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„Sărbătorind două decenii de la instau rarea republicii — împlinirea uneia din 
cele mai arzătoare aspirații ale forțelor progresiste din istoria modernă a României 
— poporul a făcut bilanțul epocii glorioase a socialismului. Mîndru de ceea ce a în
făptuit cu mintea și cu brațele sale, el priv ește înainte cu optimism, scrutează cu în
credere și entuziasm ziua de mîine, și mai măreață, a patriei noastre socialiste".

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la pos
turile de radio și televiziune cu prilejul Anului Nou).

NUMĂRUL

1
(1045).

ANUL 71
SERIA II

Joi 4 I 1968

8 pag- 25 bani

MIHAI BEH1UC

Republica 1

Republica ! — Dar înainte cite 
Cohorte lungi de veacuri mohorite... 
Imperii, avalanșă de navale, 
Stăpini străini, vr-un turc or vr-un habsburg. 
Cu singerosul lor prelung amurg 
Străfulgerări apoi de mari răscoale. 
Cu Doja, Horea, Tudor ori cu Iancu, 
Apoi războaie de ai tăi departe. 
Ca să plătești, fără să știi, cu moarte. 
Din casele de fier Închise, teancul 
Bacnotelor și aurul grămadă — 
Cei chinuiți să-I scoată din pămint ■ 
Cu truda lor, chemați erau să cadă.
Și veac de veac, mormint peste mormint. 
Așa ne-am semănat cu oseminte 
Și singe drumul nostru inainte. 
Doinind mereu cu dor și jale vatra, 
Luptindu-ne Ia Plevna ori în Tatra, 
Visîndu-ne pe-ntinsul țării frați, 
Da Dunăre, pe Crișuri, la Carpați. 
Ni-i neamul răbduriu și vrea doar pace. 
Dar nici ca ursul nu-i place să joace. 
Și vrea, de cînd se știe, doar dreptate 
Și munca răsplătită cum se cade. 
Eram ajunși Ia marginea râstriștei 
Și trebuia să-i pună comuniștii 
Odată capăt ! Și cu ei poporul 
De n-o fi altfel chip, și cu toporul ! 
Noi sacrificii, valuri noi de singe. 
Celor în viață pieptul li se strînge 
Și azi de cite-au fost ! Dar am învins 
Dușmani și foame.

v,‘.

(.'impui era nins . 
Așa cum e și-acuma bunăoară, 
Și așteptai înfrigurată, țară. 
Să vezi cum ai în primăvară spice 
Să-i dai, cînd lanul va să se ridice. 
Și cui din fabrici și pzine sporul 
li va umplea de bucurii pridvorul. 
Republica! Ea trebuia să vină 
Și-acuma iat-o tinără, senină, 
Ca o mireasă-n albul ei veșmînt 
Ce ni-1 aduc nămeții pe pămint. 
Și mîndrii ani is numai douăzeci 
De cînd ea se născu-n decembrie, sumbră 
Cu zile, cercuri strimte, tot mai reci — 
Un an murea, dar începea o eră!

sieră.

Cădeți, voi dalbe flori, pe sinul țării, 
Nălțați-vă, uzine.-n slava zării 
Cu flamuri de scintei îmbujorate 
Prin vălătuci de fum peste cetate : 
Dreptatea muncii-nfipse aicea steagul, 
Să-i calce vieții omenia pragul.
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REÎNVIEREA 
UNEI VECHI 
tradiții 
A ȘCOLII 
NOASTRE

Una din condițiile existenței și 
afirmării unei formații artistice 
de amatori este, fără indoială, și 
costumația. Dacă la orașe această 
problemă se rezolvă mai ușor, 
acolo echipele dispunind de fon
duri mai mari pentru procurarea 
costumelor necesare, in mediul 
rural ea dă uneori destulă bătaie 
de cap activiștilor culturali. Lipsa 
unei costumații adecvate Împie
dică uneori promovarea formații
lor la concursuri, ceea ce poate 
duce apoi chiar la destrămarea 
lor. In zonele folclorice unde 
există un port popular, membrii 
formațiilor artistice imbracă cos
tumul pe care și-I confecționează 
singuri sau cu ajutorul mamelor, 
soțiilor, surorilor. Dar activitatea 
culturală se cere și in localitățile 
unde nu există un port popular, 
iar anumite programe impun 
folosirea costumației naționale în 
lipsa căreia nu se poate concepe 
executarea unui dans popular, a 
unui montaj literar-muzical etc. 
Această costumație se impune 
firește nu numai pentru echipele 
artistice ale căminelor culturale, 
ci și în activitatea organizațiilor 
de pionieri. Se pune întrebarea : 
cum putem evita neajunsurile pri
cinuite de lipsa costumelor ? Înce
putul cred că trebuie să pornească 
din școală.

In satul meu, ca și în multe 
altele, se impămintenise un fru
mos obicei, acela de a iniția pe 
tete încă din primele clase pri
mare in arta cusăturilor, astfel 
că, la absolvirea școlii, ele își 
lucrau cu destulă indeminare cos
tumul național pe care-1 expuneau 
cu mindrie la expoziția de sfîrșit 
de an. învățătoarele noastre, în 
școlile pedagogice, erau introduse 
in arta confecționării costumului 
popular. Ce să mai zic de serile 
de iarnă, cind fete și neveste 
veneau la școală unde, sub în
drumarea învățătoarei, lucrau 
costume populare inspirindu-se 
la îmbinarea motivelor din albu
mul de modele anume alcătuit al 
dăscăliței. In această privință, imi 
vine in minte cunoscuta poezie 
a lui O. Goga Dăscălița in care 
poetul imortalizează osirdia învă
țătoarei de odinioară : Și fete vin 
să le-nflorești altița 1 La pragul 
tău e plină ulicioara...

De ce n-am reinvia această 
frumoasă tradiție ? N-ar mai tre
bui să alergăm, la anumite ocazii, 
după costume cu împrumut. Avem 
acum materiale suficiente, ieftine 
căci sint pline magazinele de tex
tile. Avem și profesoare și învă
țătoare de îndeletniciri practice; 
Să învățăm deci pe tinerele fete 
străvechea artă a cusăturilor, 
să-și confecționeze singure cos
tumul popular atit de sărbătoresc 
și atît de necesar la multiplele 
noastre manifestări culturale. Să 
atragem pe toate mamele și fetele 
din sate in această acțiune care 
are nu numai o latură practică, 
ci și una educativă intrucît păs
trarea costumului popular este o 
datorie patriotică.

Prof. MIHAI SĂLAJ
comuna Seini — Bala Mare

Costum femeiesc din comuna Margău-Huedin, executat de Maria Panea
Foto : GII. V1NȚ1LA

„PERINIȚA"
Vorbe din popor 

și tîlcurile lor
Cuvîntul harță, care intră în expresia a se lua 

la harță, a dobîndit și un alt sens pe lingă cel 
din vechime.

Așa cum rezultă din însăși poezia populară — 
depozitară a graiului din străbuni — și, nu mai 
puțin, din textele scriitorilor noștri clasici mai 
de demult, a hărțui și harță aveau un sens special 
față de cel cu care cuvintele amintite sint folo
site în vremea noastră. A hărțui însemna : a nu 
da pace unui adversar, a nu slăbi deloc inamicul, 
iar harță avea înțelesul de încăierare între avant- 
gărzi sau între mici detașamente, cuvîntul circu- 
lînd, deci, cu valoarea unui termen militar.

In scrisorile sale cu caracter istoric, Nicolae 
Bălcescu recurge deseori la verbul a hărțui și la 
substantivul harță, care apare în expresia a da 
harță vrăjmașului : „(Românii) începură a se 
hărțui zi și noapte cu dușmanul" și : „Mihai, 
ce se aflase mereu la avantgardă, porni iute 
înainte cu românii săi ca să deie harță vrăjma
șului și să-1 împiedice a trece podul".

Spuneam că și în poezia noastră, populară, cu
vîntul harță, a trecut cu înțelesul amintit. într-o 
veche baladă, culeasă de Vasile Alecsandri, pot 
fi întîlnite și stihurile :

„Hai la harță voinicească 
Și la gioacă războiască".

Dar, cu timpul, atît a hărțui, cit și harță și-au 
restrîns înțelesul, ajungînd astăzi să însemne — 
verbul : a șicana, a necăji in tot chipul pe cineva, 
iar substantivul : ceartă, gilceavă, sfadă. Iată-i 
acestuia din urmă prezența în următorul pasaj 
desprins din Nada Florilor de Mihail Sadoveanu : 
„A îndrăznit să se ieie la harță cu unul din băie- 
tanii cei de la școală".

fi N. MIHÂESCU

(36 cîntece populare 
românești)

Pornind de la nevoia 
asigurării repertoriului 
elevilor școlilor de artă 
populară, ținînd seama 
de necesitatea continuei 
împrospătări a pieselor 
abordate de artiștii a- 
matori, compozitorii 
Mișu lancu și Eugen 
Teger au avut lăudabila 
inițiativă de a publica 
în Editura Muzicală o 
amplă și riguros tran
scrisă culegere de cîn
tece românești.

Intitulată „Perinifa" 
culegerea reușește să o- 
fere artiștilor amatori, 
într-o bogată și suges
tivă armonizare, 36 din 
cele mai remarcabile 
valori ale folclorului 
muzical românesc din
tre care amintim pie
sele „Citu-i Maramu- 
reșu", „Dunăre, Du
năre", „Dealu-i deal și 
valea-i vale", ,,Cîntecul 
fusului", „Tot pe drum", 
„Vin ciobanii de la 
munte", „Ionel, sprin- 
cene-nalte", „Jieneasca 
din Brădeni", ,,Ca la noi 
la Fălticeni", „M-am 
jurat de mii de ori", „Eu 
sint Barbu Dăutaru" etc. 
etc.

Cu totul remarcabil 
este faptul că autorii au 
integrat în volum aceste 
piese în ordinea prefe
rințelor publicului ex
primate ani în șir sec
ției de muzică populară 
a Radioteleviziunii.

Mă aflam cu cităva vreme in urmă 
în comuna Cața de lingă Rupea. In 
acea zi, la căminul cultural, nu era 
programată nici o manifestare și nici 
vreo repetiție a unei formații artistice. 
Și totuși lăcașul de cultură al satului 
era plin de tineri.

Intr-o încăpere se juca șah și remy, 
intr-alta ping-pong, iar intr-un loc mai 
liniștit cîțiva băieți și fete își concepeau 
recenziile pentru un concurs inițiat de 
cinematograful și biblioteca comunală 
despre unele filme prezentate în loca
litate.

Tinerii pe care i-am intîlnit la cămin 
mi-au mărturisit cit de mult apreciază 
aceste activități, cu cită plăcere vin la 
căminul cultural unde li se oferă zi de 
zi posibilități de distracții și destindere.

Atracția activităților de club se expli
că prin mijloacele multiple puse la dis
poziția tinerilor din comună pentru a 
se distra, a-și dezvolta indeminarea și 
a-și lărgi orizontul de cultură.

Căminul cultural din Cața dispune, 
de cîțiva ani, nu numai de jocuri de șah, 
mese de ping-pong, ci și de o discotecă 
cu circa 100 de discuri de muzică popu
lară și cultă, de cîteva jocuri distractive 
foarte instructive, de picup, magneto
fon și televizor.

De la o partidă de șah pină la audiția 
unui cîntec preferat, tinerii pot să alea
gă, dintr-o gamă largă de preocupări, 
pe cele mai plăcute și mai adecvate lor. 
In cadrul activităților de club, la Cața, 
s-au încetățenit mai de mult și unele 
audiții muzicale urmate de explicații 
date de profesoara de muzică sau de di
rijor, despre viața și creația compozito
rului respectiv. Asemenea audiții-lecții 
s-au ținut despre Ciprian Porumbescu, 
George Enescu ș.a.

