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Revistă săptămînală a Așezămintelor culturale
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* AL IV-LEA CONCURS Șl FESTIVAL INTERNAȚIONAL 
/ „GEORGE ENESCU*

La București se desfășoară în aceste zile, al IV-lea Concurs și 
Festival International „George Enescu*, la care iau parte 
numeroase personalități muzicale și concurent din Franța, 
Anglia, Elvefia, Iugoslavia, Bulgaria, U.R.S.S., S.U.A., Uruguay, 
Japonia, Polonia, Cehoslovacia, din Ungaria și din alte țări.

Festivalul Enescu este astăzi, după cum au declarat unii dintre 
distinșii oaspeți, „unul din marile concursuri de interpretare 
muzicală din lume*. El a situat capitala României intre centrele 
europene de cultură. De zece ani, Bucureștiul e punctul de 
atracție al marilor muzicieni, al orchestrelor, al ansamblurilor 
de balet din lumea întreagă. Festivalurile de pînă acum ne-au 
adus artiști cu renume mondial, care alături de artiștii români 
au dat strălucite manifestații. Cel de anul acesta le-a întrecut 
pe toate, avînd programe mai multe și mai variate, cinstind pe 
marele nostru compozitor și prezentînd și lucrările altor 
compozitori români de renume, ca : Paul Constantinescu, Mihail 
Jora, precum și ale unor tineri : Anatol Vieru, Pascal Bentoiu, 
Cornel Țăranu etc.

Al IV-lea Concurs și Festival Internațional „George Enescu* 
constituie nu numai un omagiu adus ilustrului nostru compozitor, 
ci, în același timp, o mare sărbătoare a muzicii care ilustrează 
rodnicele legături ce se pot stabili pe calea artei între popoare.
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Toamna este nu numai anotimpul belșugurilor împlinite, 
al culesului viilor și al însămînțărilor pentru plinea anilor 
viitori. Cum începe septembrie, țara întreagă cunoaște o 
înfiorare a pregătirilor pentru noul an școlar care urmează 
să se deschidă.

Este un fel de asemănare între anul agricol și anul școlar. 
Și unul și celălalt încep toamna. Recolta anului viitor se 
hotărăște cu o toamnă înainte. Atunci cînd se pregătește 
țarina, pentru ca să-și primească sămînța curată, sănătoasă, 
de soi.

Sămînța învățăturii, a științei și culturii, începe să se ră
sădească din zilele care urmează și va dura pînă în preaj
ma culegerii griului de la anul.

Scriam mai sus că o țară întreagă cunoaște înfiorarea 
pregătirilor pentru noul an școlar. Și nu mă îndoiesc de 
asta. Pentru că cei aproape 4 milioane de copii și tineri, 
care învață în școala noastră românească, de la clasa. în- 
tîia elementară pînă la cei din ultimul an al universităților, 
unii cu pasiune și nerăbdare, alții cu grijă mai puțină, dar 
cu sentimentele legate de întîlnirea cu colegii și cu profe
sorii ; milioanele de părinți și rude, zecile de mii de pro
fesori și învățători, toți trăiesc aceste zile febrile, care pre
ced deschiderea anului de școală, clipa cînd va suna din 
nou clopoțelul. Grija aceasta au avut-o cu mult înainte încă 
cei care veghează asupra școlii noastre, începînd de la 
tovarășii din conducerea Partidului pînă la cei care se 
ocupă direct de pregătirea condițiilor pentru ca noul an 
de învățămînt să se deschidă mai frumos și mai bine decît 
anul trecut. Pentru că și în toamna aceasta au fost termi
nate, ca și în alți ani, alte două mii de săli de clasă noi. 
Laboratoarele multor școli și-au îmbogățit și mai mult zes
trea de aparate, iar bibliotecile au primit un nou spor de 

cărți. S-au pregătit pentru a fi împărțite gratuit tuturor ele
vilor 27 000 000 de exemplare de cărți școlare. în felul 
acesta începerea anului nou școlar devine pentru țara în
treagă un prilej de sărbătoare. O sărbătoare de care ne 
amintim cu toții noi cei mai în vîrstă. Căci și pentru noi în
ceputul școlii, în fiecare toamnă, era o sărbătoare. Ce-i 
drept în alte condiții, mai modestă, mai săracă. Nu despre 
acele vremuri de tristă aducere aminte scriu aceste rînduri. 
Dar nu mă pot stăpîni să nu aduc aici mărturie cuvintele 
unui profesor de pe vremuri :

„Și dascălii satelor noastre, în sfat cuminte, plecînd de la 
cruda realitate, dar avînd trează și caldă în suflete rîvna 
de mai bine, vor găsi leac alitor dureri, și vor trece la fapte, 
faptele care să vindece trista realitate. Căci ea, fapta, este 
singura care rămine. Și această faptă este cea mai de sea
mă ce o pot săvîrși, acasă la ei, dascălii satelor noastre".

Au trecut de atunci mai bine de treizeci de ani.
Rid astăzi la soarele noii noastre orînduiri ogoarele ; 

dealurile au îmbrăcat haina de sărbătoare a livezilor și 
viilor tinere ; grădinile și-au pus brie de garduri colorate ; 
sute de mii de case noi s-au ridicat alături de cele vechi, 
vitele arată cuviincios, iar drumurile s-au îmbrăcat cu asfalt 
și și-au pus pe margine ghirlande de trotuare. Fețele țăra
nilor s-au luminat de viață, copiii arată ca florile. Casele 
și-au alungat tristețile și mohoreala durerilor s-a risipit. 
Tabloul acesta nu poate fi tăgăduit de nimeni. El este pre
tutindeni de-a lungul și de-a latul țării. Ne-am obișnuit cu 
el și adesea nu-l mai luăm în seamă, dar este...

La această operă măreață, săvîrșită într-un interval ex
trem de scurt, operă realizată de poporul român sub vred
nica și înțeleaptă conducere a Partidului, dascălii satelor 
noastre — și nu numai ai satelor —, și-au adus rivna lor de 
mai bine, fapta lor, care în acest proces al înfăptuirilor a 
cinlărif cu greutate.

E locul să adăugăm, cu acest prilej, un cuvînt de recu
noștință pentru dragostea și munca neobosită, pentru tot 
ceea ce pun din sufletul lor, profesorii și învățătorii, drept 
plămadă în conștiința milioanelor de copii pe care-i instru
iesc și-i educă.

Copiilor și tinerilor noștri nu le rămîne decît o singură 
obligație. Aceea de a munci cu sirguință, cu dragoste pen
tru ca sămînța aruncată de profesorii lor să rodească mai 
spornic. Adresîndu-se acestora din urmă, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, le spunea nu demult: „...numai 
așa vă veți putea dovedi demni de munca eroică și de în
făptuirile părinților voștri, de moștenirea lăsată de stră
moși, numai așa veți putea să vă pregătiți pentru a vă face 
mîine datoria față de societate, sporind prin munca voas
tră bunăstarea și strălucirea patriei".

Aceste cuvinte de îndemn și încurajare, îndreptate spre 
inimile și mințile copiilor și tineretului nostru trebuie să le 
fie îndreptar și călăuză, mai ales acum, cînd sună din nou 
clopoțelul în toamna aceasta colorată și bogată.

CONSTANTIN PRISNEA



Secretul sălilor pline

NICOLAE CULCE A

de la nevoile tere- 
la o problemă de 
a cărei rezolvare 
poate puterile uni-
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Corul de femei din Lerești-Muscel
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FANUȘ NEAGU

VARA BUIMACA

E. L.

FOTOGRAFII
MIȘCATE

lei

LIBRETELOR DE ECO-

de lei

cunoscut cititorilor 
publicate in presa 
cu primul volum

WARTBURG-LUX 
comnna Aținteș, raionul

din comuna Taslău, regiu-

din comuna Hășdat, regiunea

IOSIF PETRAN:

IC 900
JURCUȚ 

Crișana ;
15 000

VEREȘ MIHALI din comuna Cornești, raionul 
Tg. Mureș.

Ciștigătorii de mai sus, care au consimțit să fie 
popularizați, sint numai o parte din cei cărora Casa 
de Economii și Consemnațiuni le-a acordat ciștiguri.

la tragerile Ia sorți ale obligațiunilor C.E.C. I 
IM MO de lei

VITEZ EMERIC 
Hunedoara ;

59 «00 de lei
DIAC ȘTEFAN

nea Bacău ;
cite 25 NC de

LATEȘ HARALAMBIE din comnna Dorna-Arin, 
regiunea Suceava, și VlLCEANU I. EUGENIA din 
Tg. Cărbunești, regiunea Oltenia.
La tragerile la sorți ale LIBRETELOR DE ECONO
MII CU DOBÎNDÂ ȘI CIȘTIGURI IN AUTO

TURISME :
UN AUTOTURISM VOLGA

BOTEZATU GHEORGHE din comuna Gloduri, re
giunea Bacău.

CITE UN AUTOTURISM MOSKVICI 4M
VIȘA Dl MITRU din comuna Hăghig, regiunea 

Brașov, și DRAGAN MANEA din comuna Cireșu, 
regiunea Galați ;
CITE UN AUTOTURISM RENAULT-10 MAJOR
JURCA PERSIDA din comuna Vermeș-Ersig, ra

ionul Lugoj ; CfRNU ST. PETRE din comnna Negru 
Vodă, regiunea Dobrogea.

UN AUTOTURISM
NISTOR TOADER din 

Luduș.
La tragerile la sorți ale

NOMII cu ciștiguri :
de lei
ALEXA din comuna Borod, regiunea

Unii dintre activiștii cultu
rali, eind sint întrebați despre 
manifestările organizate in 
sprijinul cooperativelor agri
cole de producție, se posomo
rise subit. Subiectul acesta nu 
le prea place. Ar discuta mai 
bucuros despre activitatea 
formațiilor muzical-coregra- 
fice, atit amatoare cit și 
profesioniste, care fac lesne 
săli pline, in timp ce acțiunile 
de propagandă orală in spri
jinul C.A.P. îi atrag mai greu 
pe oameni.

Despre așa-zisa ariditate a 
acestui gen de manifestări se 
pling insă tocmai cei care nu 
Ie organizează sau le organi
zează prost. O conferință 
plată, citită așa cum a venit de 
la centru, neînviorată cu date 
din viața satului respectiv, sau 
un „simpozion" care este de 
fapt o innădire de conferințe 
plictisitoare, sigur că n-au să 
se bucure de un auditoriu nu
meros și cu atit mai puțin să-i 
convingă pe oameni să parti
cipe și altă dată la manifestări 
asemănătoare.

Dimpotrivă, acolo unde ma
nifestările pe teme agrotehnice 
sint bine organizate, răspund 
unei cerințe reale, pentru a-i 
înarma pe oameni in lămuri
rea problemelor de interes 
acut, succesul este garantat.

