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Cu, sau fără vrerea noastră, bruma vine în fie
care an, în fiecare toamnă. Și dacă nu mai îns- 
păimîntă pe nimeni, ea pune totuși oamenilor mul
tiple și felurite întrebări. Spun unii — și se pare că 
la temelia vorbelor rostite se află ceva din înțe
lepciunea poporului — că de n-ar mai cădea bru
mă ar trebui negreșit să se născocească ceva, ca 
să atragă luarea aminte asupra celor ce vor urma, 
asupra asprimilor iernii. E adevărat că omul zile
lor noastre nu se mai călăuzește doar după sem
nele vremii, deși, bineînțeles nu le neglijează întru 
totul. între el și natură s-au statornicit alte rapor
turi, determinate de realitățile noi, de nivelul de 
cultură și de cunoaștere, de o nouă mentalitate, 
ca să nu mai vorbim de sfaturile ce se dau cu ne
miluita asupra a ceea ce trebuie, cînd și cum trebuie 
făcut un lucru. în agricultură, bunăoară, cel mai 
proaspăt exemplu despre rezultatele bune obți
nute îl avem în recoltele bogate obținute în con
dițiile acestui an cu secetă prelungită. Dar să tre
cem peste acestea, fiind îndeajuns de cunoscute, 
să vedem ce avem de făcut în aceste zile și urmă
toarele, care preced sezonul rece, cum se obișnu
iește să i se spună.

Cînd ziceam că bruma nu mai înspăimîntă, 
aveam în vedere o anumită categorie de gospo
dari care ascultînd indicațiile date de specialiști 
își orînduiesc în așa fel treburile încît, la sosirea 
iernii, nu le mai rămîne aproape nimic de făcut. 
Dimpotrivă, cei care amînă lucrurile de pe o zi pe 
alta, invocînd binecunoscutele cuvinte după care 
„încă n-au intrat zilele în sac", au toate șansele să 
se îngrijoreze de căderea brumei.

După cum bine se știe, timpul este destul de 
înaintat, iar lucrările de sezon multe și felurite, cu 
atît mai felurite, cu cît, în ele sîn‘ angrenate toate 
sectoarele de activitate. în cîmp se cere urgentarea 
strîngerii recoltelor și depozitării lor în condițiile 
cele mai bune. Se impune grăbirea recoltării le
gumelor, strugurilor și fructelor care, din pricina 
ploilor reci, ar putea să se deprecieze. Dar cel 
mai mult de suferit, în cazul că nu se iau măsuri 
pentru asigurarea furajelor necesare sau în cazul 
neterminării construcțiilor plănuite, vor avea ani
malele, fondul cel mai de preț al unităților agri
cole.

Așadar cum stăm cu furajele și cu adăposturile 
pentru o bună iernare a animalelor ? Aflăm că la 
Deuș — Cluj, cu furajele obținute pînă în prezent 
și cu ceea ce se va mai aduna, necesarul va fi asi
gurat pentru întreg sectorul zootehnic. Firește, nu 
este un caz izolat. Dar îi dăm exemplu pe cei de 
la Deuș, fiindcă lor, problema furajelor le-a stat 
mereu în atenție, iar măsurile luate au fost rodul 
gîndirii colective, acțiunii tuturor din clipa cînd 
s-a luat hotărîrea.