Activitatea de club, poate mai puțin 
spectaculoasă decit alte manifestări, 
constituie totuși o latură însemnată a 
muncii cultural-distractive, o necesitate 
stringentă in satul nostru contemporan 
Dacă este bine organizat, clubul cămi
nului antrenează pe tineri la manifes
tările lui, fiind totodată un imbold, un 
punct de pornire spre preocupări și 
îndeletniciri dintre cele mai frumoase. 
In comuna Tiream, raionul Cărei, tinerii 
au la indemină albume, confecționate 
de biblioteca comunală, cu modele, 
scheme și descrierea unor aparate ce 
se pot confecționa ușor. Unii dintre 
ei au și realizat, pe baza acestora, prese 
de legat cărți, planoare in miniatură și 
chiar un aparat de radio. Nu s-ar putea 
lărgi oare această preocupare și orga
niza aici un cerc al tinerilor pasionați 
pentru tehnică ? Nu s-ar putea oare 
lărgi activitatea de club, care in multe 
sate se rezumă deocamdată la șah, remy 
sau tenis de masă, și cu alte îndeletni
ciri care pasionează pe tineri? Ne gindim 
la inițierea tinerilor in diferite domenii 
ale artei populare, la preocuparea de 
a le transmite meșteșugul incrustării 
în lemn, arta cusăturilor populare, pen
tru fete etc. sau de a organiza, unde 
există posibilități, cercuri de filatelie 
sau chiar de foto.

înzestrarea din ce în ce mai bună a 
căminelor culturale cu mijloace audio
vizuale moderne: radio, picup, magne
tofon și îndeosebi cu televizoare, a creat 
largi posibilități de a face mai atrac
tive activitățile de club și de a le folosi 
pentru educația muzicală și estetică a 
tinerilor. In multe locuri, vizionările 
emisiunilor pe micul ecran au loc cu 
participarea unor cadre didactice și sint 
urmate de discuții. In comuna Bonțida, 
raionul Gherla, și la Ileanda din raio
nul Dej formațiile de teatru împreună 
cu alți tineri vizionează cu regularitate 
piesele de teatru transmise pe micul 
ecran și pe urmă discută pe marginea 
lor. Asemenea vizionări și discuții tre
zesc interesul tinerilor pentru activita
tea artistică și de multe ori din rînduri- 
le lor se recrutează interpreți ai diferi
telor formații.

Lăcașul de cultură al satului trebuie 
să aibă ușile deschise permanent pen
tru cei ce doresc să petreacă timpul 
lor liber fn mod util și plăcut. Activi
tățile de club oferă un bun prilej pen
tru satisfacerea acestor cerințe ale ti
nerilor și ale altor categorii de oameni.

I. RADU
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LA ÎNCEPUT DE AN
Anul 1967 s-a încheiat cu marea săr

bătoare, închinată împlinirii a douăzeci 
de ani de la proclamarea Republicii, de 
la acel „divorț decent și elegant" dintre 
popor și monarhie.

Cu cîteva zile mai înainte s-au desfă
șurat lucrările Marii Adunări Naționale, 
cu care prilej s-au adoptat legi de mare 
însemnătate pentru mersul înainte al 
Patriei noastre.

Așa au fost prezentate, discutate și 
aprobate „Legea privind unele măsuri 
de perfecționare a conducerii și planifi
cării economiei naționale", „Legea pen
tru adoptarea planului de stat al econo
miei naționale pe anul 1968”, „Legea 
pentru adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1968", „Legea privind concediul de 
odihnă al angajaților", apoi „Legea pri
vind amnistierea unor infracțiuni, gra
țierea și reducerea unor pedepse", pre
cum și alte legi.

Priveam atunci înapoi la cele două
sprezece luni, ale anului 1967, dar pri
veam și peste cei douăzeci de ani, care 
încoronau munca și strădaniile unui po
por care se eliberase cu două decenii în 
urmă, de ultimii reprezentanți ai unei 
stăpiniri străine și nedrepte.

Cu acel prilej țara afla că producția 
industrială crescuse în 1967 cu 13,3 la 
sută față de cea a anului 1966, că în 
cursul anului care se încheia a conti
nuat aplicarea măsurilor de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, a bazei ei 
tehnice, mecanizarea și chimizarea pă- 
trunzind tot mai adine o dată cu extin
derea lucrărilor de hidroameliorații. Re
colta de cereale a fost de 13 milioane 
600 de mii de tone.

Pe baza acestor rezultate obținute în 
agricultură au crescut veniturile țărăni
mii și începind cu acest an s-a introdus 
sistemul de pensionare a țăranilor coo
peratori. O simplă lectură a legilor a- 
doptate cu prilejul acestei ultime sesiuni 
a Marii Adunări Naționale ne va dezvă
lui și direcțiile principale în care se vor 
îndrepta în anul acesta eforturile po
porului nostru, pe calea deschisă de 
Congresul al IX-lea al Partidului. Ceea 
ce se desprinde în primul rînd din citi
rea cifrelor prevăzute în legea pentru 
adoptarea planului de stat al economi
ei naționale pe anul 1968 este faptul că 
dezvoltarea economică prevăzută în pla
nul cincinal se intensifică într-un ritm 
mai accentuat. Astfel, producția planifi

cată pentru anul acesta este cu aproape 
22 miliarde lei mai mare decit cea rea
lizată în 1967 și întrece cu 5,7 miliarde 
lei nivelul prevăzut în planul cincinal. 
Așadar vom merge mai repede decit am 
prevăzut, vom produce mai mult decit 
am socotit la început. Socotelile noas
tre de acasă se potrivesc cu cele din 
tîrg. Vom putea așadar să grăbim rit
mul dezvoltării economiei noastre na
ționale. Se vor dezvolta în special acele 
sectoare ale economiei naționale, care 
sint hotăritoare pentru mersul înainte 
al tuturor celorlalte. Astfel producția de 
energie electrică va ajunge la sfirșitul 
anului acesta la 28 miliarde kw/h., iar 
puterea instalată în centralele electrice 
va ajunge la circa 5 200 M.W. Este su
ficient să comparăm aceste cifre ale a- 
nului 1968, cu cifrele anului 1950 (doar 
740 M.W.). Cită distanță numai in 18 ani.

Un alt sector care va cunoaște o dez
voltare mai accentuată va fi acela al 
bazei de metal a țării : oțelul și metalele 
neferoase. Vom realiza anul acesta 4,9 
milioane tone de oțel și aproape 3,4 mi
lioane tone de laminate finite.

In România de dinainte de război în 
1938 se produceau doar 284 mii tone de 
oțel.

Și producția bunurilor de larg consum 
va cunoaște o dezvoltare simțitoare, 
fiind cu 2,3 miliarde Iei mai mare de
cit nivelul stabilit pentru anul 1968 în 
cincinal, uimind a fi fabricate impor
tante cantități suplimentare de țesături, 
tricotaje, confecții, încălțăminte și alte 
produse.

Anul acesta, statul va continua efor
turile sale pentru lărgirea și dezvolta
rea bazei tehnice materiale a agricultu
rii, care va fi dotată cu peste 8 700 trac
toare, 7 800 combine de cereale, 2 900 
semănători precum și cu alte mașini a- 
gricole. Se va începe fabricarea în țară 
a primelor tractoare pentru mecaniza
rea legumiculturii, viticulturii și pomi- 
culturii. Cantitățile de îngrășăminte 
chimice ce vor fi livrate agriculturii vor 
fi in anul acesta cu 26 la sută mai mari 
decit în anul trecut. Suprafața amenaja
tă pentru irigare va ajunge la sfirșitul 
anului acesta la 600 000 hectare.

Toate aceste măsuri, și mai ales o 
bună organizare și conducere a procese
lor de producție in întreprinderile agri
cole de stat și în cooperativele agricole 
de producție vor face posibilă obținerea 
in 1968 — in condiții climatice normale 
— a unei producții globale cu 1,8 mi

liarde lei mai mare decit limita stabi
lită pentru acest an în cincinal : produc
ția de cereale urmind să atingă 5 380 000 
tone griu și secară, 7 950 000 tone po
rumb, 4 milioane tone sfeclă de zahăr, 
783 000 tone floarea soarelui, 3 350 000 
tone cartofi, 3 080 000 tone legume, 
2 562 000 tone fructe și striguri, 34 mili
oane hectolitri lapte etc.

Dezvoltarea aceasta a producției in
dustriale și agricole a țării, scăderea 
cheltuielilor de producție pentru fieca
re tona de oțel, pentru fiecare pereche 
de încălțăminte, pentru fiecare tonă 
de griu sau hectolitru de lapte 
produs, scăderea cheltuielilor materiale 
și creșterea eficienței economice genera
le va duce la creșterea venitului națio
nal cu 8,6 la sută. Aceasta va permite 
o creștere a fondurilor ce se vor afecta 
pentru acumulare, pe de-o parte, cit și 
majorarea fondului de consum cu cir
ca două miliarde lei peste nivelul stabi
lit in cincinal, fapt care duce la crește
rea resurselor pentru ridicarea nivelu
lui de trai. O dată cu creșterea produc

Fertilizarea ogoarelor cu îngrășăminte chimice, la C.A.P. Ciuperceni — Tr. Mă
gurele

ției agricole va fi posibilă sporirea veni
turilor reale ale țărănimii, socotite pe o 
persoană, cu aproximativ 5,5 la sută.

Vinzările de mărfuri din comerțul so
cialist vor crește anul acesta față de a- 
nul trecut cu 6,5 miliarde lei. Fonduri 
noi sînt prevăzute pentru extinderea ba
zei tehnico-materiale a învățămintului, 
artei și culturii, ocrotirii sănătății, con- 
tinuindu-se acțiunea de electrificare a 
satelor astfel ca la sfirșitul anului aces
ta să fie electrificate peste două treimi 
din satele țării.

O scurtă și sumară trecere în revistă 
a principalelor obiective ale anului care 
a început, ca și bilanțul încurajator al 
realizărilor celor două decenii ale Re
publicii noastre, ne dau sentimentul u- 
nei încrederi nestrămutate intr-un an, 
care se anunță bogat în realizări, simță- 
mîntul unei certitudini de nezdrunci
nat, într-un viitor care se arată din ce 
în ce mai luminos pentru poporul nos
tru și din ce în ce mai aproape.

CONSTANTIN PRISNEA

SATUL TAU,
CASA TA

Revenim în rîndurile de mai jos asupra unui subiect 
oglindit in dese rinduri in paginile gazetei : grija jață de sa
tul natal ți modul in care ea se manifestă. Lucrul care face 
ca satul contemporan să-și schimbe atit de rapid înfățișarea 
este participarea directă a locuitorilor săi la opera de gospo
dărire. Stimulul principal îl constituie conștiința civică nouă, 
dragostea pentru locul in care trăiesc și unde văd, în tot și în 
toate, semnele înnoirii.

Corespondenții noștri consemnează in numeroase scrisori 
faptul acesta. Le redăm în cele ce urmează.

Undeva pe Bistrița

Sîntem într-un sat unde cu 
douăzeci de ani în urmă au 
fost găsiți la o statistică 1 230 
de analfabeți. Un sat unde din 
o sută de nou născuți, 30 nu 
supraviețuiau. Este satul Ză- 
nești din raionul Piatra Neamț. 
E același sat care azi numără 
cinci școli cu 1 530 de elevi 
dintre care în ultimii ani au 
plecat spre facultăți 150.

Irr anii regimului nostru co
muna Zănești s-a schimbat 
din temelie. Acum 18 ani a luat 
ființă în sat o cooperativă a- 
gricolă de producție cu 62 de 
familii. Peste 1 600 de familii, 
adică întreaga populație adul
tă. lucrează în prezent în coo
perativă Munca îrr C.A.P. a 
înriurit și modelat caracterele

oamenilor, adăugind vechilor 
virtuți altele noi, tipice locui
torului satului socialist. In 
1952 cooperatorii au construit 
prin contribuție obștească o u- 
zină electrică. Azi, însă, re
țeaua de înaltă tensiune ali
mentează toate satele comunei, 
în fiecare an se construiesc 35 
de case noi. Ele au alungat din 
decorul satului colibele acope
rite cu stuf și paie, pe care își 
făceau cocostîrcii cuib. In fon
dul de clădiri construit pînă 
azi se numără și dispensarul 
uman. Asistența continuă și 
atentă acordată aici a făcut în
tre altele ca în prezent morta
litatea infantilă să se apropie 
de......zero la sută'. Modul de
viață al zăneșteanului seamănă 
tot mai mult cu cel de la oraș. 
Opt magazine și șase unități de 
prestări de serviciu răspund ce
rințelor zilnice ale cetățenilor.