Printre acțiunile reușite, e- 
ficiente, in sprijinul coopera
tivelor agricole, se înscriu con
sultațiile științifice organizate 
în Banat de către Comitetul 
regional pentru cultură și artă, 
in colaborare cu Consiliul a- 
grieol și cu URC AP. Consul
tațiile științifice se dau ori
cărei cooperative agricole ce 
are nevoie de ajutorul spe
cialiștilor de la Institutul a- 
gronomic, Institutul politehnic, 
DRIFOT și Institutele de cer
cetări Lovrin și Miniș. Se por
nește deci 
nului, de 
producție 
depășește
tații solicitante.

lată două exemple. La C.A.P. 
Răcăjdia — Oravița, mortali
tatea la pui depășise eu mult 
procentul admis. Faptul a 
fost semnalat comisiei regio
nale pentru răspindirea cunoș
tințelor cultural-științifice, 
care s-a adresat tovarășului 
Marin Miloș, șef de lucrări la 
Facultatea de medicină vete
rinară a Institutului agrono-

mic, cu rugămintea de a se 
deplasa la fața locului. In du
minica hotăiită, sosind la 
Răcăjdia încă de dimineață, 
specialistul a vizitat ferma a- 
vicolă. Concluzia: procentul 
mare de mortalitate nu se da
tora alimentației sau medica
mentelor, ci spațiului restrins, 
căldurii și umidității excesive 
din adăposturi. Pregătită pe 
aceste coordonate, pornind de 
la o stare de lucruri concretă, 
consultația științifică prezen
tată după-amiaza la căminul 
cultural a impus prin seriozi
tate și competență, deficiențe
lor constatate punindu-li-se 
capăt.

La Pișchia-Timișoara, tauri
nele prezentau o boală a cărei 
cauză era necunoscută. Ani
malele slăbeau, cooperativa a- 
gricolă pierdea, veniturile oa
menilor se micșorau. O con
sultație ,.de mintuială" despre 
bolile taurinelor în general, 
n-ar fi folosit nimănui. De a- 
ceea. specialistul a cercetat te
meinic cauza bolii. Ea a fost 
găsită pe baza analizei chimice 
a furajului însilozat. „Vinova
tul", o daiă descoperit, a fost 
dat in vileag la consultația 
științifică, urmărită de o asis
tență numeroasă, dornică să 
afle nn adevăr care nu-i pica 
bine la pungă.

In total, pe primul semestru 
al anului in curs, specialiștii 
bănățeni au dat 289 de con
sultații științifice, pe cele mai 
diverse teme : Irigațiile — 
mijloc important de sporire a 
producției agricole, Ameliora
rea solurilor sarăturcase, Fo
losirea rațională a terenurilor 
in pantă. Noi forme de orga
nizare și retribuire a muncii 
în CAP. etc.

Gindite și organizate temei
nic, patronate de cadrele di
dactice universitare și de 
specialiștii institutelor de cer
cetări, aceste consultații știin
țifice plac, instruiesc și folo
sesc în cele mai înalt grad. 
Presupunînd că la consultațiile 
științifice s-ar plăti taxă de 
intrare, precis s-ar auzi în
trebarea „N-aveți un bilet in 
plus ?“ Seriozitatea, compe
tența, capacitatea de a depista, 
explica și a da un sprijin con
cret, iată garanția succesului 
manifestărilor pe teme agro
zootehnice.
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Vară buimacă e o culegere de povestiri 
a căror acțiune se petrece cam in aceeași 
arie geografică, în Bărăgan, dar care son
dează medii dintre cele mai diverse — 
de la țărani la artiști profesioniști — 
și dezvăluie psihologii dintre cele mai di
ferite. Înclinat spre pitoresc, exotic și mit, 
imbinind elementul realist cu cel fantast, 
Fănuș Neagu nu alunecă in monotonie, 
fiindcă predispoziția aceasta nu anihilează 
la el interesul pentru problematica socială 
și umană, ci, dimpotrivă, il întărește. Vară 
buimacă, Acasă, sint, neîndoios, bucăți 
antologice. Celelalte povestiri denotă, de 
asemenea, virtuți deloc obișnuite in des
cifrarea unor psihologii sau în repulsia ma
nifestată față de o anumită depresiune 
morală, care nu cadrează cu atmosfera 
sănătoasă a societății noastre socialiste.

Fănuș Neagu este un scriitor ale cărui 
lucrări sint întotdeauna așteptate cu in
teres de către cititori, atit pentru temele 
atacate, cit și pentru frumusețea stilului 
său colorat.

losif Petran s-a făcut 
prin schițe și povestiri 
literară dar, mai ales 
Lișița, (1965).

Cel de-al doilea volum de schițe șt po
vestiri, intitulat Fotografii mișcate ne face 
cunoștință cu un autor mai degajat, cu o 
mai mare capacitate pentru atmosfera de 
insinuări, proza avind mai multă coeziune, 
iar personajele — mai multă naturaleță și 
spontaneitate.

Iosif Petran are predilecție pentru un 
anume tip de erou, tinărul de astăzi, care 
nu ia viața numai în ceea ce are ea tran
dafiriu, ci iși caută responsabilitatea, și 
chiar dacă pe moment nu reușește pe de
plin, decizia sa ni-l conturează ca pe un om 
cu tărie de caracter (Un minut în soare, 
Telefonul fără fir. Ana, Mama Anei).

Citind Fotografii mișcate te simți în pre
zența unui adevărat scriitor. Povestirile și 
schițele Gemenii, Lanterna roșie, Circul, 
Dialog la distanță, întîrzierea, Casa veci
nului, Regele Midas oferă o lectură plăcută 
și totodată instructivă.

Cu acest al doilea volum Iosif Petran ne 
dă dovada unei certe creșteri a artei sale 
scriitoricești și, mai ales, a perspectivei 
dezvoltării sale.

ARISTIDE POPESCU
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0 „COMEMORARE**
Prin părțile Zalăului 

circulă un zvon despre 
o manifestare puțin obiș
nuită. Se vorbește că în 
satul Stîna s-ar pregăti 
o comemorare. O come
morare cum nu s-a mai 
văzut pe acele locuri și 
despre care se va po
meni multă vreme.

Curios să aflu despite 
ce este vorba, am mers 
pe urma zvonului. După 
cîte mi-am putut ăe 
seama, inițiativa acestei 
acțiuni aparține iubito
rilor de film din Stîna 
și unor oameni care țin 
cu multă precizie evi
dența datelor mai im
portante din viața sate
lor. Investigațiile mele 
s-au desfășurat cam ane
voios, deoarece comitetul 
de organizare lucrează 
cu multă discreție, vrea 
să folosească cu maxi
mum de efect elementul 
surpriză.

Am auzit că unii din
tre organizatori au pro
pus ca evenimentul să 
fie anunțat și în ziar, ca 
să rămînă și un docu
ment tipărit. Să afle și 
urmașii ce s-a întimplat 
în satul lor în acel an al 
Iui ’67.

Cineva mi-a vorbit și 
de un punct deosebit din 
program și anume că se 
va depune, lîngă ecran, 
o coroană de flori, în 
semn de omagiu, chiar 
de către reprezentanți 
ai comitetului raional 
de cultură și a>i secției 
de cineficare. Un om 
mai apropiat de comite
tul de organizare mi-a 
dezvăluit că a fost invi
tat și cel mai bun ope
rator din raion, ca să 
pornească într-un cadru 
festiv aparatul de pro
iecție și că un mic dis
curs va fi ținut și 
tov. loan 
omul care răspunde de 
toate cinematografele 
sătești din acest raion de 
la poalele Mesesului.

Cu toate că aflasem 
unele amănunte, nimeni 
nu-mi răspunse clar la 
întrebarea : ce se va co
memora ? Voiam să mă 
las păgubaș, să aștept 
liniștit ziua desfășurării 
evenimentului cînd. 
neașteptate, norocul 
aduse în cale un om 
înțelegător, pe unul 
inițiatorii și organiza
torii festivităților. îmi 
înmînă o invitație și mă 
rugă să viu neapăiat la 
Stîna dacă vreau să văd 
o comemorare inedită. 
Statui cu el mai mult de 
vorbă și la un moment 
d' »n; luat prin 
prindere. Și totuși 
veți comemora ? 
a avut o clipă 
ciune și mi-a 
secretul. Nu e 
o comemorare 
de un eveniment obiș
nuit. E vorba de ceva cu 
totul ieșit din comun. Se 
împlinesc trei luni 
cînd 
nostru 
activitatea, de cînd 
tot caută un operator și 
nimeni nu-1 găsește.

S-a oprit brusc și am 
observat că i-a părut 
rău că mi se destăinu- 
ise. I-am promis că nu 
voi divulga nimănui se
cretul. N-am putut să-mi 
țin cuvîntul. Și nu 
din cauză că n-aș fi dis
cret dar m-am ■ gîndit 
că, așternînd pe hîrtie 
cele auzite, va afla de 
această comemorare și 
sfatul popular orășenesc 
Zalău, de care aparține 
satul, și că poate va lua 
măsuri să redeschidă 
cinematograful. Și ast
fel nu va mai avea loc 
o comemorare în pregă
tire la Stîna.

de
Cîmpeanu,

pe 
îmi 
mai 
din

sur- 
ce

Omul 
de slâbi- 
divulgat 

vorba de 
banală,

de
cinematograful 

și-a suspendat 
se

I. RADU
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cooperativa agricola din Șura Mare. 
8-uu plătit premii unor membri coope
ratori și cîtorva tractoriști fârâ aproba
rea consiliului de conducere și târâ 
știrea uniunii raionale. Pe de alta parte 
se dau numeroase avansuri, după bu
nul plac, și fără ca șetul contabil să se 
opună. La Apa|a unii au mincat, cum 
s-ar spune pe săturate, pe seama coo
perativei agricole, lără să plătească. 
„Doar n-o să se tacă gaură-n cer". 
Personalul tehnico-administrativ din 
C-A.P. Bierian lost premiat „supli
mentar", în mod nejustificat, cu sume 
care in total se ridică la 12 mii de lei. 
Cine suportă pagubele ? Cooperativa 
agricolă. De ce să nu le suporte cei 
care fac pe „generoșii*, caro impari in 
dreapta și in stingă din avutul comun

C.A.P. Micăsasa. Aici lucrurile par mal 
limpezi. E vorba de două vagoane de 
carioiî care au fost „transferați", fără 
voia lor, dar cu buna știință a conta
bilului șef. Transfer fictiv în actele con
tabile. Aici nu mai poate fi vorba de 
nepricepere sau de greșeli, ci de abuz 
care se plătește cu un an și jumătate 
închisoare și cu despăgubirile necesa
re. bineinfeles. Bun de plată : autorul, 
adică șeful contabil. Astfel de lucruri 
se petrec și in alte unită|i.

Există insă și alte situații. Se numesc 
„plusuri la inventar*. La cinci coopera
tive agricole, la numărătoare s-au gă
sit, „plus de inventar*, 109 miei, 57 pur
cei și 4 viței. E vorba de animale nu 
de sape sau cazmale. Cei care sint 
puși să facă înregistrările ar trebui să 

simțămînt care a făcut ca multe coope
rative din regiuno să ajungă milionare.