Seceta din acest an a determinat pe mulți să re
curgă și la alte soluții altădată nebăgate în sea
mă. în aproape 90 la sută din cooperativele agri
cole din județul Argeș s-au adunat și s-au pus la 
păstrare frunzele de tei, de stejar, de arțar, pre
cum și de alte plante ce pot fi mîncate de ani
male. Cooperativele agricole din Izvoru, Humele, 
Recea și Noapteș au depozitat însemnate cantități 
de frunze. Aviz celor ce nu s-au gîndit la așa ceva 
și care nu prea stau bine cu asigurarea hranei 
pentru animale. în alte părți se însilozează cu 
succes resturi de la plantele existente în grădinile 
de legume în amestec cu coceni de porumb, paie 
sau pleavă. Oamenii nu stau cu mîinile încrucișate 
aruncînd vina pe căldurile din primăvară și vară. 
Și în privința construcțiilor sînt destule exemple 
demne de luat în seamă. La Strunga, Heleșteni și 
Mofca — lași, noile construcții sînt gata. Lista ar 
fi destul de lungă pentru a demonstra că chiar și 
în condiții deosebite, cînd e ceva mai greu ca-n 
alți ani, se pot rezolva principalele probleme de 
ordin gospodăresc, cu condiția respectării pro
priilor notărîri și ceea ce este tot atît de impor
tant, cu participarea tuturor la muncă. Altminteri 
se va ajunge la stări de lucruri asemănătoare ce- 
leia din cooperativa agricolă Boș — Hunedoara, 
unde un adăpost pentru animale început de cîțiva 
ani se află și acum la fundație. La Gepiu — Bihor, 
cîteva construcții trebuiau date în folosință încă la 
începutul acestei toamne. în ce stadiu se găsesc, e 
lesne de înțeles de vreme ce nu s-au asigurat nici 
cimentul, nici cărămida și nici lemnăria necesară. 
Un caz care oglindește modul cum lucrează con
siliul de conducere, este cel din satul Berindu, co
muna Mihăilești — Cluj. La această dată, potrivit 
prevederilor, construcția unor grajduri trebuia să 
fie terminată. Ei bine, abia acum s-au luat măsuri 
pentru arderea cărămizii. Judece oricine ce se va 
mai putea face.

Ca și în alți ani, în vederea bunei desfășurări a 
lucrărilor agricole de sezon, s-au dat numeroase 
și cuprinzătoare indicații. Să le îndeplinim cum se 
cuvine. E lucrul cel mai mai bun cu care ne vom 
prezenta în fața primei ninsori.
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„Tot ceea ce facem astăzi, 
tot ceea ce vom face în 
viitor este inch nat fericirii 
și bunăstării omului, între
gului popor ; nu vom precu
peți nimic pentru a asigura 
îmbunătățirea continuă a 
vieții materiale și spirituale 
a tuturor cetățenilor patriei 
noastre socialiste".

(Din cuvîntarea tova
rășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, rostită la 
mitingul de la Arad).

In săptămîna care a trecut, oa
menii muncii din județele Caraș- 
Severin, Timiș și Arad au avut 
în mijlocul lor oaspeți dragi ! 
conducători de partid și de stat 
In frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ca și cu prilejul an
terioarelor vizite de lucru fă
cute în unele orașe ale țării, con
ducătorii de partid și de stat s-au 
sfătuit, s-au consultat cu cetățe
nii de pe aceste meleaguri des
pre problemele actuale ale ac
tivității economice, sociale, cul
turale, despre modul cum se tra
duc în viață mărețele obiective 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului și de Conferința Na
țională a P.C.R., despre înfăptui
rea sarcinilor ce decurg din ul
timele hotărîri ale partidului și 
guvernului. Așa cum a aratat to

varășul Nicolae Ceaușescu în cu
vîntarea rostită la mitingul de 
la Arad, conducerea partidului și 
statului consideră ca una din o- 
bligațiile sale permanente ca. a- 
tunci cînd sînt probleme deose
bite, cînd trebuie stabilit modul 
de a acționa, atît în ceea ce pri
vește dezvoltarea patriei noastre 
socialiste cît și activitatea inter
națională, să se consulte cu po
porul și împreună să stabilească 
drumul României pe calea socia
lismului, contribuția țării noas
tre la cauza colaborării popoare
lor, la cauza socialismului și a 
păcii în lume. Aceasta constituie 
o dovadă de necontestat că în-
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Ovații nesfîrșite pentru conducătorii de partid și de stat

Cîntec simplu

Cine-mi cîntă de alean 
îi dau pîine din ăst’an 
și-un ciorchine razachie 
răsturnat în pălărie — 
cine-mi cîntă de alean...

Cine-mi cîntă și de dor 
îi dau vinul din ulcior 
și cu stele și cu rouă 
și cu sînge pe din două — 
cine-mi cîntă și de dor...

Cine-mi cintă și de țară 
îmi scot inima afară 
să și-o puie lîngă-a lui, 
să nu spuie nimănui — 
cine-mi cîntă și de țară...

