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Lăcașul nostru 
de cultură

M-am abătut, nu de mult, de la șoseaua aslaltată 
ce leagă Ianca de Brăila șl am luat-o la dreapta, 
pe un drum pietruit, spre comuna Urleasca. Cu cîțiva 
ani în urmă, făcusem pentru întîia oară cunoștință cu 
această așezare brălleană și reținusem atunci stră
dania intelectualilor, a tuturor artiștilor amatori de 
a avea în satul lor o viată culturală intensă. în cli
pele acelea, foarte mulți mi-au vorbit și despre grija 
pe care o manifestau deopotrivă activiștii culturali, 
artiștii amatori și spectatorii înfățișării clădirii cămi
nului, curățeniei, ornării sălii de spectacole, orînduirii 
fiecărui lucru cu migală și gust.

Reîntîlnindu-mă cu satul, mi-am dat seama că, aici, 
există de acum o tradiție în ceea ce privește grija 
pentru lăcașul lor de cultură spre care se îndreaptă 
cu plăcere și interes. Căminul este înconjurat de un 
adevărat parc cu alei și bănci, cu pomi și flori ce 
oferă celui ce poposește aici clipe odihnitoare. Intrînd 
în sala de spectacole privirea mi-a fost atrasă de 
reproducerile de artă frumos înrămate orînduite pe 
pereți, de scaunele numerotate. Pretutindeni o atmo
sferă care cucerește, care îndeamnă Ia vizionarea 
programelor găzduite de cămin.

La cele mai multe așezăminte de cultură sătești, 
grija pentru asigurarea unei game bogate și variate 
de manifestări se îngemănează cu cea pentru o cît 
mai atrăgătoare înfățișare a sălilor de spectacole, 
a bibliotecilor, a cluburilor, a fiecărui loc destinat 
instruirii și destinderii. Vorbeam, mai zilele trecute, 
cu directorul căminului din comuna Siliștea Crucii, 
județul Dolj :

— îmi aduc aminte — îmi spunea dînsul — că în 
prima lună din activitatea mea de director, deși am 
prezentat cîteva manifestări bune, sala a fost aproape 
goală. Stînd de vorbă cu sătenii am aflat că de venit 
ar veni însă nu-i îndeamnă aspectul, sălii. Și-aveau 
dreptate. Scaunele erau stricate, pereții goi, nimic 
care să-i atragă. Și de atunci am început cu ajutorul 
sătenilor acțiunea de înfrumusețare a lăcașului nostru 
de cultură.

Nu știm cum o fi arătat înainte căminul cultural din 
Siliștea Crucii însă astăzi el are înfățișarea unei ade
vărate case de cultură. Cele aproape 300 de fotolii 
cochete, vederile din cele mai pitorești locuri ale țării 
expuse cu gust în toate încăperile căminului, portretele 
celor mai de seamă scriitori români, atmosfera din sala 
de lectură, de la club, oferă spectatorului condiții civi
lizate de vizionare.

Sînt însă și cămine văduvite de grija bunului gospo
dar și a căror înfățișare lasă de dorit. La Scăești, 
județul Dolj, bunăoară, scaunele din sala de spectacole 
sînt stricate, geamurile sparte, giurgiuvelele ferestrelor 
deteriorate, iar afișele, puse cu cîțiva ani în urmă, 
sînt rupte și colbuite. La Negoiu și Perișoru întîlnim 
același „decor* al nepăsării, plus defecțiunile insta
lației electrice care țin seară de seară sălile în întu
neric.

După cum se știe, statui nostru alocă anual sume im
portante menite să ducă la asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare desfășurării muncii culturale la 
nivelul cerințelor actuale. An de an se construiesc noi 
cămine, sînt repartizate așezămintelor de cultură tele
vizoare, magnetofoane, aparate de proiecție, instru
mente muzicale etc. Cei mai mulți activiști culturali 
manifestă o grijă deosebită pentru buna păstrare și 
folosire a acestor mijloace moderne de care dispun, 
pentru dezvoltarea continuă a bazei material-culturale, 
antrenînd în această acțiune și masele largi de spec
tatori. în multe locuri s-au născut inițiative valoroase. 
Așa, de exemplu, s-au creat cercuri pentru confecțio
narea de costume necesare formațiilor artistice, iar 
prin muncă patriotică se repară mobilierul, se fac 
amenajări de parcuri, se ornează sălile de specta
cole etc.

Nefiind cîtuși de puțin un lucru lipsit de importanță, 
gospodărirea chibzuită a bazei materiale, înfrumuse
țarea lăcașelor de cultură, a terenurilor din jurul lor 
trebuie să se împletească cu preocuparea pentru îm
bogățirea conținătului activității culturale în așa fel 
încît pretutindeni să existe o atmosferă plăcută, 
odihnitoare, îmbietoare spectatorului.

OVIDIU MARALOIU

* SE DESCHID PORȚILE ȘCOLII

Adeziune 
la principiile 
partidului și

deplină 
politicii 
guvernului
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în fiecare început de toamnă, mi
lioane de oameni, părinți, copii, 
cadre didactice, trăiesc freamătul 
sărbătoresc al deschiderii anului 
școlar. Este un moment de înaltă 
emoție pentru întreaga societate 
pentru că aceasta își privește des
tinul în fiecare generație care pă
șește pragul școlii. în acest sens, 
efortul pe care statul nostru îl de
pune pentru continua perfecționare 
a învățămîntului, se cuvine inte
grat în opera uriașă de construire 
a viitorului, în deplin acord cu ide
ile nobile ale socialismului și cu 
cerințele civilizației contemporane. 
Astfel, puternicele tradiții ale școlii 
românești, umanismul care a lumi
nat totdeauna spiritul acestei școli 
urcă de la an la an o nouă treaptă 
spre desăvîrșire.

Și în toamna aceasta, zeci de mii 
de copii vor începe să învețe în 
școli noi, luminoase și spațioase, în 
clase cu mobilier nou, în labora
toare dotate cu aparate și materiale 
didactice îndeplinind cele mai mo
derne cerințe pedagogice. Vasta 
campanie de construcții școlare, 
parte componentă a planului amplu 
de construcții social-culturale și de 
interes obștesc inițiat și înfăptuit 
de partidul nostru, înregistrează în

aceste zile o seamă de realizări 
demne într-adevăr de vremea noas
tră. Aproape 2 600 noi săli de clasă 
pentru învățămîntul de cultură ge
nerală, 400 săli pentru cel profesio
nal, tehnic și de specialitate, nume
roase laboratoare, internate etc. îm
bogățesc numai în această toamnă 
gospodăria învățămîntului, fac să 
crească zestrea și așa impresio
nantă, dacă o raportăm la datele 
trecutului. Alături de investițiile 
statului se cuvin remarcate și con
tribuțiile aduse în unele locuri, de 
către cetățeni, pentru că aceasta în
seamnă creșterea simțului de răs
pundere, participarea directă, lucidă 
și entuziastă la marele efort eco
nomic național. Este de datoria 
noastră să consemnăm aici și faptul 
îmbucurător că anul acesta pregă
tirile pentru deschiderea școlilor s-au 
efectuat din vreme, temeinic, cu 
mijloace economice mai raționale, 
cu respectarea în genere a angaja
mentelor de dotări și reparații, cu o 
mai marcată dorință de frumusețe 
și trăinicie. Este aceast» o atitu
dine de respect și grijă față de mij-
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HII.UII CONDEIERI
Se știe și se afirmă pe 

drept cuvînt că literatu
ra nu este o profesie, ci 
o vocație. Nu există o 
școală sau o facultate 
care să dea diplome 
absolvenților ei, talentul 
izbucnind deseori chiar 
in sufletul și în pana 
unor ăutodidacți care, 
'deși n-au învățat cursuri 
savante de prozodie și 
'de poetică, au dat la 
iveală un nume și o ope
ră literară valoroasă.

Ne propunem să pre
zentăm în rîndurile de 
față o mișcare cultural- 
literară inițiată, întreți
nută și promovată de ță
rani simpli, mișcare de 
mari proporții și de du
rată. care s-a manifestat 
de la începutul veacului 
în Banat, culminînd în 
onii dintre cele două 
războaie mondiale. E 
vorba de un fenomen 
unic în lume și asupra 
căruia istoria literară va 
trebui să-și spună cuvîn
tul ei competent și auto
rizat. Pe cîțiva dintre ei, 
și anume pe Paul Târbă- 
țiu, ton Frumosu și Ion 
Ciucurel i-am cunoscut 
și eu. Ion Frumosu, deve
nit între timp muncitor la 
atelierele C.F.R. din Timi
șoara, publicase, dacă 
nu mă înșeală memoria 
și în paginile revistei 
„Scrisul bănățean", figu
ra lui sfioasă de poet în
drăgostit de pămîntul și 
satul natal lăsîndu-mi și 
acum, peste ani, o ima
gine ce nu se poate 
șterge.

Mă aplec asupra tutu
ror acelora care, deși 
țărani, s-au străduit și au 
reușit să constituie acea 
memorabilă mișcare li
terară cunoscută, local
nicilor mai ales, sub nu
mele de „țăranii conde
ieri din Banat*. Să înce
pem .cu Paul Târbățiu. 
S-a născut în anul 1902 
la Comoriște în județul 
Caraș-Severin. A făcut 
doar cîteva clase pri
mare, dar extraordinara 
lui pasiune de a citi, ne
istovita lui sete de ' cul
tură, ca și ambiția de a 
deveni el însuși anima
tor al unei vieți literare 
țărănești, l-au îndemnat 
între anii 1928—1929 să 
editeze în satul său na
tal revista „Zorile Bana
tului*. A publicat și cîțe- 
va plachete de poezii : 
„Cîntece și flori" la Ora- 
vița în 1927, „Vîntului* 
la editura craioveană 
„Scrisul Românesc' și 
„Sclavii pămîntului', tot 
la Oravița, în 1938.

Paul târbățiu a co
laborat pînă aproape de 
sfîrșitul său pămîntesc 
(1965) la „Scrisul bănă
țean' și la ziarul timișo
rean „Drapelul Roșu".

Ion Frumosu s-a născut 
în 1920 la Ciuchici și a 
debutat, dacă nu mă în
șel, la revista „Fruncea", 
în 1939. Emoționantă 
este și azi evocarea și 
mărturia lu> cu privire la 
începuturile vocației sale 
literare.

Ion Ciucurel s-a născut

DIN BANAT
în 1897 la Șoșdea. In 
1912 colabora la „Româ
nul* din Arad care opă
rea sub conducerea lui 
Vasile Goldiș. In 1923 a 
editat la Șoșdea, săptă- 
mînalul „Poporul româ
nesc', iar apoi, în 1927, 
revista „Cuvîntul sate
lor". Ion Ciucurel a pu
blicat un roman intitulat 
„Transformare', fiind 
astfel primul țăran ro
mancier din literatura 
noastră.

Un alt țăran. Petre Pe- 
trica, născut în 1902 la 
Cîrnecea, în județul Ca
raș-Severin, a publicat o 
piesă intitulată „Păcate’ 
și a colaborat cu asidui
tate la revistele scoase 
de țăranii condeieri, cum 
erau „Sufletul nou" care 
apărea în comuna Com- 
loșul Mare și „Cuvîntul 
satelor' editată de Ion 
Ciucurel.

