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HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R. 

și a Consiliului de Miniștri cu privire la prevenirea 
și combaterea efectelor secetei

Ziua de 9 mai evocă în conștiința poporului român douî 
momente Cruciale în șirul lung al luptelor purtate pentru 
libertate și independență națională, pentru bunăstare și 
progres social. Cu 91 de ani in urmă, în această zi a lunii 
florilor, adunarea deputaților proclama independența de 
stat a României. Și, după aproape șapte decenii, tot intr-o 
zi de 9 mai, poporul nostru aclama victoria istorică asupra 
Germaniei naziste, cu sentimentul mîndriei că și-a adus 
contribuția la salvarea civilizației umane de primejdia ce 
o amenința.

Idealul independenței care a concentrat ca într-un focar, 
în deceniile de mijloc ale secolului trecut, aspirațiile po
porului, gîndirea și activitatea celor mai luminați fii ai 
săi și-a găsit împlinirea în primăvara anului 1877. Cro
nica vremii aduce pînă la noi ecoul entuziasmului general 
al maselor, Care-și manifestau hotărîrea fermă de a con
sfinți independența prin luptă cu arma în mînă. Eforturile 
țărănimii, care a purtat greul războiului, s-au unit cu cele 
ale clasei muncitoare, aflată la începuturile organizării sale 
șî au fost susținute activ de intelectualitatea satelor și 
orașelor credincioasă tradițiilor luptei pentru eliberarea 
națională. Cu aceeași însuflețire a fost îmbrățișată cauza 
independenței României și de către populația românească 
din Transilvania și Banat. Conștiința patriotică a maselor, 
devotamentul lor față de idealurile independenței, spiri
tul lor de sacrificiu s-au reflectat și în sprijinul pregătirii 
și desfășurării acțiunilor militare, precum și în înrolarea 
a mii de voluntari în rîndurile armatei.

întreaga măsură a sentimentului și entuziasmului popu
lar avea să fie dată de luptele legendare duse de armata 
română — alături de trupele ruse și voluntarii bulgari — 
la sud de Dunăre. Purtînd în inimi flacăra nestinsă a dra
gostei de țară, ostașii români au înscris pagini de glorie 
nepieritoare în bătălia Istorică pentru Plevna, în crâncenele 
încleștări de la Rahova șr Sniîrdan. Numele lui Șonțu, Mă- 
răcineanu, Giureyu, Constantin Ene, Grigore Ion și a mul
tor alți eroi, care s-au avîntat prin „foc și plumb" ridi- 
cînd tricolorul țării deasupra redutelor dușmane, străbat 
prin vremuri însuflețind și îndemnîr.d noi și noi generații 
la fapte înălțătoare în slujba libertății și înfloririi pa
triei.

Independența de stat, cucerită cu prețul a nenumărate 
jertfe a creat condițiile necesare dezvoltării moderne a 
României și cadrul juridic al participării ei la viața poli
tică, internațională în rînd cu toate statele suverane.

Dar în condițiile regimului burghezq-moșieresc, efectele 
pozitive ale independenței de stat nu s-au pulul i-esimți pe 
deplin în viața economică, socială și politică a țării. Steagul 
luptei pentru apărarea independenței naționale a fost dus 
cu cinste mai departe de clasa muncitoare în frunte cu 
glorioasa ei avangardă, Partidul Comunist Român. Imbi- 
nînd în permanență lupta împotriva exploatării cu cea pen
tru o reală independență a țării, partidul comuniștilor a 
unit în jurul său toate forțele vii ale națiunii și le-a con
dus în lupta antifascistă, asigurînd poporului nostru drep
tul de a semna în cartea de onoare a victoriei asupra fas
cismului german. Insurecția armată din august 1944, or
ganizată și condusă de Partidul Comunist Român, parti
ciparea României cu întregul potențial economic, uman și 
militar la războiul antihitlerist reprezintă unul din cele 
mai luminoase capitole ale tradițiilor făurite de poporul 
român.

Colonel MIHAI INOAN

(Continuare în pag. 4—5)

Societatea socialistă

„Noi am pornit la luptă pentru a făuri societatea socialistă, 
eonsiderind că aceasta trebuie să fie cea mai dreaptă societate 
din lume ; de aceea trebuie să înlăturăm tot ceea ce nu este în 
firea și in caracteristica acestei societăți, să luăm toate măsurile 
pentru ca niciodată să nu mai poată avea loc în Societatea noas
tră socialistă, abuzuri și ilegalități**.

NICOI.AE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la masa tovărășească de la 1 Mai)

Am urmărit cu interes lu
crările recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R, și am luat parte la 
lucrările organizației munici
pale de partid București. 
Dezbătînd probleme de uriașă 
însemnătate pentru dezvolta
rea societății noastre »ocia- 
liste, pentru întărirea demo
crației socialiste, liotărîrile 

Plenarei C.C. al P.C.R. con
stituie o dovadă a tăriei par
tidului nostru, a înaltei șale 
principialități.

Hotărîrea privitoare la dez
voltarea învățămîntului se 
ocupă de aproape toate pro
blemele școlii, arată calea pe 
care trebuie să mergem în 
vederea ridicării nivelului 

cultural al poporului, a creă
rii unei intelectualități bine 
pregătite, demne de timpul în 
care trăim. Documentul atrage 
atenția că nu poate exista 
nici o posibilitate de înțele
gere sau compromis între 
ideologia idealistă și cea mar- 
xist-leninistă. Partidul cere 
intelectualilor din toate ra
murile de activitate să mili
teze pentru dezvoltarea cul
turii bazată pe filozofia mar- 
xist-leninistă.

Discutarea activității orga
nelor și organizațiilor de par
tid și de stat privind rezolva
rea scrisorilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii 
dovedește, încă o dată, grija 
cu care partidul și statul nos
tru socialist apără drepturile 
și libertățile tuturor cetățeni
lor țării.

Am fost deosebit de impre
sionat de hotărîrea adoptată 
de recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. în legătură cu reabili
tarea unor activiști de seamă 
al partidului și statului. Asasi
narea lui Lucrețiu Pătrășcanu 
w Ștefan Fariș, necinstirea și 

torturarea îndelungată a altor 
activiști constituie un act a 
cărui dezvăluire umple de in
dignare pe toți oamenii mun
cii, induși 'în eroare atîta amar 
de vreme. Și, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„nici un fel de merite ale lui 
Gh. Gheorghiu-Dej nu pot să-i 
scuze abuzurile și răspunderea 
sa în asasinarea lui Pătrăș
canu, ca și în multe ilegalități 
comise împotriva unor acti
viști de partid și de stat**.

întregul popor este de acord 
cu hotărîrile Plenarei în legă
tură cu reabilitarea unor ac
tiviști. Oamenii muncii se ri
dică indignați împotriva ac
țiunilor întreprinse de Ale
xandru Drăghici și aprobă 
măsurile luate împotriva lui. 
Bine a făcut Comitetul Cen
tral că a dat la iveală abuzu
rile săvîrșite și pe autorii lor. 
Comuniștii — spre deosebire 
de reprezentanții partidelor 
burgheze care au căutat în
totdeauna să-și motiveze cri
mele împotriva poporului — 
nu pot lăsa istoria și timpul 
să aducă lumină. Ei nu se tem 

să dea în vileag lipsurile. Too 
mai de aceea, este partidul 
nostru puternic, pentru că 
știe să analizeze critic și 
autocritic propria sa activitate. 
Aceasta este o dovadă a forței 
și seriozității sale. Toată lu
mea își dă seama că abuzurile 
săvîrșite de Gheorghiu-Dej și 
Alexandru Drăghici nu carac
terizează partidul nostru. Ele 
au fost și sînt condamnate de 
partid, de întregul popor ro
mân care, de-a iungul veacu
rilor, a trecut prin multe ne
cazuri, a suferit multe asupriri 
dar întotdeauna a dat dovadă 
de omenie, chiar față de 
dușmani s-a arătat aspru, dar 
drept.

Abuzurile săvîrșite sînt cri
ticate cu tărie de toți comu
niștii, care vor face totul să 
nu se mai repete în Viitor. 
Strîns unit în jurul partidului, 
întregul popor își va spori 
eforturile în muncă pentru 
a-și făuri o țară an de an mai 
înfloritoare și mai îmbelșu
gată.

ȘERBAN NEDELCU

NICOI.AE


HOTÂRÎREA
Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.

și a Consiliului de Miniștri cu privire 
la prevenirea și combaterea efectelor secetei

în întreaga țară, datorită 
rezervei mici de apă acu
mulată în sol în toamnă și in 
timpul iernii, precum și pre
cipitațiilor reduse din lunile 
de primăvară, dezvoltarea cul
turilor agricole este stinjenită. 
Seceta, care pune în pericol re
colta din acest an, are un ca
racter mai pronunțat în Cim- 
pia Dunării, Dobrogea, sudul 
Olteniei și Moldovei. In aceste 
condiții, chiar dacă în peri
oada următoare vor cădea 
ploi, nu va putea fi înlătura
tă în întregime lipsa de umi
ditate ce se resimte în pre
sent, fără organizarea imedia
tă a unor ample acțiuni pe 
planul întregii țări, de folo
sire a tuturor resurselor uma
ne și materiale necesare.

Ținînd seama de această 
situație, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri au adoptat 
• hotărire care prevede o se
rie de măsuri a căror aplicare 
are drept scop să asigure pre
venirea și combaterea efecte
lor dăunătoare ale secetei din 
acest an. In vederea organiză
rii, coordonării și conducerii 
acțiunilor de combatere a se
cetei pe Întreaga țară, s-a con
stituit un comandament cen
tral format din reprezentanți 
ai organelor de partid și de 
stat, economice și obștești, că
rora le revin sarcini în cadrul 
acestei acțiuni. Pe plan local, 
acțiunile de prevenire, și 
combatere a secetei sînt organi
zate, coordonate și conduse 
de comandamentele jude
țene, formate din reprezen
tanți ai organelor și organiza
țiilor de partid și de stat, e- 
conomice, de masă și obștești, 
iar în fiecare comună s-a or
ganizat un comandament con
dus de președintele comitetu
lui executiv al consiliului 
popular comunal și constituit 
din conducătorii unităților a- 
gricole socialiste, ai organiza
țiilor de partid, de masă și 
pbștești, specialiști agricoli, 
cadre didactice. Aceste orga
ne vor asigura înfăptuirea 
tuturor măsurilor legate de 
prevenirea și combaterea se
cetei.

Soluția optimă pentru evi
tarea efectelor negative ale 
secetei o constituie, precum 
se știe, asigurarea umidității 

necesare dezvoltării plantelor, 
prin irigații și udări. In acest 
scop, Hotărirea prevede luarea 
unor măsuri energice care să 
asigure utilizarea integrală 
a suprafețelor amenajate pen
tru irigații, extinderea acesto
ra, folosindu-se toate mij
loacele posibile, precum și 
mobilizarea altor resurse care 
pot să asigure udarea pe su
prafețe cît mai întinse a cul
turilor agricole. în fiecare u- 
nitate agricolă, consiliile de 
conducere, specialiștii, trebuie 
să analizeze modul de func
ționare a agregatelor de iriga
ții, să ia măsuri de completa
re a acestora cu materiale, 
piese de schimb, să asigure 
combustibilul și energia elec
trică necesare pentru ca toa
te instalațiile să funcționeze 
permanent, ziua și noaptea. 
In acest scop, se impune să 
se asigure în timpul cel mai 
scurt cadrele necesare de 
mecanici, electricieni și udă- 
tori, âtît din unitățile agrico
le socialiste, cit și din alte 
sectoare ale economiei.

Se prevede totodată ca pen
tru creșterea suprafeței iri
gate Consiliul Superior al A- 
griculturii și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agrico
le de Producție să ia măsuri 
in vederea executării și dării 
in folosință, Încă In semestrul 
I, a suprafețelor prevăzute a 
fi amenajate în întreg anul 
1968. De asemenea, s-au sta
bilit măsuri care să dea po
sibilitatea extinderii irigați
ilor pe noi suprafețe, identi- 
ficindu-se și folosindu-se în 
acest scop toate sursele de apă 
— pînză freatică, bălțile, lacu
rile, piraiele și altele, amena- 
jindu-se acumulări de apă, 
canale provizorii de aducțiu- 
ne, rigole, executate cu plu
gul sau manual.