Dacă treci în serile de iarnă 
pe la cele trei biblioteci dm 
comună, ai să găsești zeci de 
oameni care iau și aduc cărți. 
Satul foștilor analfabeți numă
ră peste 13 000 volume de lite
ratură. Cinematograful din co
mună a înregistrat în cursul a- 
cestui an aproape 40 000 de 
spectatori. Vorbeam mai înain
te de virtuțile noi și am cita 
printre ele respectul față de 
bătrîni materializat prin faptul 
că 370 de cooperatori virstnici 
primesc astăzi pensie.

Comuna se află în plină ac
țiune de sistematizare. Uit că
min cultural cu 11 încăperi, 
răspunzînd tot atîtOr activități, 
domină centrul comunei. In 
viitorii doi ani se vor adăuga 
pe lîngă obiectivele existente, 
uri nou local pentru dispensar 
și o baie comunală.

ION I. AXINTE

2 800 de gospodari

Comuna Bodești-Argeș e 
cotată irr prezent ca cea mai 
frumoasă și bine gospodărită 
din regiunea Argeș. In întrece
rea comunelor pentru înfrumu
sețare ea a ieșit prima. 2 800 
de cetățeni reprezentînd popu
lația adultă în' întregimea ei, 
au pus umărul la treabă, dichi- 
sindu-și comuna ca pe propria 
lor gospodărie. Ei au construit 
încă un etaj la școală, și-au fă
cut trotuare și borduri de be
ton cișmele publice, poduri și 
podețe, au turnat fundația nou
lui local de brutărie. Bodeștii 
a primit și un premiu în valoa
re de 60 000 lei. Este o recom
pensă acordată comunei și de
opotrivă fiecărui cetățean în 

parte. 60 din cei 2 800 care au 
ieșit în evidență printr-un zel 
deosebit au fost distinși cu in
signa de „fruntaș îrr acțiunea 
de înfrumusețare.“

MARIN CÎRSTO1U

In raionul Mediaș
Ca urmare a muncii depuse 

de sfaturile populare și cu spri
jinul efectiv al deputaților și 
cetățenilor, s-au obțin-ut fru
moase realizări în munca de 
gospodărire și înfrumusețare a 
comunelor raionului, patru mi
lioane și jumătate lei este va
loarea totală a lucrărilor exe
cutate de săteni prin muncă 
patr'otică. Printre cele mai im
portante se numără construi
rea de străzi, reparații de dru
muri și de trotuare, construcții 
de baze sportive și de fîntîni

în satele raionului au fost 
plantați în acest an 16 725 de 
pomi iar pe 167 000 de metri 
pătrați s-au amenajat spații 
verzi. Comuna cu cele mai fru
moase realizări este Blăjel, 
unde lucrările înfăptuite prin 
muncă patriotică totalizea
ză 620 000 lei. La căminul 
cultural construit în comună, 
cetățenii au făcut, prin parti
ciparea lor, o economie de 
200 000 lei față de valoarea de
vizului.

La recenta analiză făcută de 
comisia regională privind buna 
gospodărire și înfrumusețare • 
comunelor și satelor, comuna 
Blăjel a primit premiul III pe 
regiune și un premiu în obiecte 
In valoare de 30 000 lei. Este 
un motiv de mîndrie pentru de- 
putați și cetățeni.

IOSIF GRITTO

Săteanul și cerințele 
sale moderne

Trenurile m-au purtat nu de
mult prin comuna Cermei, fru
moasă așezare din Țara Crișu- 
rilor. Străzile scăldate în lu
mină electrică, lămpile fluores
cente din centru, vitrinele ma
gazinelor. cureaua de trotuar 
din beton dădeau comunei un 
aspect de oraș. L-am întrebat 
pe Ion Nica, secretarul sfatu
lui comunal :

— înzestrarea actuală a co
munei este ea oare la nivelul 
cermțelor sătenilor ? Iată și 
răspunsul său :

— Sfatul popular a fost pre
ocupat, înainte de toate, de 
buna deservire a populației cu 
mărfuri de larg consum. în 
colaborare cu cooperația de 
consum, s-a modernizat maga
zinul universal și s-a deschis 
un magazirt alimentar cu auto
servire. Avem de asemenea un 
restaurant și un bufet. Tot co
operativa de consum a deschis 
11 secții de prestări de serviciu 
pentru populație, printre care 
amintim, pentru a sublinia di
versitatea serviciilor, o croito
rie pentru femei, o frizerie și 
coafură, atelier de cizmărie, o 
secție de zugravi etc. Ia toate 
acestea mai pot fi adăugate o 
farmacie, o cofetărie, un debit 
de pîine și un depozit pentru 
desfacerea materialelor de con
strucții.

— Ce perspective are satul 
pe linia bunei deserviri 7

— în anul care vine se va 
ridioa un dispensar medical cu 
casă de naștere, iar peste cîlva 
timp va fi dată în folosință o 
nouă brutărie, de mai mare ca
pacitate decit cea existentă.

PAVEL CIURDAKU
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Un om de pe marginea șo

selei ne face semn să oprim 
mașina. Frînăm.

— Taică, luați-mă și pe 
mine pînă la Furculești, Ia 
spital.

— Te luăm, urcă. Ai pe ci
neva acolo ?

— Nu. Vreau să-mi facă un 
control. Și dacă o fi nevoie, să 
mă interneze.

— Păi de ce să nu te lăsăm 
in Alexandria, că-i mai a- 
proape și e spital mare, de 
oraș.

— Am auzit că-i mai bine 
la Furculești. îngrijire aleasă 
și-un doctor bun. Săndulescu 
il cheamă.

Spitalul se află Ia intrarea 
in comună, după cotul șoselei, 
pe un deal. Mărișor, curat, în
conjurat de un parc, ai zice 
că aține calea trecătorilor fă- 
cindu-i atenți : „Ia uitați-vă 
colea ce are Furculești-ul“.

Vara e aici un vis. Te ame
țesc cu parfumul și culoarea 
cinci mii de trandafiri și două
zeci dc mii de lalele (docto
rul are un prieten horticultor 
carc-1 aprovizionează cu cepe 
de lalele din soiuri superioa
re). Te vindeci de beteșuguri 
numai stînd în parc. Bolnavii, 
bineînțeles cei care pot ți vor, 
muncesc ei înșiși la întreține
rea grădinii. „Este cel mai 
bun tonifiant pentru psihicul 
lor“ apreciază doctorul.

După ce l-a consultat pe 
omul cu „autostopul**, docto
rul Al. Săndulescu ne-a făcut 
un scurt istoric al spitalului. 
S-a lucrat la el trei ani in- 
cheiați și a fost construit in
tegral prin munca patriotică 
și contribuția voluntară a lo
calnicilor.

— Comuna Furculești, spu
ne doctorul, are imense re
zerve umane. Deși numără 

sub patru mii de suflete 
(cifra precisă este 3 892), nu
mai pentru construirea spita
lului au fost prestate peste 
patruzeci de mii de zile de 
muncă patriotică. Distanțele 
parcurse de cărăuși pentru 
transportul materialelor de 
construcție de la Alexandria 
au însumat un sfert de milion 
de kilometri. Vă repet, există 
aici o admirabilă osîrdie ge
nerală, o marc capacitate de 
mobilizare pentru acțiunile cu 
caracter gospodăresc-edilitar.

Doctorul mai dă un exemplu 
în acest sens : construirea re
țelei de conducte și cișmele. 
Apa consumată înainte Ia 
Furculești era contaminată 
cu microorganisme patogene, 
constituind sursa multor boli 
și o cauză a procentului ridi
cat de mortalitate infantilă. Li 
s-a explicat oamenilor, prin 
conferințe, acest lucru și ei au 
înțeles. Cu deputății în frunte 
— exemplul personal este la 
Furculești argumentul cel mai 
eficient — satul a realizat o 
lucrare anevoioasă de desfun
dare și captare a izvoarelor 
de pe dealurile din împreju
rimi. Apa coboară acum prin 
conducte, proaspătă, pură, șo- 
potind la răspîntii în cișmele 
de piatră, durate masiv și e- 
legant.

Am ieșit cu doctorul Săndu
lescu pe malul apei ca să ve
dem satul. în mijlocul Iacului, 
se află o insulă îmbrăcată în 
stuf. Malul dimpotrivă este 
plantat cu vii și întreg acest 
peisaj degajă un farmec deo
sebit.

— Este un cadru natural plin 
de frumusețe pe care va trebui 
să-1 valorificăm cit mai bine, 
spune doctorul. Aici ar putea 
fi amplasat viitorul centru ci
vic al comunei, după cum ne-a 

sugerat un sociolog. Furculeș- 
tiul, bine înscris în peisaj, va 
căpăta aspect de stațiune cli
materică. Noi așa îl vedem în 
perspectiva dezvoltării siste
matizate. De altfel, prin con
topirea cu comuna vecină 
Moșteni — așa cum prevede 
harta de propuneri a raionu
lui — Furculeștiul va avea un 
potential economie sporit, po
sibilități de investiții mai mari 
decît pînă acum. Ca atare, și 
rezervele umane despre care 
vă vorbeam vor fi puse mai 
bine în valoare.

în zona de amenajare urba
nistică de pe malul lacului, 
doctorul „vede** și un cămin 
pentru bătrîni :

— E un proiect al nostru 
mai vechi, pentru care avem 
deja asentimentul cooperato
rilor agricoli : un cămin pen; 
tru bâtrînii rămași fără nimeni 
pe lume, care să aibă totuși o 
familie.

Ne întoarcem la spital. Cele 
trei secții (medicină internă, 
pediatrie și maternitate) înre
gistrează anual aproximativ 
2 500 de internări. Instrumen
tarul medical corespunde ce
rințelor, asigurînd o asistentă 
calificată.

— în anii studenției, visam 
să pot lucra intr-un spital ca 
acesta și iată-1 construit în 
chiar satul meu natal. Este o 
satisfacție care obligă, o invi
tație Ia autodepășire profesio
nală. Avem pentru aceasta tot 
ce ne trebuie — aparataj mo
dern, timp pentru studiu. Eu 
sînt împotriva navetei. A fi 
mereu pe drumuri, înseamnă 
a fi in imposibilitate de a tc 
pune Ia curent cu progresele 
profesiei. Căci medicina nu se 
învață în tren...

N1COLAE CULCEA
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Nu găsesc fără folos a vorbi citi
torilor de la sate despre dragoste 
Nu fac parte din tagma acelor scrii
tori care, bolnavi, de-o angoasă de 
cafenea și de-o intelectualitate în
doielnică, socotesc că numai iubirea 
spiritelor hrănite de-o vastă cultură 
ar avea profunditate, adică adînci- 
me psihologică. Dacă proza de turtă 
dulce a lui Ion Ciocirlan pare să 
le confirme ideca, apoi „Ion" al lui 
Rebreanu, „Moromeții" lui Marin 
Preda etc. o infirmă cu strălucire și 
cu o elocvență desăvîrșită. N aș 
vrea să mai amintesc aici modul în 
care morala burgheză a reușit să 
alieneze și sufletul tinerelor gene
rații sătești. Zestrea, coborirea lo
godnei la nivelul unei penibile 
tranzacții comerciale, condiția umi
litoare a femeii, barbaria unei ex
ploatări morale și materiale chiar in 
sinul aceleiași familii sînt numai 
citeva domenii în care morala orin- 
duirii burghezo-moșierești s-a ilus
trat cu o răutate și cu un cinism 
proverbiale.

Cooperativizarea agriculturii, e- 
ducația și spiritul vremurilor noi pe 
care le trăim, consolidarea familiei 
țărănești prin eliberarea de sub 
stihia sărăciei, răspîndirea largă a 
bunurilor culturale și civilizatorii, 
ștergerea treptată a deosebirilor 
dintre sat și oraș, înlăturarea pro
miscuității prin ofensiva moralei 
socialiste, au dus și continuă să ducă 
mai departe lumea satului românesc 
contemporan pe calea unei remar
cabile înnobilări spirituale, pe dru
mul dobindirii definitive a celei mai 
frumoase demnități umane.