Lista țăranilor conde
ieri este departe de a fi 
epuizată. Pomenim în 
continuare de Dumitru 
Brânzei născut în comu
na Ciclova Română de 
lîngă Oravița, în anul 
1884, N. Bogdan-Humă, 
născut la Bocșa Română 
în 1886, participant la 
regimentele revoluțio
nare românești, create în 
Uniunea Sovietică în pe
rioada Marii Revoluții 
din Octombrie. In urma 
unei călătorii în Elveția 
a scris „Țăranul elvețian 
și agricultura în Elveția". 
Interesantă de semnalat 
între țăranii condeieri

este și prezența unei ță
rance, aceea a regreta
tei Maria Dogaru, stinsă 
din viață în floarea vîr- 
stei. S-a născut în 1906 
la Comloșul Mare, și a 
murit în toamna anului 
1942. Ea a colaborat la 
„Cuvîntul satelor* și la 
„Sufletul nou", dezbă- 

* tînd cu o deosebită acui
tate probleme legate de 
viața femeii la sate, fiind 
astfel prima feministă ță
rancă din țara noastră.

Așa cum spuneam la 
începutul acestui articol, 
apariția unei mișcări a 
scriitorilor țărani, autori 
■de versuri, piese de tea
tru, romane, reportaje și 
articole publiciste, ei în
șiși animatori pasionați 
în domeniul literaturii 
prin revistele editate în 
satele lor de baștină, 
constituie un fenomen de 
o evidentă originalitate 
și încă necunoscut în 
vreun alt colț al lumii. El 
denotă, printr-un exemplu 
strălucit, pe care isto
ria literară nu-l poate ig
nora, geniul creator 
popular exprimat în 
acest caz nu prin tradi
ționala oralitate folclo
rică și prin anonimatul 
inerent producției folclo
rice, ci prin nume și 
opere literare tipărite. 
Tmi fac o datorie de 
onoare semnalînd Insti
tutului de istorie literară 
ca și Institutului de fol
clor necesitatea ca acest 
fenomen atît de original 
să fie studiat și popu
larizat măcar printr-o 
monografie și o antolo
gie.

PETRU VINTILĂ

în orășelul de la poalele Vlăde
sei, la Huedin, afișe și anunțuri (u- 
nele scrise și în limba franceză și 
germană) te invită Ia o expoziție de 
artă populară.

Zeci de vizitatori se perindă zil
nic în fața panourilor cu exponate 
admirind minunatul port popular din 
această parte a țării.

Expoziția cuprinde peste 50 de 
piese dintr-o zonă folclorică cu vechi, 
și valoroase tradiții, oferind o ima
gine edificatoare despre felul de a 
gîndi, de a se manifesta artistic al 
sătenilor din așezările de la poa
lele Vlădesei. Turiștii străini care 
trec prin orășelul întretăiat de șo
seaua națională Oradea—București 
se opresc la expoziția găzduită de 
Casa de cultură rămînînd îneîntați 
de frumusețile cusăturilor, broderii
le, a pieselor vestimentare care re
flectă fantezia și expresivitatea, sim
țul proporțiilor și al culorii, puterea

La .poalele 
VLĂDESEI

de sintetizare a creatorilor popu
lari.

Alături de exponate cu o vechime 
de peste o sută de ani, sint expuse 
și piese lucrate recent, îngemănînd 
vitalitatea și trăinicia artei populare. 
Frumusețea motivelor ornamentale, 
bogăția și varietatea coloritului, care 
te impresionează atît de mult, vor
besc despre o artă transmisă din 
generație in generație, mărturisesc 
talentul și măiestria creatorilor 
populari din această zonă folclo
rică.

Admiri catrințele (zadii) din co
muna Mărgău (cele ale tinerelor au 
pe un fond roșu-portocaliu dungi ne
gre, verzi, albastre și galbene, cele 
purtate de femei mai în vîrstă sînt 
mai sobre, numai cu dungi negre), 
sumanul de peste o sută de ani, iile 
și ștergarele din Bociu și Hachițele. 
Zăbovești îndelung în fața cămăși
lor cu ciupag în diferite modele și 
culori, lucrate pe crețuri (o țăran
că in vîrstă îmi spunea că aceste 
crețuri de Ia gît obligă fetele, fe
meile să stea mîndre cu capul in 
sus), a cojoacelor de piele ornamen
tate atît de frumos, a costumelor 
bărbătești împodobite cu motive o- 
riginale și intr-o gamă variată de 
culori și a atîtor alte exponate. Vi- 
zitînd expoziția îți dai seama de ma
rea importanță pe care o au în via
ța sătenilor de pe aceste meleaguri 
arta și frumosul, de măiestria și 
îndemînarea țărăncilor de a le făuri. 
Și cit de impresionați sînt turiștii 
străini de tot ce văd aici ! Sute de 
turiști care au vizitat expoziția au 
dus cu ei imaginea unor creații 
populare de neuitat, au rămas fasci
nați de frumusețile făurite și păs
trate de țărani, de perpetuarea si 
continua dezvoltare a unor deprin
deri și măiestrii transmise de 
veacuri, in satele de Ia poalele Vlă
desei.

Trebuie felicitați inițiatorii și rea
lizatorii acestei expoziții, activiști ai 
Casei de creație a județului C.luj și 
ai Casei de cultură din Huedin.

Expoziția de artă populară se în
scrie ca un eveniment cultural de 
seamă, intimplat la poalele Vlă
desei.

I. RADU

Odată a spart geamurile că
minului cultural, altădată, cu 
mintea aburită de pîcla beției, 
a spart capete ; odată a rupt 
gardul școlii, altădată a scui
pat un bătrîn : odată a început 
să urle în timpul filmului, 
altădată a furat. De curînd, a- 
dunat cu alții, a ieșit la dru
mul mare, vămuind trecătorii 
de tot ceea ce aveau în buzu
nare. E timpul să ne întrebăm: 
cine este această primejdie și 
ce e de făcut împotriva ei ? 
Fiecare dintre noi l-a văzut 
măcar o singură dată. înainte 
era cu șapca într-o parte sau 
cu bascul murdar pe sprîn- 
cene, cu chiștocul țigării lipit 
de limbă, ori cu semințe scui
pate oriunde, cu hainele alan
dala, dar cu ceva „mișto“ pe 
ele, un breloc, un tatuaj pe 
ceafă, o floare veștedă după 
ureche sau un lănțug înnegrit 
de murdărie în jurul gîtuliîi. 
Astăzi, „evoluat" și el ca în 
filmele cu văcarii americani 
încinși cu tot felul de pistoale

Cum ne purtăm

CEL 
CE 

N-ARE 
TREABĂ

argintate, cu cîte ceva străin 
pus pe el, pantaloni largi, păr 
îndelung pe urechi, uns cu 
cîte un borcan de briantină, 
cu mers legănat de rață îngră
șată pe degeaba, dar cu a- 
ceeași țigară udă ruptă în 
dinți, cu aceeași privire bol
navă, cu „mișto" și cu „hai 
mare" în lume. Totdeauna 
vrînd să înjure, să bată, să 
facă praf și gălăgie, să sperie 
restaurantele și balurile, cu 
„pică" groasă pe oricine, înăl
țat pe vîrfuri și cu nasul legă
nat în vînt, gata pregătit pen
tru bătăi. înjurături, hoții, 
pumni, zgomote, răcnete și așa 
mai departe. Niciodată singur, 
ci adunat cu încă doi, trei 
„miștocari", pe la colțurile 
gardurilor, în întuneric. Un 
astfel de ins intră sîmbăta, ori 
duminica în căminul cultural, 

N ARE PROBLEME

„la dans", cu mîinile înfipte 
în buzunare, duhnind ca un 
butoi, sparge perechile cu 
pieptul umflat, hărțuiește ne
milos tineri și vîrstnici pe 
drum, urmărindu-i cu pietre, 
lovindu-i, scuipîndu-i. Toate 
aceste lucruri s-au întîmplat 
și încă se mai întîmplă după 
cum ni se scrie cîteodată. 
Aflăm că un bătrîn a fost in
ternat în stare gravă, pentru 
că doi huligani I-au împins 
într-un șanț, pretinzînd că 
n-aveau loc să treacă. Aflăm 
că o femeie dintr-un sat din 
județul Ilfov a fost tîrîtă în 
cîmp și necinstită. Aflăm că 
un flăcău de treabă, cum sînt 
destui prin satele teleormă- 
nene, a fost bătut de către hu
ligani atît de crunt, îneît a 
rămas infirm. Dar aflăm și că 
vinovății au. fost prinși, jude
cați și trimiși la închisoare. 
Pentru că, de ce l-am crede 
pe huligan cind urlă că el este 
„tipul'care are voie orice", eu 

care să „n-ai treabă, e bine !“ 
și de ce am fi siliți să „plim
băm cu toții ursu" în fața lui, 
altfel „n-are probleme" ? Să 
fie el un erou, poate fi înțeles 
și admis un astfel de individ 
primejdios în viața noastră 
socială ? Hotărît nu ! „Curajo
sul" care lovește femei și a- 
tacă oameni în haită nu e de- 
cît o ruină omenească, un flu
ieră vînt fricos ce, la adă
postul unor părinți mai mult 
decît îngăduitori, care n-au 
știut să-1 învețe să fie om în
treg, ori prin diferite învîrteli 
necinstite, încă reușește să se 
mai țină în picioare amenin- 
țîndu-ne din cînd în cînd ca o 
sperietoare. Este același care, 
prins și pedepsit, nu știe decît 
să-și pună fără convingere ce
nușă pe cap, cerîndu-ne ipo
crit înțelegere și iertare. Față 
de el însă nu e bună nici una, 
nici alta.

IULIAN NEACȘU



DRUMUL De vorbă cu cititorii
Șl IMPLICAȚIILE 
UNEI SCRISORI

Am aprecia faptul că în timp 
de cinci luni — (din martie 
pînă în august a.c.) — la U- 
niunea județeană G.A.P. Bu
zău s-au primit și rezolvat a- 
proape 1 200 de scrisori, drept 
un indiciu al încrederii pe care 
o acordă cooperatorii organiza
ției lor superioare.

Am aflat aici un întreg sis
tem de primire, cercetare și 
rezolvare a scrisorilor. Remar
căm, de asemenea, că felul cum 
e privit și înțeles acest princi
piu al legăturii cu oamenii a 
evoluat. Inițial a. fost socotit o 
îndatorire cu caracter obligato
riu. Acum, după mărturisirea 
însăși a conducătorilor Uniunii 
județene C.A.P., această înda
torire constituie pentru ei un 
sprijin de care nu se pot dis
pensa. Remarca e valabilă 
chiar și atunci cînd o parte 
din sesizări și reclamații nu 
sînt întemeiate. Dar fiecare din 
ele declanșează la organul ju
dețean un anumit resort, de
termină cercetări și în final o 
cunoaștere mai bună a realită
ții. Atitudinea față de cere
rile oamenilor are și un sens 
educativ. El se manifestă la 
dezbaterile lunare, la care par
ticipă toți președinții de coo
perative agricole. Uniunea ju
dețeană cunoaște și pe calea 
aceasta activitatea consiliilor 
de conducere și a comisiilor 
de judecată, precum și răspun
derea cu care rezolvă proble
mele ridicate de săteni în scri
sori.

Un mare număr dintre aces
tea au ca obiect atribuirea lo
turilor în folosință, a loturi
lor de casă și a altor drepturi. 
Sînt președinți (vezi C.A.P. 
Fundeni, Buzău, Clondiru), 
care trimit oamenii la Uniune 
cu niște probleme a căror re
zolvare cade, de fapt, în com
petența lor. Se consumă așadar 
mult timp și se bat multe dru
muri din pricină că prevederi
le statutare în vigoare n-au 
fost explicate cum trebuie de 
către conducerile C.A.P. Oa
menii nu s-ar mai adresa or
ganelor județene cu un lucru 
ce poate fi lămurit pe loc. Ar 
rămîne astfel mai mult timp 
pentru tratarea cazurilor se
rioase, cum sînt cele pe care, 
le-am spicuit din mulțimea 
de scrisori sosite aici și studia
te meticulos de unul dintre 
activiștii Uniunii, Valerian 
Neacșu.