Fiecare la locul său de muncă are 
obligații precise. Lucrul de căpetenie 
este ca in cazul că le uită, să i le amin
tești. Aceasta înseamnă operativitate in 
îndrumare și control. De aici decurge 
importanta și necesitatea controlului 
preventiv, adică nu numai constatarea 
faptelor și pagubelor, ci și tragerea la 
răspundere a celor ce s-au tăcut vino
vat i și mai ales prevenirea lor. Și dacă 
inspectorii și instructorii contabili ai 
uniunii regionale și uniunilor raionale 
din regiune și-au cîștigat un binemeri
tat prestigiu și simpatia cooperatorilor, 
aceasta se datorește zelului pe care 
il pun in activitatea pentru apărarea 
avutului obștesc al C.A.P.-urilor din re-

STĂ SCRIS ÎN STATUTUL

C. A. P.

Șandor Beniamin a fost președinte. 
Acum nu mai este pentru că membrii 
cooperatori din Alta Seacă, raionul SL 
Gheorghe, l-au desărcinat din tamcțte. 
Și-a spus apoi cuvintul jinB|>a care i-a 
acordat trei ani de închisoare. Acum 
Șandor Beniamin meditează asupra ce
lor ce s-au petrecut. Și-a însușit din 
banii C.A.P.-ului și trebuie să plăteas
că. Și greșelile se plătesc darămite 
abuzurile, furtul. Se spune că are mus
trări de cuget Ne-ar mira să nu aibă. 
Alegerea sa în funcție de președinte a 
fost un act de încredere al adunării 
generale. I s-au încredințat bunuri de 
milioane spre a le gospodări. Oame
nii au crezut in cinstea și destoinicia 
lui. „Ești din mijlocul nostru, avem 
aceleași idealuri : să prospere coope
rativa și o dată cu ea și viața noastră 
a tuturor*.

Să lupte pentru sporirea averii obș
tești. pentru apărarea ei. iată o înda
torire majoră a consiliului de condu
cere și în primul rind a președinteluL 
Or, cum a răspuns el, Beniamin ?

Cazul nu este unic In felnl său, nici 
chiar cel mai grav in cuprinsul regi
unii. Inginerul Popa, fost președinte 
al C.A.P. Roșia-Sibiu. a fost condamnat 
la cinci ani și jumătate închisoare pen
tru însușire frauduloasă de bani. Ce-1 
lipsea inginerului Popa ? Stimă, încre
dere din partea membrilor cooperatori? 
Le avea. Pregătirea profesională a prl- 
mlt-o pe băncile facultății șl in prac
tică. Atunci ?

Firește, pagubele materiale se pot 
recupera. Sancțiunile penale au și ele 
rol educativ. Dar există insă niște mij
loace ce se recomandă mereu pentru 
preintimpinarea greșelilor, abuzurilor și 
bineînțeles a pagubelor.

„Generoșii”
Sini unii obișnuiți să tot ceară. Cer 

să li se dea chiar mai mult decit II se 
cuvine. Și mai sint alții, foarte darnici, 
bineînțeles nu din buzunarul lor. La

ca să Ho, vedeți dumneavoastră, pe 
placul oamenilor. La trei cooperative 
agricole s-a descoperit că sumele nein- 
casate pentru transporturi in interes 
particular se ridică in total la aproape 
60 de mii de lei. Nu s-a făcut nici o 
„gaură in cer* cum le place unora să 
se justifice dar, neplata datoriilor care 
il avantajează pe cițiva it păgubesc pe 
cei mai mulți. E atft de greu de înțeles?

Neglijențe cu p'usuri 
și minusuri

Neinregistrarea corectă a bunurilor 
poate fi apreciată in mod diferit. Ce 
s-ar putea spune bunăoară despre lip
sa a 15 ol. constatată la Aita Mare și 
Purcăreni ? Nepricepere ? Greșeală 
sau._ Minusuri au fost constatate și la 

știe că plusurile, dacă nu sint desco
perite Ia timp, capătă ciudata însușire 
de a se transforma in minusuri. „Minu
nea" se poate intimpla oriunde șl pre
vederea se știe că e mama ințelepciu- 
niL

Pot fi preîntîmpinate 
abaterile și greșelile!

Tovarășul Dumitru Dordea, Inspector 
șef contabil la Uniunea regională a 
C.A.P. Brașov, este de părere că da. 
O spune ca specialist și ca un bun cu
noscător al realităților de azi. Aceste 
realități au determinat, Breșe, la cei mai 
mulți o nouă conștiință. nouă menta
litate. Tovarășul Dordea se bizule pe 
simțâmlntul răspunderii personale al 
oamenDor față do bunurile Încredințate, 

giuno. In 6 luni, 115 revizii efectuate. 
Pagube de 138 de mii lei recuperate, 
zeci de instructaje și Îndrumări în sco
pul prevenirii greșelilor prin intocmirea 
corectă a documentelor primare. Să 
amintim dțlva din acești harnici repre
zentanți ai uniunilor cooperatiste : Ni- 
colae Dumitreasa, Ladlslau Vereș, Ion 
Pali.

Luați aminte membri ai comisiilor de 
revizie 1 Dacă fiecare și-ar fi lăcut da
toria, multe din abaterile și greșelile 
amintite și altele, poate mult mai gra
ve, nu ar fi avut loc. Uniunea coope
ratistă ajută, dar primii care trebuie să 
lupte pentru grija și apărarea averii 
obștești sint cei însărcinați cu aceasta 
de către adunările generale. Stă scris 
și In Statutul CJU?.

CL. MUNTEANU

Marfă de calitate 
pentru banii munciți

Venind în întimpmarea cetățeni
lor care adeseori au sesizat că bunu
rile cumpărate la magazinele comer
țului de stat sau ale cooperației nu 
corespund calității, Consiliul de Mi
niștri a emis o hotărîre privind răs
punderea organizațiilor comerciale 
față de cumpărători pentru vinzarea 
de bunuri cu lipsuri calitative

Cetățenii care constată, după ce au 
cumpărat un obiect că acesta nu co
respunde calitativ, se pot prezenta, 
în termen de 30 zile, ia magazinul 
respectiv cu bonul de vînzare ștam
pilat, avînd data vinzării sau cu ta
lonul de fabricație al mărfii pe care 
s-a aplicat ștampila unității vinză- 
toare, pentru a-1 schimba. Pentru 
bunurile vîndute fără bon, data cum
părăturii se poate stabili de către 
șeful unității Pentru mărfuri ca de 
exemplul încălțăminte sport cu fețe 
și talpă din piele termenul este de 
15 zile, la fel ca și pentru stilouri, 
balanțe (cîntare), camere de aer pen
tru anvelope de biciclete, motorete 
și autoturisme.

Conservele de carne, pește, le
gume și fructe, ambalate în cutii 
metalice sau borcane de sticlă cu 
alt conținut decît cel înscris pe am
balaj, sau care prezintă indicii de al
terare se pot restitui în termen de 
12 luni de la data fabricației. Recla- 
mațitle cumpărătorilor se primesc 
ntlmai’dacă acfcștia*prezintă' produ
sul reclamat în ambalajul original 
în care a fost vîndut — unde este 
cazul — pentru a se putea stabili 
identitatea și proveniența produsu
lui (de exemplu conservele trebuie 
că fîf* rkărjiifr îrt arrtRal a ini lr»r \

Unitatea comercială rezolvă recla- 
mația în primul rînd prin înlocuirea 
imediată a bunului cu un altul de 
calitate corespunzătoare. în cazul 
în care bunul dat in schimb este de 
o valoare mai mică, se va restitui 
cumpărătorului diferența, iar dacă 
înlocuirea bunului nu este posibilă, 
unitatea comercială va restitui cum
părătorului prețul stabilit Dacă 
cumpărătorii nu sînt mulțumiți cu 
modul de rezolvare a reclamațiilor 
de către șeful unității, se pot adresa 
conducerii întreprinderii sau orga
nizației comerciale, iar dacă nu sînt 
satisfăcuți nici de rezolvarea acestora, 
se pot adresa organelor judecăto
rești, solicitînd despăgubiri.

Prevederile legii nu se referă la 
bunurile care se vînd cu preț redus, 
prin unitățile de consignație, precum 
și bunurilor de folosință îndelungată 
care se vînd cu termen de garanție 
potrivit dispozițiilor legale (de exem
plu mobilă, frigider, motorete, radio, 
televizoare etc.). De asemenea, în 
situația cînd cumpărătorul nu a res
pectat regulile de folosire și de păs
trare a bunurilor cumpărate, unita
tea vînzătoare nu este obligată să 
înlocuiască sau să restituie contra
valoarea bunului stricat.

Această hotărîre a Consiliului de 
Miniștri va duce, pe de o parte, la 
creșterea răspunderii întreprinderi
lor industriale față de mărfurile ce 
le produc, iar pe de altă parte la 
sporirea exigenței lucrătorilor din 
comerț în recepționarea produselor, 
la grija pentru depozitarea și conser
varea produselor.

VASILE BRAILOIU
consilier iuridic

„CARTOFIN* împiedică încol
ți rea cartofilor.

Modul de întrebuințare :
înainte de depozitare, cartofii 

se sortează îndepărtindu-se cei 
loviți, mucegăiți san vătămati. 
Cartofii se așează pe un grătar 
de seînduri, în grămezi de cel 
mult 1.20 m inălțime.

După sortare se întinde pe 
grătarul de lemn un strat format 
prin 2—3 rînduri de cartofi care 
se prăfuiese bine ce „cartofin* ; 
se întinde un alt strat de 2—3

UZINELE CHIMICE 
..9 MAI” BUCUREȘTI

B OUL ION Ști LE A 246 bis
RAIONUL T VtAOlMfRESCU

rinduri, se prăfutește din nou și 
așa mai departe pînă Ia înălți-
mea indicată. Doza : IM gr. „car
tofin* la 59 kg cartofi este im
portant să se acopere grămada 
de cartofi după prăfuire cu saci 
groși, preșuri uscate etc.

„Cartofin* nu este vătămător 
niei pentru oameni, nici pentru 
animalele oare consumă cartofii 
tratați.

„Cartofin* nu influențează ca
litatea și nici gustul cartofilor.
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In preajma unei aniversări

T radiții 
culturale
la Mușătești

Mușătești de Argeș... Aici, în această 
veche așezare valahă, al cărei dinții 
însemn de obîrșie scrisă stă mărturi
sit în litera hrisovului domnesc, 
din 1475 iunie 1, prin care Laiotă 
Easarab „întărește jupînului Stanca și 
fratelui său Badea, cu fiii lor, satul 
Mușătești, scutindu-i de toate dăjdiile 
și slujbele", își află izvorul bogate tra
diții de aleasă și statornică demnitate 
țărănească.