Poate că, trăind încă acest proces 
aflat in plină desfășurare, nu ne dăm

seama ce ciștig fabulos dobîn 
lumea satului contemporan, d- 
este de pe acum o realitate no 
victorioasă și care-i onoreaz 
gradul cel mai înalt pe constru 
orînduirii socialiste

Ca să fim mai bine înțeleși, 
să ne referim la ritualul stră 
al pețituhii. Cum spuneam mai 
această tradițională solemnitat 
cest spectacol folcloric plin tie 
mai inalte aspirații etice, f 
spoliat și denaturat de către m 
burgheză, care il transfer 
intr-o rușinoasă tranzacție 
vînzare-cumpărare Se purtau 
tatâve penibile și extenuante 
pețitori și părinții fetei, cu p: 
la pogoanele de pămînt, la cat 
vile, și la numărul oilor. Era 
citație jalnică la care mai lăsa 
mai adăuga altul și fata state 
ochii in pămînt, umilită de 
târg inuman și nedemn. Abi 
anii noștri, ceremonialul peți' 
început să-și recapete strai 
sale virtuți folclorice, de artă i 
fermecătoare, de solemnitate t 
rătoare a celui mai înălțător a 
misterele omenești, al drag 
Nunțile au redobândit la rin 
acel superb caracter de sărb 
familială și sătească, rede 
ceea ce au fost în vechime, un 
al vitalității, al speranței și i 
derii in fericire și in viața coi 
bazată pe dragoste și respect.

Încă ar mai fi de dezgrop 
alte străvechi comori folcloric 
biceiuri de veacuri, jocuri de t 
cum sijit „Găina", și „Nuneasci 
bicciul orațiilor, al baladelor t 
cești cîntate la masa nunilor 
ale cortegiilor de conăcari călă 
celor trei zile de petrecere fren 
poate chiar și al bocetului fe 
câtor prin care mama iși plirige 
părțirca de fată, dar in care bă 
aduce un ecou nostalgic al mi 
lului nupțial prin care ea ins 
trecut.

Am fost in ultimii ani oa 
întâmplător și norocos L: citeva 
fel de logodne șl nunți: la De 
lingă Hațeg, la Movila Mires 
Bărăgan, la Medieșul Aurit in 
șana și la Pătulele în Oltenii 
proape de fiecare dată am avut 
timentul că retrăiesc intr-o n 
fantastică străvechi și scumpe 
gini din istoria neamului n< 
dezvăluindu-mi-se in față adev 
scene de basm, ecouri nestins, 
doinelor, ritualuri de o valoar 
tistică unică, obiceiuri de o re 
cabilă frumusețe etică. Cu o . 
de zestre acoperită de gloria 
lung șir de veacuri și gene 
Ileana și Făt Frumos sînt mir-, 
mai frumoși și fericiți din lume.

PETFiJ vinTIL

CAP. I • PIATRA MIRACULOASĂ

In amurg, pe poarta Castelului Cne
jilor intră în goană un călăreț. Opri 
brusc, la scară. Sări voinicește din șa. 
Aruncă frîul și lăsă calul slobod în o- 
gradă. Pătrunse în castel, așa colbăit 
cum era. Țanțoș și trufaș, grăbi de-a 
dreptul spre iatacul Zulniei Canta, stă- 
pîna castelului. Intră. Lepădă cușma pe 
sofa și puse pe masă o cutioară de aba
nos :

— Poftim, măria ta !
Zulnia o deschise încet, cu grijă, cu 

înfrigurare, cu tremur în pleoape și în 

Incepînd din acest număr:

Roman de DUMITRU ALMAȘ
buze, în bărbie și în mîini. Din întune
ricul cutioarei izbucnea o lumină ciu
dată, jucăușă, orbitoare, amețitor de 
frumoasă. Zulnia privea, cu ochi dila
tați ca la bufnițe, și nu se mai sătura. 
Se bucura. Se înspăimînta și iar se 
bucura.

In sfîrșit !... Al meu 1 Diamantul 
negru e al meu !...

Al măriei tale, doamna și stăpîna mea !
De douăzeci de ani îl rîvnesc, îl 

jinduiesc, ard jinduindu-l„. gemu, vră
jită de fericire și suspină, ciudat îndu
rerată și parcă temătoare că-i prada 
unui vis.

Poate de aceea, în clipa următoare, 
înhăta piatra scumpă, o strîngea în 
pumn și pumnul la sîn, o mîngîia, o pri
vea în zare, o săruta cu nemăsurată în
flăcărare:

— Căpitane Chiriță Drăcea, ești cel 
mai vrednic bărbat din Moldova !

— Și credincios matale, duducă Zul
nia, psihimu, pînă la mormînt, se în
clina Chirită Drăcea; se înclina, dar, de 
fapt, se umfla în pene ca un păun. Ui- 
te-1 ! Un diamant negru, de mărimea 
unui ou de puicuță. Și-i al matale, stă- 
pîna și doamna mea !

Zulina băgă de seamă că slujitorul 
îi spunea „matale** și „psihimu", în loc 

de „domniei tale**, cum i se adresa de 
obicei, sau „măriei tale“ cum i se adre
sase la început. Dar prea o copleșea 
bucuria acestui moment, ca să se o- 
prească asupra unor nimicuri de poli
teță și protocol. Tresări însă, mușcată 
de spaimă :

— Mai știe cineva ? Te-a văzut 
careva ?

— Nimeni ! Lumea a aflat, iar cum
natul matale Alexandru Canta s-a în
credințat că pe dumnealui bașboierul 
Grigore Canta l-a trimis pe lumea cea
laltă turcul pe care-1 avea slujitor. Și 
după ce-a săvîrșit... nelegiuirea, a furat 

diamantul negru și a fugit. înțelegi, 
duducă Zulnia...

— Păstrează taina pînă-n mormînt ! 
Ingenunche și jură, colo, la icoană, că 
nici mort n-ai să dezvălui asemenea 
taină.

— Jur să păstrez taina diamantului 
negru și neclintită credință stăpîni' 
mele Zulnia Canta, pînă la capătul zi
lelor mele. Amin !

— Te fac boier, dacă...
— Dar nu boieria, ci inima măriei 

tale vreau s-o cîștig. Inima ! înțelegi, 
duducă Zulnia?

Strîngînd, fericită, diamantul negru 
în pumn, Zulnia se aruncă de gîtul căpi
tanului Drăcea și-1 sărută pătimaș :

— Ai cîștigat-o !
In noaptea aceea scurtă de iunie nu 

s-a aprins nici o făclie în Castelul 
Cnejilor. întunericul, abia mușcat de 
sîmburele de lumină izvorît dintr-o 
candelă, era mai prielnic doliului, dra
gostei neîngăduite și plănuirilor tainice 
ale coanei Zulnia, ale boierului Scarlat 
Canta și ale slujitorului lor, căpitanul 
Chirită Drăcea.

— în brumărel, cînd va cădea frunza, 
vom urca pe tronul Moldovei : Scarlat 
voievod Canta și Zulnia doamna.

— Ce fericire I... Ce fericire... scîncea 
Scarlat Canta, ca un copil. Bazileu !

Aproape de miezul nopții, au che
mat-o la sfat și pe fiica lor Zoe. Roaba 
Călina o găsise citind o carte a fran
țuzului Voltaire, despre riga Ludovic al 
XIV al Franței. Avea Zoe ochi albaștri, 
oleacă osteniți de citire și lucru la 
gherghef. încolo, bine și armonios cres
cută, cu păr galben, cu brațe vînjoase, 
fără a pierde nimic din gingășia cuve
nită unei fete de optsprezece ani. îi 
plăcea să urce pe Ceahlău și chiar să 
vîneze cu arcul ori cu flinta. Semăna 
cu maică-sa, la frumusețea trupească, 
dar avea sufletul lui taică-su : neliniștit, 
nehotărît, fricos, cu îndelungi perioade 
de apatie și cu izbucniri neașteptate de 
energie și dîrzenie.

— Draga noastră Zoe, a vorbit Zul
nia, cu glas tremurat de emoție, află Desen de NICA PETRE
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CERAMICA
DE DABMANEXTI

„O viață fără muncă este o moarte venită înainte de 
timp“.

GOETHE

Printre cele mai vechi și de 
faimă centre de ceramică 
populară, cu o producție bo
gată și de calitate, se numără 
și Dărmăneștii de Prahova. 
Dar dacă satul și meșterii Iui 
din trecut au fost considerați 
ca atare și citați în diferite 
lucrări de specialitate, puține 
articole sau studii serioase, 
competente și chiar simple re
portaje au fost consacrate 
vrednicilor olari din acele 
locuri. Și totuși, ei practică 
meseria de cîteva veacuri 
bune, au avut în trecut pe
rioadele lor de glorie și faimă, 
iar astăzi, cînd în multe părți 
ale țării sate de olari au dis
părut cu totul, ei frămîntă lu
tul cu aceeași pasiune și iscu
sință moștenite din tată in fiu, 
izvodind adevărate comori de 
artă.

Așezat în vestul regiunii 
Ploiești, la 18 km de oraș, pe 
șoseaua națională Ploiești- 
Tîrgoviște, Dărmăneștii este 
un sat mare, cu peste 6 000 
de locuitori, o așezare tipică 
de cimpic. Pomenit prima dată 
intr-un hrisov domnesc din 
ianuarie 1597, satul e totuși 
mai bătrin, deoarece se vor
bește de judecăți vechi pentru 
niște vînzări de păminturi și, 
lucru prețios, este pomenit nu
mele unui moșnean, Dărman 
bătrinul. De-a lungul vremii, 
satul a cunoscut schimbări 
multe, dar se pare că olăritul 
a fost una din ocupațiile cele 
mai vechi ale locuitorilor lui 
de vreme ce, așa cum consi
deră mulți specialiști, in epoca 
Cantacuzinilor, care-și aveau 
curțile Ia Mărgineni (azi Olari) 
și Filipești, aici se fabrica o 
ceramică smălțuită, fină, de 
calitate, pentru nevoile curți
lor domnești. Vreme de cîteva 
secole, Dărmăneștii s-a situat 
printre cele mai mari centre 
dm Muntenia cu o bogată și 
de calitate producție. Așa se 
face că, la sfirșittil secolului 

trecut, din 300 de capi de fa
milie, mai bine de 120 se ocu
pau cu olăritul.

Am fost în nenumărate rîn- 
duri în acest vechi sat și am 
constatat cu bucurie că olarii 
care mai lucrează și azi stă- 
pinesc meșteșugul, ii știu tai
nele și pot face străchini și 
ulcioare care să stea alături 
de tot ce-au creat mai frumos 
bunii și străbunii lor.

I-am văzut lucrind pe cei 
mai bătrini meșteri ai satului, 
pe moș Nae Uță, pe Arghir 
Cega, Ilie Voicilă, pe Dumitru 
Angelescu, zis Chirilă, apoi pe 
alții in floarea vîrstei sau mai 
tineri, pe Petre Cega, Nae I. 
Filip, Radu Vîlcu, Gheorghe și 
Petre St. Fănică, Ilie și Nae 
Răducu, Petre I. Oprea și 
Vlăsceanu Gheorghe, mulți 
dintre ei ajutați de harnicele 
lor soții, de la călcat și pre
gătit lutul, la migăloasa trea
bă a „înfloririi"' vaselor cu 
motive tradiționale.

Meșterii aceștia, cu iuțeala 
vie a mîinilor dau viață, în 
cîteva minute, dintr-un boț de 
lut, unui ulcior zvelt și gra
țios, unei dale „baierate" sau 
unei străchini amintind de ho
lurile orientale. Rugat, olarul 
îți va modela, mai pe îndelete 
și cu grijă, din lut, lucruri 
care te vor incinta și uimi în 
același timp. Peste armonia și 
frumusețea formei vor așter
ne, cu simplul corn al olarului, 
in combinații de culori, mo
tive ornamentale care sint nu
mai ale lor, flori fin stilizate 
și motive geometrice, simple 
linii, sau vechea spirală și 
semnul soarelui. Știu să facă 
tot soiul de vase și străchini, 
oale, ulcele și ulcioare, căni și 
cești, gavanoase și oluri de 
flori, oțetare și solnițe, puș
culițe și fluierașe.

Dar ceea ce-i frămîntă pe 
acești vrednici olari, ca și pe 
mulți alții din alte vechi cen
tre, este că secțiile artizanale 

ale cooperativei meșteșugă
rești nu-i solicită și nu lc a- 
cordă sprijin, că prin forța lu
crurilor sînt obligați să pro
ducă o marfă de duzină, care 
cere puțină muncă și migală 
și care e plătită cu prețuri 
derizorii. Puținii, rarii cunos
cători care se abat prin sat Ie 
mai amintesc de iscusința lor, 
Ie mai dau fiorul și orgoliul 
de meșteri creatori.