Hotărirea prevede ca o obli
gație imediată a Comitetului 
Geologic, Comitetului de Stat 
al Apelor, Ministerului Pe
trolului și Ministerului Mine
lor să stabilească zonele de 
apă subterană care pot fi fo
losite pentru irigații și să exe
cute forări de puțuri pe te
renurile unităților agricole 
socialiste. Pentru realiza
rea la timp și integral a 
măsurilor stabilite privind ex
tinderea suprafețelor irigate și 
udate, Hotărirea prevede ca o 

sarcină urgentă pentru Consi
liul Superior al Agriculturii, 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție, Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și 
pentru alte ministere și orga
ne de stat și economice cen
trale, de a asigura agriculturii 
utilajele, materialele, piesele de 
schimb și combustibilul, pre
cum și cadrele necesare func
ționării neîntrerupte a siste
melor de irigații.

Desigur, măsurile stabilite 
vor constitui un sprijin efi
cient pentru oamenii muncii 
din agricultură în lupta împo
triva secetei. Dar, trebuie sub
liniat că nu este suficient să 
se aștepte ca totul să vină de 
la centru sau să cadă ploaia, 
în aceste zile este neapărat 
necesar și urgent ca organele 
locale de partid, de stat și a- 
gricole să analizeze operativ 
problemele de a căror rezol
vare depinde diminuarea efec
telor secetei și să asigure an
trenarea largă a țărănimii, a 
tuturor lucrătorilor din agri
cultură la efectuarea lucrări
lor necesare. Este In interesul 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție, al întregului 
popor să se asigure udarea 
unor suprafețe cît mai mari de 
teren. Una dintre marile 
posibilități pentru irigare o 
reprezintă folosirea mijloa
celor simple. Utilizarea ci
sternelor, butoaielor, găleți
lor pentru udarea legume
lor, pomilor, viței de vie, poate 
asigura dezvoltarea normală a 
acestorplante, realizarea unor 
recolte bune. Este adevărat că 
aceasta necesită un volum 
mare de muncă, dar orice e- 
forturi sînt răsplătite din bel
șug dacă apa care se scurge 
fără folos este dusă din albia 
obișnuită acolo unde este utilă 
plantelor. Organele și organi
zațiile de partid, consiliile 
populare, organizațiile U.T.C., 
consiliile de conducere ale co
operativelor agricole de pro
ducție trebuie de aceea să în
treprindă o largă acțiune de 
masă la care să fie mobilizate 
toate forțele de la sate, în
treaga țărănime, tineri și vîr- 
stnici, elevii, pentru udarea 
culturilor din cooperativele 
agricole, de pe loturile perso
nale, precum și din zonele 

necooperativizate. Un sprijin 
important in această acțiune 
trebuie să-l dea ministerele, 
alte organe centrale, consi
liile populare județene, care 
să pună la dispoziția uni
tăților agricole socialiste mij
loacele de toate categoriile 
pentru transportarea apei : 
cisterne auto, autostropitori, 
camioane și altele. Prin mă
surile stabilite trebuie să 
se asigure irigarea în întregi
me a culturilor legumicole, a 
viilor și pomilor și pe su
prafețe cît mai mari a carto
filor, sfeclei de zahăr, porum
bului pentru boabe, a florii- 
soarelui, griului și orzului de 
toamnă, a plantelor furajere.

Hotărirea prevede, totoda
tă, măsuri pentru folosirea 
rațională a îngrășămintelor 
chimice, utilizarea intensă a 
mijloacelor mecanizate și a 
forței de muncă, în vederea 
executării la timp, în toate 
unitățile agricole a lucrărilor 
de întreținere a culturilor și 
de combatere a dăunătorilor.

In condițiile din acest an, 
gospodărirea mai bună a fu
rajelor, găsirea și utilizarea 
unor surse suplimentare de 

«hrană pentru animale — mai 
ales de masă verde — consti
tuie o sarcină deosebită a or
ganelor locale, a cadrelor de 
conducere și specialiștilor din 
unități. Pentru a preveni scă
derea producției și a greutății 
animalelor, Hotărirea preve
de ca o sarcină importan
tă pentru Consiliul Supe
rior al Agriculturii și Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție de a 
stabili efectivele de animale. In 
primul rînd de ovine și tineret 
bovin, care nu pot fi furajate în 
zonele afectate puternic de se
cetă și care să fie dirijate în 
zonele pășunilor submontane 
și montane, puse la dispoziția 
unităților agricole pentru pă- 
șunat din fondul forestier.

In vederea asigurării fura
jelor pentru perioada de sta- 
bulație sînt necesare măsuri 
pentru stringerea și depozita
rea, în condiții optime, a tutu
ror furajelor cultivate, precum 
și pentru recoltarea la timp a 
fînețelor naturale. De aseme
nea, Consiliul Superior al 
Agriculturii și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție au sarcina de a 

asigura cultivarea cu porumb 
și alte plante furajere a supra
fețelor irigate și a altor tere
nuri ce se eliberează in tim
pul verii; stringerea paielor, 
plevei și cocenilor, precum și 
depozitarea acestora în condi
ții corespunzătoare; recolta
rea și depozitarea frunzare
lor ; recoltarea și însilozarea 
plantelor de apă, a vrejilor de 
cartofi, coletelor de sfeclă, 
resturilor din legumicultura, 
lăstarilor de viță de vie.

Hotărirea prevede, în con
tinuare, modalitățile și mij
loacele de finanțare și credi
tare a acțiunilor de prevenire 
și combatere a secetei.

Consiliul Superior al Agri
culturii, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, ministerele și ce
lelalte organe centrale care 
au sarcini legate de preveni
rea și combaterea efectelor 
secetei au datoria să asigure 
ca fiecare dintre sarcinile ce-i 
revin din cadrul Hotăririi 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și a Consiliului de 
Miniștri, cit și acele ale or
ganizațiilor locale subordona
te lor, să fie îndeplinite in
tegral.

Ținind seama de însemnă
tatea deosebită a acestei ac
țiuni de interes național, Ho
tărirea cheamă organele și 
organizațiile de partid să mo
bilizeze întreaga țărănime, 
toți lucrătorii din agricultu
ră, organele de stat și econo
mice, organizațiile de masă și 
obștești pentru a contribui cu 
toate forțele la înfăptuirea 
măsurilor stabilite. în acest 
scop trebuie să se desfășoare 
o susținută muncă politică și 
organizatorică, imprimîndu-se 
acțiunii de prevenire și com
batere a efectelor secetei un 
profund caracter patriotic, 
acțiune în care sînt interesate 
masele largi ale țărănimii, în
tregul nostru popor.

Există condiții ca prin buna 
organizare a activității, prin 
hărnicia țărănimii, a tuturor 
oamenilor muncii, prin mobi
lizarea largă a resurselor agri
culturii și altor sectoare să se 
diminueze efectele secetei, să 
se asigure recolta acestui an 
in vederea aprovizionării co
respunzătoare a populației, 
satisfacerii cerințelor econo
miei naționale.

Printre comunele mari de cimpie pe care Ie 
odă Argeșul aproape de vărsarea in Dunăre, 
■e numără și Hotarele. Natura darnică, încin- 
tindu-ți ochiul mai ales cu luncile umbrite de 
păduri seculare, a Îmbrăcat în ultima vreme 
haină nouă, croită de om după vrerea și spre 
folosul său : în terase, ca niște grădini suspen
date, urcă intr-o margine a satului 135 ha de 
vie nobilă, toată pe rod ; iar jos, In cimpie, o 
parte a riului irigă prin brazde și aspersoare o 
suprafață de 455 ha (alte 100 ha vor fi ame
najate pentru irigat pină la sfîrșitul anului). 
Sint bogății ale cooperativei agricole de pro
ducție, tărimuri care nu se tem de uscăciune 
atita vreme cit pulsează motopompele. Iar zvic- 
netul lor se aude zi și noapte. Vastul ogor în
destulat cu apă a asigurat anul trecut urmă
toarele producții medii la hectar: sfeclă de 
zahăr — 48 tone, lucernă masă verde — 100 
tone și porumb boabe — 5,6 tone. Culturile suc
cesive — secară de toamnă, porumb siloz și 
porumb masă verde, toate laolaltă — au bătut 
recordul cu 106 tone la hectar. Pe 20 ha irigate, 
s-au pus căpșuni. Producția ? Jumătate de va
gon la hectar. Hotarele sint un adevărat sat a! 
căpșunilor. Anul trecut, această cultură a adus 

ea singură cooperativei agricole un venit de 
450 000 lei.

Asemeni cimpiei, te incintă și satul: case 
curate ca paharul, curți și grădini care gem de 
legume, pomi fructiferi și flori. Bineînțeles, 
căpșunile sînt și ele prezente pretutindeni.

— Oamenii sint buni gospodari la noi și fo-

CONTRIBUȚIA 

COOPERATOARELOR
losesc fiecare palmă de loc, ne spune inginerul 
agronom Gheorghe Pereverza. Unii scot de pe 
5 ari cu salată sau cu ridichi 6—7 mii de lei 
iar de pe 10 ari cu căpșuni 8—10 mii de lei. 
Gospodinele pun culturi pină și sub streașină 
casei.

— Și să știți că în cooperativa agricolă 
muncesc tot ca la ele acasă, adaugă Radu Diu 
brigadier zootehnic, secretarul comitetului de 

partid. Membrele cooperatoare joacă un rol 
însemnat in îndeplinirea planului de producție. 
Jumătate din volumul de zile-muncă planificate 
anul trecut le-au făcut femeile.

Ni se dau citeva nume de fruntașe în pro
ducție. Dintre toate aceste cooperatoare iuți la 
muncă, condeiul le-a scris parcă mai apăsat pe 
șefele de echipă Irina Cristea, din brigada a 
Vil-a de cîmp, și Sabina Hirs, din brigada a 
VIII-a legumicolă, pe Ioana Ghiulea de la în- 
grășătoria de porci, unde anul trecut s-a depășit 
planul cu 2 tone de carne, și pe Anica Tabac 
de la ferma avicolă.

Anica Tabac, membră de partid, este vete
rana crescătoriei de păsări. Ea lucrează in acest 
sector de 18 ani neintrerupți, adică din 1950, 
și contribuie din plin la rentabilitatea fermei. 
Bunăoară anul trecut, de pe urma creșterii pă
sărilor s-au obținut peste plan aproape un sfert 
de milion de Iei. Prisos realizat, ca și alte pri
sosuri, din statornicia la locul de muncă a unei 
Anica Tabac, din osîrdia ei și a tuturor mem
brelor cooperatoare din Hotarele care, alături 
de soții lor, dau rodnicie pămîntului.

N. CULCEA
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Seceta persistentă din primăvara 
aceasta pune și mai mult in actua
litate problema irigațiilor. Dispunem 
de o re|ea hidrografică bogată ; sub
teranul e împînait de fluvii nesecate, 
Dar oum le folosim ? De ce se suferă 
de multe ori din cauza lipsei de apă T 
Ne am adresat pentru lămuriri tova
rășului inginer Vasile Truțescu. șef al 
secției organizarea producției din 
l'niunea Națională a C.A.P.

— Seceta persistă și ea se face 
simțită la toate culturile și îndeosebi 
asupra culturilor furajere. Faptul i-a 
determinat pe agricultori să pună în 
funcție tot ce se numește agregat de 
irigare. Udările se fac după un grafic 
stabilit pentru a se folosi astfel agre
gatele cu maximum de randament. 
Uniunile județene ale C.A.P. veghea
ză asupra acestui lucru. Pină la 30 

prilie, cooperativele agricole au termi
nat amenajările pentru irigații plani
ficate în acest an pe 26 000 de hectare. 
Sînt in curs lucrările pe alte 22 000 de 
hectare. Acestea se adaugă la cele 
300 000 de hectare irigate pină în pre
zent.

— Față de posibilitățile reale con
siderați că-i mult sau puțin ?