In încăperea, cu mușcaite roșii, ce 
adăpostește cancelaria școlii dim dead, 
un om cu tîmpla căruntă, încercatul 
dascăl de școală românească, învățăto
rul emerit pensionar Nicolae Teodo- 
reșcu ne răsfoiește, cu gesturi oumpă- 
nite, paginile unui caiet caligrafiat cu 
literă măruntă. E rodul viu și emo
ționant al rîvnei lui de anevoioasă dar 
temeinică cercetare și înfățișare a isto
riei, de Ieri și de azi a mușăteștMor. 
Din acte și documente, dm fapte și 
chipuri de oameni, fiecare pagină 
prinde viață de baladă, ritm și sens 
de pilduitoare epopee...

Cea dintîi școa'ă de 
învățătură (1836)

pentru copiii din Mușătești și împre
jurimi e deschisă în casa lui, de pe Va
lea Podului, de Popa Dincă, fecio
rul lui Nicolae Popescu fost grămă
tic aJ episcopului Ilarion, ceJ din 
preajma cutezătorului Tudor Vladimi- 
rescu.

Funcționînd fără ajutorul statului, 
plătind fiecare cap de familie cîte 2 
lei vechi pe an, școala are elevii îm- 
părțiți în două grupe: cei mari, cară 
saci plini cu nisip, îl aștern pe bănci și-1 
bătătoresc, iar cei mai mici scriu cu dege
tul sau bățul pe nisip, ce servește drept 
tablă sau caiet. Se scrie și pe ceară.

Băncile sînt plane, ca masa, cu stinghii 
pe margine. Ca să se cunoască mai bine 
literele, se presară peste ele praf de var. 
Mai tîrziu, drept cerneală se folosește 
zeama de boabe de bozii sau apa cu 
cărbune de pe fundul tuciului.

...„Adevărul e mai scump 
decît viața (1848)

Pe mine nu episcopul m-a sfințit 
ci suferința voastră, pentru că cea mai 
frumoasă slujbă este aceea a ștergerii 
lacrimilor. Trupul omenirii înjosite este 
altarul meu, iar amarul cel mult îmi 
este potirul. De acele milioane de oa
meni ce se pleacă gîrboviți pe brazdă, 
al căror trup necontenit atinge pămîntul 
și-l încălzesc cu sărutul lor, ca dragostea 
lui să nu se sfîrșească în veci atîrnă 
soarta țărilor și popoarelor. Adevărul 
e mai scump decît viața. E trist, e în
grozitor de trist pentru beciznici și 
pentru fricoși, care mai curînd vor să 
trăiască ticăloșește, să moară ca o vită 
la tăiere, fără nici o protestare..."

Așa își îmbărbătează sătenii același 
Popa Dincă, din pridvorul măruntei 
dar harnicei sale școli, pornind apoi cu 
toții sub steagul răzvrătirii să ardă pe 
roata de lemn, în piața publică a Pi
teștilor, arhondologia și Regulamentul 
organic.

„Cu școlari flămînzi 
și goi (1875)

care știu să extragă rădăcini patrate 
sau știu toate fluviile din Australia, cu 
alte cuvinte școlari tobă de carte, în- 
vățămîntul nostru este o sinistră operă 
de stat cîtă vreme la tatăl școlarului 
lumina soarelui pătrunde pe o fereastră

Cea dinții școală din Mușătești (1836)
— Casa lui Popa Dincă

abia de-o șchioapă, cînd uneori 
purceaua fată în tindă, foamea chinuie 
și ignoranța se lăfăiește în mizeria pa
tului de scinduri și a prafului din lutul 
podelelor".

Cu aceste gînduri își începe aspra 
muncă de învățător în comuna lui na
tală, C. Dobrescu-Argeș, nepotul lui 
Popa Dincă. Om de aleasă cultură, 
absolvent al universității libere din 
Bruxelles, bun cunoscător al operelor 
clasice române și universale, precum 
și a literaturii pedagogice universale, 
tînărul intelectual își fixează drept 
principiu de căpetenie „datoria de a 
face din fiecare obiect de studiu o ne
cesitate reală, un factor efectiv de ri
dicare multilaterală a satului româ
nesc în ansamblul lui... Școala nouă 
să pregătească pe omul științei pentru 
o lume vie, cu mari și reale aspirații, 
pe cîtă vreme școala oficială pregă
tește pe omul trecutului pentru o lume 
moartă, care dispare". Punîndu-și 
crezu] în aplicare dă învățămîntului din 
Mușătești, o dată cu primii lud ani la 
catedră, un caracter politehnic și prac
tic.

Tot prin rîvraa lui, în 1878 iau ființă, 
la Mușătești și la Poinărei, pe Vadea 
Rîului Doamnei, cele dinții biblioteci 
populare precum și un curs de aduiți, 
în paralel cu cel primar.

După alți patru ani de luptă cu 
arendașul local, școala obține 8,50 ha 
teren pe care se realizează, după toate 
regulile științei și cu sprijinul țăra
nilor, primele culturi demonstrative de 
sporită productivitate.

în 1879, Dobrescu Argeș întemeiază 
la Mușătești Ateneul Central Rural cu 

secții de bibliotecă publică, stație agro
nomică, școli de adulți, cercuri cultu
rale, teatru țărănesc, cor și joc popu
lar, muzeu etnografic și pedagogic, 
arenă de gimnastică și o revi ^care 
să popularizeze întreaga activi. *E 
perioada cînd numeroși intelectual, din 
localitate și împrejurimi, în frunte cu 
Dobrescu Argeș, creează variate piese 
de teatru educativ-patriotice și morali
zatoare. Echipa de teatru, formată din 
18 țărani, susține spectacole și în a+te 
sate din Argeș, Muscel și Dîmbovița, 
ajungînd chiar la București unde, la 
Teatrul cel Mare Dacia, în prezența lui

♦ ♦♦♦♦♦♦
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Crișmăiiță, crișmărițd, 
Ți-ai mutat biitu-n uliță,
Și cind trac prin dreptul lui. 
Beau din focul soarelui 1— 

FANEL
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Dumitru Bîrleanu ședea pe scaun și ascul
ta la fratele său, profesorul. Fănel, singurul 
Iui copil, sta alături și ținea fruntea plecată. 
Vrea să dea examen de intrare în facultate. 
A dat și anul trecut și anțărț, dar n-a reușit. 
Unchiul său l-a meditat trei săptămini, însă 
nu s-a ales nimic- Băiatul nu se gîndea la 
învățătură- Toată ziua asculta plăcile puse 
la picup. (Le trecea pe banda magnetofo
nului.) Citea rubrica sporturilor- In ziua 
aceea profesorul își vărsa focul-

— A absolvit liceul și nu știe nici materia 
dintr-a șasea elementară- Se duce la exa
men degeaba, că n-are să reușească ! Ia spu
ne, Fănele, ai citit romanul Ion ?

Fănel răspunse, senin :
— Nu l-am citit unchiule, dacă nu l-am 

citit, de ce să mă laud ?
— Dar Basmele românilor ?
— Nici-.-
— Dar Amintiri de Ion Creangă ?
— N-am citit nici amintirile.
— Ce roman ai citit ?

— Vezi ? se întoarse profesorul către fra
te-său.

— Văd, se văietă tatăl. De ce am cheltuit 
atîția bani cu tine, Fănele ?

— La matematici nu cunoaște nici tabla 
înmulțirii, continuă profesorul. Nu știu cum 
o fi trecut liceul, băiatul ăsta !

Dumitru Bîrleanu se uita consternat cînd 
la frate-său. cînd la fiu..- Se gîndea și nu 
putia să înțeleagă- Cum se poate una ca

asta ? Ca să*i dovedească, unchiul îl întrebă 
pe tînăr:

— Ia spune-mi> cîte zecimi sînt într-o 
doime ?

Fănel, cu ochii în jos, făcu socoteala pe 
degete. Ajunse pină la cinci- Se opri. Vru să 
spună ceva, dar n-avu curaj- Ceilalți doi 
așteptau. Apoi, văzînd că nepotul nu dă răs
puns, profesorul oftă.

— Asta o știu și cei din clasa a treia ! Cum 
vrei să intri la facultate cu așa pregătire?

Dumitru își dădea seama că fratele are 
dreptate- Ridică din umeri a resemnare. Pro
fesorul tuși scurt- întunecat la față, îl certă 
aspru de tot pe nepotul cel leneș. Cînd îi 
trecu năduful, rosti:

— Trebuie să ia matematicile de la capăt. 
Pină la examen, mai sînt trei săptămini. Ca 
să se pregătească- măcar cît de cît, are ne
voie de cel puțin șase luni.

Aprinse o țigară și începu să tragă adine, 
în piept. Tînărul trecu in cealaltă odaie. Ta
tăl se uită amărît după el.

— Fănel nu va izbuti să intre în facultate, 
încheie profesorul- Dă-1 mai bine la o școală 
tehnică, ori bagă-1 în slujbă. E destul de 
mare și trebuie să-și cîștige singur pîinea. 
Ar putea să se ducă la școala de șoferi- In 
șase luni ia carnet de conducere.

Dumitru Bîrleanu tăcea și se uita posomo
rit la frate-său- Țirziu, întrebă :

— De-aia a învățat el atîta carte, să se facă 
șofer ?

ȘERBAN NEDELCU

Fâgădâu. la drum de țară, 
Cîntâ cucul de s-omoară. 
Fiindcă beau de-alaliă seară. 
Arde inima in parâ I™

Inimă do vflvătaie,
Cînd din doine bei vâpaie. 
Cucul nu-ți mai stinge focul. 
Doar popa cu busuiocul L-.

Popa să vină tirziu,
Cind l-oi chema din pustiu. 
Intr-un timp, cind eu nu știu, 
Dacâ-s mort, ori dacâ-s viu I...

Pin-atucl, ciute de bine. 
Neamul meu intreg cu mine. 
Să se-mbete crițmărița, 
Beat, să-i fur, in somn, guri|a 1

Ea, cu visul să mă prindă. 
Să mă vadă, ca-n oglindă. 
Că sînt băutor nebun.
Fiindcă ml-a pus crișma-n drum.»

Eu beau pentru Primăvară, 
Pentru tot ce crește-n țară 
Chiar ți-o mie de pahară 1...

Și de drag, sufletul meu. 
Umblă beat prin făgâdău, 
’Bătrinesc ți-ml pare rău 1-.

TRAIAN IANCU



ogălniceanu, Roselli și a ambasado- 
lior puterilor străine, prezintă piesa 
Iraua Independenței Naționale scrisă 
n versuri și ou intermedii de ciuturi 

jocuri ad-hoc“ de neobositul învă- 
Ltor argeșean.