Nu plutește oare o indife
rență in rîndul forurilor care 
au dreptul și mai ales datoria 
de a se ocupa de folclorul și 
arta populară din regiune ? 
Specialiștii instituțiilor cultu
rale regionale și raionale n-au 
călcat pe Ia Dărmănești deci 
foarte rar, cu ocazia unor bie
nale de artă populară sau ex
poziții regionale, pentru a lua 
ce găseau mai frumos și apoi 
lăsau totul baltă. Nici măcai 
în ziua de azi nu știu acești 
meșteri cum au fost apreciat» 
vasele lor in expozițiile dir 
1965 și 1966 — și erau cîteva 
piese cu adevărat de muzeu — 
pentru că nimeni nu Ie-a co 
municat nimic. Un om de ini
mă din sat, I. Iliant, înjghe
base un fel de cerc al mește
rilor care să arate lumii ce pot 
acești iscusiți olari, dar ni
meni nu l-a sprijinit, nu i-a 
apreciat munca sa dezintere
sată, pasionată. Această cro
nică indiferență s-a manifes
tat și la trecuta Bienală de 
artă populară, unde meșterii 
nu au fost prezenți cu minuna
tele lor creații.

In rîndul centrelor de olari 
din țară și al meșterilor de 
formă, cei din Dărmănești 
stau la loc de frunte. De aceea, 
mă gîndesc că U.C.E.C.O.M.- 
ul și alte foruri care vor răs
punde pe viitor în acțiunea de 
stimulare și valorificare a ar
tei noastre populare, nu tre
buie să uite Dărmăneștii.

ION TĂTARU

că acum diamantul negru, despre care 
de atîtea ori ți-am vorbit, se află în 
mîna noastră. Și dacă-1 avem, pornim 
îndată la Țarigrad.

— Să mă fac domn ! Sînt bazileu de 
nea-neam și...

— Tu, Zoe, și-a întrerupt Zulnia so
țul, ne poți ajuta în scoposul nostru.

— Cum adică ? a clipit Zoe, nedu
merită.

— 1st neprețuit juvaer trebuie să fie 
înfățișat de o fată frumoasă ca tine. 
Adică, dacă te va plăcea marele vizir 
sau chiar sultanul și-or pofti să rămîi 
zălog în serai...

— Mamă ! In istoria Bizanțului, îm
părăteasa Irina a scos ochii fiului ca 
să-i ia coroana. Domnia ta mă dai 
roabă, ca să capeți un tron ? Nu pri
mesc I Nu pot primi.

Zulnia nu se aștepta la asemenea îm
potrivire. A stăruit. A aruncat vorbe 
grele de ocară. A amenințat. L-a silit 
și pe Scarlat s-o batjocorească. Așa, în
tre părinți și fiică s-a iscat mare sfadă, 
hărățindu-se pînă cînd, din spre Cea
hlău, s-a desprins geană de ziuă. Pă
rinții, fierbînd de mînie, au hotărît s-o 
închidă în turnul castelului, să-și 
schimbe gîndurile și să chibzuiască a- 
colo, în singurătatea zidurilor și a gra
tiilor. A urcat-o, în brațe, căpitanul 
Drăcea însuși, că se zbătea ca o le
oaică, iar Zulnia a tras zăvorul:

— Aici să-ți putrezească oasele dacă 
nu asculți sfat părintesc și nu înțelegi 
că se cuvine a-i ajuta.

★
în aceeași calmă noapte de iunie, în- 

tr-o poiană de sub Scăldătoarea Vultu
rilor, ceata haiducilor lui Neicu ținea 
sfat, în jurul focului. Ceterașu, haidu
cul cîntăreț care cobora adesea, ca lău
tar, în satele de pe valea Bistriței, adu
sese știre că vel vistierul Grigore 
Canta a fost omorît și că ucigașul i-a 
furat o giuvaerica de mare preț, un 
diamant negru despre care se spune 
c-ar fi împodobit coroane de împărați 
și salbe de vestite împărătese. Auzise 
și el că vel vistierul Grigore Canta 
ar fi fost ucis de un slujitor turc.

— Cică aista l-ar fi jăfuit.
— Dacă turcul a fugit în Transilva

nia, aleluia ! — zise cetașul Alexa lui 
Cerbu, cel mai tînăr și mai voinic din
tre haiduci. Pierdut pe vecie rămîne 
acel giuvaer.

— Altceva n-ai mai aflat ? se în
grijoră Neicu..

— Nu, doară ieșind eu din satul Pîn- 
garați, m-am întîlnit cu căpitanul Chi- 
riță Drăcea. Venea de la Viișoara și go
nea ca un smintit spre Castelul Cneji
lor din Durău.

— S-o fi grăbit să-și vestească stă- 
pînii de pierderea diamantului negru. 
Cînd slujeam argat în ogradă la Gri
gore Canta, de multe ori auzit-am că 
pentru acel giuvaer, cu toate că nu-i 
mai mare ca oul de hulubiță, sultanul 
i-ar da chiar domnia Moldovei.

— în cine știe ce mîini nemernice a 
încăput, se îngrijoră Ceterașu. Nu s-ar 
cuveni să știm ?

— Să aflăm măcar cine va sta în ca
pul țării, folosind diamantul, propunea 
Alexa Cerbu.

— Adică să nu stăm de lemn Tănase... 
răsuci Neicu obrazul spre Alexa. Intră 
în Durău și află.

— Tot i-i dor de Ilinca ! a rîs Cete- 
rașu.

— Să n-aud eje haiduci logodiți ! s-a 
răstit Neicu, încruntînd sprinceana și 
făcînd aspru și poruncitor semn cu 
stînga să plece grabnic în vale.

CAP. II • ÎNTÎMPLAREA DIN CASA
LUI ONOFREI

La răsărita soarelui, din turn, Zoe o 
vedea pe Ilinca lui Onofrei scoțînd 
apă din fîntînă. O urmărea printre ză
brele și-i pizmuia soarta : „...Mai bine 
odraslă de țăran iobag, decît neam de 
cneaz Canta, amenințată s-ajungă roabă 
în seraiul padișahului, din pofta unor 
părinți lacomi de avere și de mărire“. 
Mai încolo, în mijlocul satului, Chiriță

Drăcea, călare, măreț, rotea gîrbaciul 
și striga cumplit :

— Birul I... Zeciuiala !... Plocoanelel...
— N-am bani, căpitane Chiriță, l-a 

întîmpinat Ștefan Onofrei, în poartă, 
cu rugă fierbinte în glas.

— Jug și fum I a poruncit Drăcea, 
pocnind din harapnic.

într-o clipă, arnăuții așezară jugul, 
aprinseră foc cu paie și cu lostopene de 
bălegar uscat. Doi arnăuți l-au vîrît 
pe Ștefan Onofrei cu capul în jug, 
deasupra fumului. Tușea omul, sufo
cat. Gemea de usturime. Ochii i se bul
bucau, roșii. Trupul i se chircea. Chipul 
i se schimonosea de durere.

— Plătești, au ba ? rînjea căpitanul 
Drăcea.

— N-am... n-am bani !... Luați ce 
vreți... Luați-mi casa...

Adunată în jur, lumea lăcrăma și 
murmura.

Dintr-o dată, dintre oameni. Alexa 
lui Cerbu sări în bîtă, voinicește, pes
te harabaua încărcată cu plocoane, îm
prăștie focul, smulse resteul jugului 
și-1 scoase pe Ștefan de sub caznă. A 
săvîrșit totul fulgerător. Arnăuții ră
maseră cu gurile căscate, într-o nevol
nică încremenire. In urmă-i, Ilinca a 
vărsat apa din cofă peste foc. stin- 
gîndu-1.

— Măăă, ciobane !? Cutezi la răzvră
tire ? a hohotit căpitanul Drăcea, dînd 
pinteni calului și prinzîndu-1 pe Alexa 
în sfichiul gîrbaciului, ca-ntr-un laț.

Cinci arnăuți zvîcniră și ei, scuturați 
din pînza uimirii, îl înconjurară și-1 
prinseră pe Alexa de mîini și de gru
maz. Nimeni din cei din jur nu sări 
să-l apere, afară de Ilinca. Dar zărind-o 
Drăcea cum zgîria un arnăut. s-a hol
bat spre dînsa ca un lup ; a răsucit ha
rapnicul în jurul codiriștei și-a descă
lecat, rînjind într-un dinte :

— Cuminte-cumințea, puicuțo !...
Strîns între arnăuți, Alexa înțelese, 

după linsoarea buzelor și după chiho- 
tirea gîlgîită, ce gînd năsălnic furnica 
prin mintea căpitanului. C-o brîncă scă
pă din strînsoare și-1 înhăță de piept. 
Dar Drăcea îi izbi un pumn sub lingu- 

rică, îl doborî, covrigit și se întoarse, 
triumfător, spre Ilinca. Deși îl săgeta, 
puhoi de junghiuri ascuțite, Alexa toi 
i-a sărit în spate, ca un jder. Căpitanul 
l-a Scuturat însă, ușor, și-a tras pistolul 
din chimir. Toți s-au ferit îngroziți. Sin
gură Ilinca sta dreaptă între Drăcea șl 
Alexa.

— Legați-1 colo, de nuc ! Și două
zeci și cinci pe spatele gol, a aruncat 
Drăcea gîrbaciul unuia dintre arnăuții 
care l-au înhățat iar pe Alexa de mîini 
și de grumaz, supunîndu-1. Inșfăcînd-o 
pe Ilinca de mină, căpitanul a tîrît-o 
în casă.

— Vînd boii !... Casa o vînd !... Vînd 
totul și plătesc, căpitane, numai nu-mi 
batjocori fata I...

Drept răspuns, din ușă, Drăcea îm- 
proșcă un hohot de rîs, zguduind o- 
grada lui Onofrei, și-o trase pe Ilinca 
în casă, întrebînd-o trufaș :

— Ai auzit de căpitanul Chiriță Dră
cea ?

— Toți cei de pe moșiile cneazului 
Scarlat Canta știu cine ești și ce poți.

— Atunci... fără mofturi, că n-am 
timp.

Și se repezi s-o sărute. Răsucindu-se 
ca o zvîrlugă fata a scăpat.

— A, te-mpotrivești ? Iți moi eu cer- 
bicea, juncuțo !...

Drept în acea vreme, Zulnia Canta 
ieșea din Castelul Cnejilor în trăsură, 
îndreptîndu-se spre schitul Durău. In 
dreptul casei lui Onofrei, în fața tră
surii, îngenunchiară patru femei.

— Care vi-i păsul ? s-a ridicat Zulin? 
măreață în picioare.

— Căpitanul Drăcea a luat-o pe I- 
linca lui Onofrei...

(Va urma)



ANUL
ASTRONOMIC
1968

Anul 1968, din punct de vedere al e- 
venimcntelor astronomice, nu este prea 
bogat. Singurul eveniment mai impor
tant este o eclipsă totală de Soare a 
cărei fază totală nu va putea fi văzută 
decît din Siberia și R.S.S. Kazahă. In 
țara noastră, eclipsa, care va avea loc 
Ia 22 septembrie 1968, va fi vizibilă doar 
ca parțială, circa jumătate din Soare 
opărind acoperit la faza maximă. Cit 
privește eclipsele de Lună, nu vom avea 
ocazia să vedem nici una.

Acest lucru nu trebuie totuși să ne 
facă să credem că astronomii... nu vor 
avea de lucru ! Există alte fenomene 
importante care suscită un interes de
osebit. Unul dintre ele este viitorul ma
xim al activității solare ce urmează a 
se produce în perioada 1968—1969.

zv
Planeta Saturn, văzută și foto
grafiată la 24 octombrie 1967 cu 
telescopul de 45 cm diametru al 
Observatorului Astronomic Popu

lar din București.

In medie, la fiecare 11 ani, numărul 
de pete din Soare, erupțiile solare și 
protuberanțele (gaze fierbinți ce se ri
dică din atmosfera solară) sint mai mari 
și mai numeroase. Acestea sint așa-nu- 
mitele maxime de activitate solară.

în 1954 și 1964, au avut Ioc ultimele 
două minime, iar în 1947 și 1958 — 
ultimele două maxime. Deși mai avem 
cel puțin un an pină la epoca de maxim, 
Soarele prezintă deja grupuri de pete 
foarte mari. De pildă, in jurul datei de 
20 decembrie 1967, pe Soare s-a văzut 
(cliiar cu ochiul liber protejat de un
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geam afumat) un grup de pete solare 
lung de 225 000 km, adică de peste 17 
ori diametrul Pămintului. Astronomii 
vor profita de acest nou maxim, pentru 
a studia amănuntele acestor fenomene.