EUGEN FRUNZĂ

CL. MUNTEANU



0 singură familie

unită și puternică
(Urmare din pag. 1)

treaga activitate a partidului și 
statului nostru este opera trai
nică a poporului, că poporul în
suși hotărăște asupra destinelor 
sale și ale patriei noastre socia
liste. ,

Pretutindeni pe unde au trecut 
înalții oaspeți, oamenii muncii 
români, maihiari, germani și de 
alte naționalități și-au manifes
tat cu căldura inimilor sentimen
tele profunde de dragoste și ata
șament față de conducerea înțe
leaptă a partidului și statului, 
față de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Roman, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Intr-un impresionant 
entuziasm popular, toate gene
rațiile, toate naționalitățile care 
locuiesc pe teritoriul României 
și-au exprimat, Ia un înalt ni
vel de conștiință politică, unani
ma lor adeziune la programul de 
desâvîrșire a construcției socia
liste a țării, la principiile poli
ticii interne și externe a statu
lui nostru. Gheorghe Goina, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole „Viață 
nouă" din comuna Sîntana, ju
dețul Arad, după ce și-a mărtu
risit marea bucurie și satisfacții' 
ce i-a cuprins întreaga-i ființă 
a spus : „Concetățenii mei sînt 
români, germani, maghiari și cu 
toții m-au însărcinat să vă trans
mit, iar eu o lac cu deosebită 
plăcere, adeziunea lor totală față 
de înțeleaptă politică a partidu
lui și statului nostru. Totodată,, 
ei m-au rugat să vă spun că în 
inimile și gîndurile lor poartă cu 
toții o profundă stimă și recu
noștință față de conducerea par
tidului și statului. în fruntea că
ruia dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, deslă- 
șurați o neobosită și rodnică ac
tivitate închinată împlinirii celor 
mai nobile idealuri ale poporului 
român, ale națiunii noastre socia
liste".

Sînt gînduri. simțăminte pro
funde și trainice, dragoste și ata
șament față de partid și guvern, 
exprimate de oamenii de toate 
vîrstele, izvorîte dintr-o singură 
inimă, din inima întregului po
por. Vorbind la marele miting al 
populației din orașul Arad, mim 
citoarea Barna Ilona de Ia Uzi 
pole textile „30 Decembrie' și- 
exprimat asemenea simțăminte 
în cuvinte pe care ținem să le 
reproducem și noi aici • „în fa
bricile orașului Arad, pe șantiere, 
în școli, alături de români, mun
cesc și 
nalitate 
de alte 
noastră 
întregul popor român, toți la 
Ioc formăm o singură familie 
uită și puternică.

Spun limpede acest adevăr, 
tm al muncii de naționalitate 
maghiară care mă bucur, alături 
de frații mei români, de deplină 
libertate și egalitate în drepturi, 
fntr-o țară independentă și 
verană, România socialistă.

Ca cetățeană a Republicii 
cialiste România, de care 
legată prin întreaga mea ființă, 
aprob din toată inima politica

învață oameni de națio- 
maghiară, germană sau 
naționalități, dar inima 
es’e una, și laolaltă

Șl ȘEZaTOAREA

și obice-

I. RADU

localități, 
ocupă lo-

în se- 
torsul 

Ia șe- 
cînte-

din năzuința sătenilor 
și armonie, hora și 
constituit din totdea- 
prețioase de păstrare 
a folclorului nostru.

timpuri, hora 
cele mai im- 
sat, iar 
dată cu

HORA

Spectacolul „La șezătoare prezentat de ansamblul folcloric din Huedin în comuna Bulz județul Bihor

justă, marxist-lenmistă. a parti
dului nostru, îndreptată în mod 
consecvent spre adîncirea prie- 
ti nici și colaborării cu toate ță
rile socialiste, spre întărirea uni
tății lor“.

Impresionanta revărsare de en
tuziasm popular, uratele puterni
ce, unduirile miilor de stegulețe 
tricolore și purpurii, strîngerile 
de mîini, florile oferite din ini
mă, conducătorilor de partid și 
de stat, s-au îngemînat cu rodul 
hărniciei oamenilor și înțelcptei 
politici a partidului nostru, re- 
dînd imaginea succeselor obținute 
de poporul român pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialiste. 
Socialismul a schimbat fața țării 
noastre, a deschis căi nebănuite 
progresului în țoale domeniile de 
muncă și de viață. Putem apela 
Ia sumedenie de fapte și cifre 
care sînt mărturii ale ritmului 
intens de industrializare socia
listă a țării, de modernizare a 
agriculturii, ale adîncilor trans
formări petrecute în structura 
societății noastre. Vom aminti 
doar o singurii cifră : producem 
în 27 do zile cît în întreg anul 
1938. Aplicarea în viață a măre
țului program trasat de cel de-al 
IX-Iea Congres al partidului ne 
va da putință să îmbogățim ima
ginea României socialiste de as
tăzi, să asigurăm continua înflo
rire a țării noastre. Și prin aceste 
succese pe care le-au dobîndit 
pînă în prezent, oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități își exprimă uni
tatea lor nezdruncinată, adeziu
nea lor deplină la principiile po
liticii interne și externe a par
tidului și statului nostru, dragos
tea și atașamentul profund față 
de Partidul Comunist Român a 
cărui politică este consacrată ce
lui mai de preț ideal : fericirea 
întregului popor.