„Țărănimea n-are 
nevoie de milă (1886)

Ici de compătimire. Ea are numai ne
ne să fie repusă în drepturi, care tre- 
Liesc cucerite prin luptă conștientă !“ 
. Corbeni, meleaguri unde se ridică 
păzi istorica zidire a hidrocentralei de 
I Argeș, chemarea lui C. Dobrescu își 
Uă răsunet în construirea primului 
bmitet al țăranilor prin care alături 
I acesta, Mucenic Dinescu din Cor- 
Ini, .Din că Schileru din Gorj, Costa
li? Gagione din Dîmbovița, Grigore 
p-naru, Haiducescu și alții se leagă 
p lupte pentru emanciparea politică, 
bturală și economică a țărănimii".
|T’i: aceeași lună, prin listă de subs- 
Ipție semnată de 35 săteni, apare in
to tipografie din Pitești ziarul Ță- 
liul, pentru a cărui redactare și ex- 
tliere învățătorul din Mușătești pleca 
lure în fiecare sîmbătă seara, cale de 
L'< 50 km, spre a se întoarce, luni 
Ir'ineaț.i, din nou la școală.

„Ne trebuie mișcarea 
mmții“ (1892-1903)

p dată cu așezarea, Ia 8 noiembrie 
2. ti Unei tiparnițe propria la Mu- 

căci „a tipări un jurnal tă
iase în tipografia altora, e ca și cum 
L loci ouă de cuc în cuib de pitulice". 
Inie Dobrescu, apare numărul festiv 
k»azetei țăranilor, nou organ 
litate al Societății pentru 
anilor, fundată în același 
pul : a) revizuirea 
I culturii la saite ; 

de pu- 
eultura
an cu
mersu-și iuțirea

b) aflarea prici-

♦ ♦ ♦ ♦ •♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LIVIU CERNÂIANU

♦ ♦ ♦

T. IOANES

nilor tristei stări de lucruri din punct 
de vedere cultural a țăranilor; c) 
afirmarea demnității țăranilor ca cetă
țeni ai țării ; d) întărirea patriotismu
lui la țărani, a ideii de românism.

La 22 august 1893 ia ființă societa
tea cooperatistă locală Țepeș pentru 
ajutor reciproc a țăranilor, iar în 1894
— apare tot la tiparnița mușăteștilor 
revista lunară Școala poporului, publi
cație educativă și enciclopedică care,
— folosind și colaborarea lui George 
Coșbuc, Th. Speranța, Radian, Ion 
Păun Pincio etc. — urmărește „să 
atace toate problemele vieții noastre 
naționale și morale, ce vin Ia ordinea 
zilei încît prezența lor să fie o epocă 
de activitate și afirmare puternică a 
elementului nou și cult la sate“.

Mi'ițind cu sporita îndîrjire pentru 
generalizarea Societății pentru cultura 
țăranilor, C. Dobrescu Argeș în
deamnă : „Ne trebuie cărți scrise pen
tru popor, ne trebuie cabinete de lec
tură pretutindeni, ne trebuie confe
rințe utile ținute oriunde e centrul mai 
mare de populație,... ne trebuie o presă 
in care să tipărim noi înșine tot ceea 
ce geniul și inimile mari au scris pen
tru educația populară... Cine voiește 
cultură generală trebuie să vrea și edu- 
cațiunea adu ț; or după ee părăsesc 
școala. Avem forța dar n-avem mișca
rea minții. Nu ne cunoaștem forța, nu 
ne cunoaștem drepturile, nu știm ee să 
ce. cir nu știm ce să luăm".

Peste 2 000 de țărani, avtnd oaspete 
și pe ministrul Spiru Haret, participă 
la 6 august 1003 la o grandioasă ma
nifestare cultura'.-artistică cu prilejul 
punerii pietrei fundamentale a noului 
tocai de școală.

In iama aceluiași an, plătind greu 
tribut suferințelor la care a fost pus 
de „toate dihăniile politice, toate ro
zătoarele de fonduri scoase din sudoa
rea de singe a țărănimii* — eminen
tul învățător C. Dobrescu Argeș, răpus 
de boală, moare incă în floarea virstei.

1906, septembrie 5, devine o zi 
neuitată în istoria Gazetei țăranilor: 
Al. Valescu, continuatorul activității lui 

P.

La poartă

C. Dobrescu, publică împreună cu 
M. Kogălniceanu Apelul-manifest, iscă
lit de peste 40 000 de țărani, pentru 
revendicări agrare, sociale și politice. 
Prin numeroase alte articole puternic 
demascatoare, Gazeta țăranilor susține 
aceeași chemare : „Sculați oameni buni 
și ridicați-vă la înălțimea datoriei 
voastre. Atunci vă veți uimi singuri de 
puterea voastră".

Nici reprimarea sîngeroasă a flăcări
lor răscoalelor din 1907 nu infringe tă
ria de cuget a mușăteștilor. Tipografia 
e devastată. Al. Valescu deportat la 
Girgiu dar pînă și în închisoarea de 
acolo acesta reușește să deschidă un 
curs cu neștiutorii de carte la care 
participă sute de țărani arestați.

Societatea coraîo-eulturaîă Doina 
Vilsanului, întemeiată in 1909 ae săteni 
și intelectuali de pe întreaga vale a 
Vilsanului, revista lunară Viitorul sa
telor apărută in 1910, conteM local 
Ajutorul scolii cu act constîkuuv ți sta
tut de funcționare din 1115, țjaaain de 
adulți din aeelași an. fundarea cămi
nului cultural C. Dobreecu Argeș și 
înzestrarea biblioteci: locale cu sub- 
centru de citire ți cu peste 5 000 de 
volume „clasificate zecimal, cu foaie de 
cititor și dulap Cș:er“ în 1927 înălța
rea «t'xui Eroilor din războ
iul 1916—1918. sînt numai cîteva din 
înfăptuirile pe linia bogatelor tradiții 
culturale ș? de luptă ale mușăteștilor.

„-.Și din așa părinți" (1967)
... în glastrele cu mușcate roșii ce 

împodobesc fereastra deschisă către 
înserare, vîntul și-a potolit o clipă 
zborurile și parcă toate ornicele acelor 
meleaguri își îmbrățișează acum bătaia 
de secole cu acordurile încărcate de 
lumină : ...„Și din așa părinți de seamă, 
în veci s-or naște..De acolo, din im
punătoarea clădire a căminului cultu
ral unde corul, sub însuflețită condu
cere a dirijorului Marian Mecu, iși șle- 
fuiește bogatele armonii pentru bătă
lia frumosului prilejuită de cea de a 
VIII-a întrecere pe țară, pare că plu
tește peste ulițe, peste case și livezi, 
aripa nepieritoare a unei luminoase 
moșteniri, mereu însetată de năzuinți.

Răsfoiesc ultimele file ale acestui 
veritabil „letopiseț" mușăteștean, care-și 
cere, de altfel, fireasca prețuire și în 
tiraje de editură.

... Școală generală cu aproape 300 de 
elevi, internat și 80 burse de stat pen
tru cei mai buni școlari (1948), Școală 
țărănească de fete pe lîngă căminul 
cultural (1949), Cursuri de cultură ge
nerală cu 4071 auditori anual (1949— 
1957), cenaclu literar (1949), echipă de 
teatru cu spectacole de calitate (de la 
Piatra ain casă, la Avarul și Doctorul 
fără voie). Universitate populară să
tească (1959), bibliotecă comunală cu 
aproape 10 000 de volume, 1 500 cititori 
activi și 14 000 cărți solicitate anual, 
cinematograf cu 2 premiere săptăminal, 
580 abonamente la ziare și reviste, 288 
aparate de radio și 25 de televizoare, 
excursii de studii și schimburi cultu
rale cu alte sate...

Sînt însemnuri certe, împliniri evi
dente, ale unor vechi năzuinți, onorate 
și dezvoltate azi în statul socialist.

Dar știu, știu acum foarte bine, că 
oamenii Mușăteștilor nu se vor opri 
numai aci, că sălășluiește în firea lor 
un neastîmpăr al desăvîrșirii. Cine-i 
dornic să-l cunoască mai cu temei, 
primească invitația mușăteștilor, făcută 
și nouă prin președintele sfatului 
popular, N. Sorescu, și directorul cămi
nului cultural, V. Ciolănescu, la prăz- 
nuiree, chiar în această toamnă, a 75 
de ani de la pornirea în lume a primu
lui cuvînt rostit de tiparnița satului 
argeșean.

♦ Școal vieții
♦
♦ BUCUROȘI»
♦
♦

DE OASPEȚI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sînt cunoscute pretutindeni în lume 
tradiționala ospitalitate a țăranului ro
mân și emoționantul simbol al țării cu 
ștergar înflorat pe care stau într-o ală
turată și înfrățită frumusețe pîinea și 
sarea. Este cunoscuta în întreaga lume 
expresia „bucuroși de oaspeți* cu care 
sini intimpinați drumeții în pragul celei 
mai modeste case țărănești. Este știut 
faptul că în casele de la țară, odaia cea 
mai mare, cea mai frumoasă și cea mai 
bogat împodobită cu ștergare, scoarțe, 
blidare, icoane, perne și plăpumi, stă 
întotdeauna într-o dulce așteptare de 
oaspeți și este fără ezitare pusă la dis
poziția drumeților.

Călătoream odată cu autobuzul IRTA, 
de la Codăiești la lași, intr-o iarnă și, 
rocă pocinog, om avut pană de motor la 
o margine de sat. Cotropit sub troienele 
de omăt, satul nu părea să fie o așezare 
grozavă și mă neliniștea gîndul că va 
trebui să minem acolo peste noapte. 
N-am să uit casa în ograda căreia toc
mai se tăiase porcul, perpelit după dati
nă la un foc de paie. Ce tigaie ferme
cată se găsea în casa aceea de rumân I 
Ce mămăliguță strașnică m-am fericit să 
tai atunci cu sfoara și ce curechi troz- 
nind între măsele am înfulecat dintr-o 
strachină de uriaș I Și ce vin am băut 
atunci, ca-n legendarul han al Ancuței, 
din ulcioare de lut smălțuit! Pînă la urmă, 
mi s-a întimplat un lucru de rușine. Nu va 
duceți cu gîndul acolo, că nu m-am cher- 
chelit. Dar la plecare am finul morțiș să 
plătesc, deși gazdele au ținut sus și tare 
că asta „ar fi o jignire". Am prins un mo
ment prielnic și am strecurat în palma 
unuia dintre copii niște bani, apoi am ple
cat repegior către autobuz. Cînd a fost 
gata tocmai să plece autobuzul, numai ce 
m-am trezit cu omul la care fusesem în 
ospeție că vine fuga la mașină și zice în 
gura mare ca să nu-l rușinez și să iau ba
nii îndărăt.