Un eveniment deosebit, care nu va 
putea fi observat, însă, decît cu lunete 
și telescoape mari, o va constitui apro
pierea de Pămînt a micii planete Icar. 
Acest asteroid va trece la circa 7 mi
lioane de kilometri de noi. adică de 
peste 18 ori distanța Pămînt—Lună 
(384 400 km). Dat fiind faptul că aste- 
roidul nu are decît vreo 2 km diametru. 

chiar la apropierea maximă din iunie
— iulie, el nu se va vedea decît cu 
lunete mari. Cu această ocazie se vor 
reface unele măsurători care vor pre
ciza mărimea lui Icar și drumul exact 
ce îl urmează în spațiu, în jurul Soa
relui.

Atragem atenția asupra unor fe
nomene vizibile cu ochiul liber. Este 
vorba, mai intîi, despre faptul că in 
lunile mai-iulie, Luna plină nu se va 
ridica decît extrem de puțin deasupra 
orizontului, pe cind in noiembrie și 
decembrie 1968 ea se va ridica mai sus 
ca de obicei. Acest fenomen se repetă 
cam la 18 ani, ultima oară avind Ioc 
în anul 1950.

In lunile ianuarie-martie, seara, spre 
răsărit — in dreptul constelației Leul
— se va vedea o stea foarte străluci
toare care... nu e stea : este planeta 
Jupiter care trece prin perioada cea 
mai favorabilă de vizibilitate, ce se re
petă la fiecare un an și o lună.

In octombrie-decembrie, pe cerul de 
seară se va vedea, tot spre răsărit, pla
neta Saturn (in constelația Peștilor), ca 
o stea galben-plumburie.

Deci... evenimente nu prea nume
roase. La ele, insă, se vor adăuga, cu 
siguranță, cele cosmonautice, destinate 
a ne apropia pas cu pas de noi obiective
— in particular, de zborul omului in 
Lună. Ca și pină acum, vom căuta să 
informăm pe cititorii noștri asupra tutu
ror acestor evenimente interesante și pa
sionante.

MATEI ALEXESCU 
directorul Observatorului Astronomic 

Popular din București

CTUALITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ 
SI TEHNICĂ

Iaurt - praf

Specialiștii de la întreprinderea 
de produse lactate „Serdika" din 
R. P. Bulgaria au pus, recent, in 
funcțiune, o instalație specială pen
tru producerea de iaurt-praf. Sub 
această formă, iaurtul poate fi păs
trat peste un an și jumătate fără să 
i se diminueze calitățile (microflora, 
gustul și celelalte proprietăți nutri
tive și curative).

Amestecat cu apă, iaurtul-praf nu 
se deosebește cu nimic de cel obișnuit. 
P.' este un excelent aliment nu numai 
pentru copii și anumite persoane 
bolnave, ci și pentru oameni sănă
toși

Fosile vii

Pot fi readuse la viată ființe ador
mite cu milioane de ani in urmă ? 
lată o întrebare la care au dat un 
răspuns pozitiv mai mulți oameni 
(I- știință din lume, printre care și 
mvățații sovietici H. I. Dombrovski 
și N Ciudinov. Astfel, cu cițiva ani 
in urmă, profesorul H I Dombrovski 
a descoperit, in niște blocuri de sare, 
bacterii care, deși erau adormite de 
aproximativ 300 milioane de ani, au 
revenit la viață activă după ce au 
fost puse in apă. Lucrul pare de ne
crezut și a dat loc la o serie de con
troverse in lumea științei. Și, totuși, 
noi fapte vin să confirme uriașa 
forță vitală a unor microorganisme.

A șa, de pildă, nu demult savantul 
sovietic N. Ciudinov a descoperit 
incluse in straturile de clorură de 
potasiu și magneziu niște alge gal
bene și roșii, adormite de 200—300 
milioane de ani, care au revenit la 
via(ă, după ce au fost puse in anu
mite condiții specifice de mediu Al
gele respective sint — după consta
tările făcute — mai puțin bogate in 
carbon decît algele din zilele noastre, 
în schimb, ele sînt bogate in siliciu, 
ceea ce vine să explice, in parte, 
capacitatea rmcstnr alge de a se trezi 
la viață, după ce au stat adormite 
sute de milioane de a-ui.

Dacă cineva ar fi pus să 
răspundă la întrebarea î 
care este cel mai prețios 
lichid ? — nu s-ar gîndi 
neapărat la apă. Trei sfer
turi din suprafața planetei 
pe care locuim sint acope
rite de apă. E o cantitate 
destul de respectabilă. Ea 
ar intra numai bine într-un 
vas cilindric cu o capaci
tate de 1 370 milioane de 
kilometri cubi. Un aseme
nea vas ar avea un diametru 
de 2000 kilometri și o doagă 
înaltă de peste 4000 km., a- 
coperind cu fundul său o 
suprafață de patru ori cît 
a țării noastre. Numai cu 
prilejul unei ploi zdravene 
de primăvară, pe o supra
față de un hectar de loc, 
pot cădea, doar în timp de 
opt minute, mai bine de 10 
mii de tone de apă. Aproa
pe șaptezeci la sută din 
corpul fiecărui om este al
cătuit din apă, iar din ceea 
ce se mănincă dintr-un cas
travete verde, numai zece 
la sută nu este apă... Aceste 
cifre ar putea să ne facă 
să credem că în natură e- 
xistă apă mai multă decît 
trebuie. în ansamblu poate, 
dar, într-alt fel socotind 
lucrurile, și mai ales din 
punctul de vedere al dis
ponibilului de apă potabilă 
(apă bună de băut), situa
ția se prezintă cu totul alt
fel.

în primul rînd, nu tre
buie uitat că numai o mică 
parte din cantitatea totală 
de apă de care dispune glo
bul terestru este potabilă 
(e vorba de apa „dulce" a 
cursurilor de apă, lacurilor 
și izvoarelor, în opoziție cu 
apa sărată a mărilor, o- 
ceanelor și lacurilor sărate). 
Apoi, pe zi ce trece, se con
sumă tot mai multă apă 
pentru nevoile industriei și 
cele casnice. Pentru a se 
produce o tonă de zahăr, de 
pildă, se cheltuiesc 100 me
tri cubi de apă. Pentru a se 
fabrica o singură tonă de 
oxigen comprimat — atît 
de necesar proceselor de 
sudură sau în tehnica aeră- 
rii ori în spitale, pentru 
salvarea atîtor vieți ome
nești — se consumă 108 
tone apă. La fabricarea u- 
nei tone de oțel se consumă 
150 tone apă. Pentru a se 
produce o singură tonă de 
amoniac, se folosesc 390 de 
tone de apă. în producția 
unei tone de hîrtie, sînt 
utilizate 250 de tone de apă.

Cantități mari de apă se 
consumă apoi pentru pro
ducerea de cauciuc sintetic, 
încălțăminte, hîrtie etc. în 
bucătăria unei familii, în 
care se gătește hrană pen
tru 5 persoane, se consumă 
zilnic între 40—80 kilogra
me de apă 1

înmulțirea populației glo
bului pămîntesc (3,5 mili
arde acum, circa 6,5 mili
arde în jurul anului 2000), 
masiva dezvoltare indus
trială, creșterea consumu
lui casnic de apă (termofi- 
care, instalații sanitare etc.) 
fac să se pună, în ultima 
vreme, tot mai serios pro
blema gospodăririi cît mai 
rațională a apei potabile 
disponibile, știut fiind că 

APA-
cel mai prețios lichid
bogăția în apă a uscatului 
nu este peste tot aceeași. 
Statistici amănunțite au 
stabilit, de exemplu, că 
circa 200 de milioane de 
oameni din 75 de țări în 
curs de dezvoltare nu dis
pun de suficientă apă po
tabilă. De altfel, tocmai da
torită existenței unor vaste 
regiuni ale globului sărace 
în apă, în spitalele din lu
me, un pat din patru este 
ocupat de un bolnav căzut 
pradă unei infecții datorită 
consumului de apă neco
respunzătoare.

în prezent, specialiștii au 
stabilit că ținînd seama de 
actualul nivel mediu de 
viață al oamenilor de pe 
glob, un om are nevoie, în 
mijlociu, de 4—5 metri cubi 
de apă zilnic. De fapt, în 
anii noștri se consumă circa 
6 000 kilometri cubi de apă 
pe zi, pe întreg globul. A- 
cest consum însă se va du
bla în următorii 15 ani. 
Iată pentru ce, unii specia
liști susțin că în secolul ur
mător, lumea ar putea su
feri de sete, dacă nu se vor 
lua din timp măsurile ne
cesare.

Din fericire, știința mo
dernă este în măsură nu 
numai să facă față nevoilor 
sporite de apă, dar să și a- 
sigure un adevărat belșug 
de apă potabilă. In urma 
cercetărilor întreprinse în 
cursul așa-zisului Deceniu 

hidrologic internațional, în
ceput la 1 ianuarie 1965, s-a 
trecut, în primul rînd, la 
stabilirea unui bilanț al 
consumului și „recoltei" de 
apă potabilă a lumii. A a- 
părut limpede nevoia „a- 
tacării" celei mai bogate 
rezerve de apă a plantei i 
apa mărilor și oceanelor. 
Pentru a putea consuma, 
însă, această apă este ne
voie, în primul rînd, ca ea 
să fie desalinizată (desă- 
rată).

Au trecut poate mii de 
ani, de cînd omul a aflat 
că din orice apă sărată, și 
deci din apa de mare sau 
ocean, se poate produce apă 
dulce prin simplă fierbere. 
Dar ceea ce pare ușor la 

prima vedere — distilarea 
apei marine și oceanice, 
este foarte greu de realizat 
practic atunci cînd este 
vorba de cantitățile enor
me necesitate de consumul 
sporit de apă din lume. 
Operația e atît de costisi
toare îneît o bună bucată 
de vreme oamenii de știință 
au considerat-o drept o 
utopie. în ultimii ani, însă, 
studierea mai serioasă a 
acestei probleme a dus la 
primele progrese tehnice și 
s-au pus la punct diferite 
metode, cîteva zeci, prin 
care s-a reușit să se ajungă 
la o desalinizare din ce în 
ce mai economică. Astfel, 
în statul arab Kuweit, azi, 
mai toată cantitatea de apă 
potabilă este furnizată prin 
desalinizarea apei de mare, 
încă din anul I960, o sin
gură uzină, construită pe 
țărmul golfului Persic, li
vra pe zi 5 milioane litri 
de apă potabilă. Numai 
pină la sfîrșitul anului 1966, 
funcționau în întreaga lu
me circa 330 uzine de desa
linizare a apei marine, cu 
o capacitate totală de o ju
mătate de milion de metri 
cubi de apă de băut pe zi. 
Dezvoltîndu-se din ce in ce 
mai mult. producția de 
„apă dulce", ea devine și 
din ce în ce mai ieftină și 
deci mai economică. Este 
de prevăzut că in anul 2000. 
aproape jumătate din ome

nire va bea apă dulce re
zultată din apă de mare.

Dar nu numai desalini
zarea este o soluție. Ală
turi de aceasta importante 
rezerve de apă potabilă sînt 
de obținut fie prin curăți
rea și deci recuperarea a- 
pelor o dată murdărite prin 
acțiunea industriilor, fie 
prin depistarea și captarea 
unor noi rezerve naturale. 
Acțiunea de combatere a 
poluării (murdăririi) apelor 
prin deversarea în ele a de
șeurilor industriale și a- 
ceea de studiere a unor 
bazine hidrologice încă in
suficient valorificate vor 
completa rezervele de apă 
potabilă a lumii, acoperind 
consumul pe care progre
sele civilizației și înmulți
rea populației planetei îl 
sporesc mereu.