O remarcă îmbucurătoare : 
multe din sesizări se referă la 
nobilul țel — apărarea avutului

♦ ♦♦♦♦♦♦

decată a C.A.P. Buzău dă cîș- 
tig de cauză cooperatorului 
Vasile Pavel, căruia i s-a re
partizat un lot mai mic decît
prevede statutul. La C.A.P. 
Băile i se restituie cooperatoa
rei Dobrița Gheorghiceanu su
ma încasată pe nedrept ca a- 
mendă. Comisia de judecată 
constată că femeia a fost șica
nată fără motiv. Văzîndu-și in
teresele astfel apărate, oamenii 
își sporesc încrederea în auto
ritatea locală. Văzînd intransi
gența și simțul de dreptate ale 
conducerii C.A.P. și ale comi
siei de judecată, șicanatorii își 
înfrînează pornirile. Acesta e 
cel mai de seamă rezultat al 
muncii cu cererile oamenilor. 
Numărul greșelilor scade, al ex
ceselor și abuzurilor de aseme
nea și cu asta dispare motivul 
multor sesizări. Se statornicesc 
relații morale trainice între 
conducere și masa' cooperato
rilor

Gheorghe Maftei, unul din
tre vicepreședinții Uniunii ju
dețene, remarca faptul că de 
la 428 scrisori cîte s-au primit 
în luna martie, s-a ajuns în 
iulie la 303. Scăderea număru
lui lor este constatată și are o 
cauză : se împuținează înainte 
de toate pricinile.

V. TOSO

obștesc, neîngăduința față de 
orice încercare de a-1 frusta.

★

Gheorghe Miu din comuna 
Lipia semnalează sustrageri 
de bunuri de la C.A.P. Un in
structor al Uniunii se depla
sează urgent (operativitatea 
cu care se lucrează este evi
dentă) și stabilește următoare
le : paza cîmpului a~fost lăsa
tă mulți ani în seama lui A- 
rion Caloian, despre care se 
știa că are antecedente penale. 
El nu și-a uitat năravul în tot 
acest timp, sustrăgînd din bu
nuri împreună cu Constantin 
Mănăilă și Nae Chirica. Au 
fost toți sancționați.

Un grup de cooperatori de 
la C.A.P. Dealul Frumos, corn. 
Racovițeni, dau în vileag aba
terile fostului brigadier Ion 
Dragoman. îi zicem „fost 
fiindcă prin cercetarea între
prinsă de trimisul Uniunii ju
dețene, s-a constatat că scri
soarea este întemeiată, și bri
gadierul a fost desărcinat din 
funcție.' Cazul dă la iveală 
însă și alte aspecte. E vorba de 
lipsa de fermitate a președin
telui Anghel Bleandă și a con
siliului, care întârzie să acțio
neze în fața unor fapte ce cer 
o singură măsură, aceea de a 
le curma apărînd astfel avuția 
cooperativei și prestigiul ei 
moral. Conducerea Uniunii ju
dețene îl critică pe președinte 
la consfătuirea lunară de lu
cru și întîmplarea devine în 
acest fel o școală. Cînd condu
cerea de unitate șovăie, coope
ratorii, animați de grija față 
de avutul obștesc iau atitu
dine Dar este de remar
cat că în marea lor majori
tate, conducerile de unități as
cultă cu atenție cuvîntul coope
ratorilor. în afara scrisorilor 
care conțin revendicări perso
nale, multe, chiar foarte multe, 
țintesc nemijlocit spre prospe
ritatea C.A.P. Se manifestă în 
modul acesta responsabilitatea 
înaltă față de instituția de 
care e legată propria lor exis
tență și de toate proiectele ce 
le fac.

Legătura cu cooperatorii dă 
conducerii unității perspecti
vă, muncă de calitate și viabi
litate. îndepărtarea de la acest 
criteriu duce la greșeli. Nu e 
un simplu enunț acesta ci un 
adevăr de multe ori probat de 
viață.

Rezolvarea sesizărilor are un 
aspect practic dar și unul u- 
man. De felul soluționării de
pinde efectul. Comisia de ju-

Lucrări de escavare în sistemul de irigații de la 
Jegălia, județul Ialomița.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦

In zona de șes a Județului Ti
miș cu pămîntul cel mai fertil, mai 
există terenuri care din cauza umi
dității excesive dau producții sub ni
velul posibilităților. Pentru punerea 
lor în valoare, este necesară execu
tarea unor rețele de canale noi, pre
cum și despotmolirea celor existente. 
Aceasta presupune escavarea a peste 
665 mii metri cubi de pămînt. Nu
mai cooperatorilor din comunele Sa- 
ravale, Dudeștii Vechi, Sacosul 
Turcesc și Rudna le revine pentru 
escavat zeci de mii de m.c.

Datorită volumului mare de terasa- 
mente ce revin cooperativelor amin
tite, precum și faptului că aceste lu
crări ar fi cu neputință de execu
tat doar cu forțele proprii, Uniunea 
județeană a cooperativelor agricole a 
organizat pe teritoriul acestor uni
tăți șantiere intercoopcratiste Re
ținem faptul că munca pe șantiere
le de hid/oameliorații a căpătat un 
caracter patriotic prin participarea 
tuturor cetățenilor din zona de in
fluență a canalelor, dovedind că 
acțiunea desfășurată pentru lămu
rirea scopului și efectului acestor 
lucrări a fost înțeleasă de masele 
de cetățeni.

Pină la sfirșitul lunii august s-au

ȘANTIERE INTERCOOPERATISTE
escavat în total, pe cele 7 șantiere 
peste 443 000 metri cubi, dintre care 
170 850 m.c. s-au escavat prin muncă 
patriotică. Cele mai bune rezulta
te au fost obținute pe șantierele Du
deștii Vechi (44 858 m.c.) planul reali
zat și Saravale (35 031 mc) din 38 880 
m.c. prevăzuți.

începutul activității pe șantiere nu 
înseamnă desigur rezolvarea exce
sului de umiditate de pe terenurile 
cooperativelor agricole. Tocmai de 
aceea un număr de 56 cooperative 
agricole din județ și-au propus ca 
în acest an să execute, în perime
trul lor, lucrări de desecări constînd 
din canale noi și reprofilarea celor 
vechi, lucrare ce impune dizloca- 
rea a peste 223 000 m.c. de pămînt. 
In unele cooperative, cum sint cele 
din Beba Veche, Cenad, Pesac și al
tele, vor fi date în folosință canale 
noi și vechi, pentru care e necesar 
a se dizloca alte zeci de mii m.c. 
de pămînt și executarea unor lu
crări de artă. De asemenea, multe 
cooperative au hotărît în adunări 
generale constituirea unor echipe 
permanente de cooperatori care să 
întrețină canalele de irigații și dese
cări.

Paralel cu acțiunea de inițiere și 
conducere a lucrărilor de desecări pe

GHEORGHE PASARE, Strîmtura-Maramureș. Vă înțele
gem nerăbdarea privind soluționarea cazului semnalat. Pen
tru a vă ajuta, redacția a înaintat cererea dv. organelor ju
dețene spre cercetare și rezolvare. Scrieți-ne de îndată ce 
primiți răspunsul. Noi vă dorim succes.

ARISTIȚA L1PȘA, satul Cuza Vodă-Iași. Cazul semnalat 
de dv. este de competența consiliului de conducere al coope
rativei agricole. Adresați-vă deci cu toată încrederea tova
rășului președinte, care fără îndoială cunoaște situația și o 
va rezolva conform statutului.

Cu privire la noile indicații privind producătorii de stru
guri le veți găsi tot la conducerea cooperativei agricole.

VASILIU VICTOR, Deleni-Vaslui. Vă mulțumim pentru 
știrile trimise. Sperăm că nu vă veți opri aici. Ne intere
sează episoade din activitatea multilaterală a cooperatorilor. 
Ce aveți de spus bunăoară despre modul cum sînt folosite- 
resursele locale ? Așteptăm răspunsul intr-o scrisoare la fel 
de concisă ca și celelalte.

VASILE TUREA, Coțușca-Botoșani. „Aspecte de la Ră
dăuți" merită toată lauda. Ne-ar interesa dacă starea de lu
cruri semnalată mai persistă. Dacă da, vă rugăm fiți tot atit 
de prompt in a ne informa. Așteptăm. Mulțumiri pentru 
sprijinul dat. Spor la muncă.

FLOREA DUMITRU, Valea Mare-Olt. felicitări coopera
torilor pentru inițiativă. Citid ne veți mai vorbi de rezul
tatele obținute fiți mai concis astfel incit cele relatate să nu 
dea loc la confuzii. Prea multe cifre. Și ce e prea mult nu e 
sănătos. Nu se ințelege, spre exemplu, ceea ce este impor
tant, adică rezultatul sau mai bine zis venitul realizat din 
sera-solar.

șantierele mari, în preocupările uniu
nii județene intră și aceea de ex
tindere a suprafețelor amenajate 
pentru irigații cu încă 1241 ha în 
cooperativele agricole. Există condiții 
ca prevederile să fie depășite.

Cooperativele din zona de deal sint 
interesate in deschiderea unor șan
tiere pentru combaterea eroziuni
lor, lucrări care de ani își aș
teaptă rîndul. Combaterea eroziunii 
de pe terenurile arabile însumează 
o suprafață de 5 700 ha. De bună 
seamă că organizarea unor șantiere 
de combatere a eroziunii pe terenuri
le în pantă solicită o cooperare nu 
numai cu forțe de muncă ci și cu 
mijloace bănești. Forma și principiul 
cooperării in asemenea lucrări se află 
in'studiul unui colectiv de specialiști 
de la uniunea noastră, studiu care in 
săptămîna următoare va fi supus a- 
probării adunărilor generale.

Realizarea sarcinilor din dome
niul îmbunătățirilor funciare in co
operativele agricole vor avea, fără 
îndoială, un aport deosebit în creș
terea producției agricole și în munca 
de dezvoltare continuă a cooperati
velor.

Ing. IOAN IUGA 
vice-președinte al Uniunii județene 

C.A.P. Timiș

Lucrările agricole de toamnă se 
desfășoară cu intensitate in toată 
țara. In centrul atenției se află 
recoltarea grabnică a culturilor 
tîrzii, pregătirea terenului pentru 
însămînțări, asigurarea și condițio
narea semințelor. Din datele cen
tralizate la Consiliul Superior al A- 
griculturii rezultă că pînă la 7 sep
tembrie întreprinderile agricole da 
stat și cooperativele agricole recol
taseră floarea soarelui de pe 220 000 
hectare, adică 42 la sută, iar faso-- 
lea a fost strinsă de pe 23 000 hec
tare (64 la sută). A început și recol
tarea porumbului, sfeclei de zahăr, 
cartofului și strugurilor, iar in ve
derea. semănatului sint pregătite 
peste 850 de mii hectare teren.