Două cuvinte cu adinei rezonanțe 
în sufletul poporului nostru. Născu
te de veacuri 
spre frumos 
șezătoarea au 
una mijloace 
și stimulare
Poeții au cintat, pictorii au surprins 
în neîntrecute tablouri, aceste ma
nifestări atît de legate de sufletul 
poporului, de spiritualitatea lui.

Din cele mai vechi 
a constituit una din 
portante petreceri din 
rile lungi de iarnă, o 
sau desfăcutul porumbului, 
zătoare, reinviau doinele și 
cui popular, se spuneau basme și 
snoave și se întreceau oamenii să 
răspundă la ghicitori. Șezătoarea 
prilejuia o manifestare populară 
spontană, atrăgătoare și plină de 
farmec. Ea a oferit de-a lungul 
vremurilor cadrul în care se mani
festau creatorii populari, artiștii sa
telor. La horă și șezătoare se întâl
neau tinerii și petreceau frumos și 
plăcut conform tradițiilor 
iurilor locale.

Din păcate, in destule 
hora și șezătoarea nu mai 
cui cuvenit in viața satului. De a- 
ceea trebuie salutată și sprijinită 
orice inițiativă, măsură sau acțiune 
care urmăresc reactualizarea acestor 
două manifestări vechi și tradițio
nale mult apreciate și dorite cu ar
doare și azi de săteni.

Casa de cultură din Huedin a cu
cerit merite in activitatea sa pen
tru popularizarea și reintegrarea ho
rei și șezătoarei în viața cultural-ar- 
tistică a satului. Timp de aproape 
doi ani, casa de cultură a cutreierat 
zeci de sate cu spectacolul La șeză
toare care aduce pe scenă într-o 
prezentare autentică hora și șezătoa
rea de pe acele meleaguri. Ansam
blul folcloric a făcut să reînvie fru
musețile și valorile acestor două 
manifestări în satele de pe Valea 
Drăganului la Pocni și Negreni. 
Apoi, răspindindu-se vestea specta
colului, artiștii casei de cultură au 
fost invitați și în comunele Belis 
și Mănăstireni, Călata, Dumbrava,

Zimbor și altele. Ba, mai mult, pro
gramul La șezătoare a trecut gra
nițele județului. A fost prezentat și 
la Bucium in județul Sălaj și in co
muna Bulz din Bihor. Peste tot undo 
formația casei de cultură a urcat 
scena, ea a fost sărbătorită de să
teni și la sfîrșitul spectacolelor s au 
încins adevărate hore ale satului. Și 
ceea ce este mai important în multe 
din localitățile vizitate, intelectualii 
din sat, activiștii culturali au înce
put să se preocupe de organizarea 
și reactualizarea șezătorii și a horei 
in satul lor. Azi, în multe localități 
de pe plaiurile huedincne, cele două 
manifestări sînt pe cale de a redo- 
bîndi locul pe care, pe drept. îl 
merită în ansamblul vieții cultural- 
artistice a satului. Cît de larg este 
ecoul stîrnit de această manifestare, 
ne-o arată și faptul că nu de mult 
Casa de cultură din Huedin a pri
mit o notă telefonică tocmai din 
Kemeți, așezare din județul Bihor, 
cuprinzînd cererea sătenilor din a- 
ceastă localitate ca ansamblul să 
vină și Ia ei eu acest spectacol.

Am văzut ansamblul folcloric din 
Huedin evoluînd pe scena de Ia 
Cluj In ultimul concurs. Era într-a- 
devăr un spectacol reușit și frumos. 
Dar priza așa de mare pe care o 
are la săteni se datorește nu numai 
felului cum este prezentat ci și fap
tului că aduce pe scenă hora și șe
zătoarea. manifestări atît de îndră
gite. atît de adine întipărite în su
fletul oamenilor.