— E puțin. Raportat la întreaga 
suprafață deținută de cooperativele 
agricole pentru irigare ceea ce s-a 
făcut pină acum reprezintă doar 
5,3 la sută. Există încă multe rezerve, 
și de teren și de operativitate în 
execuție. O dovadă : specialiștii au 
identificat pentru acest an o supra
față de 44 360 ha irigabilă prin ame
najări locale. Cooperativele agricole 
insă, analizîndu-ți posibilitățile iden
tifică in plus circa 5 000 de ha. In 
vestul țării, adică în județele Arad, 
Oradea, Timiș, Satu Mare, suprafe
țele care se pot amenaja eu mij
loace locale ar putea fi mult mai 
mari dacă uniunile județene n-ar 

aștepta pentru irigații utilaje costi
sitoare. Exemplu bun il au chiar 
acolo. Cooperatorii din Tomnatic iri
gă 100 ha din puțuri de mare adin- 
cime. cu pompe făcute de meș
terii C.A.P. Ei au început să livreze 
pompe și altor unități. Apa provine 
din pînza freatică. Apă au și cei 
din Cornetu-Ilfov. Ei au și asper
sor dar lucerna suferă de secetă 
fiindcă aspersorul se „odihnește**. 
Ea cooperativele Drăcea și Bujoreni, 
județul Teleorman, sint situații ase
mănătoare. Acestea dispun de ins
talații de irigație dar nu le-au montat. 
Se pare eă așteaptă ploile. Și nu 
sînt singurele cazuri. Iată de ee am 
afirmat că ceea ce s-a realizat • 
totuși sub posibilități.

— Principala sursă de apă pentru 
irigare este, după cite știm, Dună
rea. Care-i stadiul irigării în bazinul 
dunărean ?

— Starea timpului a impus și aici 
o anume grabă în amenajări. Doljul 
a terminat amenajările pentru iri
gări. li urmează Ialomița, Ilfovul, 
Teleormanul. Pentru informarea ci
titorilor cîteva cuvinte despre siste
mele de irigație din această zonă. 
Sistemul Jegălia (Ialomița) va iriga 
la sfîrșitul anului o suprafață de 
circa 2 500 de hectare, iar în perspec
tivă peste 16 000 ha. Tot atunci va in
tra in producție sistemul Cara-su cu- 
prinzînd o suprafață irigabilă de 
11 000 hectare. Sistemul Stoenești- 
Caracal — (în funcție) irigă 9 000 
hectare. Mai amintim sistemul Bă’- 
lești-Calafat și terasa Brăilei, care 
vor intra în producție in anul viitor.

— Ca în orice altă acțiune și la 
irigări un mare rol îl are inițiativa 
locală. Ce acțiuni intercooperatiste 
există in acest sens ?

— în județele Bihor, Arad. Timiș, 
cooperativele agricole au întreprins 
acțiuni pentru irigări. In Brăila. Il

fov, Slobozia, Galați, lucrările da 
amenajări depășind adesea forțele 
unei singure unități a făcut necesar 
sistemul întrajutorării.

Aș vrea să închei cu două pro
puneri : 1) Institutul de proiectări 
pentru Îmbunătățiri funciare va tre
bui pe viitor să prevadă în docu
mentațiile pe care le întocmește și 
necesara! de cadre cu pregătire su
perioară și medie pe care-1 necesită 
sistemul de irigație proiectat. Pină 
acum a existat practica să se tri

Sistemul de irigații de la Jegălia, Județul Ialomița.

mită unităților proiectele fără speci
ficarea necesarului de cadre, obli- 
gindu-le să umble după oameni. Iată 
una din cauzele provizoratului amin
tit.

2) Aș vrea să arăt că în această 
perioadă o atenție deosebită trebuie 
să se acorde terminării lucrărilor de 
amenajări pentru legumicultură și în 
mod deosebit să se irige de către toate 
cooperativele cultivatoare de legume 
întreaga suprafață.

C.T. i

ț

iNSEMNÂRiDE^PORTER | BUGET FAMILIAL
Și totuși oamenii aceștia arar sim

țeau în palmă zimții banilor. Un 
bătrîn care a muncit în dijmă mi-a 
spus că banii aproape nu-i vedea 
fiindcă primea în schimbul muncii 
numai bucate și abia cît să mănîn- 
ce. Cei care scoteau la lumină bu
nurile pămîntului n-aveau dreptul 
la bani. In gospodăria țărănească 
nu se cheltuia pe haine, pe zahăr, 
pe pîine sau pe stambă. Iși încro
peau cu ce puteau și din ce puteau.

N-aș fi consacrat atîtea rînduri 
evocărilor, dar am făcut-o pentru a 
sublinia ce înseamnă această cuce
rire a satului socialist, definită cu 
cuvîntul „Buget familial**.

Am făcut la Tărtășești-Ilfov, îm
preună cu Sandu Oprea, cooperator 
și grădinar talentat, un calcul apro
ximativ al avuției pe care o stăpi- 
nește. Pe om l-a amuzat ideea și a 
participat curios la socoteală.

('asa, declarată casă turistică pen
tru motivul că-i arătoasă și că sa
tul este așezat la drumul interna
țional, e utilată cu toate accesoriile 
moderne. O evaluăm împreună la 
GO 000 Iei. Adăugăm anexele, vitele 
cu producția lor, lotul personal cu 
producția lui, lucrurile de folosință 
îndelungată, hambarul bucșit și un 
turism. Toate la un loc merg spre 
200 000 lei. Aș vrea să specific că 
nu i-a picat nimic din cer și le-a 
făcut prin muncă. Lucrează „întins" 
și la C.A.P. și pe lotul personal, 
unde practică grădinăritul cu tru
fandale. Dacă n-ar fi făcut așa lista 
ar fi fost mult mai săracă. In toate 
satele cu oameni harnici și mai ales 
întreprinzători căutați astfel de 
exemple și veți găsi.

Bugetul familial este îndeobște 
derivat din bugetul cel mare at 
cooperativei agricole de producție. 
Dar în multe cazuri el este o rezul
tantă a venitului primit de la coo
perativa agricolă, a salariilor de 
stat aduse de membrii din familie 
care lucrează în fabrici și a venitu
rilor de pe lotul individual. Cine e 
gospodar și crește animale și orătă
nii pe lingă casă, fie pe contul lui 
fie contractate cu statul — (treabă 
dovedită altminteri foarte avanta

joasă) — adaugă la buget o alia 
bună parte.

Intr-o anchetă pe tema : „Cit cl.ș- 
tigă o familie țărănească" ne-a fost 
dovedit ceea ce și așteptam. Sursa 
principală a avuției săteanului o 
constituie pătnîntul lucrat în chip 
modern și în spiritul unei severe 
economii. Anul trecut membrii bri
găzii legumicole a C.A.P. din Recaș- 
Timiș și-au împărțit între ei 182 0C0 
tei, sumă provenită din primele 
pentru export. Aceasta se adăuga la 
venitul rezultat din zilele-muncă și 
răsplătea calitatea cu totul excep
țională a legumelor produse. îngri
jitorii de tineret bovin de la aceeași 
cooperativă an primit 8 300 lei, tot 
ca primă de export pentru tăurașii 
livrați.

La Goicea Mică-Dolj bugetul coo
peratorului crește (ca pretutindeni 
de altfel) concomitent cu cel al 
cooperativei agricole. Cooperativa a 
început cu o valoare a zilei-muncă 
de 16 lei, a ajuns în 1960 la 28 și 
trece în prezent ele 30. La Căză- 
nești-Slobozia cooperativa agricolă 
împarte anual oamenilor pentru zi
lele-muncă prestate, în jur de patru 
milioane lei iar retribuția supli
mentară trece de o jumătate de mi
lion. La Ulmeni-Buzău cooperatorii 
agricoli cumpără Intr-un an mărfuri 
industriale și alimentare in valoare 
de 12 milioane lei. De unde au luat 
12 milioane oamenii aceștia, care 
înainte, cînd aveau un gologan zi
ceau eă-i sărbătoare ? De la coope
rativă, din salarii, din producția 
gospodăriei personale. Am întîlnit 
la țară oameni cu un admirabil simț 
al chiverniselii, care scot din lotul 
individual și din grădina din jurul 
casei trei recolte. Dar am întîlnit și 
gospodine ca cele din Roata-Ufov, 
care se duc dimineața cu coșarca 
să cumpere zarzavat de Ia chioșc. 
Or fi uitat că sînt agricultoare, năs
cute lingă pămînt ? Fiindcă dacă 
vorbim de buget, trebuie să vorbim 
și de economiile la buget șl de ceea 
ce îi subțiază, adică de cheltuielile 
inutile — ca în cazul de mai sus.

Ce destinație ia oare bugetul ță

rănesc ? Desfacerile de mărfuri ale 
cooperației de consum în mediul 
rural este de ordinul miliardelor... 
Acesta este un fapt.

Administrarea bugetului se face 
cu simțul prevederii : „Atît chel
tuim, atîta punem dc-o parte". Unii 
mai țin banii sub saltea dar cei nud 
mulți știu drumul C.E.C.-ului. La 
începutul lui aprilie ac. erau în 
toată țara 1838 000 depunători ță
rani. Atesta este de asemenea un 
fapt.

CLUB... PE ULIȚA
De patru luni încoace, tele

vizorul la care noi, cooperato
rii agricoli din satul Ricliiș, 
județul Sibiu, puteam, vedea 
ctte o emisiune, zace „sub 
cheie". Instalat iutii la cămi
nul cultural, a fost mutat mai 
apoi intr-o clădire ocupată 
după citva timp de creșa de 
copii. Și de atunci nu s-a găsit 
alt loc pentru televizor.

Norocul nostru, al tinerilor 
care am îndrăgit micul ecran, 
este că în vitrina magazinului 
sătesc gestionarul ține un te
levizor „Dacia", căruia îi dă 
drumul din cînd în cînd. Fie 
ploaie, fie vînt, ne stringent 
deci în uliță, dinaintea vitri
nei, să urmărim cutare sau 
cutare teleemisiune. Ci aeo- 
lo-i „clubul" nostru.

Altceva n-avem ce face la 
Rlchiț. Manifestări educativ-

Bugetul îmbracă forma caselor 
noi, a obiectelor de confort. In mii 
de cazuri el e destinat unor scopuri 
moral-spirituale.

— Ce faci mata cu banii ? îi în
treb pe I. Fojică din Goicea.

— Am o fată studentă la Craiova; 
o fată la liceul din Craiova ; un bă
iat la liceul din Bîrca. Cînd eram ca 
ei eu n-am putut învăța. Părințit 
n-aveau bani să mă țină la școală.

i
V. TOSO

distractive pentru tineret nu 
s-au mai organizat in acest 
an, nu s-au prezentat nici 
piese de teatru și nici pro
grame de brigadă artistică. 
N-ar avea cine să ajute la în
viorarea activității culturale f 
Ba da, intelectuali sînt destui 
în sat, numai că iși petrec tot 
timpul Uber cu jocul de remi 
și de șah.

Am avea o propunere; tot 
s-a gîndit gestionarul magazi
nului si pună televizorul acela 
în vitrină. N-ar vrea sâ insta
leze acolo ți o mică estradă pa 
care să se producă soliști vo
cali ți instrurnentifti, păpușari 
și recitatori f Ar scuti căminul 
cultural de o grijă.

AUREL OANCEA 
corespondent



ALBINA

Lumina nu-mi ajunge oricit ar fi de multă ; 
căci ochiul meu o cheamă, urechea o ascultă, 
cu brafele o pipăi, cu gura o sărut.
E multă, dar mai multă o vreau, voiu vrea și-am vrut.

Nici apa și nici piinca nu-mi sînt mai necesare.
Vă dau izvor și piine, in schimb. Dar dați-mi soare 1 
Să-mi dați azur, nu carne. Și zori, nu azimi cer.
Eu, chiar in iaz, Ia scaldă, alunec peste cer.

Va absorbi pămintul in propria lui tină 
acest schelet. Dar mie, vă rog să-mi dați lumină, 
lumină zi și noapte, fără de somn sau schimb. — 
Căci pentru mine este lumina crez și timp.

Mă picură din steaguri, din crini mă-nvrednicește — 
și e cu primăvară și arde românește.
lumina mea înaltă, prosperă și adultă. —

Lumina nu-mi ajunge oricit ar fi de multă.