Ținind seama de perioada în care 
ne aflăm, de starea timpului, se 
poate spune că in multe unități a- 
gricole s-au înregistrat rezultate 
bune, asigurîndu-se condiții optime 
pentru semănat, lucrare care va in-

AGENDA, 
AGRICOLA

cepe nu peste multă vreme. La 
Călugăreni-Ilfov, spre exemplu, la 
data amintită se recoltase jumătate 
din suprafața cultivată cu porumb 
și s-a arat întreaga suprafață des
tinată pentru însămînțarea griului 
și orzului. Tot aici a început semă
natul culturilor pentru masă verde 
și s-au însilozat 160 tone tucernă 
și porumb. Pentru a ilustra grija 
acestor gospodari pentru punerea la 
adăpost a recoltei e de-ajuns să 
arătăm că in ziua de 7 septembrie, 
în ciuda timpului nefavorabil, tran
sportul porumbului nu a încetat 
nici o clipă. Din datele primite la 
redacție reținem faptul că in ju
dețul Dolj arăturile de vară s-au 
realizat pe întreaga suprafață pre
văzută. în fruntea unităților avan
sate se află cooperativele agricole 
din Poiana Mare, Tunarii Vechi, 
Maglavit, Castranova, Amărăștii de 
Jos și altele. Aceleași rezultate bune 
aflăm în județele Ialomița, Teleor
man, Constanța, Brăila și altele.

în aceste zile premergătoare se
mănatului se impune, o dată cu 
accelerarea recoltării și pregătirii 
terenului, asigurarea necesarului de 
semințe. Se constată din păcate că 
în această privință există serioase 
rămineri în urmă, chiar și in jude
țele unde lucrările de pregătire a 
terenului sint avansate. în județul 
Dolj bunăoară, aproape 100 coope
rative agricole încă n-au trimis 
probele de semințe la laborator. 
Multe cooperative agricole din ju
dețul Iași nu dispun de sămință 
corespunzătoare, iar altele au de
ficit. Dacă întîrzîerea unor lucrări 
in cimp este, pe alocuri, scuzabilă 
din pricina timpului ploios, intirzie- 
rea asigurării și condiționării se
minței nu are nici o justificare.



CARNET DE SCRIITOR

FOCUL 
Șl PÎINEA

Sînt din Bărăgan, n-am văzut 
dropii, am auzit vînătorii vorbind 
despre ele seara, Ia hanul din „Va
lea Plopului", unde mă duceam să 
cumpăr pîine. Plinea, seara, era 
totdeauna caldă și vorbea frumos 
cînd o strîngeai în mîini — cred 
că ăsta e lucrul cel mai nimerit ce 
se poate spune despre o pîine proas
pătă, că vorbește frumos. Era ru
menă, abia scoasă din cuptorul bru
tăriei de alături, ținută de același 
hangiu foarte alb la față, cu mus
tață lată, neagră, tăiată în două de 
un dinte de aur Și despre care. In 
clasa a doua primară, susținusem 
că e dumnezeu.

— Cine ne dă nouă pîinea cea de 
toate zilele, dragii mei ? a întrebat 
învățătorul (rănit în primul război 
mondial și mort în al doilea).

Un băiat din banca din fund a 
strigat: „Dumnezeu 1"

M-am întors repede și-am spus i
— Nu ! Pîinea ne-o dă Radu bru

tarul. Era prima mea ciocnire de 
idei.

învățătorul a spus )
— Totuși, cel de sus o dă, dragă 

băiete, brutarul o vinde numai.
— Nu. am repetat hotărît, întor- 

Cîndu-mă de astădată spre catedră. 
Nea Radu o dă, știu eu, am văzut 
cu ochii mei cum o face...

Și văzusem ! Nu se putea — chiar 
6ă nu fi vrut — să nu te apropii, 
fermecat, ca de o poveste, de geam- 
lîcul înroșit de văpaia cuptorului, 
ca să vezi... Coana Tarsița, nevasta 
brutarului, era grasă și treaba ei era 
Să ungă aluatul cu pană de gîscă 
muiată în strachina cu gălbenuș de 
ou. Apoi nea Radu — altul decît 
cel de la tejgheaua hanului care 
vorbea, turnînd vin, cu vînătorii 
despre dropii — cu o tichie albă 
pe cap și cu lopata lungă de lemn 
în mînă, zvîrlea pîinea în foc. Dacă 
se arde și nu va mai rămîne ni
mic ! îmi spuneam cu frică, cum șer 

deam pe vîrful picioarelor, cu na
sul rezemat de geamlîcul încălzit. 
I.tiam pîinea — și repet — nimeni 
de pe lume nu știe să suspine, să 
îngîne, să scrîșnească, uneori încet, 
ca-n somn, să se mire, să exclame, 
să spună — fără să povestească de 
fapt nimic — atîtea lucruri ca pîi
nea pe care o scotea nevătămată 
din foc nea Radu, ca pe-o pasăre al 
cărei element în loc de aer e tocmai 
focul. Apoi mă opream puțin ală
turi, la hanul din „Valea Plopului", 
și trăgeam cu urechea la ce poves
teau vînătorii. Atunci, într-o seară 
cu o pîine caldă în brațe, am aflat 
că dropiile din Bărăgan se prind 
cel mai ușor iarna, cînd aripile lor 
îngheață, acoperite de promoroacă. 
Ți-e și milă și parcă și puțin rușine 
să pui mîna pe ele — l-am auzit 
pe domnul Jurubiță, judecătorul 
tîrgului, care vorbea altfel decît 
ceilalți _ dropiile, domnilor, în 
acest caz, nu mai au nici o șansă...

CONSTANTIN ȚOIU

Mama

Lacul Roșu

Foto Gh. VINȚILA

Mamă, cîntecul din frunză, 
Tu mi l-ai aprins pe buză, 
Să ți-I cînt, să mi-1 doinesc, 
Pui de cintec românesc...

De Ia tine, fiul știe 
Trilul viu de ciocîrlie,
Zborul ei înalt, rotat,
Ca iarba de legănat...

Cu-acest cintec vin acasă, 
La Măicuța mea, duioasă...
Ca să-i umplu, cu el, masa, 
Și să-i apăr, cu el, casa...

Măicuță, iubirea mea,
Cineva, de-ar vrea, cumva, 
Să hoțească-n casa ta, 
Și să-ți strivească doina,

Trece prin inima mea !...
Și ca semn, că l-oi zbura, 
Va cădea din cer o stea, 
Zicind, c-a fost nunta mea !...

TRAIAN IANCU

Se deschid 
porțile școlii

(Urmane din pag. 1)

toacele financiare puse la dispozi
ție de către stat. Din datele publi
cate în presă, desprindem faptul că 
numai în județul Botoșani, de exem
plu, s-au distribuit pînă acum ma
teriale didactice, hărți, aparate de 
proiecție etc. în valoare de peste un 
milion de lei. In același județ, chel
tuielile pentru asigurarea condiții
lor necesare bunei desfășurări a 
cursurilor în anul școlar, se ridică 
la peste 11 milioane lei. Gîndiți-vă 
și la celelalte județe ale țării și 
veți avea imaginea unei acțiuni care 
depășește administrația curentă și 
se înscrie în viziunea amplă, dina
mică și generoasă asupra viitorului. 
De la însemnarea *stîngace, cuminte 
și naivă a copilului de șase ani, 
pînă la tînărul cu fruntea înfierbîn- 
tată de idealuri, pînă la zilele și 
nopțile albe din bibliotecă și labo
rator, se întinde drumul luminos 
al noilor generații de intelectuali. 
Avem tot ce ne trebuie pentru ca 
aceste generații să atingă punctul 
cel mai înalt al științei și culturii 
mondiale. Avem dascăli buni, avem 
școli deșt ile și bine înzestrate,- 
avem mai cu seamă grija și solici
tudinea permanentă a partidului și 
a statului. Practic, nici o doleanță, 
nici o aspirație nu întîlnește pie
dici. Dar depinde de conștiința 
noastră, a tuturor, învățători, pro
fesori, educatori, părinți, să facem 
ca această zestre generoasă, să ro
dească zi1 de zi și ceas cu ceas.

De-a lungul vremii, școala româ
nească a dat nenumărate spirite 
mari, savanți, oameni de artă, a 
căror glorie strălucește și dincolo 
de granițele țării. Și nu totdeauna 
condițiile erau cele mai bune. Cu 
atît mai mult astăzi școala româ
nească trebuie să devină un nese
cat izvor de valori. A dispărut de 
mult imaginea umilului învățător de 
țară, a dascălului hărțuit de nevoi și 
lipsuri. Corpul didactic, păstrătorul 
entuziast al făcliei culturii, e con
știent de răspunderea ce-i revine în 
formarea chipului pe care-1 va avea 
mîine spiritualitatea românească.

I La 13 septembrie se împlinesc 120 de ani de la
1 luptele din Dealul Spirit.

Pentru înăbușirea revoluției de la 1848 din Tara 
Românească, turcii trimit o armată numeroasă 
sub conducerea lui Faud-efendi. Coloana turceas
că, ce pătrunsese în București prin actuala stradă 

1 Uranus, a avut o ciocnire cu compania de pom
pieri de sub comanda căpitanului Pavel Zăgănes- 
cu. In sprijinul pompierilor au venit cetățenii 
cartierului și soldatii batalionului 2 din Regi
mentul 2 infanterie.

Lupta a fost violentă, pompierii dind dovadă 
— așa cum arată Karl Marx — „de un exemplu 
patriotic și de dragoste pentru popor".

Ca semn al prețuirii acestei pagini glorioase 
din istoria poporului român, după Eliberare, 
data de 13 septembrie a devenit Ziua pompierilor 
din tara noastră.

Iată că avea acum din nou de furcă cu Ște
fan. Prima oară pentru afurisitul ăla de „apărător 
de scîntei*. Acum pentru Sevasta. Zadarnic încer
case să-1 lămurească... Ștefan n-a voit să-și 
pună „apărător de scîntei* la țeava de eșapa
ment a tractorului.-

— Ei, Ștefan, înțelege odată — a insistat el. 
Nu e vorba că așa vreau eu... De ce nu pricepi î 
Ce s-a făcut în atîta vreme se poate prăpădi 
într-o singură zi. Parcă n-ai ști ce-i aia o arie 7 
Dacă se aprinde, ce ne facem ?

— Ia nu mai fă pe deșteptu’ — i-o reteză scurt 
Ștefan. Nu te băga în meseria mea. Dacă ești 
pompier, crezi că ești buricul pămîntului ? Fără 
„apărătorul de scîntei' tractorul meu merge mai 
bine, ca un căluț slobod... și pe urmă Sevasta...

Pe Drăgușin cuvintele acestea îl loviră ca o 
palmă peste obraz. Se înroși de mînie și pe buze 
îi veniră cuvinte aspre. Dar se stăpîni. Totuși 
cugetă înciudat. «Ce se tot bagă în ochii Sevas- 
tei dacă ea nu-1 vrea 7 Și-apoi ce are „apărăto
rul de scîntei' cu Sevasta 7»

— Vorbești prostii... Ce-o amesteci pe Sevasta 
în treaba asta 7

— Ba tu o amesteci, nu eu — îi răspunse 
tțactoristul cu ochi mînioși.

Drăgușin nu mai găsi ce să spună...
—. Ei bine, atunci mă duc la responsabilul de 

arie.
— Du-te, tovarășe... pompier. Pe-aici ți-e calea. 
Și Drăgușin se duse... Pe responsabil nu-1 găsi 

însă imediat, ci mai tîrziu împreună cu Ștefan.
— De... măi mînjilor... — spuse Gheorghe Ma

rin, un om căruia nu-i place să se pună rău 
cu nimeni. Știu eu ce să vă mai zic 7 Dreptate 
aveți amîndoi. Depinde de unde privești chestiu
nea. Tu, cu tractorul... tu, cu focul...

— Ce foc 7... Ii place numai să se grozăvească 
cu focul. Vrea ca Sevasta și toată lumea să știe 
că-i pompier. Uite, am să fac niște afișe mari 

K_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ™—— 

cit casa și am să scriu să vadă tot satul: „Dră
gușin e pompier.' Gata... am treabă... Spune și 
dumneata, bade Marine. Eu nu zic să nu pun 
nimic la tractor... Pun toba. Cu toba am fost 
și la seceriș, prin grînele înalte de-ți ajungeau 
pînă la piept și nu s-a întîmplat nimic, spuse 
Ștefan.