Tn destule așezăminte culturale de 
la sate mai au loc acțiuni cenușii, 
neinteresante. In multe locuri, tine
retului îi sînt consacrate prea pu
ține manifestări și care au, în ge
nere. un conținut sărac și monoton. 
Cit de utile și atractive ar fi pen
tru tineri organizarea horelor și a 
șezătorilor conform tradițiilor locale 
din fiecare sat!

Reactualizarea horei și a șezătorii 
în viața satului este un act cultural 
de mare importanță. Fa ocupă lin 
Ioc însemnat în activitatea depusă 
pentru păstrarea și valorificarea fol
clorului nostru.

A treia Romă este, dacă ne e îngă
duit să ne exprimăm astfel, un pseudo- 
roman istoric.

Acțiunea se petrece intr-un timp in
cert, intr-un București incert fi el. E- 
venimentele sînt narate de fiecare 
dată dintr-o altă perspectivă și in alt 
stil; o dată în stilul cronicilor apolo
getice, redactate sub atenta suprave
ghere și directa îndrumare a domnito
rului însuși, de eătre un scrib fidel; a 
doua oară, în stilul unei vagi ipocrite 
spovedanii de umil monarh care nu 
cată să afle sensul întâmplărilor, ci, 
iertare pentru picatele săvîrțite într-o 
demult îndepărtată și agitată tinerețe. 
Personajele implicate în evenimente 
sînt apreciate și ele de fiecare dată 
din alt unghi, așa îneît unul și același 
erou ne apare cînd ca un despot lumi
nat năzuind să transforme capitala Va- 
lahiei intr-o „a treia Romă", cînd ca 
un aventurier vanitos și dornic de ar
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ginți, crud și lipsit de scrupule, înso
țind demagogia cu teroare și acționînd 
sub imperiul unor idei fixe. Eroul e, 
rînd pe rînd, mitizat și demitizat, fie
care act al său ne apare sublim și jos
nic, expresie a unei înalte conștiințe 
sau, dimpotrivă, o manifestare de ne
bunie.

Acestor două planuri li se adaugă un 
al treilea, evocînd Bucureștiul de la 
sfîrșitul veacului trecut și începutul a- 
cestuia prin introducerea unui perso
naj pitoresc, paranoic, hilar, care vi
sează și acționează, în limitele ce-i 
sînt impuse de condițiile obiective, 

pentru realizarea celei de a „treia 
Borne". Personajul respectiv sfîrșește, 
bineînțeles, lamentabil, de toți trădat, 
abandonat de însăși odrasla căreia ii 
era menită înalta misiune a reclădirii 
imperiului și care preferă tronului o- 
r.orabila profesie de bărbier.

Planurile schimbîndu-se mereu, ci
titorul e. la început, oarecum derutat. 
Dar deruta aceasta e treptat înlăturată, 
fiindcă între aceste planuri autorul 
stabilește o legătură printr-un mono
log rostit pe nerăsuflate, sub imperiul 
unei terori mărturisind ea însăși o de
reglare psihică. Monologul e savant 

întrerupt pentru a da citire unor frag
mente din cele două versiuni ale hri
sovului, evocînd presupusa existență ■ 
celei de a treia Romă sau a vorbi des
pre zelul bătrînei nebune pentru a în
făptui visul prea repede spulberat al 
eroului de care glăsuiesc hrisoavele.

Unitatea romanului (ine nu numai 
de construcția ingenioasă a cărții, ci 
și de tonalitatea ei, de atitudinea fun
damentală a atttorului. El rîde batjo
coritor, niciodată însă vulgar, de am
bele versiuni ale hrisovului, de eroii 
lui, de cei care transformaseră aceste 
documente apocrife într-un soi de 
evanghelie. Rîde de un trecut de be
stialitate și intrigă, de hoție, barbarie 
și impostură care a rămas blazonul u- 
nei pseudonobilimi ce-și prelungea a- 
nacronica existență cu searbăde fan
tasme pînă la începutul veacului nos
tru.

