-au sfătuit și au găsit că cel mai nimerit lucru este să întrebe și pe alții. Așa au ajuns în plină noapte la cooperativa din Daia unde i-au căutat pe Marin Dumitru, Gheorghe Panait, Elena Picotici și Tudor Răpîncă.— Ce ne facem, fraților, vacile noastre nu mai vor să iasă la păscut! ?— Nici ale noastre — au răspuns cei din Daia.— Da’ de ce ? — a-ntre- bat Cojocel.— Nu știm — au răspuns cei din Daia. Dar la voi, de ce ?— Nici noi nu știm !Atunci, bezna nopții a fost sfîșiată de o lumină orbitoare și dintr-odată a- păru Joiana (care era năzdrăvană) ținînd în coarne un pachet cu niște broșuri.— Luați-le, — a poruncit Joiana.După ce fiecare a luat cîte-o broșură, tremurînd de spaimă. Joiana le-a poruncit din nou :— Deschideți la articolul 56 și citiți!Și au început să citească toți, în cor :— ...Este interzis persoanelor care conduc pe drumurile publice animale izolate sau în turmă, să circule pe drumurile naționale în cazul cînd în afara părții carosabile există spațiu pentru circulația a- cestora sau drumuri laterale...— Și acum, spuneți-mi — a grăit Joiana : voi de ce nu respectați această obligație ? Vreți ca noi să

încurcăm circulația și să ne expunem accidentelor ?După aceste cuvinte. Joiana dispăru din nou în bezna nopții.Primul s-a dezmeticit Cojocel.— E adevărat, eu le conduc pe șoseaua asfaltată. E mai ușor pentru mine și mai bine pentru ele, că le feresc piciorușele de ghimpi. La accidente și la îngreunarea circulației nu m-am gîndit.— Și noi tot așa procedăm, — a îndrăznit Tudor Răbîncă, speriat încă de strania apariție.— Avem și spațiu lateral și drumuri laterale, — a completat Stelian Suțu...— Avem și la Daia, — a confirmat Marin Dumitru. Eu zic să-1 folosim.— De mîine așa facem — a hotărît Cojocel.Si s-au despărțit grăbiți în noapte.Aici, Nicolae Cojocel s-a trezit, înspăimîntat de visul lui. Nevasta îl privea buimăcită.— Ce-i cu tine, Nicolae ? Ce tot bolborosești acolo ?— Ia mai lasă-mă și tu în pace, nevastă I— Eu te las, da mi-i teamă că te-ai îmbolnăvit. Vorbești cu vacile în somn...— Și ce-i rău în asta ? Că doar vorbesc numai în somn, nu și de-adevărat...— Hai, culcă-te, că pînă la ziuă să mai fie un ceas bun...— Nu mă culc. Mă duc la cooperativă... am acolo o broșură cu legea circulației și vreau să citesc ceva pîn-or da zorile. Chiar dacă conduc vacile la păscut, să știi că totuși am răspundere.Și Nicolae Cojocel a plecat la cooperativă. A citit broșura cu . legea circulației.Nu știu, însă, ce s-a mai întîmplat după asta. Cînd o să mai trec prin Călugăreni și Daia o să stau de vorbă cu oamenii aceștia și-o să vă spun și dv. dacă și-au îndreptat atitudinea față de obligațiile legale ce le revin în calitate de conducători ai turmelor de a- nimale...N-ar strica să vă gîndiți și dv. la visul lui Cojocel.
Dan
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MICRO-DICȚIONAR
DE CIRCULAȚIE

CURBA PERICULOASA = este atunci cînd drumul 
face la dreapta și unii... la stingă;

CEDEAZĂ TRECEREA = indicator de ... politețe ;
SEMN PENTRU ÎNCEPĂTORI = un disc mirat de cite 

vede;
LIMITARE DE VITEZA = indicator care îți lungește 

viața mai bine ca „gerovitalul";
VOLAN = roata... norocului, pentru unii;
GARD = a se vedea povestea cu... Irimie ;
BARA DE DIRECȚIE — dacă e defectă cînd pleci Ia 

drum, o dai in... bară !
PIETON DISTRAT = unul care merge Cu picioarele 

pe pămint și cu capul în nori !
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Conducînd în stare de ebrietate, Dumitru Jilăveanu de C.A.P. Crețești-București, tamponat autocamionul de pom.

— Măi, nea Dumitre, eu știam 
și Strîmbă-lemne.„

la a un

că ești Sctilă, dar naDesen de T. PALL
A sa sînt eu

5

întotdeauna am fost un om modest. Așa sînt eu, nu-mi placa 
să atrag atenția asupra mea. Și atunci, de ce se leagă milițianu’ 
nostru din Plosca-Alexandria și vrea să-mi strice mie caracteru’ ? 
Cică trebuie să-mi pun felinar la căruță, ca să atrag atenția al
tora asupra mea cînd circul. Da’ ce dom’le, căruța mea-i Tra
bant, să-mi pun faruri la ea ?

Și p-ormă tot la binele circulației mă gîndesc și eu. C-așa sînt 
eu, grijuliu ! M-am gîndit, și mi-am zis : măi Niță, dacă dă că
ruța în vreo groapă și sare felinaru’ și se sparge și vine în urmă 
o mașină și intră-n cioburi și-i explodează cauciucu’ ?

Mi-e milă de niște cauciucuri, dar de animale mi se rupe inima. 
C-așa sînt cu, întotdeauna am iubit animalele. De ce să le pri- 
mejduiesc viața ? Și-atunci cum să pun felinar ? Să vină bietele 
musculițe și bieții fluturași și țînțărei să-și ardă aripioarele la 
flacără ?

De altfel, chestiunea trebuie privită și sub aspect economic. 
Așa sînt eu, econom ! Nu trebuie să-ți planifici din timp chel
tuielile, să știi pa ce dai banii ? Uite eu mi-am făcut un capitol 
din bugetul lunar cu amenzi pentru circulație fără felinar. To
tul — planificat: luna și amenda. Păi cu ce mai achitam cele 
trei amenzi, dacă aruncam banii pe... felinaire ?

GH. NIȚA
Pt. conf. Vladimir PANA

Cînd mă plimb cu tine, iubito, sînt in al nouălea cer. 
Nu cobi, Costică ! Sintem doar in mijlocul șoselei...

în comuna Vulturu-Focșani, sîmbăta șl duminica tinerii se plimbă prin mijlocul șoselei
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