—- Atunci a fost altceva — se înfurie Dră
gușin. Tractorul mergea... Se făcea curent și 
se răcea toba... ,

Sevasta care apăruse între timp, asculta și 
ea discuția, dar nu zicea nimic. Se uita cînd la 
unul cînd la altul. Era mohorîtă... Un lucru nu-i 
plăcea de fel... Asprimea din glasul amîndorora. 
Doar îi știa pe amîndoi cumpătați la vorbă... Și 
pe deasupra se mai certau și de față cu 
ea. Făceau pe grozavii.. De vină era numai Ște
fan. Ii spusese de o mie de ori că-1 iubește pe 
Vlad.

După plecarea Sevastei, Ștefan spuse cu 
ciudă.

O NOĂPTE 
NEOBIȘNUITĂ

— Vâzuși, pleacă și fata de gura ta... Să mâ 
lași în pace. Prea te-nioiești ca un curcan... Eu 
știu ce-i trebuie tractorului... Răspund eu 1

— Ei, atunci ce mai vrei, Drăgușin 7 — întrebă 
Marin împăciuitor și dornic să scape mai repede 
de gîlceava flăcăilor. Răspunde el. Ce-ți pasă 7

— Eu unul nu mă las... zise încăpățînat Dră
gușin. Mă duc la președinte.

— N-ai decît, tovarășe pompier.
Se lăsă apoi o noapte întunecoasă, iară stele. 

Pe arie, la o lumină puternică, oamenii lucrau 
neobosiți. Duduitul batozei răzbătea hăt de
parte.

Ștefan se întoarse spre tractor. Era tare încîntat 
de căluțul lui. Iată, trecuse cîteva zile și toba își 
făcuse datoria. A pus „apărătorul de scîntei* in 
prima zi... L-a mai pus și într-a doua ; știa că 
Vlad e pe arie... Apoi l-a scos... A pus toba lui... 
Și ce 7 Se întîmplase ceva 7 Nu se întîmplase 
nimic... Voia să se fălească Drăgușin în fața Se
vastei cu marile lui cunoștințe pompieristice, dar 

acum putea să vadă și Sevasta de partea cui e 
dreptatea...

Deodată însă, toba slobozi un mănunchi de 
scîntei, care luate de vînt se pierdură în noapte. 
Apoi altele și altele... In stogul de paie din colțul 
sting al ariei cîteva pale roșiatice, gălbui, în
cepură să-și întindă șerpuitor aripile.

— Foc 1... Foc 1... strigară cîteva glasuri spe
riate. Ca fulgerul se dădu alarma. Lumea 
alerga în toate părțile. Pompierul de serviciu 
strigă tare la un flăcău ce sărise-n șaua calului :

— Dă pinteni calului, Ioane 1 Anunță formațiu
nea din comună... Anunță și pe președinte... uni
tatea de la oraș și pe Drăgușin, pompierul. Tu, 
Ștefane, ce stai 7 Scoate garnitura de pe arie... 
Oprește motorul 1...

Vîntul, care batea, împrăștia scîntei în toate 
părțile. Incendiul se întindea cu repeziciune. 
Echipele de stingere, de alimentare cu apâ și de 
localizare se organizară repede și începură 
lupta cu incendiul. Lumea alerga spre arie cu 
căldări, furci, mături.

Drăgușin sosi printre primii, împreună cu pom
pierii din formație, aducînd cu ei o pompă 
de mină, o saca, niște furci și mțri multe găleți.

Văpaia se întindea vâzînd cu ochii. Apa din 
butoaie era pe terminate. Și, colac peste pupăză, 
șeful formației lipsea din sat. Dintre ceilalți, nici 
unul nu se simțea în stare să ia hotărîrea de a 
conduce acțiunea... Teama de răspundere, lipsa 
de experiență, sau cine știe ce, îi făcea pe pom
pierii voluntari să se codească. Lui Drăgușin 
nu-i fu greu să ghicească ceea ce se întîmpla. 
Văzu că fiecare face ce-1 taie capul, fără ca să 
știe unul de altul și pe arie, în loc de ordinea 
exemplară ce se cere într-un astfel de moment 
greu, era dezordine.

— Cărați cu gălețile și cu sacaua apă din 
iaz l Umpleți din nou butoaiele 1 — porunci el 
deodată. Hei, voi cei de la localizare 1 Dați de
grabă (olurile și puneți-le pe celelalte șire de 
paie 1 Stingeți scînteile cu măturile 1 Udați bine 
măturile 1....

Incendiul se întinsese ca un șarpe și la stogul 
vecin. Dar acum asaltul împotriva pîrjolului se 
dădea cu mai multă hotărîre, cu mai mult calm, 
cu mai multă pricepere. Acțiunea era mal dîrză, 
mai organizată. La îndemnul lui Drăgușin, oame
nii împrăștiară cu furcile paiele aprinse. Furia 
incendiului, treptat, treptat, începu să se domo
lească...

Liniștea se așternu din nou peste arie. Numai 
focul privirilor aruncate din ochii oamenilor nă
pădise pe Ștefan. Acesta, cu fața încruntată 
meșterea în tăcere lingă tractor-.

RADU VAIDA



ADEZIUNE DEPLINĂ LA PRINCIPIILE POLITICII
PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

DIN TOATĂ INIMA

Am urmărit cu multă atenție Declarația Marii Adunări 
Naționale, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale 
celorlalți contlucători de partid și de stat.

Voi sprijini din toată inima, cu toată puterea, înfăptui
rea politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, fiindcă această politică este în cel mai deplin a- 
cord cu propriile mele gînduri și aspirații, cu ale tuturor 
celor pe care-i cunosc, alături de care muncesc și trăiesc. 
Sînt mîndru că această politică a partidului nostru a do
vedit și acum ca în toate împrejurările, clarviziune, înțe
lepciune, credință neclintită în ideile marxism-leninismu- 
lui, devotament neabătut față de prietenia cu țările so
cialiste. Ea se bazează pe respectul independenței și suve
ranității naționale, al bunei înțelegeri și colaborări cu toate 
țările.

Politica partidului nostru pornește întotdeauna de ia 
interesele fundamentale ale națiunii noastre socialiste, de 
la dorințele și năzuințele poporului muncitor. Cutreier 
zilnic, în exercitarea profesiunii pe care o am, satele bă- 
căoane, observ cum își schimbă neîncetat fața, cum se 
schimbă traiul oamenilor și în fiecare din aceste prefaceri 
văd oglindită politica partidului și statului.

Ne vom spori eforturile, — și acesta-i legămîntul între
gului nostru colectiv — pentru a ne îndeplini exemplar 
sarcinile pe care le avem, contribuind astfel la obținerea 
unor producții cît mai mari, la propășirea agriculturii noas
tre socialiste.

ION ARHIRE 
instructor Ia Uniunea Cooperativelor Agricole de Produc

ție a județului Bacău

FAPTELE, 0 EXPRESIE 
A ADEZIUNII NOASTRE

m oepnn acord cil principiile politicii interne și externe 
a partidului și guvernului nqstru, noi, țăranii cooperatori 
din Salonta, români și maghiari, înfrățiți în muncă, depu
nem eforturi susținute pentru a spori rodnicia ogoarelor, 
pentru a livra statului, pe bază de contracte, cantități tot 
mai mari de produse agricole. Munca noastră neobosită 

v ne-a adus succese din ce în ce mai mari. în prima jumătate 
a anului, de exemplu, față de 5 802 000 lei, cît prevedea pla
nul, am realizat venituri în valoare de mai bine de 9,3 mi
lioane lei.

Noi toți, din cooperativa agricolă „Drapelul roșu", ro
mâni și maghiari, sprijinim politica partidului și statului 
nostru, exprimîndu-ne astfel deplina adeziune la princi
piile sale. Afirm, în numele cooperatorilor, că ne vom con
centra și mai mult eforturile pentru realizarea sarcinilor 
ce ne revin din prevederile Congresului al IX-lea al parti
dului, avînd ferma convingere că și pe calea aceasta vom 
contribui la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.

ALEXANDRU CZEGE 
președintele cooperativei agricole 

„Drapelul roșu" din Salonta

ÎNȚELEPCIUNE
Șl ÎNALT DISCERNĂMÎNT

Aș dori ca prin aceste rînduri, să-mi exprim totala mea 
adeziune față de poziția adînc patriotică și internationalists 
a partidului și guvernului nostru. Din Declarația Marii 
Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, din 
cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, se desprind, ca 
un fir roșu, grija și preocuparea pline de răspundere a 
partidului și guvernului pentru cauza prieteniei și colabo
rării dintre toate țările socialiste, pentru întărirea unității 
sistemului socialist și a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

înțelepciunea și înaltul discernămînt al politicii interne 
și externe a partidului nostru, fidelitatea ei față de ideile 
marxism-leninismului întrunesc adeziunea tuturor celor 
care trăiesc și muncesc pe acest pămînt. Personal îmi ex
prim deplina aprobare față de politica partidului nostru, 
față de încercații săi conducători în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ca profesor și ca unul care lucrez pe 
tărîmul artei și culturii de mai mulți ani, voi depune toată 
strădan^ pentru a sluji cu deosebit devotament poporul și 
înalta cauză de construire a socialismului în patria noastră.

NICOLAE NISTOR
director al Casei Centrale a Creației Populare

SLUJIM CELE MAI NOBILE 
NĂZUINȚE ALE POPORULUI r
Ca scriitor, cetățean al României Socialiste, cu bucurie 

și din toată inima salut politica înțeleaptă și profund rea
listă a conducerii partidului și statului nostru. Ea consti
tuie expresia unanimă a conștiinței poporului român, fiind 
pătrunsă de un desăvîrșit umanism, luciditate și înaltă răs
pundere internaționalistă.

Poporul nostru a iubit dintotdeauna adevărul. Această 
rațiune ne-a dat încrederea și puterea de a învinge de-a 
lungul istoriei sbuciumate toate piedicile și greutățile. As
tăzi construim cu hărnicie și dăruire o orînduire de bu
năstare și pace, care atrage pe bună dreptate interesul si 
atenția lumii contemporane. înfăptuirile noastre au un 
răsunet puternic. Ele constituie cea mai vie dovadă a ta
lentului și posibilităților de afirmare de care dispunem, a 
hotărîrii noastre nestrămutate de a trăi în pace și în 
strînsă colaborare cu toate popoarele lumii.

Am urmărit cu nețărmurită încredere șj mîndrie stră
daniile consecvente și clarvăzătoare ale Partidului Comu
nist Român și ale aleșilor noștri în Marele sfat al țării, 
cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ele sintetizează 
cele mai nobile năzuințe ale poporului român strîns unit 
în jurul partidului și guvernului.

Exprimîndu-mi adeziunea deplină la hotărîrile luate, 
dau de fapt glas inimii și sentimentelor mele de dragoste 
și încredere profundă, față de politica înțeleaptă a parti
dului pusă în slujba poporului stăpîn pe destinele sale.

MIHAI'G AVRIL
scriitor La înălțime...

DACIA 1100"
In prezența conducătorilor de par

tid, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, industria de automobile 
românești și-a făcut debutul în pro
ducția mondială de turisme. Mai pre
cis, data nașterii ei — 20 august 
1968. Locul primei uzine de autotu
risme românești : localitatea Colibași, 
de lingă Pitești. Denumirea simbo
lică a mașinii : „DACIA 1100".