ION MATEESCU



UNDEI 
FAIMA 

DE ALTĂDATĂ?
Murgiuimea Sibiului, 

despre care multă lume 
nu știe decit că este o 
zonă folclorică de pro
funde și străvechi vir
tuți artistice (vezi corul 
de la Poiana, obiceiurile 
de nuntă de la Tilișca 
sau frumusețea portului 
popular de la Săliște), a 
fost multă vreme o vas
tă cămară de brinzeturi 
care rivalizau și între
ceau, de departe, produ
sele similare elvețiene, 
franceze și olandeze. Re
țete vechi de sute de 
ani. de o mare origina
litate, știute numai de 
oierii de la Poiana, Ar- 
paș, Avrig și Săliște, au 
dus faima crescătorilor 
de vite sibieni pînă din
colo de ocean. Mult îna
inte de a se fi născocit 
celofanul și staniolul, 
oierii din poienile codri
lor de brădet din Măr- 
ginimea Sibiului, au fă
cut din coajă de molid 
un etui perfect și origi
nal. ca și din burduful 
mielului, ca și din scin
ch ira cu miros de rășină, 
fumul din cucuruz de 
brad dinei cașului o aro
mă ncîntîlnită încă ni
căieri în lume.

Efortul, evidențiat 
mai ales în ui mii ani, 
depus de către Ministe
rul Industriei Alimen
tare prin seoa'erea d n 
colbul uitării a unor re
țete de brinzeturi tradi
ționale, prin organizarea 
unei producții pe scară 
industrială în zonele 
zootehnice de o faimă 
ignorată pînă dăunăzi, 
înseamnă însă numai o 
mică parte din ceea ce 
trebuie să se facă. Lu

crul cel mai important 
la ora actuală rămine. 
mai aies in județele cu 
o veche și prestigioasă 
prezență și măiestrie 
in creșierea animalelor, 
efectuarea unui grabnic 
salt calitativ in practica 
zootehniei. Sibiul face 
parte din categoria a- 
cestor județe. Aci se află 
un șeptel important. In 
cele 86 de cooperative 
agricole de producție 
sînt peste 20 000 vaci cu 
lapte și 80 000 oi. Aceas
ta însă, nu reprezintă 
nici pe departe încărcă
tura maximă la hectar
stabilită de 
și cerințele 
Rămîne în

principi.le 
zootehniei, 
continuare

deschisă perspectiva mă
ririi șcpielului în ritmu.' 
rapid și intens pe care 
condi.iile locale, forța 
economică a cooperati
velor și pasiunea țăra
nilor cooperatori le ofe
ră cu prisosință. întin
se pășuni aipcstre. mari 
întinderi de fînațuri na
turale (6î 864 hectare), 
metoda culturilor duble, 
ca și cultura intensivă a 
plantelor de nutreț cu o 
mare productivitate, 
ia'ă numai clteva obiec
tive simple care alcă
tuiesc o bază solidă pen
tru avîntnl zootehnie4 
în județul Sibiu. Dar 
nici în acest an această 
bază nu a fost folosită 
la puterea ei maximă. 
Astfel, s-au cultivat în 
întreg județul numai 
1 677 ha cu porumb siloz 
și 1 244 ha cu sparcetă, 
suprafețe absolut neîn
destulătoare pentru e- 
fectivnl de animale exis
tent. Pare un paradox,

La marele și ultramodernul com
plex de vaci al I.A.S. Lunca Mure
șului — Alba, unitate înființată la 
începutul acestui an, am văzut, cum 
era firesc, și o splendidă instalație 
pentru răcirea laptelui. Că, vedeți 
dumneavoastră, laptele are și el ta
bieturile lui și nu-i place să călă
torească spre ICIL decît răcit la 
10—14 grade Celsius. Și cum spu
neam : țevi, compresoare. bazine, 
tancuri izoterme, cîte și mai cîte, o 
adevărată uzină venită de la I. S. 
Tehnofrig Cluj, contra sumei de 
546 mii lei. Și totul strălucitor, curat 
ca lacrima, neatins parcă de mînă 
omenească.

— Cum se face că Ie păstrați ca 
nou-nouțe ? ne-am minunat noi în 
fața utilajelor ca scoase din cutie.

Cinci tematici... 
cu pășuni

Știați că la Fundulea, în plină 
stepă, se fac experiențe cu plante de 
furaj? S-a început din acest an. S-ar 
fi putui începe mai demult ? Da, 
dacă pășunea n-ar fi fost „cenușă
reasă" și in domeniul cercetării. Dar 
experiențele sînt interesante și ne 
legitimează de pe acum niște spe

ranțe Iată ce spune Simon Calici, 
cercetător științific din LC.C.P.T. 
(Institutul de cercetări pentru cerea
le și plante tehnice — Fundulea).