Vă întreb și pe dumneavoastră : din ce 
zonă sufletească profundă vine acest 
atît de curat simț al ospitalității ? La ce 
universitate de etică și bun simț au învă
țat aceste ființe codul celor moi civili
zate dintre maniere ? Cine îi îndeamnă 
să păstreze curată și nefolosită cea mai 
frumoasă odaie a casei lor pentru dru
mețul pînă în ultima clipă necunoscut <■

Nu demult, cînd am avut nesperata 
cinste de a-i însoți și eu pe conducătorii 
de partid și de stat în regiunea Gaiafi, 
om rămas pur și simplu înmărmurit de 
emoție, de uimire, de mîndrie și de re
cunoștință, vuzînd mesele întinse în fața 
caselor, de-a lungul drumului, încărcate 
cu struguri, stacane cu vin, talere cu frip
turi, coșuri cu fructe și închinate ca un 
simbol al tradiționalei ospitalități roma
nești.

De cite ori trec pragul unei case ță
rănești și aud vorbele de întîmpinare 
„bucuroși de oaspeți", mi se pare că în 
această formulă de solemnitate simplă 
și adîncă răsună ecoul celor mai emoțio
nante viersuri din doinele și baladele 
noastre. In fața acestor oameni minu
nați, fruntea mea se descoperă smerită 
și îndrăgostită și nu mă sfiesc să mărtu
risesc că văd în ei pe cei mai eminenți 
dascăli de comportare și bună cuviință 
din cîți om întilnit și cunoscut în lungo 
mea învățătură la școala vieții.

PETRU VINTILA

Părinți!
Mai sînt cîteva zile pînă la 

începerea noului an școlar !
La magazinele COOPERA

TIVELOR DE CONSUM gă
siți IN ACESTE ZILE canti
tăți suficiente de UNIFOR
ME ȘCOLARE pentru băieți 
și fete.

Salariații pot cumpăra uni
forme școlare și cu PLATA 
1N RATE.

GRĂBIȚI-VĂ pentru a evi
ta aglomerația.

na%25c8%2599te..De


CIOBURI cu GHINION... ♦
♦

CIOBURI cu NOROC ♦
♦

Doctorul Radu Vpi- 
culescu de la Institu
tul de Microbiologic 
„Dr. I. Cantacuzino" 
din București, cerce
tează la microscopul 
electronic unele bac
terii și viruși dăună
tori sănătății omului

Lucrurile s-au petrecut cu mii de ani 
în urmă. Ecoul lor, purtat peste veacuri 
și milenii, se mai păstreaiă însă și as
tăzi...

Obosit de alergătură prin hățișuri in 
căutarea prăzii, vînătorul primitiv, mis
tuit de sete, se prăvălea și se adăpa ne
potolit, din apa unui lac, a unui rîu sau 
a unui pîrîiaș. Dar deoadată încremenea 
fixîndu-și privirea în oglinda apei. De 
acolo îl privea, la fel de atent, un chip. 
Se întreabă de unde a răsărit și schițează 
un gest. Cel din apă îl imită întoc
mai. Cine putea fi ? Primitivul socotea 
că-i același care-l părăsea în vis, pentru 
a încerca aventuri neasemuite, sau de 
care se despărțea definitiv la moarte. 
Și dacă cineva arunca, voit sau din în- 
tîmplare, o piatră în apă și-i tulbura fața 
liniștită, chipul „dublurei” se desfigura 
în tremurul undelor. Omul se ridica mî- 
nios și răzbunarea nu se lăsa mult aș
teptată. Gestul amintit era socotit de 
primitivul ce-și potolea setea, ca o inten
ție a celuilalt de vătămare a propriei 
sale persoane.

Printre ritualurile primitive un loc im
portant îl ocupa magia. Uneori acțiunile 
magice, sau vrăjitorești, urmăreau să 
provoace moartea sau îmbolnăvirea duș
manului, pedepsirea infidelității soției 
(sau soțului), necredința prietenilor, tră
darea etc. Cînd nu era cu putință acțiunea 
nemijlocită asupra celui ce trebuia pe
depsit, se recurgea la un ritual de vătă
mare simbolică a chipului lui, reprodus 
pe nisip. In ritmul dansurilor ritualice și 
al rostirii repetate a formulelor „tainice* 
se străpungea cu sulița sau săgeata de
senul, care „păstra" ceva din ființa o- 
mului, adică „dublura* lui. Aceeași con
vingere, de altfel, a determinat apariția 
idolatriei și a icoanelor de mai tîrziu — 
chipul cioplit sau pictat al divinităților 
era înzestrat cu puteri supranaturale ca 
și modelul imaginar reprodus. In religiile 
vechi și noi, distrugerea imaginii simbo
lice a divinității era socotită o profanare 
a divinității însăși.

Vechile credințe magice în parte au 
dispărut, dar ecoul lor se mai păstrează 
în forma unor supersitiții populare. Așa, 
de pildă, mai are o oarecare circulație 
(uneori se păstrează mecanic, pur for
mal) credința naivă că spargerea oglin
zii e un semn prevestitor de rele. Și a- 
ceasta pentru că o oglindă spartă nu mai 
poate reda imaginea corectă prin re
flectarea chipului. Faptul amintește de 
cazul expus mai sus, cînd deformarea 
„dublurii" putea realmente provoca 
ceartă, luptă sau chiar moarte. Deși în 
superstiția legată de spargerea oglinzii 
fondul propriu-zis al credinței primitive 
s-a șters, forma ei s-a păstrat întocmai.

★
Se string mesenii la banchetul de 

nuntă. Se ridică primul toast în cinstea 
mirelui și miresei, însoțit de urările o- 
bișnuite. Se golește paharul pînă la fund 
și deodată soacrele (atotștiutoare ca

Lucrurile s-au petrecut cu orice soacră) smulg din mina 
paharele și le aruncă, făcîndu-le 

„Cioburile aduc noroc I' — se 
toate părțile.

Uneori se recurge la aceeași 
pentru a scuza neîndemînarea

tinerilor 
zob...

aude din

replică 
i____  _ ____ vreunui
musafir care sparge o farfurie, un pahar 
sau pentru a preîntîmpina admonestarea

* ADEVAR Șl SUPERSTIȚIE *

din partea soțului cînd gospodina sparge 
la bucătărie un vraf de farfurii.

La unele mese, în înaltele cercuri no
biliare din trecut fieoare pahar golit era 
aruncat. Cite toasturi, atîtea rînduri de 
pahare. Astfel norocul era mai din plin 
„asigurat".

Deși obiceiul nu mai are astăzi decît 
o semnificație pur simbolică, el amin
tește totuși de o veche superstiție. E vor
ba de aceleași practici magice la care 
recurgeau primitivii, mai precis, de ma
gia neagră sau de vătămare.

♦ ♦ ♦ ♦

în scopul „vătămării' unui dușman era 
suficient să obții ceva cu care acesta a 
avut contact — un lucru gospodăresc, o- 
biect de îmbrăcăminte, sulița, urma pi
ciorului întipărită în nisip, fire de păr, 
unghii etc. Acestea se „vrăjeau" și apoi 
erau distruse, de cele mai multe ori prin 
ardere. întrucît ceva din ființa omului se 
„păstra* în lucrurile lui, procedura se con
sidera de efect (de altfel și în vrăjitoria 
„modernă' se mai păstrează această me
todă). în virtutea acestei credințe, primi
tivii erau foarte atenți ca lucrurile strict 
personale să nu cadă în mîini străine, 
pentru a nu fi folosite împotriva lor (și 
astăzi pe alocurea, de pildă, după piep- 
tănare unele femei iși string cu grijă pă

lilIAII
de prof. univ. 
Simion I. Pop

rul căzut și-l aruncă în foc pentru că „nu 
e bine" să-l arunci unde se nimerește).

In băutura din cupă se oglindește 
chipul meseanului. Dar chipul putea să ră- 
mînă și pe cupa însăși, iar cupa putea 
deveni obiect al procedeelor magice de 
vătămare. Pentru a evita orice neplă
cere, mesenii purtau cu ei cupele ; în caz 
că nu era posibil acest lucru, cupele 
folosite erau distruse. Deși aceste cre
dințe circulau în timpurile cînd abia mi
jeau zorii civilizației, ele constituie izvo
rul de inspirație al obiceiului simbolic 
amintit mai sus.

AURELIAN TACHE
lector universitar
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înaintași de teama

ai științei românești

personalitățile proe- 
ale gindirii social- 

:o și politice progre-

Printra 
mînente 
economici 
sista românești din secolul al 
XIX-lea un loc do frunte il 
ocepâ revoluționarul pașop
tist. omul de știința cu vederi 
înaintata, savantul agronom, 
profesoral erudit, economistul

30-
ei-

mi-
ea-
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••-I

pjsdixce și livrează
pe bază

fără repartiție:
de comandă fermă,

— tăvi model nr. 5 și 6
— coșuri tacîmuri
— joc construcții
— sandale de plajă
— produse din mase plastice pentru școlari 
—• penare, palete acuarele.

■ . A .. . .............. . ..................... 

șl publicistul da seamă. Ion 
lonescu do Ia Brad (1118-1891).

Dupâ terminare, cu cele 
mai mari distincții, a studiilor 
de specializare in Franța, 
unde a studiat agronomia și 
economia politică, avind o te
meinică pregătire profesiona
lă in cunoașterea tainelor ști
ințelor agricole șl economice, 
și-a consacrat cu patos În
treaga sa pricepere și activi
tate pentru dezvoltarea și În
florirea patriei, pe calea pro
gresului și civilizației.

Alături de Micolae Bălcescu 
și alți revoluționari pașop
tiști, a participat, cu înflăcă
rare, la înfăptuirea idealuri
lor revoluției din 1848 in Prin
cipatele Române.

Problema centrală, căreia 
Ion lonescu de la Brad i-a a- 
cordat întreaga sa activitate, 
a fost rezolvarea problemei 
agrare, în scopul îmbunătăți
rii soartei țăranilor, care — în 
vremea sa — erau clasa 
cială cea mai obidită și 
ploatată.

lonescu de la Brad n-a 
Btat numai ca țăranii să
pete pămint. ci a desfășurat 
o vastă activitate științifică 
de cercetare și popularizare 
a științelor agricole pentru a-i 
învăța pe țărani cum să lu
creze cil mai bine pămîntul. 
El a pus bazele științelor a- 
gricole in țara noastră și tot 
el este primul agronom cerce
tător care s-a ocupat de stu
dierea solului țârii noastre 
din punct de vedere al ferti
lității ; primul agrotehnician 
care a militat pentru introdu
cerea celor mai avansate me
tode agrotehnice în agricul
tură, pentru introducerea ma
șinilor agricole și a asola- 
mentelor raționale. A fost pri
mul experimentator român in 
agricultură, care a iniiințat 
multe pepiniere, ce se numă
rau printre primele in Europa. 
A introdus tot felul de plan
te și soiuri noi, experimenta
te in ferma sa de la Brad.

In domeniul economiei a- 
grare. Ion lonescu de la Brad 
a pus bazele științifice ale e- 
conomiei agrare în țara noas
tră. A fost primul economist 
care a aplicat metoda mono
grafică in studierea relațiilor 
sociale din agricultură, întoc
mind monografia a trei județe 
(Dorohoi. Putna și Mehedinți),

cii și cooperației agricole iu 
țara noastră.