Ne aflăm la fața locului, Ia poar
ta unei mari și ultramoderne uzine. 
O uzină așezată în mijlocul unor 
păduri seculare de stejari, pe un pla
tou ce domină Rîul Doamnei. Pri
ma însemnare caracteristică : uzina 
s-a născut în circa 24 luni, cu 6 luni 
înainte de termenul planificat, timp 
considerat de specialiști drept re
cord. Căci nu e ușor să defrișezi 
pădurea seculară ; să aduci în ini
ma codrului trenul, apa sau înalta 
tensiune ; să muncești uneori în apă 
și noroaie pînă la brîu ; să miști din 
loc milioane de metri cubi de pă- 
mint; să construiești la suprafață 
mii de metri de alei și șosele; iar 
în subteran să introduci zeci de mii 
de metri de conducte încolăcite ; în 
sfîrșit, să realizezi dantelăria de fier 
și beton ; să montezi agregate—acest 
tot care este uzina, așa cum se ara
tă ea privitorului. Șantierul — în
treaga „armată" de constructori și 
montori și-a dăruit din plin gin- 
direa și experiența — teșind victo
rios.

De precizat că Uzina de autoturis
me de la Colibași-Pitești este și rodul 
unei fructuoase cooperări tehnice ro- 
mâno-franceze. Mai precis, este vor
ba de colaborarea cu renumita firmă 
franceză „RENAULT", cu care țara 
noastră a încheiat un contract de 
licență pe o durată de 10 ani, in 
baza căruia partenerul francez pune 
la dispoziția părții române docu
mentația de execuție și tehnologia de 
fabricație. In același timp, in uzi
nele „RENAULT" a fost instruit un 
număr însemnat de constructori ro
mâni pentru realizarea automobi
lului.

Ne aflăm în hala monobloc, hala 
principală a uzinei. Ea are aproape 
o jumătate de kilometru lungime și 
200 metri lățime. Amabili, specialiștii 
de aci ne poartă pe drumul procesu
lui de fabricație. Aflăm că pe benzile 
de montaj au pornit mai multe sute 
de autoturisme, iar numărul celor ce 
vor părăsi porțile întreprinderii pînă 
la sfirșitul anului va atinge 2 000.

Iată, o nouă caroserie a mașinii 
a poposit demontată în hala mono
bloc. Motostivuitoare aeriene, benzi 
transportoare și monoraiuri poartă 
piesele printr-un întreg labirint de 
operații de montaj, din care carose
ria iese gata confecționată. E trans
portată apoi la vopsitorîe. Un trans- 
bordor pivotant împinge caroseria 
spre instalațiile și aparaturile mo

derne ale vopsitoriei. Aici au Ioc un 
șir de operații de vopsire, uscare, 
curățire. Caroseriei i se adaugă apoi 
tapiseria, roțile, motorul și suban- 
samblele lui. Automobilul, gata 
montat, este introdus in camera de 
verificare a etanșeității. Spre el se 
îndreaptă jeturi puternice de apă. 
Așa se constată dacă în interior nu 
pătrund apa și praful. După aceea, 
pe roțile ei, limuzina se îndreaptă 
grăbită spre pista de încercare pre
văzută cu toate formele de relief.

Privim prototipul. Se înfățișează 
ca o mașină bună, elegantă, prac
tică. Tracțiunea este amplasată în 
spate ; este dotată cu motor Sierra, 
unul din cele mai remarcabile mo
toare realizate de firma „RE
NAULT". Autoturismul este prevăzut 
să atingă viteza maximă de 135 km. 
la oră, cu un consum economic pe 
suta de kilometri de 7 litri de ben
zină. Motorul are 46 CP. Important 
la depășire : demarajul este rapid 
(400 m. în 21 secunde și de 1 0j)0 m 
în 40 secunde). Lungimea limuzinei 
„DACIA 1100“ este de aproape 4 m. 
iar lățimea de 1,490 metri, ușurîn- 
du-se destul de mult gararea. Este 
de reținut faptul, pentru cei ce par
curg drumuri nemodernizate, că dis
tanța de la sol Ia caroserie este mai 
mare decît la tipurile similare. Moto
rul robust poate desfășura accele
rații suple și rapide și este dotat 
cu un sistem de răcire umplut cu 
lichid antigeL

Interiorul mașinii este modern, a- 
trăgător și confortabil. Deși are di
mensiunile unui automobil mic, el 

dispune de 5 locuri, pasagerii din 
spate avînd aceleași condiții de con
fort ca și cei dirt față. Bordul imită 
lemnul, iar aparatele de control (vi
tezometrul și kilometrajul, lămpile 
bateriei, semnalizatoarele, indicatoa
rele de benzină, ulei și apă) sînt re
partizate în două cadrane circulare. 
Parbrizul, panoramic, are o largă 
deschidere. Volanul este prevăzut 
cu două brațe; mașina dispune de 
4 trepte de viteză. Manevrarea lumi
nilor, claxonului sau efectuarea altor 
operații in timpul mersului se exe
cută fără a se lua mina de pe volan.

Este de notat că între Pitești și Co
libași, pe șoseaua principală, există 
o autostradă cu 4 fire de circulație 
pe care au demarat primele limuzi
ne. Relevăm și preocuparea legată 
de activitatea serviciilor post-vinzare 
și post-garanție, de asigurarea cu 
piese de schimb, cît și organizarea 
pe teritoriul țării a unei rețele de 
unități de prestări de servicii, de în
trețineri tehnice.

Uzina de autoturisme de la Coli
bași va colabora cu un mare număr 
de întreprinderi din țară în scopul 
fabricării de produse competitive, 
atît pe piața internă, cît și pe cea ex
ternă. Ea va atinge treptat capacita
tea proiectată de producție, după a- 
similarea pe faze a motorului, a ca
roseriei, a dispozitivelor electrice. 
Sintem informați că, în final, la fie
care 7 minute un nou autoturism 
va trebui să părăsească banda do 
montaj.

GH. ClRSTEA



La întrebările 

cititorilor

înroșirea ochilor este un simptom 
care apare intr-un numdr însemnat 
de boli ale ochiului. Ea 3e mani
festă prin dilatarea și umplerea cu 
mai mult singe a vaselor din pătu
rile globului ocular (confuctiva, se- 
lera). Înroșirea ochilor e însoțită și 
de alte semne de boala ca : ustu
rime, mîncărime, senzație că ai 
avea nisip sub pleoape, lăcrimate, 
frică de lumină, dureri la nivelul 
globului, însoțite sau nu de dureri 
de cap, în special în jurul ochiului 
sau toată jumătatea respectivă a 
capului și cu modificări de vedere. 
Pentru a se putea preciza boala și 
deci tratamentul potrivit, este nece
sar să se analizeze și celelalte 
semne care sînt caracteristice bo
lilor respective. înroșirea poate sur
veni la un singur ochi, sau la amîn- 
doi, prin contaminare, cum se în
tâmplă frecvent în conjunctivita. In 
acest caz, înroșirea globului este 
însoțită de usturime, mîncărime, lă- 
crimare ușoară și secreție (urdori), 
fără dureri. Această boală fiind mo
lipsitoare, bolnavul trebuie să aibă 
obiectele de igienă separate de ale 
celorlalți, prosop, batistă. Nu este 
boală gravă și tratamentul potrivit 
o vindecă în cîteva zile. Pînă la 
prescrierea tratamentului însă, pen
tru cei ce nu au în imediata apro
piere un cabinet de specialitate, se 
recomandă a pune în ochi, de cîte
va ori pe zi, cîte 2 picături din pre
paratul Colir cu Sulfatetamidă ce se 
găsește în orice farmacie. întârzie
rea tratamentului poate duce la îm
bolnăvirea corneei (porțiunea trans
parentă a ochiului prin care se vede 
irisul) la apariția bolii denumită 
cheratită, mult mai gravă decît con
junctivita, din pricină că netratarea 
el* poate provoca pierderea vederii 
prin albeață și îmbolnăvirea irisu
lui. In afară de înroșirea ochiului 
în irită (îmbolnăvirea irisului) apar 
dureri oculare, însoțite de dureri 
de cap. Neîngrijită la timp, această 
boală poate duce, de asemenea, la 
pierderea vederii, prin astuparea 
pupilei. O boală care prezintă ace
leași semne ca irita este glaucomul 
(apă neagră). Tratamentul însă fiind 
complet diferit față de cel al iritei, 
confundarea unei irite cu glaucomul 
e foarte gravă. Pentru acest motiv, 
cînd pe lîngâ înroșirea ochiului a- 
par dureri mari oculare și dureri de 
cap, bolnavul trebuie să se prezinte 
de urgență, la medicul specialist. In 
glaucom, bolnavul prezintă uneori 
și vărsături; boala poate fi confun
dată cu o intoxicație și tratamentul 
se face în această direcție, neglijîn- 
du-se ochiul. Această neglijență 
poate fi fatală, deoarece tratamen
tul nefăcut la timp poate duce la 
pierderea completă a vederii.

Pătrunderea în ochi a unor cor
puri străine (praf, cărbune din tren, 
șpan) pricinuiește, de asemenea, în
roșirea ochiului. Uneori bolnavul a 
simțit cînd i-a sărit în ochi corpul 
străin, alteori nu. Aipi trebuie să re
marcăm că și în prezent se obiș
nuiește să se încerce scoaterea

FRUCTE

ORIZONTAL : 1. A scris roma
nul „Pămîntul fructelor de aur" — 
Autoarea poeziei „Și mărul și pli
nea". 2. — Fructul discordiei — O

ÎNROȘIREA 
OCHILOR

corpului străin cu batista poate nu 
prea curată sau cu o bucată de 
hîrtie. Asemenea procedee sînt dău
nătoare, fiindcă foarte ușor se pot 
produce infecții cu urmări foarte 
grave.

în fine, ochiul se poate înroși 
brusc, parțial sau total, provocînd 
bolnavului o stare de îngrijorare. 
Și cu toate că nu-1 doare nimic, se 
prezintă la medic mai repede decît 
In alte boli. E- vorba de mici hemo
ragii sub conjuctivâ, care se pro
duc prin spargerea vaselor în anu
mite boli ale sistemului cardio-vas- 
cular, mai ales la suferinzii de ate- 
roscleroză, diabet sau alte boli ale 
sîngelui și vaselor sanguine. Aceste 
hemoragii nu constituie nici-un pe
ricol pentru ochi. Se resorb singure, 
fără tratament. In cel mult zece zile. 
Importanța acestui simptom e Insă 
foarte mare, căci de multe ori, bol
navul, fără să știe, suferă de bolile 
amintite și acest lucru dă alarma.

Dr DUMITRU BOȘTEAN
medic primar oftalmolog

pierde cel ce-și iese din pepeni. 3. 
Fruct exotic — Are un măr cele
bru. 4. Din mandarină ! — Autorul 
fabulei „Rodiile, merele și rugul"
— Unitate de măsură agrară (pl). 
5. Merele de... ale lui Prîslea cel voi
nic din poveste. — Mur. — Din pe
pene ! 6. Măceșul sau afinul. — 
Pară ! 7. Pronume. — Necuratul. — 
Nicolae în familie. 8. Nume femi
nin. — Autorul piesei „Fructul o- 
prit" (Sorin) 9. Rude cu pisica. — 
Proeminență metalică — Miez de 
nucă. 10. Stradă franțuzească. — 
Fruct pentru țuică. 11. Diminutiv 
masculin. — Interjecție. — Convoi. 
12. Băutură tare din struguri. 13. 
Posedă. — Fructul vișinelului.