„...Se fac in această poziție pionier 
de la Fundulea, in plin Bărăgan, ex
periențe cu pajiști semănate in con
diții de irigare. Lucerna, golomățul, 
firuța, păiașul de livezi, obsiga, zi

dar asta-i realitatea, din 
cele 108 000 ha de pa
jiști naturale nu au fost 
irigate decît... 15 hecta
re. încă de acum tre
buie luate măsuri prac
tice pentru extinderea 
irigațiilor, pentru admi
nistrarea pe suprafețe 
mari a îngrășămintelor 
naturale și chimice, pen
tru aplicarea de amen
damente în solurile să- 
răturate și degradate, ca 
și pentru regenerarea 
unor pășuni și pentru 
curățarea și defrișarea 
lor de mărăcini.

Vechiul proverb popu
lar care spune că „nu
mai cu vitele se scoate 
sărăcia din casă", are 
un aer nițel vetust și, in 
orice caz, trebuie corec
tat în sensul că zooteh
nia mărește într-un ritm 
rapid bogăția unei gos
podării chibzuite și har
nice. Laptele, carnea, 
brînzeturile. lîna, con
stituie un izvor sigur de 
nari beneficii materia
le. un izvor continuu și 
nesupus fluctuațiilor se
zoniere. de venituri im
portante. Cooperative 
agricole de producție 
bogate și puternice, cum 
sînt cele din Arpașul de 
Jos. Apoldul de Sus. 
Șeica Mare. își trag 
seva de vitalitate din 
dezvoltarea armonioasă 
a ramurilor de produc
ție. din întărirea sectoa
relor zootehnice.

Faima crescătorilor de 
animale din cuprinsul 
județului Sibiu trebuie 
redobîndită. Nimeni nu 
crede că măiestria lor 
s-a pierdut. Evident, 
sînt frumoase cîntecele 
folclorice din Mărgtni- 
mea Sibiului. Evident, 
frumoase sînt și horele 
acestor oameni și por
tul lor de o sobrietate și 
o vechime imemorabi
lă. Dar nu trebuie să 
uităm că și cîntecele, și 
horele, și portul evocă 
în primul rînd stră
vechi îndeletniciri pas
torale și că faima aces
tor oameni este gloria 
unor neîntrecuți meșteri 
în zootehnie.

PETRU VINTILA

Utilaj 
decorativ

— Păi, nici nu le folosim. Sînt 
numai decorative.

— Cum așa ?
— Montarea instalației a execu

tat-o firma Frigotehnica București. 
Ne-a costat 169 mii lei. După două 
zile, s-a defectat. Cine o fi de vină, 
nu știm i I. S. Tehnofrig Cluj sau 
Frigotehnica București ?

— Și răcirea laptelui cum o fa
ceți ?

— Este o operație simplă și plă
cută. Stropim bidoanele cu furtunul. 
Zilnic, cîte 260 de bidoane, ridicate

zania, se combină în zece amestecuri 
Iată tematiciie ;

L Se cultivă plantele de nutreț pe 
trei agrojonduri cu îngrășăminte in 
doze diverse.

2. Se cultivă in pajiște neirigată.
3. tn pa jiște irigată.
4. In cultura sub influența doze

lor mari de azot
5. Cultură cu specii pure, izolate.
La a patra tematică s-au cules 

roadele La a doua coasă s-a trecut 
peste 40 tone masă verde la. hectar. 
Dar pînă spre sfirșitul toamnei, se mai 
speră și a treia, chiar și a patra 
coasă".

— Ne năpădește in clipa asta do
rința ca tot ce spune cercetătorul 
nostru să fie realitate imediată, s-o 
întilnim in fiecare comună. Și deși 
știm că mai e puțină cale pînă 
acolo, fiindcă rezultatele experienței 
vor fi puse la dispoziția producției 
mari în următorii 2—3 ani, între-

Cules de porumb la I.A.S. Mircea Vodă-Iliov

Ziua recoltei

Gem teascurile la Leordeni

Gem teascurile la Leordeni. Pe ta 
vane se scurge musiul roșu, pe ca
re I savurezi cu nările, cu gura, cu 
ochii. Oamenii iți umplu o cofă de 
pămînt și ți-o pun in m îă. cu un 
gest de gazdă bună. Vezi ciorchi
nii arămii intrînd în pîlnii și în 
clipa următoare mustul clipocind. 
Și asiști cum se consumă unul din 
marile miracole ale toamnei.