AL. ANDRIȚOIU

George
Coșbuc

POETUL 
ȚĂRĂNIMII 

ROMÂNE

Sint cincizeci de ani de ci nd 
George Coșbuc a părăsit rin- 
durile celor vii, în anul, pen
tru țara sa de mare semni
ficație, 1918, cînd ceea ce și 
el visase urma a se implini ; 
unirea poporului român. Avea 
doar 52 de ani și moartea tra
gică a unicului său fiu îl 
doborise. El, ardeleanul de la 
Năsăud, n-a mai apucat bucu
ria zilei de 1 decembrie 1918 
de la Alba Iulia, el care peste 
pămintul țării ii vroia stăpini 
pe cei ce-1 muncesc și l-au 
udat cu sudoare și singe, 
veacuri după veacuri.

Pescarii Foto : A. CARTOJAN

Gherea, dascăl al socialis
mului in România șl critic sus
ținător al literaturii realiste, 
a numit — cred — întîiul pe 
Coșbuc poet al țărănimii Și 
nu fără tilc și nu al oricărei 
țărănimi, ci al aceleia asuprite, 
care prin glasul poetului striga 
amenințător, cu mult înaintea 
singerosului an 1907 : „Noi 
vrem pămint !“ Atunci bur
ghezia și moșierimea, dîndu-.și 
arama pe față, a înecat în 
singe viața a 11 OtM) de țărani. 
Dar glasul țărănimii nu a 
amuțit, iar puterea ei unită cu 
a muncitorilor conduși de co
muniști, a învins.

Poezia lui Coșbuc azi e mai 
Ia ea acasă ca oricind. Cele 
două mari poeme „Nunta 
Zamfirei" și „Moartea lui 
Fulger** sînt ea stilpii, ciopliți 
de un mare meșter, ai unei 
porți de la țară, prin care 
poezia lui Coșbuc intră in su
fletul poporului român. Iar 
deasupra porții stă scris :

„Sint singe din singele 
neamului meu

Și-i cint bucuria și-amarul**... 
Natura țării, răsărituri, a- 

pusuri, măreția Ceahlăului, a- 
notimpuri, codrul cu păsările, 
datinile strămoșești, farmecul 
copilăriei, iubirea tinerei fete 
abia înmugurită, durerea și 
dezamăgirea celor înșelați, 
minia surdă care poate ajunge 
revoltă cruntă a poporului 
călcat în picioare, dragostea 
de mamă, moartea, vitejia os
tașului, — nimeni nu le-a zu
grăvit prin cuvînt cu mai 
mare pricepere și eu mai mult 
meșteșug decît Coșbuc în Ro
mânia, niei pină la el, nici 
după. Căci el era de-acolo, din 
mijlocul poporului și-i cunoș

tea toate coardele inimi 
din înțelepciunea cerni 
sita veacurilor. Legat 
de rădăcini trainice â 
poporului, de istoria I 
arta, poezia și cintece 
Coșbuc a făcut să se r; 
prin versul său de 
frumusețile alese din 1 
jale și dor ale celor mti 
cum se răsfring razele i 
prin picăturile de pli 
Încing cerul cu curcul 
zilele de primăvară 
toamnă, cind însorite 
inouratc, ca lumina ai 
de vară și a nopților < 
ca iarna cu veseliile, d. 
vifornițele ei, așa se ii 
in icoane vii lumea in 
lui Coșbuc. Iar cuvin 
devine cîntec ori zicăl 
incă de la sfirșitul s 
trecut e pe buzele 
„Balade și idile**, „*> 
tort**, „Ziarul unui 
vară**, „Cîtcce de vitej 
cărți de căpătii care c 
omul de la sat și de 
pe tinăr și pe bătrin 
mai bine de șapte de 
educă in spiritul dragi 
pămint, de natură, de 
și de om. Căci Coșbuc 
și este, ca orice mare 
un mare educator. Mb 
cuprinzătoare și mere,' 
a vrut și a reușit să fi 
orizontul fiilor țării si 
scrisul său. Și nu s-a m 
numai să toarne in tip: 
experiența sa. mereu i 
țită, din lumea țărăne 
om de o mare cultură 
măcit cu înaltă măies 
podoperele omeniri 
„Iliada" si „Od'seia" lui 
„Eneida" lui Virgil, 
Comedie** a lui Dante, 
tala" după Calidasa. 1 
Iui numai cu a lui E 
se lasă comparată, Ia 
geniul imbinindu-sc ct 
statornică și n elanul 
vit.

După pleiada cu si 
mărimea întiia ca Ei 
Creangă, Caragiale, SI 
Macedonski, o dată cu 
răsare o nouă oonste 
cerul literelor români 
care se vor număra ' 
Brătescu-Voinești, Sa. 
și Goga.

Opera lui Coșbuc, in 
mult decît a oricui, m 
lingă deosebit de mare 
loare poetică să i se d 
de enciclopedie a si 
popular.

MIHAI BEI»

Familia Scarlat Canta intră in posesia diamantului negru in urma 
omorului făptuit de Chiriță Drăcea, slujitorul lor, asupra fratelui lui 
Scarlat, Gheorghe Canta. Zulnia Canta vrea să pună mina pe domnie 
dind giuvaerul ca peșcheș turcilor. încearcă să atragă și pe fata lor, 
Zoe, in planul său, dar aceasta împotrivindu-se, Scarlat și Zulnia 
înfiază în locul ei pe llinca lui Onofrei. La castel, e prezent însă hai
ducul Alexa Cerbu, logodnicul llincăi. Zoe îi înmânează lui Alexa un 
răvaș, să-l ducă la unchiul ei, Alexandru, Alexandru sosește la castel 
și cere să-și vadă nepoata. Adormită de un praf, Zoe nu reușește să-i 
spună păsul sau. Zoe își revine și ajutată de Alexa fuge calare încer- 
cînd să-l ajungă din urmă pe Alexandru. între timp, Alexa și ceilalți 
haiduci sînt biruiți și luafi de poteră. Pe drumul spre ocnă, întîlnesc 
pe Drăcea, care, din porunca Zulniei, o prinsese pe Zoe, Zulnia dă 
ordin de plecare spre schitul Durau. Se abat pe la mănăstirea Pingă- 
rați, după care pornesc cu toți la drum spre Iași. Haiducii le ies in 
cale și iau una din cele trei trăsuri. Urmăriți de poterași, haiducii, 
în afară de Neicu și Ceterașu, sint încercuiți in Piscul Șoimului. 
Scarlat Canta pleacă cu pluta pe Bistrița spre Galați. Alexa, legînd 
capătul unei fringhii își dă drumul în prăpastie și intr-o clipă este 
in mijlocul plutei lui Canta. După o luptă cu Drăcea, Alexa este prins 
și dus la mănăstirea Bistrița. El reușește însă să fugă din chilia unde 
fusese închis.
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— Scoală, tălharule I a izbit Drăcea 
cu piciorul în trupul întîlnit pe pode
lele chiliei. Scoală ! Ei, n-auzi ?

— Să piară, tâlharul 1 a strigat Chi- 
per din mijlocul ogrăzii. în ștreang să 
piară 1

Drăcea a înhățat de picioare pe cel 
întins jos și l-a tras afară, în lumina 
zorilor care învăpăiau zarea dinspre 
Cîrloman. Abia acum a cunoscut că-1 
avea în față nu pe Alexa, ci pe Scarlat 
Canta, legat, cu căluș în gură, schimo
nosit la chip, batjocorit, cu sficiul băr
bii și părul încîlcite, cu priviri deznă
dăjduite, nevolnice și miloage, vrednice 
de milă și de greață, în același timp.

— Tâlharul nu-i... A fugit... s-a bîl- 
bîit căpitanul Drăcea.

în ogradă s-a stîrnit rumoare și ne
dumerire.

Clopotarul a izbit limba clopotului 
mare, cutremurînd tot cuprinsul mă
năstirii și sporind nedumerirea pînă a 
preschimbat-o în spaimă.

Zulnia și-a ridicat poalele halatului 
de mătase viorie, a alergat, să vadă, 
să înțeleagă tărășenia și ocara asta 

nouă, potrivnică oricărei drepte Jude
căți.

— Bazileule ! nu și-a putut stăpîni 
un țipăt de groază, cînd și-a recunoscut 
soțul. Tu ești, în adevăr ? Cum de-ai 
ajuns aici ? Cum ?...

Pe măsură ce înțelegeau că momîia 
care sta rezemată de cerdac era Scarlat 
Canta, cei din ogradă zîmbeau, pufneau 
pe înfundate, apoi izbucneau în hohote 
de rîs, nestăpînit. Dangătul clopotelor 
sporea parcă batjocura.

— Asta înseamnă că tâlharii sînt aici, 
chiar aici, în mănăstire ! a răcnit Zul
nia deznădăjduită, zgîlțîită de-o ne
maipomenită spaimă.

Pricepînd, în sfîrșit, ăst adevăr, și 
călugării, în mare parte, au înghețat 
de frică, deși soarele răsărea, cald, ves
tind zi fierbinte.de vară.

Gap. XV. Cu cine-i 
Jupînița Zoe?

Roată în jurul focului, ceata îl judeca 
pe Alexa.

— Și zi așa : se lingușea pe lingă Dră
cea. Iar tu... mămăligă moale, castravete 
degerat...

— Mi-a fost negrăit de dragă.
— Din pricina dragostei tale, țara o 

să aibă acum parte de cea mai neome
noasă ocîrmuire și stăpînire : domnia 
lui Scarlat vodă Canta și a Zulniei 
doamna...

— Sînt vinovat. Luați-mi viața.
— Aaah 1 a crîșcat Ursu. De asta 

le-am scos din prinsoare ?
S-a ridicat furios, l-a înșfăcat pe 

Alexa în brațe și s-a repezit cu el 
spre prăpastia din stînga ; dar în loc 
să-1 arunce ca pe un sac, l-a sărutat 
pe amîndoi obrajii i Aaah ! llinca... 
Mmmm !...

— Ursu are dreptate, s-a îmbunat 
Ceterașu. îți cruțăm zilele, dacă juri 
că mergi cu noi, pînă-n pînzele albe, 
pînă smulgem diamantul negru din 
-ghiarele cnejilor Canta.

— Dați-mi un cal și așteptați-mă aici, 
pînă mîine la prînz, a cerut Alexa.

Și înainte de a primi încuviințare, 
încăleca și galopă vijelios la vale.

Neicu a ridicat flinta, dar n-a tras. 
Ci l-a urmărit pînă s-a pierdut în tur- 
bureala crepuscului:

— Hotărît i dragostea-i nebunia cea 
mai mare de pe lume...

Soarele urcase sus. Ia prinzul cel 
mare cînd, cu calul în spume, Alexa 
s-a oprit în poarta conacului lui A- 
lexandru Canta. A cerut să grăiască, 
repede, cu jupînița Zoe. A întrebat-o, 
așa, de-a dreptul :

— Nu-i așa jupînița, că nici domnia 
ta nu vrei ca diamantul negru s-ajungă 
la 'J'arigrad ?

— Nu vreau. Alexa.
— Atunci ajută-ne. Te rugăm 1
— Chiar mă găteam să pornesc după 

plută, pe drum, la vale.
S-au sfătuit, în grabă, ce să facă.
Și, dintr-un salt, Alexa s-a azvîrlit 

iar in șa.
— Dar llinca ? a mai întrebat Zoe, 

surîzînd.
— Acuma-i vorba de diamant, a dat 

Alexa din mină, a lehamite. Numai 
de-acel drăcesc diamant negru.

întoreîndu-se la adăpostul haiduci
lor. Alexa a jurat că va aduce diaman
tul negru :

— Dacă nu, să fiu spînzurat după 
legea haiducească.