Cu acest prilej oamenii 
vor ajunge să consume și 
una dintre cele mai bătrîne 
ape proaspete. Este vorba 
de așa-zisa apă fosilă. După 
cum au constatat oamenii 
de știință, apa, după ce s-a 
filtrat în rocile afinate, po
roase (de exemplu în nisip), 
are tendința să coboare și 
nimic nu o împiedică în 
unele cazuri să ajungă pină 
la adîncime de 10 sau 12 
kilometri. în sol, la dife
rite adîncimi, în anumite 
condiții, se formează pînze 
de apă subterană, din care 
unele rămîn închise acolo 
un timp foarte îndelungat, 
în aceste adevărate pinze 
prizoniere de apă, numite 
de specialiști captive, apa 
poate sta chiar și zeci de mii 
de ani. Asemenea pînze de 
apă se află, de exemplu, și 
sub unele părți ale deșertu
lui Saliarei, care, descoperite 
în ultimii ani, au și început 
să fie... exploatate si valo
rificate. în nordul statului 
Texas, din S.U.A,, oamenii 
beau, de 20 de ani, din apa 
unei asemenea pînze cap
tive, o apă din adine pe 
care tehnica omului a sco
s-o din nou la lumină.

Dar apă dulce din apă 
de mare, apă potabilă din 
izvoare noi sau din acumu
lări extrem de vechi din 
adincurile pămintului, apă 
recuperată din apele indus
triale de deșeu, nu sînt de
cît multiplele fețe ale lup
tei omului pentru apă. care 
nu se termină niciodată.

D. TODERICIU



pagina 7 ___ __  ALBINA

— OMUL DE LINGĂ TINE
Prietenul meu din Oltina m-a înte- 

bat:
— Ce sint in fond acele bune rapor

turi dintre semeni și ce le condiționea
ză ?

— Mai intii le-aș intreba eu, dragul 
meu, ce știi despre omul de lingă tine ? 
Despre omul de care te lovești zilnic, 
care poate să-ți fie simpatic sau indi
ferent, pe care-1 cauți sau te caută din 
necesitate, cu care te poți afla alături 
la muncă susținind că îl cunoști și te 
cunoaște pină in măduva osului.

— Trebuie să recunosc că mi se in- 
tîmplă uneori să-mi judec semenul 
după starea mea de suflet, uitind că 
are și el o dispoziție a sa sufletească, 
dorințele sau necazurile lui, și că acest 
lucru îmi pecetluiește reacțiile față de 
el.

— Ai remarcat că in aceasta e izvo
rul falselor păreri despre omul din 
fața noastră și, mai grav, a falselor 
sentimente ? Și aș incepe cu ființa cea 
mai apropiată, cu cea cu care iți imparți 
viața. Ți-aș povesti dacă imi dai voie 
un caz in aparență obișnuit.

Am cunoscut una din acele căsnicii 
echilibrate, (chipurile), in care fiecare 
știa ce are de făcut. Bărbatul, un bri
gadier școlit pe la oraș, și-a adus de 
acolo femeia. Ea a ales satul fiindcă 
o intimplare tristă o alunga din locul 
în care trăise. El venea de la muncă 
și citea ziarul, ea venea tot de la muncă 
și lăcrima tăind ceapă pentru rintaș. Lui 
i se părea firesc ca in timp ce el se 
delecta, ea să plutească prin jur, tăcută, 
creindu-i lui microclimatul acela pe 
care-1 considera un drept firesc. Ea i-a

cerut un singur lucru : s-o lase o dată 
pe săptămină la oraș, să-și vadă mama. 
Lui i s-a părut că și acest unic hatir 
era exagerat. Și au urmat discuțiile. Și 
femeia l-a implorat și-a plins. Fiindcă 
Ia oraș nu mama se ducea să și-o vadă 
ci copilul din prima căsnicie pe care-1 
ținea ascuns de egoismul bărbatului 
acesta, pe care se temea să nu-1 piardă. 
Pină aici, așadar, totul obișnuit, aproape 
bankl, cum spuneam. Ce crezi ?

— Aș fi curios să cunosc urmarea.
— Urmarea nu este tot așa de obiș

nuită. Bărbatul s-a aflat deodată în 
fața adevărului și în sufletul lui s-a 
petrecut o neașteptată răsturnare de 
planuri, un fel de zdruncin al simțirii. 
In clipa aceea el și-a recapitulat în
treaga atitudine față de femeie. Egois
mul lui proiectat pe eroismul femeii 
i se părea ceva de nesuportat. A înfiat 
copilul. Și intre cei doi s-au stabilit ra
porturi de echitate. Adică s-a intimplat 
ceea ce trebuie să fie pretutindeni intre 
oameni, fiecare să ocrotească sensibi
litatea celuilalt, să-i prevină dorințele, 
să se gîndească tot timpul la ecoul pe 
eare-1 produc la cel din fața lui pro
priile reacții. In acest fel cei doi se 
intilnesc la jumătatea drumului, acela 
pavat cu omenie și bunăcuviință.

— Spuneai că omul de lingă tine 
este și cel al cărui cot îl simți la muncă. 
După cite știu și văd, munca în con
diții noi a așezat pe alte temelii rapor
turile dintre oameni. In perspectiva 
statului modern ele se vor dezvolta 
desigur. Nu găsești ?

— Nu pot să-ți înșir, — numărul lor 
e nesfîrșit — faptele care vorbesc de

etica nouă ce? domnește azi in rela
țiile dintre oapieni. Ele se concretizează 
în cooperare și intr-ajutorare. Virstnicii 
și femeile din cooperativa agricolă sint 
puși la locuri :de muncă mai ușoare, cei 
în putere luînd asupră-le, printr-un 
consens tacit, sarcina de a duce greul. 
Orice s-ar spune e un lucru tare fru
mos ! Dar se mai intilnesc și cazuri de 
concurență șii adversitate. Am intîlnit 
la o întreprindere agricolă de stat din 
Bărăgan doi îngrijitori de animale de 
valori egale. Fiecare deținea o expe
riență bună. Erau intr-un fel de între
cere și interesant este că fiecare se lo
vea, cum e și firesc, de greutăți pe care 
celălalt Ic rezolvase. Nu au comunicat 
intre ei din orgoliu. Dar legile noi care 
guvernează munca i-au determinat s-o 
facă. Au ajuns la schimbul de păreri 
(1 au făcut in public) și-au descope
rit incintați după aceea că ritmul de 
mers Ii s-a accelerat. La Galicea Mare, 
(Oltenia), președintele cooperativei agri
cole și inginerul agronom, dintr-un mo
tiv sau altul, nu prea se înțeleg. Se în- 
timplă adesea in viață. Dar ei sint cola
boratori direcți și au obligația morală 
față de unitate, să-și infrineze resenti
mentele. N-au făcut-o și organizarea 
sectorul unde adunarea generală i-a așe
zat pe amindoi, suferă.

— Va să zică, cooperarea se bizuie pe 
respect, pe recunoașterea meritului ce
luilalt și a utilității lui in producție fie 
că chipul lui ne place sau nu ne place.

Eu cred că asta este și o calitate a 
omului civilizat.

V. TOSO

Arta gravorului

OLINESCU

MARCEL OLINESCU 
e un veehi meșter de 
gravură în lemn. Cu 
arta lui a zugrăvit ima
gini din viața sătească. 
Bun cunoscător al bas
melor și legendelor 
populare, dar și al 
chipului nou al satului, 
Marcel Olinescu a ilus
trat și lupta lui Făt 
Frumos cu balaurii, dar 
și „Culesul cartofilor" și

„Strinsul finului", fru
musețile „Mioriței" sau 
ale „Meșterului Manole". 
„Cu pluta pe Murăș" și 
„La pescuit".

Pornind de la credin
ța că artistul povestește 
și creează mituri, ne-a 
dat și „Legenda Soare
lui" dar și „Construcții 
noi" și „Oțelarul", in- 
truchipind balade noi 
pentru vremurile noi.

Meritul gravoru
lui Marcel Olinescu este 
și in meșteșug, folosind 
foarte multe procedee 
tehnice, și in felul de a 
reda imaginile, dar și in 
concepțiile sale artis
tice, bazate pe tradiție, 
pe gindire plastică au
tohtonă, pe viziune ră
sărită parcă din orna- 
mentistica țărănească.

VLAICU BÎRNA

1. 2. 3.
Motiv Interior țărănesc „A fost odată un

moe șl o b*l>â"_

1

„LA MULȚI ANI!
ORIZONTALI 1.

„Aho, aho, copii și frați, 
stați puțin și nu 
minați..." — Tradițio
nalul pom de iarnă 2. 
Petrecerea din noaptea 
Anului nou — „... mulți 
ani !“ 3. Miez... gol! — 
Conținutul plăcintelor 
servite de revelion —
Îndestulare
adus 
Anul 
Trage

4. Le-a
Moș Gerilă de 
nou (sing.) — 
la sania nordi

cului — Merg cu sorco
va 5. Elena Petrescu —
Luați puțin., din sar
ma 1 6. Anotimpul ză
pezii și al lui Moș Ge
rilă — Capul de porc 
împodobit cu flori și 
panglici, purtat pe o 
tavă de colindători în 
noaptea Anului nou
7. A pune în plus — Nu 
se închină cu el gol
8. La mijloc de brad I

— Patinoare naturale 
pe timpul iernii — Mo
del 9. Se înnoiește în 
noaptea de revelion — 
Epocă — Vasile Roman
10. Artist — Mugește la 
plugușor, îndemnat de 
pocnetele harapnicelor
11. Poet român, autorul 
poeziei „Urare Anului 
nou (voi. „Voci pu
ternice") — Munți de 
zăpadă.

VERTICAL: 1. Se îm
podobește cu daruri cu 
prilejul Anului nou 
(3 cuv.) 2. Decor de 
iarnă — Cete 3. Vdrea 
Rădulescu — Curea 1 — 
Susține globurile din 
pomul de iarnă 4. Frig 
strașnic — S-a sărbă
torit fn noaptea de re
velion (2 cuv.) 5. Roman 
de Mihail Sadoveanu
— Comună în raionul 
Lugoj — Curte ! 15. Exi-

gent — Frunzele bra
dului 7. Țiglă cu care 
se acoperă casa 
merge cu
8. Animal ;
cei de
9. RHu în 
Pronume 
Negație 10. Barbu 
colau — Munte în 
kistan — Iese pe 
11. Curățat cu apă 
Horia Emilian 12. Cor
tegiu — Suflă iarna cu 
tărie 13. Ansamblul 
manifestărilor artistice 
în cinstea sărbătorilor 
de iarnă, rămase moș
tenire de la strămoșii 
noștri — A-i fi cuiva 
de folos.

ADAM STOICA
Cuvinte mal puțin cu

noscute : UVAR, AGA, 
OEC, OSIH

plugușorul 
vesel — Obi- 

Anul nou 
Camerun 
posesiv

8
9

10

11

Dezlegarea jocului MUNȚII NOȘTRI din Nr. 1043. 1. Carpați — Omul 
2. Ana — Piatra — I. 3. Rarău — Vulcan 4. Al — Ospăț — Iza 5. Ied — Ea 
— Răni 6. M — Cindrel — Mc 7. Al — Vier — Miei 8. Nori — S Oas — U 9. 
Tuna — Viz — Ac 10. Arlechin — Ona 11. Oua — Sinaia — S.

Străjuit la nord de dealul Glier- 
ghelăului din podișul T.rnavelor, 
satul Paloș (raionul Rupea) re
prezintă o așezare tipic româ
nească, în care arta populară și-a 
găsit un climat deosebit de priel
nic. Din această atmosferă a artei 
și poeziei populare se desprind 
individualități creatoare care reu
șesc să se impună prin realizările 
lor în domeniul artei populare. 
De aici, și-au luat zborul mii de 
versuri populare despre care oa
menii locului zic că sint ale poe- 
tei Rozalia Cernea.

Poeta Tîrnavelor

ROZALIA CERNEA
Născută în Paloș acum 71 de 

ani. „Rozalia lu Măriuța Gligor" 
s-a făcut cunoscută satului de la 
vîrsta de 8 ani cînd a început sa 
coasă altițe și ciupage pentru ii. 
De pe la 13 ani i s-a dus și vestea 
de poetă: compunea, pentru inima 
ei cît și pentru cei ce o îndemnau, 
stihuri de nuntă, strigături pen
tru joc etc.

— Arta de a crea poezie popu
lară — spune Rozalia Cernea — 
mi-am însușit-o de la oamenti 
din sat și de la mama mea Mă
riuța, pricepută Ia „chindisit", 
eîntăreață și poetă.

Aceste trăsături artistice ale 
mamei Măriuța au fost transmise 
cu generozitate Rozaliei și frate
lui ei, Gheorghe Cernea (1898— 
1965) care urma să devină unul 
dintre cei mai harnici folcloriști 
din sudul Ardealului.