VERTICAL : 1. Pictor român, au
torul tabloului „Cireșe". — A fost 
învinsă într-o cursă celebră pentru 
că s-a oprit să culeagă trei mere 
de aur ce i-au fost aruncate în cale 
(mit). 2. Fructe asemănătoare por
tocalelor. — Văzduh. 3. Papagal din 
Brazilia. — în lubeniță! — Fructe 
mici și roșii mult gustate. 4. Poet 
chilian, autorul volumului „Stru
gurii și vîntul". 5. Urbe. — Sere !
— Autorul piesei „Livada cu vi
șini". '6. O fructieră bine aranjată
— A apărea. 7. Bebe! — Paul 
Ulieru. — Teren cultivabil. — Cai
se ! 8. Diminutiv feminin. — Gal
benă la început! — Săteni. 9. Mo
meală. — Pronume. — Călăreț 
(înv.) 10. ...„Să trăiți, să-mbătrîniți / 
Ca merii ca perii / In mijlocul 
verii". — Fruct preferat de veveri
ță. 11. închise în fruct. — Fruct 
gustos și parfumat

MARILENA ROTARU

în primul număr pe 
1968 al revistei noastre 
am anunțat cîteva din 
cele mai importante e- 
venimente astronomice 
ale anului. Printre a- 
cestea menționam și c 
elipsa totală de Soare 
din 22 septembrie. Așa 
dar, știința dispune de 
mijloace de a prevedea, 
cu multă precizie, o se- 
rie--de fenomene ce
rești, ''cu zile, ani și 
chiar cu secole înainte 
de apariția lor.

Eclipsa de Soare din 
22 septembrie va putea 

ECLIPSĂ DE SOARE

fi văzută doar pe o fîșie 
îngustă de Pămînt ce se 
întinde din Oceanul în
ghețat de Nord prin 
partea asiatică a Uniu
nii Sovietice pînă în 
Republica Populară 
Chineză. Acolo, feno

menul va fi asemănă
tor cu cel ce a avut loc 
la 15 februarie 1961 și 
în țara noastră, cînd 
discul solar a fost aco
perit aproape în între
gime de Lună și cînd 
noaptea s-a pogorît 
peste noi în plină zi. 
Un asemenea fenomen 
nu va mai avea loc în 
țara noastră decît abia 
la 11 august 1999.

In ce privește eclipsa

din 22 septembrie, ea 
va fi văzută în țara 
noastră doar ca o eclip
să parțială de Soare. în 
faza ei maximă, discul 
solar va fi acoperit mai 
mult de jumătate.

începutul eclipsei

„Fierbă toarele“
Este știut că orice lichid poate să 

fiarbă. Ba chiar și metalele au 
punctul lor de fierbere. Trecînd prin 
localitatea Bielele din județul Buzău, 
puteți constata că fi pămîntul fierbe. 
Este vorba de un fenomen natural, 
unic in țara noastră — vulcanii no
roioși, denumiți de săteni „fierbă- 
toarele". Aceste ridicături de pămînt 
de formă conică sînt de dimensiuni 
variate. Cele mai mici sînt numai 
cit un mușuroi de furnici, iar cele 
mai înalte ating zece metri. In ^cra
terul" din virf nu clocotește lavă ci 
noroi.

Cum se formează acest noroi ? In 
straturile adinei ale terenului de la 
Ptclele există petrol și gaze. Tot aici 
sînt și resurse naturale de sare. 
Gazele, strecurîndu-se prin crăpă

0 NOUĂ EMISIUNE FILATELICĂ
La fabrica de timbre se află in 

pregătire o nouă emisiune de mărci 
poștale intitulată „Costume naționa
le", formată din 6 valori.

Valorile (5, 40, 55 bani, 1, 1,60, 2,40 
lei) vor ilustra trei costume popu
lare de femei și trei bărbătești din 
județele Hunedoara, Neamț și Bra
șov, costump remarcabile prin fru
musețea coloritului și sobrietatea 
croielii.

ȘTIAȚI CĂ...
...strămoșii noștri, dacii, aveau un 

calendar asemănător celui de astăzi? 
Anul era împărțit in 12 luni, luna 
avea 5 săptămini, iar săptămina — 
6 zile.

it
...prima legătură telefonică din 

țara noastră s-a realizat în anul 
1SH2 ?

★
...floarea cea mai aromată este cea 

a cactusului american, al cărei mi
ros se simte de la o depărtare de un 
kilometru ?

ir
...făina de pește este de cinci ori 

mai bogată in proteine decît peștele 
șt carnea ?

...energia produsă de un kilogram 
de uraniu intr-o fracțiune de secun
dă este suficientă pentru ca un bec 
electric de TOO de wați alimentat de 
ca să ardă 2G0000 de ani ?

★
...după unele calcule, munca cea 

mai grea este urcarea treptelor unei 
scări 1

La 22 septembrie
va fi observabil în ju
rul orei 11,50 minute, 
în funcție de localități
le din țară. La Bucureș
ti, începutul eclipsei se 
va putea vedea la ora 
11,54 minute și 26 se
cunde. Faza maximă, a- 
dică aceea în care dis
cul solar va fi acoperit 
mai mult de jumătate, 
va avea loc la ora 13,4 
minute și 8 secunde.

Atragem atenția tu
turor celor ce vor ur
mări acest fenomen să 
nu privească, în nici 
un caz, Soarele cu o- 
chiul liber, nici chiar 
în faza maximă a eclip
sei, doarece aceasta ar 
putea avea drept urma
re îmbolnăvirea gravă 
a ochilor. Soarele poate 
fi privit doar cu filtre 
speciale, iar în lipsa a- 
cestora — prin plăci de 
sticlă afumate.

S. LAZĂR

turi spre suprafață, antrenează și 
apa sărată care prin înmuierea stra
turilor de pămînt răbufnesc la lu
mină sub formă de noroi.

In unele locuri, gazele ies uscate 
și aprinse prin crăpăturile scoarței, 
dindu-ne prilejul să asistăm la fe
nomenul cunoscut sub denumirea — 
focurile vii. Și deasupra „fierbătoare- 
lor" dacă aprindem un chibrit, gazele 
ard cu o flacără puternică.

La acești mini-vulcani, „erupțiile" 
sub formă de bășici noroioase cu 
miros de sulf, au loc la intervale 
scurte. Deși in decursul timpului 
ele și-au slăbit intensitatea, stirnesc 
interesul vizitatorilor. Nici nu e de 
mirare. Este o ocazie de a asista fără 
nici un risc la o „erupție" vulcanică.

A. V.

P'ATAWiOAM

POSTA ROMANA
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O m sură necesară de 
prevedere:

ASIGURAREA LA 
ADAS

Scriam, nu de mult, despre 
una dintre numeroasele forme 
de asigurări de persoane 
practicate de A.D.A.S. : ASI
GURAREA MIXTĂ DE VIA
ȚA. Afătam că aceasta, prin 
particularitățile ei, este deo
sebit de utilă oricărui cetă
țean.

Administrația Asigurărilor 
de Stat practică însă și alte a- 
sigurări mixte de viață, des
pre care vom da cîteva amă
nunte în rîndurile care ur
mează.
ASIGURAREA MIXTA DE 
VIAȚA ȘI SUPLIMENTARA 

DE ACCIDENTE...
...are la bază condițiile asi

gurării mixte de viață, ofe
rind. față de aceasta, posibili
tatea încasării unor sume mai 
mari pentru urmările aciden- 
telor. Aceasta rezultă din fap
tul că, în baza contractului de 
asigurare, cu primele achitate 
la zi Administrația Asigurări
lor de Stat plătește :

— La expirarea asigurării, 
SUMA ASIGURATĂ ÎNSCRI
SA ÎN POLIȚĂ ;

— în caz de amortizare — 
cite 1000 de lei, pentru fie
care combinație de litere în
scrisă în poliță, ieșită la tra
gerile lunare de amortizare ;

— în caz de invaliditate 
permanentă din accident, DE 
5 ORI SUMA ASIGURATĂ 
ÎNSCRISĂ ÎN POLIȚĂ (în to
tal sau în parte, după cum in
validitatea permanentă va fi 
totală sau parțială);

— în caz de deces al asigu
ratului din accident, DE 5 ORI 
SUMA ASIGURATA ÎNSCRI
SĂ ÎN POLIȚA ;

—În caz de deces din alte 
cauze, suma asigurată înscrisă 
în poliță.

Este evident că cetățenii 
care doresc să ia o măsură de 
prevedere, cuprinzînd o con
diție specială pentru cazurile 
de accidente, aleg Asigurarea 
mixtă de viață și suplimenta
ră de accidente.
ASIGURAREA FAMILIALĂ 

MIXTĂ DE VIAȚĂ...
...cuprinde două sau mai 

multe persoane care la înche
ierea contractului au de la 5 
pînă la 60 de ani. Deci prin- 
tr-un singur contract se poate 
asigura întreaga familie, Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat urmînd să plătească su
ma asigurată ;

— La expirarea contractu
lui de asigurare (dacă asigu
ratul principal va fi atunci în 
viață, independent de plățile 
făcute pentru cazurile de in
validitate) ;

— în caz de amortizare a a- 
sigurării (în total sau în par
te, în funcție de combinațiile 
de litere ieșite la tragerile lu
nare) ;

— în caz de invaliditate 
permanentă, a oricăruia din
tre asigurați, ca urmare a u- 
nui accident, în total sau în 
parte, după cum invaliditatea 
permanentă este totală sau 
parțială ;

— în caz de deces (din ori
ce cauză) al oricăruia dintre 
asigurați.

Oricine poate trage conclu
zia că particularitățile asigu
rării o recomandă acelor cetă
țeni prevăzători care, avînd o 
familie, doresc să nu fie nea
jutorați în cazul unor feveni- 
mente cu totul nedorite, dar 
posibile.

O ultimă asigurare, din 
grupa asigurărilor mixte de 
viață, este Asigurarea mixtă 
de viață cu pensie pentru ur
mași. Dar despre aceasta vom 
scrie într-un număr viitor al 
revistei.

AUREL CRIȘAN

ALBINA
r v v v vînțelesul pe care il are expresia a 

prinde cheag — adică : a începe să 
se îmbogățească, a se îmbogăți s-a 
dezvoltat, desigur, din ceea ce, în
deobște, desemnează însuși cuvintul 
cheag.

Dicționarele limbii noastre defi
nesc cheagul ca pe un ferment care 
are proprietatea de a închega cafei
na din lapte. Expresia a pornit, de
sigur, din mijlocul ciobanilor care, 
cei dinții, au lucrat cu cheagul și i-au 
cunoscut însușirile. Văzînd pe unul 
dintre ei că devine din ce în ce mai 
înstărit, un altul — spirit creator, cu 
o capacitate asociativă — a putut 
rosti, pentru intiia oară, vorba că 
acela „prinde cheag".

* VORBE DIN POPOR 
ȘITÎLCUL LOR’

"“•“.“.“•--■T’lVl'ATnrTV:

e

»

A prinde cheag...
Ca și celelalte „vorbe populare" 

care împodobesc graiul nostru din 
străbuni, dindu-i un plus de farmec și 
de coloratură, expresia „a prinde 
cheag*' este foarte folosită atît în 
vorbirea vie, cit și în textele mul
tora dintre scriitorii români t

Vom aminti, cu titlu ilustrativ, un 
pasaj din textul acelei scrisori („Un 
boier cum a dat Dumnezeu") trimise 
de Ion Ghica lui Vasile Alecsandri, 
in 1890. Este vorba de scrisoarea in 
care Ion Ghica arată cum un anume 
Buzoianu, la care nu prea aveau tre
cere ciraclîcurile" (adică, protecțiile 
— ciraclîc venind de la cirac = pro
tejat), stigmatizează astfel pe unul 
din inavuțiții vremii: „Cela care 
vine (...) mai din bacșișuri, mai din 
camătă, mai din una-alta, a prins 
cheag, s-a făcut capitalist..."