In domeniul științei peda
gogice, Ion lonescu de la 
Brad a militat pentru scoate
rea țăranilor din robia nești- 
inței, ignoranței, pe care o 
considera robia cea mai grea. 
El a pus bazele științifice ale 
invățămintului agricol in țara 
noastră, călăuzit de idei pe
dagogice, progresiste, valo
roase.

Ion lonescu de la Brad a 
acordat o atenție deosebită 
rolului șl importanței aplică
rii științei in agricultură, rele- 
vind câ știința „no învață a 
produce plante, a crește vite 
cit se poate mai bine, spre a 
dobindi beneficiul cel mai 
mare cu cheltuiala cea mai 
mică*. El considera câ prin
cipiul călăuzitor al activității 
specialiștilor agricoli trebuie 
să fie legarea științei de prac
tică.

Ion lonescu de la Brad este 
primul zootehnist care, prin 
studiile și cercetările sale zo
otehnice, a răspindit concep
ția evoluționistă a dezvoltării 
și variabilității speciilor. El a 
demonstrat posibilitatea de 
dirijare a creșterii și dezvol
tării
lor, sub 
gimului 
lecțiune.

Pentru 
rioară a 
rii și a
Ion lonescu de la Brad a pre
conizat și militat pentru intro
ducerea mașinilor și uneltelor 
superioare in agricultură și 
pentru industrializarea produ
selor agricole.

Ideile mărețe pentru care a 
luptat savantul agronom și e- 
conomist de seamă. Ion lo
nescu, au fost acoperite de 
burghezi cu marama uitării; 
pentru a nu fi cunoscute de 
popor. Ele s-au Înfăptuit 
abia în zilele noastre, in con
dițiile revoluției socialiste, 
ciad odată cu instaurarea re
lațiilor de producție socialiste, 
locul țărănimii înrobite pe 
moșiile boierilor l-a luat țără
nimea cooperatistă, slăpînă 
pe pămint și pe roadele mun
cii ei. căreia statul socialist 
îl asigură toate posibilitățile 
să folosească cuceririle știin
ței și tehnicii înaintate, pentru 
avîntul continuu al agricultu
rii zi înflorirea patriei.

organismelor animale- 
influența chimiei, re- 
alimentar și prin se-

▼alorificarea supe- 
resurselor agricultu- 
produselor agricole.

A.



INSECTICIDE
Din cele mai vechi timpuri omul a 

observat că unele plante sălbatice sau 
cultivate conțin anumite substanțe care, 
prin proprietățile lor toxice și uneori 
numai prin mirosul lor, omoară sau 
îndepărtează insectele. De mai bine de 
190 de ani se cunoaște, de pildă, faptul 
că, dacă se stropesc culturile de varză 
ca o soluție apoasă concentrată prepa
rată din frunze de soc, plantele sînt 
apărate de atacul omizilor fluturelui de 
varză. La feb se cunoaște faptul că 
pulverizind plantele din seră (ali
mentare și cele de ornament) cu o 
soluție apoasă preparată din frun
ze de tutun, acestea sint apărate împo
triva atacului unor insecte dăunătoare 
cum ar fi puricii și păianjenii de plante, 
care pricinuiesc mari pagube.

Practica folosirii unor plante pentru 
a apăra alte plante de atacul insectelor 
este foarte veche. Astfel, in Caueaz și 
în Iran se întrebuințează de secole pire
trele (plante din familia eompozee în
rudite cu floarea-searelui, păpădia etc.), 
împotriva ploșnițelor. Se folosesc in 
acest scop florile bogate intr-o subs
tanță toxică.

Piretrele se întrebuințează și in alte 
țări ca Franța, Spania, Ameriea de Nord 
și Japonia. Există date publicate încă 
de pe la 1880 care arată eă astfel de 
plante se cultivau printre culturile de 
migdal și de măslin, tocmai în scopul 
de a îndepărta insectele vătămătoare.

Pe malul Mării Adriatice crește plan
ta denumită Pyrethrum dalmatica, din 
florile căreia localnicii prepară prafuri 
sau săpunuri, ori soluții care se între
buințează pentru distrugerea puricilor, 
ploșnițelor, muștelor, moliilor etc. Ex
tractele din aceste plante, sub formă de 
soluții alcoolice sau de emulsii, se folo
sesc de către localnici chiar in viticul
tură și în legumicultură. Prin stropirea 
acestor culturi cu asemenea extracte, 
plantele sint apărate împotriva insec
telor.

Cu toate că piretrele cresc și in țara 
noastră, unele in stare sălbatică și al
tele in stare cultivată ca plante de 
ornament, cunoscute in popor sub dife
rite denumiri (ealomfir, năprasnic, floa- 
rea-rainlui, tofănică, spiculețe, vericea) 
nu li s-a dat încă atenția cuvenită. 
Aceste plante, dacă ar fi mai iutii cer
cetate sub aspectul efectului lor în com
baterea insectelor dăunătoare, cred că 
ar aduce mari foloase legumicultorii și 
viticulturii, ba chiar pomiculturii. Ele 
ar putea fi cultivate în spațiile dintre 
culturi ori s-ar face stropiri cu soluții 
obținute din florile acestor plante. O- 
mul nu are de ce să se teamă. Substan
ța pe care o conțin aceste plante este 
toxică numai pentru insecte nu și pen
tru om sau animale eu singe cald.

Prof. dr. docent H. CHIRILEI 
Institutul agronomic „N. Băleescu** 

București
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Maqistrala
Izvarna — Craiova
a intrat în funcțiune

Fintîna Obedeanu din Craiova este astăzi monument istoric. Locuito
rii oiașului nu au uitat insă de timpurile cind sacagiii le aduceau apă de 
băut de la această fîntină, socotita pe atunci cel mai puternic izvor de 
alimentare cu ooo. Secole de-a rîndul Craiova a fost... înșelată.

în ultimii ani. ca urmare a dezvoltării orașului, s-au luat măsuri și 
pentru rezolvarea problemei alimentării cu apă, veste ce a fost primită 
cu multă bucurie de către locuitorii orașului. Astfel, a început construc
ția conductei prin care izvoarele de la Izvarna, aflate la poalele Carpa- 
•ilor meridionali, vor îndestula cu apă de băut populația Craiovei.

Inaugurcrea intrării în funcțiune a magistralei de apă Izvarna — Cra
iova o avut loc la 2 septembrie. Construcția este cea mai mare de acest 
gen din tara noastră și din Europa. Lungimea conductei-este de 117 km, 
iar diametrul interior un metru. Prin ea aleargă in fiecare secundă peste 
600 litri de apă spre orașul Craiova. In decurs de 24 de ore orașul pri
mește 51 840 000 litri de apă. In cea de a doua etapă, apropiată în timp, 
căderea gravitațională va fi înlocuită cu forțarea apei la 7 atmosfere cu 
ajutorul motopompelor In aceste condiții de presiune, prin secțiunea tu
burilor'va trece in fiecare secundă un debit de 1 360 litri.

La realizarea acestei conducte, constructorii au executat un volum 
uriaș de lucrări dintre core amintim : peste 1 200 000 m.c. de pomint 
escavat, nn-mtoreo a peste 22 mii tuburi premo și aproape 2 500 tone de 
confecții metolice ; au fost fortrile peste 100 de rîuri și mlaștini, în con
diții extrem de grele ; Gilortul, Valea Rea, Tismana, Valea Almăjului, 
Vîlcelele și alte locuri au solicitat nu numai eforturi deosebite din partea 
constructorilor, dar și soluții ingenioase. De-a lungul conductei au fost 
construite 9 cantoane și 3 districte de apă racordate la linia telefonică 
curentă iar pe traseul ei vor funcționa servomotoare și semnalizatoare 
automate. Construcția de la Izvarna, lungă de 38 m, destinată captării 
izvoarelor, va deveni și un punct de mare atracție pentru turiști, îmbo
gățind peisajul de o frumusețe neasemuită a ținutului respectiv.

. CAROL BORA
corespondent

PENTDU TOTIJ

Fără cuvinte
(„ABC“—Roma)

Sfinxul din masivul Bucegi
Foto: GH. VINȚILĂ

DE ICI...
• Primul „vinzător 

automat" a apărut in 
Egiptul antic. încă in 
anul 50 î.e.n. asemenea 
aparate automate au fost 
instalate pe străzile 
Alexandriei. Era sufici
ent să introduci in ele 
o mică monedă, pentru 
a primi imediat un pahar 
cu apă...

• Intr-o serie de țări 
din Europa de nord au 
fost create cluburi ale 
„giganților". Pentru a 
putea intra intr-un ase
menea club trebuie să ai 
o înălțime de cel puțin 
1,80 m. Primul club al 
„giganților" a fost des
chis la Copenhaga, cu 
cîțiva ani in urmă, fi se 
bucură de un mare suc
ces.

• Specialiștii in pro
blemele alimentare din 
Welles (Anglia) lucrează 
la obținerea unei noi 
compoziții a plinii, care 
să conțină un surplus 
de fier. Acest lucru a 
fost condiționat de fap
tul că, din cauza lipsei 
de fier in alimentație, 
o cincime din numărul 
femeilor din Anglia su
feră de anemie.

• La Muzeul poftelor 
din Praga se păstrează

peste 2 000 de mărci 
cehoslovace și 320 000 de 
mărci din diferite țări 
ale lumii. Muzeul a fost 
creat in decembrie 1918, 
in cinstea apariției pri
mei mărci naționale.

• In urma unor săpă
turi efectuate in apro
piere de Odesa au fost 
descoperite patine con
fecționate din os de cal, 
datind, după cum s-a 
putut aprecia, din anul 
1300 înaintea erei noas
tre.

• Numărul focilor de 
pe glob a crescut consi
derabil în ultimul timp. 
Numai in Marea Caspică 
trăiesc, potrivit calcule-

DE COLO...
lor oamenilor de știință, 
pină la un minon de 
foci. In Antarctida, nu
mărul lor sporește a- 
nual cu 35 000.

• La San Francisco 
(S.U.A.) a fost abrogată, 
recent, o lege care da
tează de 150 de ani și 
potrivit căreia proprie
tarul unei curse de șoa
reci era obligat să aibă 
permis de vinătoare.

• In timpul luptelor 
maritime, grecii antici 
catapultau pe vasele 
inamice oale cu șerpi 
veninoși și scorpioni. 
Acest lucru provoca 
panică în rîndul dușma
nilor.

Un nobil francez, ducele de 
Duras, văzînd mtir-o zâ pe 
Descartes mîncînd trufandale, 
îi zise în batjocură :

— Cum, și filozofii mănîncă 
lucruri aitît de bune ?

— De ce nu ? — îi răspunse 
Descartes — îți închipui poate 
că ixrtura a creat lucruri deli
cioase numai pentru proști ?

Un străin vizita odată un orășel.
— în acest oraș nu s-a născut nici un om 

mare ? — întrebă el ghidul.
— Nu — răspunse acesta —, numai copii

mici. *
— Dragul meu — se adresă un filozof unui 

cunoscut —. te-ai gindit vreodată la faptul 
că viața e scurtă și moartea este inevitabilă ?