Multe din cele peste 3 000 de 
versuri populare, aparținînd Ro- 
zaliei Cernea, cîntă revolta și 
lupta împotriva nedreptăților so
ciale din trecut. Poeta trăiește 
drama miilor de ardeleni care, 
covîrșiți de sărăcie, își părăsesc 
familia și satul, apucînd drumul 
pribegiei (numai în 1907 au plecat 
din Ardeal 50 021 emigranți, în 
căutare de lucru.) „Tot am zis 
mă duc, mă duc, / Și maica nu 
m-o crezut. / Dar acuma știu c-<> 
crede, / Mă duc, de nu mă mai 
vede..." sau „Plînge-mă, maico, 
cu dor, / Că ț-am fost dulce fe
cior. / Că m-am dus în țări stră
ine, / Unde nu cunosc pe nime. / 
Numai frunza și iarba, / Și car
tea de la maica".

Sentimentele de dor și dra
goste sînt viu prezente în cfnte- 
cele Rozaliei Cernea : „Cît tră
iește omu-n lume / Două doruri 
are-anume : / Unu-i dor de maica 
lui, / Nime nu zice că nu-i, / 
Altu-i dorul inimii, / Fără el nu 
poți trăi !“

La vîrsta pe care o are acum, 
poeta noastră participă cu toată 
dăruirea la viața culturală a sa
tului. Așa se face că am întîlnit-o 
în acest an ca participantă la 
dialogurile artistice „față-n față", 
organizate între comune și ra
ioane. Rozalia Cernea ne-a pre
zentat cîteva din vechile cîntece 
și strigături ale locurilor natale, 
dar și versuri compuse în vremea 
din urmă, pătrunse de suflul nou 
al zilelor noastre. Tema muncii 
unite, a noilor trăsături morale 
ale omului contemporan, apare 
cu persistență în creațiile sale 
actuale. „Hai, bade, la-ntoarcere / 
La joc și la secere; / De știi, 
bade, jocul bine / Vino să te-n- 
treei cu mine. / Că-s bădiță pălă- 
șană / Și știu jocu pe-o sprin
ceană. / Și jocu și secerea, / Nu 
mă-ntrece nimenea."

Cunoscătoare în amănunt a e- 
voluției portului românesc de pe 
Tîrnave, Rozalia Cernea este, pen
tru generația tînără a satelor 
tîrnăvene, un bun îndrumător. La 
școala înaltelor tradiții ale artei 
populare românești și a expe
rienței bogate a Rozaliei Cernea, 
In Paloș se intilnesc azi nume 
noi de izvoditori de frumos cum 
ar fi : Ștefan Maria, Victoria Ti- 
brea, Maria Codrea etc., care își 
pun toată priceperea lor în culti
varea poeziei populare românești, 
a obiceiurilor de muncă și de pe
trecere, a portului popular tra
dițional.

Prof. CONST. CATRINA 
secretar al Comitetului raional 

de artă și cultură-Rupea



GERURI

Ast’noapte omul a ajuns acasă 
La ora cînd se zice că-i tirziu 
Împrăștiind un abur de rachiu 
Pe lingă dispoziția țifnoasă.

— De ce, femeie, nu m-aștepți la masă ? 
Ori, ce ? Nădăjduîai că nu mai viu ? 
Vrei să mă jur ? Al dracului să fiu 
De n-o să-mi caut alta mai frumoasă.

Privindu-și lung bărbatul pămintiu 
Nevasta tace, parcă nici nu-i pasă, 
Doar cite-o șoaptă „nepoliticoasă** 
I se oprește-n gît : bețiv — zurliu.

Un ger tăios înțepenește strada, 
Ca lespedea de sticlă e zăpada 
Da’n easă, cu tot focul, e mai frig.

Din inimi parcă a fugit căldura.
— Deschideți larg ferestrele, le strig. 
Ca să se urce-un pic temperatura.

MIRCEA PAVELESCU

ANECDOTE

Un client își scoate ceasul 
de la ceasornicarul la care stă
tuse două săptămîni. Acasă 
constată că ceasul nu merge 
deloc. Supărat se întoarce la 
ceasornicar.

— Ce înseamnă asta ? Acum 
ceasul nu mai merge deloc. 
Mi l-ai stricat de tot.

— Cum se poate, domnule ?

VINDEM in tot cursul 
nului, la prețuri convena
bile, mari cantități de fier, 
rezultat dintr-o greblă 
mecanică, o semănătoare și 
trei vagonete metalice 
pentru transportul gunoiu
lui la grajd, obiecte neuti
lizate. dar degradate din 
cauza modului in care au 
fost „depozitate", 
informații mai i 
adresați-vă la 
șeni-Făgăraș.

ANGAJĂM

Pentru 
detailate, 

G A P. Hir-

urgent Iu-

Nici nu am pus mîna pe el.

l O dată, cunoscutul scriitor 
spaniol Pio Baroja ședea pe 
terasa casei sale, gîndindu-se 
la conținutul viitoarei sale 
cărți. Un țăran care trecea pe 
acolo l-a întrebat :

— Vă odihniți, don Pio ?
— Nu. prietene, lucrez.
Cîteva zile după aceea, timp 

în care muncise cu încordare 
scriind două capitole. Pio s-a 
dus în grădina sa, unde a în
ceput să lucreze de zor. Țăra
nul. care se întorcea de la cîmp 
văzîndu-1 pe scriitor cu sapa 
în mînă. I-a întrebat :

— Munciți, munciți, don 
Pio ?

— Nu, prietene, mă odih
nesc.

Intre automobilist!

— La mine, 140 kilometri 
la oră e fleac 1

— Nu vreau să spun că te 
lauzi, dar pasă-mi-te simți 
nevoia să fii... ridicat în cer I

CONCURS

MICA

Istoria evoluției speciilor, tre
buie să recunoaștem, are o lipsă 
gravă : ea nu marchează în nici 
un fel importantul moment al 
transformării brigadierului Ovi- 
diu Corneanu, de la G.A.S. Bu- 
ciumeni, în cloșcă. Nouă, cărora 
nu ne scapă nimic, nu ne-a fost 
prea greu să stabilim adevărul.

Mai întîi, Corneanu a clocit o 
idee. Avînd în gestiunea sa, prin
tre altele, păsări, Ovidiu Cor
neanu primise încuviințarea de a 
vinde și la particulari aceste pro
duse în carne și oase, pe baza 
unei cereri aprobate de conduce
rea gospodăriei și, bineînțeles, 
numai după ce costul era achi
tat la casieria unității. Cumu- 
lînd însă și postul de cloșcă, bri
gadierul zootehnic a simplificat 
lucrurile. Puii au fost luați cu 
toții sub aripa sa ocrotitoare. Ast
fel a început cloșca să-și cloceas
că afacerile

Cloșca

SATIRA Șl UM0*
sierul GAP. și va purta 
viza tovarășului președinte 
Toma Mamina.

PUBLICITATE

PIERDUT raționamen
tul făcut cu ocazia cumpă
rării de către G.A.P. $er- 
caia-Făgăraș a unor tuburi 
de azbociment, pentru o 
construcție care n-a fost 
nici măcar planificată.

îl declarăm nul.

EUGENIA ISAILĂ

crători necalificați, pentru 
curățirea de tot felul de 
gunoaie, depozitate de ani 
de zile in curtea 1 GAP 
Dumbrăvifa-Făgăraș!

Pentru solicitanfii din 
afara raionului Făgăraș, o- 
ferim condiții de cazare.

Plata se va face de . ca-

CĂUTĂM urgent un sa
lariat, cu sarcina precisă 
de a face ieșiri pe teren, în 
scopul cunoașterii șț infor
mării tov. Roșea Ilisie — 
contabilul G. AP. Sinea 
Veche-Făgăraș, 1 asupra 
condițiilor și a modului de 
furajare a animalelor, din 
propriul său C.A P.

corespondent

In loc de cronică 

in urma criticilor a- 
duse filmului „Cine
va deschide ușa?" 
Desen de EMÂNOIL

mihAilescu

Pentru a satisface dorința mani
festată de numeroși cititori, revista 
noastră organizează un nou concurs 
cu premii în obiecte, incepînd din 
11 ianuarie vor apărea, timp de 10 
săptămîni, în pagina de satiră și 
umor, diferite texte ale căror autori 
sînteți invitați să-i recunoașteți. 
Pentru aceasta puteți folosi orice 
volum din biblioteca dv. personală

UN NOU FILM/

ClNE va
PESCHiPE

CINE ESTE AUTORUL?

sau din cea comunală intrucît toate 
aceste texte umoristice sînt selec
ționate din cărți apărute în ultimii 
ani. In sprijinul concurenților vom 
publica, o dată cu fiecare text, cîteva 
indicații privind viața sau opera res
pectivului autor.

Concursul „Cine este autorul ?” 
este dotat cu următoarele premii :

PREMIUL I — un aparat de foto
grafiat

PREMIUL II — un ceas de mînă 
PREMIUL III — un stilou
Cele zece răspunsuri exacte înso

țite în mod obligatoriu de cele zece 
cupoane care vor fi publicate o dată 
cu textele trebuie trimise, toate 
deodată, intr un plic avînd mențiu
nea Pentru concurs pe adresa : Re
vista Albina București 33, pînă la 
data de 28 martie 1968 (data poștei).

Intr-o zi, la cuibar a venit un 
cetățean pe nume Alexandru Tu
dor :

— Vreau să cumpăr pui.
— Bine, s-a bucurat cloșca. Ți-i 

dau cu preț de stat.
Banii n-au mai ajuns la casie

ria gospodăriei, ci au intrat în 
punguța cu bani a cloștei, ca și 
aceia dați pe carne de pui de că
tre Ion Simion, Marin Ivan, An
drei Constatin, Horea Paraschivg 
și alții. Puii dispăreau fără urmă, 
iar punguța se umfla ca o gușă 
îndopată.

Temîndu-se ca grija ei exce
sivă pentru pui ar putea să bată 
la ochi într-o împrejurare neferi
cită ca aceea a unui control exi
gent, într-o zi, cloșca s-a îmbră
cat în doliu mare și ștergîndu-și 
cu vîrful aripei lacrimile, s-a a- 
pucat de întocmirea unor procese- 
verbale demascatoare Unii pui
șori cad victimă șobolanilor și 
dihorilor — acești monștri, care 
sfîșie vieți nevinovate fără a plăti 
un ban pentru kilogramele de 
carne ce vor lipsi din gestiune 1 
Oare cum îi mai rabdă pămintul 
pe hoți ?!

Toată această durere disperată, 
paterno-maternă, a cloștei, stră
bate amintitele procese-verbale, 
adevărate necroloage de familie. 
Cum marea suferință este mută 
și se consumă doar în intimita
tea marilor îndurerați, Ovidiu 
Corneanu era hotărît să țină în 
cea ma; mare taină aceste mărtu
rii scrise ale unor pierderi irepa
rabile Și ele erau în adevăr ire
parabile, sau aproape ireparabile 
— dar nu pentru cloșcă, ci pen
tru gospodărie. Aceasta a ieșit la 
iveală cu prilejul scoaterii lui 
Ovidiu Corneanu din funcția de 
brigadier zootehnic. Eără a se 
ține seama de cîrîieli, gestiunea 
de păsări a cloștei a fost verifi
cată în amănunt. Cu puii „lui" 
făcea ce voia și. mai ales, făcea... 
bani.

încă o dovadă că în tot acest 
răstimp nu a „ars gazul" de po
mană, zi cu mult folos personal, 
este faptul că, pe lingă cele cîte
va sute de pui, i-a lipsit și o bu
telie de aragaz.

Cloșca și-a primit, bineînțeles, 
pedeapsa meritată, deși atît la 
Tribunalul raionului Oltenița, 
cît și la recurs, nu i-a mai tăcut 
„clonțul" în încercările sale de a 
se dezvinovăți și de a arunca 
vina pe șobolani și diliori. în 
sfîrșit, noile generații de pui au 
scăpat de calda ocrotire a aripi
lor ei protectoare.

RADU ATANASIU

CONCURS

Inminarca premiilor se va face în 
cadrul unor șezători ale Albinei 
care se vor organiza la căminele cul
turale din localitățile în care domi
ciliază cîștigătorii.

in cazul că vor fi mai mulți con
cur en ti cu același număr dc rezul
tate exacte, cîștigătorii se vor stabili 
prin tragere la sorți.
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