Familia Canta a stat trei zile în 
mănăstirea Bistriței, să se desmeticeas- 
că și să se tămăduiască Scarlat cnea
zul de boalele și cucuiele pricinuite de 
loviturile lui Alexa și ale lui Drăcea.

fierbinte.de
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Odată, în timpul primului război mondial 
povestește Ion Niculae — un bătrîn de 
vreo șaptezeci și cinci de ani, căzusem 

prizonier la nemți. M-au dus într-un lagăr din 
munții Brașovului. Am făcut eu ce-arn făcut și-am 
scăpat. Am fugit în munți. De acolo, voiam să trec 
linia frontului, la ai noștri și să lupt contra duș
manului care ne cotropise țara. Vezi dumneata 
însă, că nu era lucru ușor. Trebuia să cunoști 
bine potecile prin munți ; să știi unde e postai 
inamicul, pe unde să ocolești, ca să ajungi la ai 
tăi. Numai un om din partea Jocului putea să se 
strecoare printre tranșeele nemțești. M-am gîndit 
să urc spre/ vîrful munților, la o stînă, a unoi 
români ardeleni. Am stat cîteva săptămîni la stînă. 
I-am ajutat pe ciobani să pască oile. Baciul, un 
bătrîn cu barba albă, m-a prins drag și m-a ținut 
ca pe copilul lui. Mi-a dat veșminte ciobănești... 
Mi-a dat lapte 
ungea pe buze,

Intr-o seară, 
întrebat : Cum 
la ai noștri ? Baciul a rămas 
a oftat și a zis :

— Lucrul ăsta cred că e 
prind nemții, te împușcă numaidecît.

Din vorbele lui, am înțeles că nu e nici o nă
dejde. Am trăit, vreo trei zile, ca pe jăratec. M-am 
hotărît să-mi 
într-o bună zi. baciul

— Mi se pare că ai
găduit că te va
miezul

Mi-a
miezul 
neagră, 
neumblate, prin munți, pînă la o moară, 

r rîu. Aci, m-a urcat într-un pod plin cu fîn, unde 
mi-a făcut un culcuș. M-am culcat, dar n-am 
putut să adorm. Finul de pădure mirosea frumos 
și cu toate că ne aflam în mijlocul verii, noaptea 
era răcoroasă. Trăgeam pe nări aerul rece și în
miresmat. Mă gîndeam că în 
de ivirea zorilor, voi fi la 
înstăpînise liniștea. Oamenii 
mean. Dormea, pesemne, și 
rîului clipocea ușor. Deodată, am prins un zgomot 
de pași în fața morii. Apoi am auzit niște glasuri 
de oameni. M-am 
lumina lunii, doi

Odată, în timpul primuli 
povestește Ion Niculae

și caș, brînză telemea grasă, te 
nu alta 1
i-am spus povestea mea șl l-am 
aș putea să trec linia 

pe gînduri.

tare greu.

frontului 
Pe urmă

Dacă te

aflu singur cărarea. Iată însă 
mi-a zis.
noroc. Un prieten mi-a 
dincolo. Pregătește-te. 
să te ia.

și brînz.ă în traistă.

că,

fă-
I-atrece

nopții, va veni 
pus niște pîine 
nopții, la stînă a sosit un om cu mustața
răsucită Ia vîrfuri. M-a călăuzit pe poteci 

pe un

La

noaptea aceea, înainte 
ai noștri. In jur se 
veniți la moară dor- 
morarul. Numai apa

apropiat de un 
soldați germani

ochi de geam. In 
vorbeau cu omul

care mă adusese și mă 
în lagăr, învățasem și 
Am tras cu urechea și 
asta pornesc și, pînă i 
toată marfa !“ tocmai zicea morarul.

M-am îngrozit. Nu încăpea îndoială că era un 
agent al nemților și mă trăsese-n capcană. Am 
scos o grenadă din traistă și, strîngînd-o în mînă. 
i-am așteptat să se urce la mine. Dar nemții i-au 
spus cîteva cuvinte, i-au strîns mina și au plecat. 
Am răsuflat ușurat, însă n-am. mai putut să dau 
geană de geană. M-am gîndit și iarăși m-am gîn
dit : cum să scap din cursa în 
Mi-am zis că ar fi bine să ies și să 
pădure. M-am răzgîndit Dacă nemții 
și mă-mpușcă ?

Am căutat în pod altă ieșire, dar 
M-am uitat prin alt ochi de geam, nădăjduind că 
voi mai desluși ceva N am mai descoperit nimic. 
Numai undeva, se auzeau niște bufnituri înfun
date. Incărcau, parcă, niște saci plini ! Ascultam 
și mă gîndeam I Ce urmăresc? De ce nu încearcă 
să pună mîna pe mine?

Am stat așa, încordat, pînă la miezul nopții, 
cînd am auzit un car scîrțîind. L-am așteptat să se 
depărteze. Apoi am ieșit tiptil, m-am furișat prin 
spatele unei clădiri și-am vrut să fug spre pădure. 
Călăuza a răsărit lingă mine, ca din pămînt.

— Du-te înapoi, mi-a șoptit 
nemți.

Am rămas Jocului, nehotărît. 
Omul m-a luat de braț și m-a 
cușul meu. Mi-a spus să stau 
să mă odinesc, fiindcă vom avea de parcurs an 
drum greu. După ce vor pleca nemții, va veni să 
mă ia și să mă treacă linia frontului. Mi-am dat 
seama că 
ascuns în 
morarul e omul nemților 7 Eram obosit, dar gîn- 
durile nu 
tîrziu. In zori. Vasile Chilian a venit din nou. Era în
soțit de încă un orn înarmat cu un topor. Mie mi-au 
dat un joagăr. Toți trei păream niște tăietori de 
lemne.

— Gata ! mi-a spus el vesel. Acum plecăm, dru 
mul e liber 1

Am pornit prin pădure, pe niște cărări tainice. 
Am ajuns cu bine, într-un mic defileu. Chilian 
mi-a făcut semn să stau pe Joc, Iar el a scos 
fluierat ușor, de mierlă. N-a trecut mult și în 
fileu! nostru a venit un flăcău. Chilian i-a dat 
mic sul de hîrtie, apoi a arătat

— la-1 șl pe dînsul

i virîse în pod. Cit stătusem 
eu cîteva boabe nemțește, 
m-am îngrozit. „In noaptea 

răsare soarele, veți primi

care căzusem ? 
mă pierd în 
mă DÎndesc

n-am Pășit.

el. In pădure sînt

nu ? 
cul-

simt mai bine, a suris Jum-— Mă
lealui în dimineața zilei a palia.

— Cîtă vreme am pierdut i... a scrîș- 
lit furioasă, Zulnia. Cîtă vreme, doamne 
loamne 1... Plecăm, căpitane Drăcea.
Trăsurile așteptau gata de ieșire din 

grada mănăstirii. Dar aruncîndu-și 
irivirile spre poartă, Zulnia a înlemnit : 
loe intra în mănăstire, în trăsură, cu 
ase arnăuți în jur.

— 'Te-te... vine fi — vine fiica noas- 
ră ! s-a bucurat prostește Scarlat.

— Plecăm ! a răcnit Zulnia. vînătă 
e mînie și necaz.
— Ce ? Dau tăt — dau tătarii ?
— Mai rău : fiică-ta, Zoe, iscoada lui 

rate-tu. Piaza-rea I
îmboldit de Zulnia, Drăcea a răcnit 

a vizitii. Starețul Gherontie a intrat 
i el în trăsura lui Scarlat. Vizitiii au 
■ătut caii. Trăsurile s-au năpustit 
e poarta mănăstirii, au ieșit buluc și 
-au îndreptat spre răsărit.
Zîmbind trist, Zoe

i săi :
— După dînșii !

a poruncit Ia

Călărind pe marginea 
jncile de arini, rachiți 
adă tot alaiul lui Scarlat Canta, dar 
ă nu-i vadă căpitanul Drăcea cum îl 
rmăresc, oamenii lui Neicu au plănuit 
ă atace trăsurile la hanul de Ia Buhuș. 
dexa suspina cu multă părere de rău :

— Dacă nu fugeau din mănăstirea 
listrița, Zoe ne ajuta să intrăm și...
— Eu nu cred în cuvîntul boieroai- 

elor ! s-a răstit Neicu.
La hanul din Buhuș, haiducii au ajuns 

îaintea cneazului Scarlat Canta. Și 
oe a ajuns înainte. Au băut cîte o 
tacană de vin rece, au înfulecat cîte-o 
iosvîrtă de friptură. Zoe a ospătat la 
ind cu haiducii, pîndind apropierea 
ăsurilor familiei Canta.
— Uite-i, ne ocolesc 1 sări în picioare 

dexa, izbind de pămînt ulcica de vin, 
mdărind-o.
— Se îndrepta spre Iași, urmări Neicu 

orul de colb răsucit spre răsărit. Iar 
e-au scăpat, mama lor 1

pădurilor, orin 
și plopi, ca să

Să-l cred, ori 
dus înapoi, la 

liniștit. Să dorm și

nu mai am altceva de făcut. M am 
fîn. dar bănuielile mă chinuiau. Dacă

mă lăsau să dorm. Am ațipit abia

vadul Șiretului, trăsurile lui 
au ajuns cu caii albi de spumă, 
arnăuți rămăseseră în urmă. Că-

La
Canta 
Mulți 
lare, cu pistolul în mînă, Drăcea con
ducea îmbarcarea pe podul plutitor.

Ceata lui Neicu a poposit la vad cînd 
podul se afla tocmai in mijlocul zăporu- 
lui. Ursu a descălecat și a tăiat odgonul 
cu toporul, iute, dintr-o singură lovi
tură.

— Nu I a strigat Neicu, In desnădejde.
Dar, prea tîrziu : podul începea să ' 

lunece pe Șiret la vale, parc-ar fi por
nit spre Galați.

Inspăimîntați de ce li se întîmpla și 
de vederea haiducilor sosiți pe mal, 
Drăcea și vreo cinci arnăuți au apucat 
odgonul și au ținut, din răsputeri, ca 
Șiretul să nu ducă podul la vale.

De pe mal Neicu și Alexa au tras cu 
flintele.

Cei de pe pod au răspuns și ei, cu 
cîteva focuri. Gherontie s-a vîrît sub 
trăsură. Scarlat trebuia să leșine, dar 
și-a dat seama că primejdia-i mult 
prea mar e și s-a ținut treaz.

scapi dintr-o năp — nă- 
a șoptit Iui Drăcea. ți-o 
de nevastă și un sfert

— Dacă mă 
pâslă ca asta, 
dau pe Ilinca 
din avere.

Dar tocmai 
scîndura foarte aproape, la picioarele 
lor ; podul s-a izbit de mal : o trăsură 
s-a răsturnat în apă, iar cneazul nu s-a 
mai putut ține tare și a leșinat, în 
sfîrțit.

Au dat jos, de pe pod, în grabă mare, 
trăsura rămasă și boierul leșinat, s-au 
încărcat toți în ea, claie peste grămadă, 
și au grăbit spre Iași. Zulnia își pipăia 
adesea rochia Ia piept și se bucura; 
Scarlat Canta, însă, uitase cu totul de 
diamantul negru. Pe la Nicolina și-au 
dat seama că, așa cum se aflau, înfrînți 
și fugăriți, batjocoriți și rufoși, nu pu
teau intra în oraș. Drept aceea, în a- 
murg, ocolind lașul, au urcat sus, în 
Cetățuia. Au găzduit în casa cea mare, 
zidită de doamna Nastasia a Ducăi 
vodă.

atunci un glonț a spart

șl du-1 Ia
spre mine : 

ai noștri.

De

un 
de-
un

nu

Incredințîndu-mă că am avut de-a face cu un 
om cinstit, i-am mulțumit. Chilian mi-a strîns 
mîna. A strîns-o și pe-a flăcăului și a porn-t 
înapoi. L-am urmărit cu privirea pînă s-a îndepăr
tat împreună cu însoțitorul său. Pe urmă am plecat 
cu flăcăul și, după vreo jumătate de ceas, eram la ai 
noștri.

A mai trecut o jumătate de an și nemții au fost 
alungați din România. A venit apoi anul 1918 și 
Transilvania s-a alipit la patria mamă. M-am dus, 
după o bucată de vreme, prin părțile acelea. L-am 
căutat la moară pe Chilian și nu l-am mai găsit. 
Un bărbat voinic m-a luat de mînă și m-a dus 
într-o poiană, unde erau trei morminte. Acolo 
zăceau Chilian și cei doi tovarăși ai săi. 
povestit că ei an trecut linia frontului, vreo 
mii de ostași români S-au prefăcut că sînt 
teni ai nemților ca să poată lucra în voie
pînă la urmă, dușmanii i-au prins, i-au judecat și 
i-au condamnat la spînzurătoare.