N. MIHĂESCU

►
I

Jma dă 
PCOeUBATi-VÂ DIN TIMP /\ 

CnflTORME SCOLAPf^p
* RUCH1ZITC

DE LA MAGAZINELE COOPERAȚIEI PE CONSUM

COMITETUL DE STAT AL APELOR
inspectoratul de stat ai apelor

♦♦♦♦♦♦♦♦<

Ce să citim
Cum se mișcă animalele

Autorul. Wittenberger Carol, doc
tor in științe biologice, dă o imagine 
asupra mecanismelor de locomoție 
pe scară animală. Prezentarea filo- 
genetica permite cititorului să urmă
rească dezvoltarea aparatului de lo
comoție de la cilii infuzorilor pînă la 
sistemul osos și muscular al omului.

Broșura, apărută în colecția Cunoș
tințe folositoare, este scrisă la un 
nivel accesibil marilor mase de citi
tori, iar ilustrațiile din text avută la 
înțelegerea mai ușoară a temei tra
tate.

Civilizația vechilor 
sate românești

In broșura cu titlul de mai sus, 
apărută in colecția Orizonturi (Edi
tura științifică). Henri și Paul H. Sthal 
prezintă o sinteză a civilizației ru
rale vechi din țara noastră, sub as
pectele ei fundamentale : economic, 
social, juridic, folcloric etc.

Infățișînd tehnicile agrare rvechi, 
specifice, arhitectura rurală, portul 
etc., autorii combat, de pe poziții știin
țifice, speculațiile metafizice și idilis
mul ce Caracterizau unele lucrări din
trecut, privind civilizația veche ro

mânească.



CINE

S-A PĂCĂLIT? PE CONCRET

LA ORDINEA ZILEI

Maria Ilodiș și Elena 
Grigorean din Mint iu 
(Cluj) au putut consta
ta de curînd, pe pro
priul lor buzunar, că 
uneori se poate întîmpla 
ca apa să coste mai 
mult decît laptele. 
Cum ? Vrînd probabil 
să-i păcălească pe cum
părători. deși nu era 1 
aprilie, au hotărit să 
toarne apă în laptele 
pe care l-au adus spre 
vînzare în piață la 
Gherla. Cu ocazia unui 
control, organele sani
tare au apreciat la jus
ta ei valoare „păcălea
la", amendîndu-Ie pe 
cele două „glumețe" 
din Mintiu. Așa că, pină 
la urmă, păcăleala n-a 
fost pentru cine a fost 
pregătită, ci pentru cine 
a pregătit-o.

P 
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— De ce te grăbești ?
— Am lăsat tractorul 

la poartă și motorul 
merge...

— Oprește-1.
— Doamne ferește ! 

Ni s-a spus că în cam
panie, motorul să nu 
«tea nici o clipă.

MEȘTERI 

DREGE-STRICÂ

— Ascultă, Costache, dormi ?
— Nu dorm ! Pînă nu stingi tu 

becul ăla, n-oi adormi i
— Nu-1 sting, Costache, citesc jur

nalul... Știi, a fost pe seară preșe
dintele pe la noi ! Zicea că mîine iese 
toată lumea la recoltat....

— Să iasă, foarte bine...
— Ieși și tu, așa-i ?
— Ies ! Ies, mîine în oraș cu gă

inușele alea...
— Dar spunea că recoltatul e pe 

primul plan... Eu zic să mai lași 
găinușele...

— Păi le las 1 Ies mîine la oraș 
și le las... Nu Ic aduc înapoi....

— Dar spuneau oamenii că tre
buie să grăbim strînsul recoltei... Să 
folosim fiecare zi cu vreme bună....

— Mîine plouă....
— fia nu plouă.... îi senin...
— Atunci e bine... O să am vreme 

bună la piață...
— Costache, tu vezi ce scrie aici în 

jurnal ?
— Aha... „Beți apă minerală11... 

Just !...
— Nu aici I Alături
— Alături... Da. „Toate forțele la 

strînsul recoltei 1“ Just 1 Să vă du
ceți toți.... Cu toate forțele...

— Dar tu ?
— Mă duc și eu cu toate forțele... 

Ce, e ușor să te cari cu > șase găi
nușe ?-

— Costache, astea le poți duce și 
altă dată... Recoltatul nu așteaptă. 
Trebuie să ne grăbim că-i vreme 
nestatornică.

— Răi brațele mele o să fie o- 
cupate I

— De ce ?
— Trei găinușe într-o mînă, trei 

în alta, gata brațele 1
— Păi de-aia îți spun I Ai să te 

duci la tîrg altădată...
— Bine 1 Mă duc și altădată...
— Costache ! Ia uite ce scrie aici I
— Aha 1... „Fabrica «Străduința» 

va produce bocanci bărbătești și pen
tru copii 1“ Bine 1 Să-i luăm ăluia 
mic 1 Dar de damă nu produce ?

— Nu ți-am arătat acolo, Costa- 
che I Aici 1

— Aha 1... „La ordinea zilei : mun
cile agricole !“ Just 1 Dar scrie la 
ordinea zilei 1“ Acu1 e noapte 1 La- 
să-mă să dorm I Noapte bună 1...
• • • . . . . . • ?

— Costache, ții minte săptămîna 
trecută cînd ai fost cu găinile Iu 
tîrg ?

— Țiu !
— Ia uite ce scrie aici în ziar !
— Aici la fruntași ?
— Nu, aici la codași 1
— Aoleu ' Scrie de mine 1
— Ai văzut 1 Spuneai că tu n-ai 

primit nimic. Uite ce-ai primat 1
— Și ce scrie ?
— Că la recoltatul porumbului și 

sfeclei ai pus-o de mămăligă și ni 
sfeclit-o.

SADI RUDEANU

CORNEL
RESPECTĂ

DISPOZIȚIA

Tractoristul Cornel 
Costea, din brigada 
Geoagiu, a întreprinde
rii de mecanizare a a-

griculturii — Orăștie, 
intră val-vîrtej în casă.

— Repede, ceva de 
mîncare,

— Stai, să încălzesc 
ciorba.

— Pînă atunci o să 
beau o țuică. N-am timp 
de pierdut.

— Vrei și friptură ?
— Vreau, că trebuie 

să prind puteri. Dar Vă 
mai trag o țuică pină 
faci niște cartofi la frip
tură. Că n-am timp de 
pierdut.

întreprinderea fores
tieră Rucăr a hotărit 
să îmbunătățească dru
mul spre localitatea 
Brusturet, fiindu-i ne
cesar la anumite tran
sporturi. Pentru lărgiri, 
nivelări, consolidări 
s-au îndreptat într-acolo 
mai multi meșteri mari, 
precum și un buldozer 
și mai mare. Au îmbu
nătățit ei ce-au îmbu
nătățit, pînă au ajuns la 
un pod de lemn, care, 
apăsat de tonajul bul
dozerului, s-a așezat pe 
fundul apei. Acum apa 
de prin partea locului 
e... podită, iar de circu
lat se circulă tot pe 
pod, dar... prin apă. Și 
asta mai de multișor.
Probabil că întreprinde
rea forestieră care ar 
trebui să repare podul 
nu găseste... lemne.

Igiena la locul de 
muncă

— Ptiu ! Și-acum Ia 
treabă...

PALI,

— Că ne grăbim, că nu ne grăbim, 
vremea tot cum vrea ea e...

— Costache, ia uite ce scrie aici 
în jurnal...

— Unde ?
— Aici 1
— Aha 1.......Cupa la gimnastică a

fost cîștigată de sportivii din jude» 
țul nostru 1“ Vînjoși flăcăi 1 Au luat 
cupa '.... Dar tu de cînd citești des
pre gimnastică ?

— Nu citeam aici I Dincoace 1
— Aha ’... „Trebuie folosită din 

plin capacitatea mașinilor de re
coltat ' Bravo 1

— Dacă-i bravo, de ce te duci cu 
găinușele la oraș ?

— Dar ce-are a face ? Ce, sînt ma
șini de recoltat ?

— Măi omule, dar trebuie să pu
nem și noi mîna I Că nu-i -timp de 
pierdut I Dacă plouă ?

— Dacă plouă, pun coviltirul la 
căruță I Nu pier ele găinile de ploa
ie 1

— Dar bine, omule, uite ce scrie 
mai departe : „Să nu se aștepte re
coltarea numai cu combinele S.M.T. 
Să se folosească toate mijloacele și 
brațele de muncă proprii 1“

ilJRONIC
Predoslovie

Mai bine anul, io Vlad Pisarul m-amu nevoit de-amu 
tălmăcit rîndul și povestea unor scrieri carele la 
Turnu Severin în lontru bibliotecii sălășluiau sub mare 
lăcată. Să fie izvod pre urmă și bune și rele, să ră- 
mîie feciorilor și nepoților, să le fie de-nvățătură, de 
pre cele rele să se ferească și să socotească, iară 
de pre cele bune să urmeze și să învețe și să se indi- 
repteze.

De soarta unor alte hronici
Dară celor de la biblioteca din Bistrița nu le-a fost 

de învățătură și nu s-au îndireptat. Și pentru aceea, 
știind de soarta cu nemica mai pre jos a unor letopi-

 

Plecînd cu trenul de la București pînă la Ciulnița, am 
stat Ia geam și, ca să mai treacă timpul, m-am gindit să 
număr vagoanele. La prima curbă le-am numărat pe cele 
din spate — erau 4. la a doua curbă, pe cele dinspre lo
comotivă — erau 5. Deci trenul avea 9 vagoane. La urmă
toarele cotituri am verificat dacă numărasem bine. Cobo- 
rind in gară, am avut o surpriză.

— Știu care a fost surpriza. Trenul avea 10 vagoane. 
Nu il număraseși pe cel în care te aflai.

— Am avut o surpriză mai mare. Tot numărînd vagoa
nele ajunsesem la Fetești.

%
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sețe mai de mult și mai de curînd aflătoare în acel 
loc, chizmind-o și pre scurt scrilnd-o, amu tălmăcit-o 
spre știința dumneavoastră. Și mai abitir, spre știința 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Căci, înțălepte giudecăți au pornit să adune văleat 
după văleat cele izvodite de cărtulari și strînsu-s-au 
la Bistrița peste 22 000 de volume, unele încă de pe 
vremea noastră, a cronicarilor, unice în țară. Carele 
se poate dzice că iaste un tezaur de cultură, că stă 
togmai ca la tezaur sub mare lăcată și nime le poate 
atinge (că de praf se scîrbește) dară-mi-te ceti. Nă
dejde neavînd a oblici dezlegare la acestea — la re
petatele poftiri li s-a tot răspuns căci nu iaste cine le 
trece cum se cuvine la catastife (pre acele volume) — 
cetitorii den cele părți au făcut jălbi prin multe locuri, 
dar pentru aceste s-a găsit cine să le treacă la catas
tif și acolo au rămas (jălbile). Drept carele, doară- 
doară s-o mai clinti ceva praf și din deposit s-o 
transforma iară în bibliotecă, am chizmit.hronicul de 
față io, Vlad Pisarul, cu a mea

PANĂ

Iaurtul
Pe scurt
(Și-n serios și-n glumă)
Reflecțiile unui iaurt :
— Sînt unii care mă consumă 
Cu foarte multă lăcomie!
Și explicația nu-i în van 
Că fac, ce-i drept, economie : 
Ban peste ban 1

Secretul ? Vi-1 dau în vileag : 
Iaurtul e făcut— cu cheag I

Peria
Ingrată îndeletnicire t

Dar nu-i nimic.
«

Mă-ntorc

Și zic :

— Așa-s, din fire!

(Și firele-s din... păr de porc !)

D. MAZILU
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