— Dacă m-am gîndit?!. — îi răspunse 
acesta. Nici nu știi cît mă gîndeec eu la acest 
lucru I Doar sint agent de asigurare.

LA 7 500 METRI ÎNĂLȚIME

Curiozități
După datele culese de oamenii de știință 

care studiază diferitele viețuitoare de pe 
pămînt rezultă că păsările trăiesc in munți 
pină la înălțimea de cel mult 4 500 metri. 
La 6 000 metri înălțime mai pot fi găsiți 
fluturi. De aici în sus nu mai trăiesc 
decît păianjenii, care se găsesc chiar la 
înălțimea de 1500 metri, hrănindu-se cu 
insectele aduse aici de vint.

FLORI CARE PROVOACĂ INCENDII
Intr-o pădure din India a izbucnit un incendiu. Pădurea a 

luat foc din mai multe locuri deodată. Mult timp n-a putut Și 
găsit vinovatul. In cele din urmă, un bătrin pădurar a spus că 
pădurea a luat foc din vina... unei flori mici, mirositoare. Ancheta
torul a luat, la început, drept o glumă cuvintele pădurarului. 
Totuși, cercetările din laborator au confirmat „vinovăția" plantei. 
Tulpinele, frunzele și florile acestei plante sint foarte bogate 
în uleiuri eterice care se aprind ușor în timpul căldurilor și 
pot pricinui mari incendii.
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La agențiile Loto-Pronosport, coo
perative, tutungerii, magazine O.C.L. 
și vinzătorii volanți, pe întreg cu
prinsul țării, amatorii de surprize 
pot să-și procure, achitind suma de 
6 lei sau 3 lei, lozuri in plic. Cu suma 
de 6 lei se pot procura lozuri din 
seriile speciale la care se pot cîștiga 
autoturisme de diferite mărci fi ca
pacități — Renault 10 Major, Mosk- 
vici 408, Wartburg 312/1, Fiat 850, 
Wartburg Lux și Trabant 601 — pre
cum și diferite obiecte ca : televi
zoare, aparate radio ș.a. Cu suma de 
3 lei se pot procura lozuri din seriile 
obișnuite, la care se pot obține cîști- 
guri in bani de cite 20 000 lei. 10 CO0 
lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 1 000 lei, 500 iei, 
200 lei, 100 lei ș.a. Autoturismele,

cîștigurile în obiecte și cîștigurile în 
bani se eliberează imediat la prezen
tarea lozului ciștigător. Desigur, este 
o frumoasă surpriză ca achitind 
suma de 6 lei să iei un loz în plic și 
desfictndu-l să poți citi „Autoturism 
Renault 10 Major" sau „Autoturism 
Wartburg Lux".

De la începutul anului și pină a- 
cum, un număr de 170 participanți — 
răspindiți în întreaga țară — au a- 
vut surpriza să ciștige autoturisme, 
în posesia cărora au intrat imediat, 
iar alți participanți au obținut cîști- 
guri de cite 20 000 lei și 10 000 lei. 
De altfel, la sediul Administrației 
de Stat Lato-Pronosport se prezintă 
zilnic participanți care își ridică 
premiile obținute la loz în plic.
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Desene de T. PALL

M-a rugat cineva sa rezolv o pro
blemă. Vă mărturisesc că nu am re
ușit. Ce-i drept nu eram eu tare la 
aritmetica nici în școală. Dar ascultați 
care este problema :

„Dacă la 1730 mai adăugăm 2850 
cum facem ca din 1 730 să rămină 2 ?* 
Simplu 1 O li, dar eu nu mă pricep. Am 
apelat la un profesor de matematică 
și a ridicat din umeri. M-am dus cu 
problema la un asistent, la un profesor 
universitar. Toți s-au uitat la mine zîm- 
bind compătimitor și mi-au indicat a- 
dresa unui doctor de boli nervoase. 
Acesta mi-a dat un concediu și mi-a 
recomandat să mă duc undeva să mă 
odihnesc, preferabil intr-o regiune de 
dealuri.

Și am plecat in comuna Mareș. Dea
luri, aer curat. Toată ziua mă plimbam. 
Am ajuns și intr-un loc frumos denumit 
Coasta Fîntînii. Sute de pruni îmi o- 
tereau umbra lor. Dar dintre toți nu
mai doi erau mai împliniți, cu roade. 
Restul — tinerei. Nu am înțeles cum de 
e posibil ca dintr-o livadă numai doi 
pruni să rodească bine. Am cerut 
lămuriri și le-am căpătat.

In 1961 s-au plantat aici, pe o su
prafață de 8,5 ha, 1730 pruni. Dar. BnFlOT T jrp. 7T 
locul nici nu a fost îngrijit și nici puf 
sub pază. Au intrat vitele, au ronțăit, | X X'X
care ce-a vrut și prunii s-au uscat. 
Cum se usca un prun era tăiat și în
locuit. Așa se face că între anii 1962 
și 1966, cooperativa agricolă, tot um- 
plînd golurile, a mai plantat 2 850 de 
pruni. Deci pe un loc unde fuseseră 
1730 de pruni s-au mai pus incă 2850 „ 
de pruni fără ca cifra inițială să se 
mărească. Iar dintre veterani au mai 6 
rămas în picioare doar doi pomi. Greu I 
de crezut dar adevărat. Căutam 
să înțeleg și simțeam că mă apucă 
mai râu durerea de cap.

Uite unde mi-am găsit eu să vin să 
mă vindec de astenie. Și toate astea 
din cauza blestematei de probleme : 
1730 | 2850 = 2. Dar stați, cam așa s-au 
petrecut lucrurile și cu livada din Ma
reș. înseamnă că Imposibilul este totuși 
posibil. Deci nu eu trebuia stă mă caut 
la medic.

Stă și se miră Ilinca Iova, 
bibliotecara din comuna Cîi- 
neni: ..oare de ce n-or fi ve
nind oamenii la manifestările 
cu cartea ?“ La o recenzie erau 
în sală 17 oameni, la un sim
pozion — 11, iar la o seară li
terară doar 6-

Dacă o merge tot așa. se va 
ține un montaj literar numai 
de dragul scaunelor. Ilinca
Iova stă și se miră. Se miră 
și iar stă. Ea își face datoria și 
pregătește manifestarea... Dar 
că ar trebui anunțați și oame
nii, nu s-a gîndit.

La Cîineni, activitatea cultu
rală se desfășoară în cel mai 
deplin anonimat. Nici o popu
larizare. nici un afiș. Biblioteca 
nu are pe ușă anunțul în care 
să se specifice orele de funcțio
nare.

Cine vrea să participe la ma
nifestările culturale n-are decît 
să ghicească : unde ? cînd ? 
ce ? Activiștii culturali sînt de 
o discreție absolută. '

UNDE PLECI 
$1 UNDE AJUNGI

Alexandru Tudor din comună- 
Băbana a venit la oraș să se în- 
tîlnească cu prietenul său Ion Sa
vin din Pitești. Unde să schimbe 
ei o vorbă ? Hai. la bufet. Nu se 
știe precis cît au băut, dar se știe 
ce : și-au băut mințile. Ieșind în 
stradă, pe drumul lor împleticit 
au început să se lege de oameni, 
să acosteze femei, să dea cu pie- 

acestor 
Tudor 

se în-

tre în mașini. Datorită 
preocupări. Alexandru 
„n-a mai avut timp" să 
toarcă în comună. Rudele și prie
tenii sînt anunțați pe această cale 
că nu trebuie să*și facă griji.’ 
Tudor ,.e bine". O să se întoarcă 
în comună, dar o să cam întîrzie. 
Doi ani.

Pagină redactată 
de ANDREI CROITORU

CÎIf l'IJIIN

IN REGIUNEA ARGEȘ

MUZEUL

Anul trecut, în comuna Bradu 
de Jos a început construcția unei 
magazii care pînă în octombrie 
trebuia terminată. Insă la data 
programată pentru inaugurare 
era turnată numai fundația. Anul 
acesta, jumătate din magazie a 
fost ridicată pînă la centură, 
încet, încet departe ajungi. Și la 
Bradu se va ajunge departe cu a- 
ceastă construcție. Probabil prin 
anul 1970.

LUCRURILOR
INUTILIZABILE

M-om dus deunăzi să-mi vizitez un 
prieten din comuna Moșoaia, pe care 
nu-l mai văzusem de o bună bucată de 
vreme. După ce i-am vizitat gospodăria 
nu m-am putut abține să nu-i reproșez :

— Nu ești deloc chibzuit. Arunci banii 
pe fereastră. Ai un aparat de radio 
foarte bun. De ce ai mai cumpărat încă 
unul ? Le folosești pe amîndouă ?

— Parcă la C.A.P. sînt folosite am
bele bascule ?

— Nu înțeleg.
— Stai să-fi explic. Cooperativa avea 

o basculă mare, de 10 tone, dar în 1963 
a mai cumpărat una. S-au dat pe ea 
9 696 lei și acum zace în magazie. Ce 
contează un aparat de radio pe lîngă o 
basculă !

— Dar de aparat de ras electric ce 
nevoie aveai ? Văd că-i ruginit; în
seamnă că nu-l folosești.

— L-am experimentat și nu merge. Ca 
și cu semănătoarea de porumb cumpă
rată de C.A.P. în urmă cu doi ani. S-au 
cheltuit 3214 lei, s-a experimentat și s-a 
constatat că din cauza terenului în pantă 
nu e utilizabilă. Acum zace.

— La tot ce-ți spun, îi dai zor cu exem
plul cooperativei. Cele două garaje pe 
care ți le-ai construit în curte ce rost au. 
că n-ai nici măcar o bicicletă ?

— Poate îmi iau. Că și cei de la co
operativă au gîndit la fel. La noi nu se 
cultivă rădăcinoase, dar poate o să se 
cultive. Au cumpărat încă din 1964 două 
tocătoare pentru rădăcinoase. Au investit 
5 305 lei și acum așteaptă să vină vre
mea rădăcinoaselor.

— Dintre tot ce ți-ai luat, singurul 
lucru util mi se pare baia. Dar acum ce 
faci — distrugi casa ca să-i faci insta
lația ?

— Nici cei de la cooperativă, cînd au 
făcut grajdul nu i-au pus o linie de de- 
covil și totuși au cumpărat după aceea 
un vagonet. Și la urma urmei, ce mă tot 
cicălești ? Cei de la C.A.P. au cheltuit 
25905 lei pe tot felul de lucruri pe care 
nu le folosesc ți nu s-a găsit cineva să-i 
întrebe.

Chiar așa — de ce nu-i întreabă ? Cel 
puțin să li se dea ideea de a deschide 
un muzeu al lucrurilor inutilizabile. 
Dacă pun și taxă de intrare, în cîteva se
cole îsi scot banii.
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