O lacrimă 
din pădure, 
mormint.

Mi-a 
două 
prie- 
dar

mi-a ars obrajii. Am cules cîteva flori 
Am pus cîte un buchet pe fiecare

M. ZAHARESCU

Urmare din pag. 7)

de

pcposim

aici, în Ce- 
întîlnim cu

ce nu tragem —
La casa noastră din Iași ?

— Bazileule. ai uitat că 
tățuia, a fost vorba sa ne 
Mehmet aga de la Macin ?

— Dar de ce să ne-ntîl — să ne-ntîl- 
nim ? Dacă ne ta — ne ta... ne ratează 
capetele ?

— Păi. n-ai iscălit tu scrisoarea prin 
care-i cereai ajutor ?

— A. da — da 1 Că vreau să mă fac 
domn — domn. Iar piuă vira turcul, 
culegem via din Bucium, a scris Sear- 
lat, luminat și devenind, dintr-odată. 
foarte gospodăros.

— Foarte bine 1 a încuviințat Zulnia. 
Ești mai șiret decît de credeam Vodă 
chiar așa și trebui să știe : că noi am 
venit aici la cules via.

Cap. XVI. Zaiafet 
în casa Canta

Deocamdată, ceata Iui Neicu rămă
sese dincolo de Șiret.

— Din pricina ta. Ursule, am pierdut 
urma diamantului negru, l-a dojenit 
Neicu. Alt pod umblător se mai află 
doar la Pașcani. L-am pierdut pe vecie.

— Nu, frate, s-a împotrivit Alexa. 
Dacă boierii s-au dus spre Iași, acolo 
ne ajută jupînița Zoe.

Ceterașu îi da dreptate. Dar Neicu 
suduia cumplit :

— Ne-am purtat ca niște nătîngi I
— Ca să știm drege nătîngia, a rîs 

Ceterașu, să oprim la hanul ista, să ne 
ospătăm. Că hrana dulce, gînd bun 
aduce.

S-au așezat la masă, arnărîți ; vinul 
însă i-a înveselit, mai repede decît ar 
fi crezut.

VA URMA

Dragostea de patrie, dorul dc li
bertate, virtuțile de totdeauna ale 
poporului nostru care l-au ajutat de 
atitea ori să-și scuture jugul asupri
torilor străini au însuflețit armata 
română în luptele purtate împotri
va cotropitorilor liitleriști. Drumul 
glorios străbătut de armata română 
pînă în Patrulaterul Boemiei este 
jalonat de încleștările din zilele de 
foc ale insurecției, de luptele apri
ge pentru desăvîrșirea eliberării te
ritoriului nostru național, purtate 
cot la cot cu armata sovietică, la 
Sf. Ghcorghe, pe Mureș, în zona 
Clujului, la porțile Oradei, la Că
rei și Satu Mare, de crîncenele în
fruntări de la Debrețin, pe Tisa, pe 
căile de acces și in inima Budapes
tei, 
ciei. 
gele 
care 
fericirea patriei.
300 000 de ostași, subofițeri și ofi
țeri români au fost distinși cu or
dine și medalii românești și străine 
constituie o prețuire a eroismului și 
vitejiei dovedite în cele 260 de zile 
de neîntrerupte lupte.

La 9 mai 1945, Reicliul fascist se 
prăbușește sub loviturile concentri
ce ale coaliției antihitleriste, a că
rei forță fundamentală o reprezen
ta Uniunea Sovietică, țara care a 
dus pe umerii săi greul războiului 
antihitlerist. Citeva luni mai tîrziu, 
prin capitularea militarismului ja
ponez, lua sfîrșit războiul pustiitor, 
care cuprinsese 
de milioane de 
continentele și

Astăzi, cînd 
român spre libertate și independen
ță și-au găsit suprema încununare, 
cinstim pe eroii neamului, pe toți 
acei ce s-au jertfit de-a lungul 
veacurilor în numele acestor năzuin
țe și veghem, în același timp, îm
potriva forțelor retrograde care a- 
tentează la libertatea și suveranita
tea popoarelor și promovează poli
tica dictatului în relațiile 
state.

Aniversînd Ziua victoriei 
Germanici fasciste, poporul 
își unește eforturile cu toate po
poarele iubitoare de pace în lupta 
împotriva politicii agresive a cercu
rilor imperialiste, împotriva perico
lului de război care planează asu
pra omenirii, pentru instaurarea u- 
nui climat de încredere și înțele
gere între state, de conviețuire paș
nică între popoare.

în munții și văile Cehoslova- 
Acest drum a fost udat cu sîn- 
a 170 000 de militari români 
s-au jertfit pentru libertatea și 

Faptul că peste

în viitoarea lui sute 
oameni de pe toate 
de toate rasele, 
năzuințele poporului

dintre

asupra 
nostru



ATENTIE 
LA MEDI
CAMENTE !

Numărul mare și variat de me
dicamente prezente în farmacii, in
dicațiile medicale existente pe 
prospectele celor mai multe pro
duse, prețul lor destul de ieftin, cîl 
și faptul că cele mai multe se eli
berează fără nici o rețetă, i-au făcui 
pe mulți să uite de existența medi
cului.

Din spusele celor „atotștiutori", 
din cele văzute la unii bolnavi cu 
„aceleași suferințe", din cele citite 
în „nu știu care carte" și din pro
prie inițiativă, s-a născut ideea „au- 
todoftoricirii" și de aici s-a trecut 
la abuz.

Pentru o banală durere de cap, an 
făcut ravagii în cutia cu antine
vralgice, în timp ce pentru un sim
plu guturai, rinofugul, penicilina V 
și polivitaminele au crescut în can
tități industriale. In același timp, 
pyranul și fenilbutazona au găsit și 
largi utilizări în fel de fel de dureri, 
socotite „reumatice". Copiii, deși în 
plină sănătate și bine dezvoltați, au 
suferit asaltul „tonelor de calciu și 
de vinuri tonice", în timp ce bătrî- 
nii cu bronșite astmatiforme au în
ghițit „vagoane" de asmofug.

Din păcate, statistica consumului 
de medicamente nu este defalcată 
pe cele două zone — urban și rural
— totuși, putem să spunem că, nu
mai în municipiul București și îm
prejurimile sale, s-au consumat în 
anul 1965, 80 milioane de antine
vralgice și peste 30 de milioane de 
pyran. Reprezintă oare automedica- 
ția un pericol ? Da. Cel mai simplu 
și poate cel mai popular medica
ment, aspirina, folosită în combate
rea durerilor și temperaturii este 
deosebit de eficace — ca și alte me
dicamente — atunci cînd o reco
mandă medicul. Cînd însă este lua
tă la voia întîmplării, fără a se 
ține seama de vreo recomandare, 
ea poate deveni toxică. Sînt, bu
năoară, persoane care au o sensibi
litate deosebită la acțiunea acidului 
acetylsalicylicum (aspirina), reacțio- 
nîntl cu o erupție a pielii, care amin
tește de pojar. Dacă ele consumă as
pirină în continuare, fața și pleoa
pele se umflă, ca și mucoasa larin- 
gelui, producînd sufocație.

De asemenea, vechii bolnavi de ul
cer și cei gastrici nu suportă aspiri
na, deoarece s-a constatat că aceasta
— pînă se dizolvă — se lipește pe 
mucoasa stomacului producînd ero
ziuni și sîngerări. Aceasta este una 
din explicațiile de ce hemoragiile 
survin mai des la ulceroși în sczo-

Actualitatea științifică și tehnică

STIINTĂ
nul rece și în timpul epidemiilor de 
gripă. întreruperea consumului de 
aspirină duce la normalizarea lucru
rilor.

în cazul folosirii antinevralgice
lor și pyranului (piramidonului) de 
către persoane cu o pronunțată ane
mie și receptivitate a organismului 
la îmbolnăviri, s-a constatat apa
riția unei erupții pe piele cu mîncă- 
rimi și senzație de leșin. Dar ceea 
ce este mai neplăcut este faptul că 
la unele organisme s-a observat o 
scădere considerabilă a globulelor 
albe din sînge. Știindu-se care este 
rolul acestor globule în apărarea or
ganismului contra microbilor, ne 
dăm seama ce se poate întîmpla cu 
cineva care consumă, fără prescrip
ție medicală, medicamentele amin
tite în cazul unei invazii microbi- 
cne. Persoana respectivă devine, 
practic dezarmată în fața dușmani
lor ce-i amenință sănătatea.

O altă categorie de 
medieurriente frecvent 
folosite — poate chiar 
prea frecvent — sînt an
tibioticele ; (penicilina, 
cloramfenicol, streptomi- 
cina etc.). Aceasta a fă
cut ca o serie de boli — 
care în urmă cu 15—20 
de ani reacționau pozitiv 
la antibiotice — să nu 
mai răspundă prompt la 
aceste medicamente. De 
unde la început se folo
seau 1—2 milioane de 
unități internaționale de 
penicilină și 1—2 grame 
de streptomicină pentru 
tratarea unei infecții sta- 
filococicc, azi se folo
sesc zeci de milioane și 
zeci de grame de penici
lină și streptomicină.

Pe de altă parte folosi
rea pentru orice răceală 
banală a antibioticelor 
face ca atunci cînd este 
nevoie, de fapt, de aces
tea, organismul, datorită 
obișnuinței, să nu mai 
reacționeze ca atare.

Atenție deci, antibio
ticele trebuie folosite 
numai pe baza prescrip
ției medicului și numai 
după efectuarea antibio- 
granrei (analiză de labo
rator ce arată la ce anti
biotice este sensibil un 
microb).

Unii părinți, „grijulii", 
zic ei, față de buna dez
voltare a copiilor lor, îndoapă 
copiii cu tot felul de medica
mente, le dau vin tonic pentru 
întărire. Ei uită însă, sau nu știu că 
depășirea dozei prescrise și mai ales 
abuzul de vin tonic (care totuși este 
un vin) poate duce cu timpul la sur
priza apariției cirozelor hepatice. 
Da fel de periculoasă este și folosi
rea în doze mari a calciului, care 
poate duce la serioase tulburări în 

metabolismul general al organis
mului.

Pentru cei bătrîni cu bronșită ast- 
matiformă, care folosesc din pro
prie inițiativă astmofug, este bine 
să știe că dacă sînt și hipertensivi, 
adică cu tensiunea arterială cres
cută, acest produs este contraindi
cat. De asemenea fenilbutazona — 
bună în tratarea lombosciaticelor și 
nevralgiilor puternice — este inter
zisă la bolnavii de inimă și suferin
zii de rinichi.

Unele femei gravide mai au încă 
obiceiul de a lua medicamente liniș
titoare în timpul sarcinii. Ele tre
buie să știe că fie că este vorba de 
algocalmin (calmează durerea), de o 
sulfamidă sau un meprobaniat (me
dicament liniștitor), acestea sînt to
tal interzise, fiindcă dăunează atît 
mamei cît și fătului.

Exemple mai pot fi date încă 
multe. Credem că cele spuse sînt

Spitalul „Carol Davila" din Capi
tală. Dr, Dan Gavriiiu execută o 
operație de esofagoplastie. după un 

procedeu personal

Foto: Gh. VÎNȚILĂ

de ajuns pentru a ne da scama de 
pericolele ce ne amenință, folosind 
medicamente fără prescripția me
dicului.

Atenție, deci ! Atenție, nu vă 
doftoriciți singuri. Lucrul acesta 
poate avea urmări dintre cele mai 
grave.

Dr. GH. M. GHEORGHE

O MĂSURA
NECESARA 
DE 
PREVEDERE: 
Asigurarea la 
ADAS

III
Continuăm să vă informăm, 

stimați cititori, despre ASIGU
RAREA FACULTATIVA A 
ANIMALEIX5R. măsură de pre
vedere deosebit de utilă cetățeni
lor care doresc să primească des
păgubiri, peste cele cuvenite din 
asigurarea prin efectul legii, ca 
urmare a pieirii animalelor asi
gurate.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește diferitele sume cu
venite celor care s-au dovedit 
prevăzători, încheind asigurarea 
respectivă, în cazul pieirii ani
malelor ca urmare a bolilor, pre
cum și ca urmare a următoarelor 
accidente : focul, explozia, trăsne
tul, acțiunea curentului electric, 
cutremurul de pămînt, surparea 
de teren, inundația, furtuna, 
uraganul, viscolul, grindina, în
ghețul ele. ; atacul fiarelor săl
batice sau a altor animale, muș
cătura șerpilor. înțepătura insec
telor veninoase, otrăvirea subită 
cu ierburi sau substanțe toxice, 
umflarea (metcorizarea acută) 
din cauza furajelor; insolația, 
asfixierea. înecul, loviturile sau 
rănirile subite, căderile, leziunile 
interne provocate de înghițirea 
de obiecte, distocia (fătarea 
grea), castrarea făcută de orga
nele veterinare etc. De asemenea, 
se consideră că animalul a pierit 
din cauză de accident și atunci 
cînd acesta a prilejuit o îmbolnă
vire care a dus la pieirea anima
lului, în cursul duratei asigurării.

Se acordă despăgubiri și în 
cazurile de sacrificare a anima
lelor, dacă aceasta s-a făcut pe 
baza dispoziției medicului veteri
nar de stat (în legătură cu apli
carea măsurilor de prevenire și 
combatere a epizotiilor, în urma 
unei boli incurabile, în urma unui 
accident sau a unei boli care 
amenință animalul cu moarte 
sigură), sau în cazul scoaterii 
animalelor din gosj>odărie în baza 
dispozițiilor organelor veterinare, 
pentru combaterea morvei sau 
anemiei infecțioase.

Prima de asigurare este con
venabilă. Aceasta se calculează 
avîndu-se în vedere grupa din 
care face parte animalul și suma 
asigurată. Astfel, pentru o vacă 
de rasă comună, asigurată pe 
timp de un an, pentru suma de 
1.01)0 lei, prima totală — ce se 
plătește de asigurat — este de 
75 lei.

Asigurările facultative de 
animale, ca de altfel orice alte 
asigurări practicate de ADAS, se 
pot încheia prin împuterniciții 
ADAS, sau la direcțiile județene 
si punctele de lucru.

AUREL CRIȘAN

Motor electric
Știința și tehnica românească în

registrează noi succese pe drumțil 
dotării industriei, agriculturii și al
tor domenii de activitate cu mașini 
și utilaje noi. Pe această linie uzina 
..Electropulere" din Craiova a pro
dus și livrat, recent, șase motoare 
electrice de tracțiune de 900 kW, 
cu care va fi echipată prima loco 
motivă electrică românească de 
0 580 c.p. (5 100 kW).

Realizarea acestor motoare elec
trice de tracțiune constituie un pas 
important în direcția echipării com
plete a puternicei locomotive elec
trice cu aparataj fabricat în 'fara 
noastră.

Instrument pentru operași 
pe inimă

La clinica de chirurgie cardio
vasculară a Institutului regional de 
cercetări clinice din Moscova, a fost 
creat un dilatator pentru operații pe 

inimă Acest instrument poate fi in
trodus de chirurg in inimă, cu sco
pul de' a lărgi valvula cardiacă scle
rozată — în cazul diferitelor mo
dificări patologice ale mușchiului 
inimii. Un șurub foarte mic, ampla
sat intre mînerele instrumentului, 
permite să se îndepărteze cu mare 
precizie, la distanța dorita, capetele 
dilatatorului.

Noul instrument chirurgical a fost 
folosit cu succes in peste o sulă de 
operații.

Soiuri noi de cereale
Cercetătorii de la institute știin

țifice din 11. P. Bulgaria au realizat, 
în ultima vreme, peste 40 de soiuri 
noi de cereale. Printre acestea se 
numără și soiurile de griu moale de 
toamnă „Eritrosperm", „Kaliakra", 
„Albene" etc. — care dau recolte 
mai mari cu ti—12 la sută decit soiul 
„Bezostaia-1", au rezistență mare la 
cădere și se maturizează mai re
pede. Au fost create, de asemenea, 
secara de toamnă „Vladimi- 

rovka-l-B", ovăzul „Obrațov Ci- 
flic-l“ etc., care siut mai produc
tive decit soiurile cultivate pînă a- 
ctim.

•

Tractor teleghidat
Filiala din Anglia a firmei ameri

cane „Ford Motor" a făcut, nu de 
mult, în fața reprezentanților unor 
firme comerciala, o demonstrație cu 
un tractor ce poate fi dirijat de la 
distanță. Acest tractor este foarte 
util in efectuarea unor transporturi 
periculoase ca, de pildă, căratul buș
tenilor pe rluri înghețate, transpor
tul materialelor radioactive la cen
tralele atomo-electrice etc.

Sistemul de teleghidare poate exe
cuta 28 de ordine : pornirea sau o- 
prirea motorului, punerea în funcți
une a celor trei viteze, mersul îna
inte șl înapoi, schimbarea direcției 
aprinderea sau stingerea luminilor 
*tc.

Abonați-vă din timp 
la revista „SĂNĂTATEA" 

In paginile sale găsiți, sub sem
năturile unor cunoscute și com
petente cadre : probleme de asis
tența mamei și copilului, alimen
tație rațională și dietetică, igienă 
individuală și colectivă, profilaxia 
unor boli de sezon, probleme de 
genetică și cibernetică, prezenta
rea unor stațiuni balneoclimate
rice și unități medico-sanitare, 
noutăți și curiozități medicale din 
lumea întreagă.

Abonamentele se pot face pină 
la 18 ale fiecărei luni la toate 
oficiile poștale din țară și la fac
torii poștali care asigură distri
buirea abonamentelor la domici
liu.

Prețul abonamentelor este de 
6 lei pentru 3 luni, 12 lei pentru 
6 luni și 24 lei pentru un an.
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PAULESTI JUD.PRAHOVA

ORAȘUL PLOIEȘTI
produce o găină bogată de țesături 
de in adecvate la îmbrăcăminte, 
lenjerie de corp și pat, tapițerie, 
huse.

Cereți la toate magazinele de 
specialitate PRODUSELE GARAN
TATE Intex l’ăulești.

FÂBRICtU 
H iRTlE
BtiSÎENI

JUDEȚUL PRAHOVA

produce și livrează sectorului socialist 
un bogat sortiment de:
• caiete școlare cu 48 file
• filtre motorină pentru tractoare U.650
• saci hîrtie clectroizolante.

PIOIEȘTI

produce și livrează pe bază de repartiție 
unităților comerciale și industriale un bo
gat sortiment de detergenți ca :

• Alba (Dero) Super
• Alba (Dero) lux
• Alba Ideal
• Detergenți lichizi

— tip A (auto)
— tip B (sticlărie, porțelanuri)
— tip C (piese metalice).

I. C M.
Valorificînd metalele vechi 

prin depozitele între prinderii de 

Colectarea Metalelor sau coope

rativele de consum, vă sporiți 

cîștigurile și astfel eontribuiți la 

realizarea de noi bunuri nece- 

sare onepodăriei dumneavoas

tră.

— • —

Programul de televiziune 12-18 mai
DUMINICA

8,30 — Ora exactă. 
Cum va fi vremea ? ;
8.40 — Pentru copii și
școlari : • Filmul seri
al : Wilhelm Tell • La 
sase pași de o excursie. 
•io.00 — ORA SATU
LUI i • Săptămîna în 
date și procente • Fon
dul furrciar avuție na
țională • Peisaj în e- 
voluție • De pretutin
deni • Poșta emisiunii 
• Muzică populară ro
mânească. 11.30 — Con
cert simfonic. 12.00 •— 
închiderea emisiunii de 
dimineață. 14.00 — TE
LEJURNALUL DE
PRÎNZ. 14.15 — ZIG
ZAG — telemagazin 
duminical transmisiuni 
sportive. 19.30 — TELE
JURNALUL DE SEA
RA. 19.50 — Telesport. 
20.15 — Soliști de mu
zică populară româneas
că la cererea telespec
tatorilor. 20.45 — Cro
nica duminicală. 20.50 
— Opus... pocus nr. 2 
de Valeriu Lazarov.
21.40 — Film artistic t 
„O familie excentrică". 
22.55 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

LUNI

17.30 — Pentru noi 
femeile ! 18.00 — Actu
alitatea industrială. 18.30
— Curs de limba fran
ceză (lecția a 16-a). 19.00
— Tineret, tinerețe.
19.30 — TELEJURNA
LUL DE SEARA. 19.50
— Buletinul meteorolo
gic. Publicitate. 20.00
— Trepte spre viitor.
20.20 — Călătorie în
Franța. 20.40 — Parada 
vedetelor: Frank Fer- 
nandel și tatăl său. 21.05
— Film artistic : „Ruy 
Bias". 23.25 — TELE
JURNALUL DE NOAP
TE.

MARȚI

După amiază : Fot
bal : Dukla Praga — 
Legia Varșovia (Trans
misiune de la Praga).
17.30 — Pentru cei 
mici: Ecranul cu pă
puși : „Puntea de aur". 
18.00 — TV Pentru spe
cialiștii din industrie.
18.30 — Curs de limba 
engleză (lecția a 16-a). 
19.00 — TV pentru șco
lari — România pito
rească : „Apa Bistriței

povestește". 19.30 —
TELEJURNALUL DE 
SEARA. 19.50 — Bule
tinul meteorologic. Pu
blicitate. 20.00 — Film 
serial „Thierry la Fron
de". 20.26 — Opinia
dumneavoastră... 20.45 
— Seară de teatru i 
„Viața e vis" de Calde
ron de la Barca. In pa
uză : Poșta TV. 22.45 — 
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE.

MIERCURI

10.00 — Curs de lim
ba franceză (lecțiile 3 
și 4 — reluare). 11.00 — 
Curs de limba rusă 
(lecțiile 3 și 4 — relu
are). 12.00 — TV pentru 
specialiștii din industrie 
(reluarea emisiunii din 
14 mai). 12.30 — închi
derea emisiunii de di
mineață. 17.30 — Pen
tru cei mici : ,.Ala-ba- 
la... în laborator". 18.00 
— Telecronica econo
mică. Stocurile greu 
vandabile — o fatalitate?
18.30 — Curs de limba 
germană (lecția a 15-a). 
19.00 — Tineret, tinere
țe : „Festivalul primă
verii". 19.30 TELEJUR

NALUL DE SEARA.
19.50 — Buletinul me
teorologic. Publicitate. 
20.00 — Originale și
tălmăciri din lirica ro
mânească și franceză. 
20.15 — Transfocator.
20.45 — „Amintirile u- 
nui pian". 21.00 — A- 
vanpremieră. 21.15 —
Telecinemateoa : „Se
schimbă lumea" 22.15 
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE.

JOI <

Programul I : 10.00 — 
Curs de limba germa
nă (lecțiile 3 și 4 — re
luare). 11.00 — Curs de 
limba spaniolă (lecțiile 
3 și 4 — reluare). 12.00 
— Telecronica economi
că (reluarea emisiunii 
din 15 mai). 12.30 — în
chiderea emisiunii de 
dimineață. 17.30 — Pen
tru preșcolari — Ceata 
lui Pițigoi : „La drum 
cu fluturașul". 18.00 — 
TV. Pentru specialiști.
18.30 — Curs de limba 
rusă (lecția a 15-a). 
19.00 — Studioul pio
nierilor. 19.30 — TELE
JURNALUL DE SEA
RA. 19.50 — Buletinul 

meteorologic. Publicita
te. 20.30 — Emisiune de 
știință. 21.00 — Parada 
vedetelor. 21.45 — Stu
dioul mic „Vanina Va- 
nini“ de Stendhal. 22.30
— Artă plastică. 22.50 
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE. Programul II: 
20.00 — „O samă de cu
vinte". Doinele. 20.30 — 
Momente coregrafice.
20.45 — TELEJURNAL. 
21.00 — Muzeele lumii : 
Galeria Tretiakov. 21.15
— Concert simfonic.
21.45 — Telecinemateca 
umorului. 22.30 — Invi
tație la dans.

VINERI

10.00 — Curs de lim
ba engleză (lecțiile 3 și 
4 — reluare). 11.00 — 
TV pentru specialiști
17.30 — Pentru cei mici:
• A.B.C. — De ce ?
• Cum locuiesc anima
lele. 18.00 — Drumuri și 
popasuri. 18.20 — Bule
tinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba 
spaniolă (lecția a 16-a). 
19.00 — Tineret, tinere
țe : La porțile cunoaște
rii : „Atomii și... defec
tele. 19.30 — TELEJUR

NALUL DE SEARA.
19.50 — Buletinul me
teorologic. Publicitate. 
20.00 — Actualitatea a- 
gricolă. Obstacole în 
drumul apei. 20.20 — 
Studioul muzical. 20.50
— Dialog despre cultu
ră. 21.10 — Film artis
tic : „Arleziana". 22.30
— Seară de romanțe.
22.50 — TELEJURNA
LUL DE NOAPTE.

simbAța

17.30 — „Lumea co 
piilor". 18.00 — Stadion
— emisiune de actuali
tate sportivă. 18.30 — 
Mult e dulce și frumoa
să. 19.00 — Emisiune 
pentru școlari. 19.30 — 
TELEJURNALUL DE 
SEARA. 19.50 — Buleti
nul meteorologic. Publi
citate. 20.00 — Teie-
enciclopedia. 21.00 —
Vom reveni... peste șase 
luni. 21.10 — Film se
rial. 22.00 — Intermezzo
— (emisiune muzical- 
coregraf'ră), 22 45 — Ba
rada vedetelor. 23.35 — 
TELEJURNALUL DE 
NOAPTE.



Vizita fulgerătoare a reporterului 
a luat sfîrșit. Cu toate acestea, gaz
dele au vrut să-i mai arate moara 
cea nouă, crescătoria de păsări și...

în șosea, șoferul de pe camionul 
cooperativei agricole vizitată de re
porter, ambala motorul cu disperare. 
Reporterul era în criză de timp. Tre
nul său pleca peste 18 minute și dru
mul pînă la gară dura 15.

Reporterul grăbi momentul des
părțirii :

— Cam asta e, tovarăși ! — le spu- 
•e el gazdelor, profund concluziv, în 
timp ce le strângea mîinile precipitat 
ca într-o secvență filmată „pe repe- 
de“. Am venit, am văzut, am scris. 
Să ne vedem sănătoși și vă felicit

dată nu cu dorința să-1 audă cine
va. Pur și simplu din entuziasm.

„O străveche cumpănă de fîntînă 
despică orizontul, la km. 46, ascun- 
zînd doar o clipă vederii călătorului 
un edificiu impozant, care prin al
beața sa te îmbie să-i treci pragul. 
Este căminul cultural, destinat ore
lor libere ale movilenilor, serilor 
frumoase și instructive.

Princi
pia

litate

Față de-amici f.f. sensibil. 
Vlas ține la prietenie;
A lor părere, susceptibil, 
Oricînd s-o ia în seamă știe. 
Mustrat deunăzi de-un amic 
Că e lipsit de tact (un viciu), 
Vlas nu a obiectat nimic. 
Apreciind acest serviciu. 
Principial cu-adevărat, 
Ca să nu pară-a fi ridicul, 
îndată el și-a și schimbat...
— Ce, comportarea ?
— Nu, amicul I

încă o dată pentru realizările har
nicului dv. colectiv...

Pe drum. îrr mașină, cu carnetul 
desfăcut pe servietă și servieta reze
mată în genunchi se apucă de scris. 
Cuvintele, născute dintr-o generoasă 
inspirație umpleau pagina albă, ca o 
ploaie exuberantă : „Am ajuns la 
Movileni la un ceas cînd amurgul 
îmbrăcase zarea într-o pelerină sân
gerie. Primul movilean cu care 
mi-am dat binețe a fost paznicul 
viei, apărut în drum dintre siluetele 
învoite ale aracilor cu straie din 
frunze de viță.

Brazdele, proaspăt răscolite, își 
trimiteau spre noi aromele reavăne.

De undeva, din apropierea noastră 
și-au luat zborul un porumbel, apoi 
altul și altul, alcătuind în înaltul ce
rului o minunată porumbiște".

Reporterul făcu o pauză și îl rugă 
pe șofer să-l asculte cu luare-amin- 
te, fiind primul om care se întîlnește 
cu liricele imagini, ale liricului re
portaj.

După ce-1 ascultă cuviincios, șofe
rul declară, fără rezerve, că totul 
este de o mare frumusețe, doar cu 
mențiunea că aracii de lîngă drum 
nu sînt cu viță de vie, ci cu fasole. 
Fasolea, nu-i păzită, dar încolo mer
ge. Există aracii, frunzele verzi, 
chiar și porumbiștea. E adevărat că 
ceva mai jos. nu în înaltul cerului, 
dar există.

Reporterul nu păru convins și mai 
mult din politețe desenă un X în 
dreptul pasajului citit. Cu un elan 
nezdruncinat continuă să scrie, îngî- 
nînd cuvintele, astfel încît să-1 audă 
și tovarășul său de drum : „în1 mul
titudinea locurilor pitorești pe care 
le-am vizitat au fost și mănoasele 
grajduri, ale harnicilor gospodari din 
Movileni. Aici, izvorăsc zilnic, din 
ugerul blind al voinicelor joiane, a- 
devărate mini-fluvii de lapte alb și 
imaculat, care, mai tîrziu, se revarsă 
în ceștile noastre aburinde. Și cîțe 
rr-ar fi încă de povestit, dragi citi
tori, dacă spațiul articolului meu 
mi-ar permite aceasta1'.

Se opri din scris și, de la om la 
om, îi ceru părerea șoferului, ca u- 
nuia care cunoaște, în amănunțime, 
oamenii și locurile despre care el 
scrie.

Acesta, mai întîi, tăcu prudent, a- 
poi se mărgini să precizeze că nici 
vorbă nu poate fi de lapte alb și 
imaculat, sau de cești aburinde, pen
tru motivul că în grajdurile pomeni
te era cazat un lot de taurine.

Lăsară în urmă cumpăna unei fîn- 
tîni și, la o cotitură, în dreptul km. 
46 apăru în față o clădire arătoasă 
și proaspăt văruită.

— Ce-i aici ? — întrebă reporte
rul, cu dorința de ști totul despre 
toate.

— Căminul cultural, îl lămuri cu 
bunăvoință șoferul.

— Oprește, bre, oprește numai 3 
minute. Aici n-am fost și poate, cine 
știe ?... Nu stinge motorul, 3 minute 
stau, atît!

La întoarcere, tînărul de la ziar 
se așternu din nou pe scris. Scria și 
rostea cu glas tare cuvintele, de astă

Cînd am deschis ușa sălii mari 
Wi-a întîmpinat o lumină puțină, ca
re amăgea întunericul. Doar în fund, 
în colțul din stînga, licărea un drep
tunghi albăstrui, deasupra unei me- 
suțe, din lemn ornamentat cu tradi
ționalele motive populare ale movi
lenilor.

Mesuța era înconjurată de grupuri 
de săteni care urmăreau, în liniște, 
programul pe micul ecran și îl co
mentau cu însuflețire..."

Șoferul își mușcă buza, dar fără 
folos, că n-a reușit să-și înăbușe 
rîsul. II surprinse însă, ochiul vigi
lent al reporterului, care îi ceru ex
plicații. Și, le primi :

— Ce-ați văzut dv, în fundul sălii 
nu era televizor. Acolo era un acva- 
rium, în care oamenii au pus un 
bec, să se joace peștii mai cu poftă.

Reporterul mai desenă un pătrat 
în carnet. Avea totuși convingerea 
nestrămutată că cele 12 minute, 45 
de secunde și 3 zecimi, cît a zăbovit 
prin partea locului, îi vor ajunge 
din belșug, pentru un volum cu în
semnări de călătorie.

în tren, în drum spre casă și-a 
notat în minte titlul ediției întîia i 
„Popasuri de ani și ani, pe melea
guri movilene".

DAN MIHĂESCU

de A. CISTEAKOV In românește de IGOR BLOCK

Educația lui Vasilică
Discuție în fața unor 

pahare cu vin :
— Măi bărbate, toți 

părinții se preocupă de 
educația copiilor lor. 
Nu că noi nu-1 educăm 
bine pe Vasilică al nos
tru dar parcă tot mai 
are lipsuri.

— Asta cam așa-i. Să 
se pitească el dintr-un 
pahar de palincă ! Ru
șine. Mi-e ți rușine 
să-i mai fiu tată. Da* 
poftim, măcar cu mă-sa 
să fi semănat și tot era 
ceva. Că tu numai de la 
o jumate-n sus începi 
să...

— Hai să zicem că la 
t băutură arc lipsuri dar

nu-nțelcg cine l-o fi în
vățat să umble așa te
leleu zile-n șir. Că tu.

Tinerii Nicolae și Petru Balint, Teodor Raț și Petru Codilă din Sînnico- 
laul Român-Bihor provoacă adesea scandaluri.

(M. Albu — coresp.).

— Ei. frați
lor ! Ce mai 
punem la cale, 
că mă plicti
sesc?

Și fată cum 
au găsit leacul 
contra plicti
selii.

Desene de
NEAGU RADULESCU

Cei trei

din Câian

Deși sînt trei la număr și au acționat nedespărțiți, nu este vorba de 
cei trei mușchetari. Se numesc losif Bereczki, Ștefan Baico și Vasile Ro~ 
man. In viața lor n-au pus mina pe vreo spadă. S-au profilat pe ridicarea 
greutăților (în limbaj sportiv se cheamă haltere). Ridicau sacii cu măci- 
niș, îi puneau „deoparte", falsificau bonurile sau pur și simplu nu în
registrau nimic, că nu aveau timp. Și-au propus să scoată bani din făina 
producătorilor. Și-au scos destui, i-au împărțit frățește ca între frați de 
cruce. Pînă într-o zi. Bătălia s-a dat tot la moară unde își desfășurau 
activitatea. Și au fost infrînți.

Ce, mușchetarii nu pierdeau și ei cîteodată ?
Acum sînt tot laolaltă, la Cluj. Așa a vrut soarta. 30 de luni după 

gratii. Ce coincidență. începe tot cu trei.
CL. MUNTEANU

într-un an întreg, n-ai 
dispărut de-acasă cîte-o 
săptămină decit de vre<‘ 
trei ori. Și pe urmă cu 
tine e, oricum, altă si
tuație : ai buletin, scrie 
adresa în el, așa că 
dacă te culege careva 
dintr-un șanț, știe unde 
să te aducă...

— Anuță, da’ cine 
dumnezeii lui l-o fi în
vățat de-i așa de spur
cat la gură ? O să-1 po
cesc dacă mi-o mai răs
punde cînd îl cîrpesc. 
Păi cum vrea el să-i fac 
educație ?

— Un exemplu bun 
nu se prinde de eh Mă 
vede el pe mine care- 
sînt mamă, că zic ceva 
cînd îmi scapi c’te una ? 
Că doar tu ești capul 
familiei.

— Dacă nu m-aș ocu
pa de educația lui, mai 
zic. Dar mă ocup. Poate 
să spună orișicare. Și 
cînd sînt beat și tot mă 
gîndesc la asta. Toți au 
văzut: cînd vine să mă 
ia de la crîșmă, nu-1 
las să facă drumul de
geaba. Imediat caut să-1 
educ măcar cu un șpriț, 
dacă nu cu una bă- 
trînă.

— Și în definitiv ce 
păzesc cei de la Școală? 
Că doar de asta sînt 
plătiți. In loc să-1 în
vețe, l-au lăsat repe
tent.

— Da’ nici Vasilică 
al nost' nu s-a lăsat 
mai prejos. Dacă n-a 
izbit-o cu școala gene
rală, a făcut el ce-a fă
cut și s-a transferat 
piuă la urmă la școala 
de corecție.

— Nu știu, zău, cu
cine o să semene așa de 
învățat. Păi ce te pui, 
băiat cu două școli !

VL. PANĂ

P.S. Nu știm cu cine o 
să semene Vasilică însă 
situația din discuția de 
mai sus știm precis că 
se aseamănă cu cea a 
familiei Romocea din 
Șomcuta Mare.
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