Trag grăbiți mustul în budane. 
„Ziua recoltei" il va găsi înăsprit, 
în parcul din jurul sediului, se fac 
pregătiri, dar de o mai mare am
ploare ca anul trecut. E cu atil 
mai semnificație ă această zi cu cit 
anul agricol încheiat i-a silit pe oa
menii câmpului să treacă peste ho- 
puri grele. Unul din exponatele ce 
se vor prezenta este griul. Au sărit 
cu ceva peste producția prevăzută. 
Pentru condițiile acestei veri este 
lin succes indiscutabil. Și alt produs 
etalat la „Ziua recoltei' ior fi stru
gurii. Au anul acesta cea mai mare 
producție din existența podgoriei. 
Cei care vor sta în admirație in 
fața ciorchinilor mari de Crîmpoșie, 
ar fi bine să știe că doi brigadieri, 
ale căror nume vor figura printre 
eroii acestei zile sînt Gheorglie Braz-

■HIHKE9

de la pămînt, săltate în bazine, stro
pite și puse apoi pe cărucioare. O 
joacă, un fel de sport. Ne gîndim 
chiar să înființăm o echipă de hal
terofili.

Avînd în vedere funcția decora
tivă a instalației, am cerut permisi
unea de a o vizita și studia p:esă 
cu piesă. A fost imposibil : amonia
cul pierdut de compresoare pe la 
supape te trăznea și te înțepa dc-ți 
tăia răsuflarea.

Orice s-ar spune, asta a fost prea 
de tot: un utilaj decorativ, care a 
costat 546 mii lei. să nu poată fi ad
mirat ? Sperăm ca I. S. Tehnofrig 
și Frigotehnica să creeze condiții 
vizitatorilor că doar nu ne-am răcit 
gura degeaba.

N. VLAI1U

băm, anticii.ind oarecum: „tn ce 
măsură pot fi utile cooperatorilor 
aceste experiențe ?"

...„îngrijirea pajiștilor înainte de 
toate trebuie să devină o disciplină, 
o cauză obștească. Ne-am învățat să 
trimitem vitele pe pășune fără să ne 
întrebăm cum produce ca și cit pro
duce. Anul acesta, pajiștea irigată a 
făcut față examenului de foc al se
cetei. Dar se mai cer unele lucruri 
și ceva mai multă grijă și dragoste. 
Ce avantaje comportă operația de 
îmbunătățire a izlazului ? Lucrările 
de pregătire a terenului se fac o sin
gură dată la 5—6 ani. Pentru reînsă- 
mînțat se cheltuiește de asemenea 
tot o singură dată. Ar mai trebui să 
existe in fiecare unitate un cadru 
specializai — nu o improvizație — 
care să se ocupe numai de baza fu
rajeră.

Și ar mai trebui, desigur, să le 
placă tuturor să facă acest lucru". 

dă și Gheorghiță Olaru. Ei au urcat 
toată vara dealurile urmați de mem
brii brigăzilor, cu găleți cu apă, u- 
dînd fiecare butuc de vie.

Se mai culeg și se pun de-o parte 
exemplare de pere, mere, gutui, 
nuci și prune. Aici e leagănul țuicii 
de Pitești, știută nu numai intre 
fruntariile țării. *

Ziua recoltei și-a inceput proas
păta tradiție prin înfățișarea lao
laltă în cuprinsul aceluiași mare și 
simbolic tablou al produselor in
dustriei și agriculturii. Președintele 
cooperativei de consum Constantin 
Trică oe spune că aceasta este ziua 
record a anului in materie de des
facere. Și, pregătindu-se pentru a- 
cest mare dever, a intofemit o listă 
întreagă de bunuri pentru invitați. 
Sub platanii și molizii din parcul 
sediului se va servi pastrama și 
mămăiiguță făcută pe pirostrii. Și 
o surpriză : meșterii cooperativei lo
cale de cizmărie vor p ezenta niște 
modele de pantofi de bărbați și o- 
pincuțe de damă care merg la 
concurență (fără laudă) cu produsele 
pieții centrale.

Unul din cei mai frămintați oa
meni este Gheorghe Cîrciuboianu. tî- 
nărul președinte al consiliului co
munal. Vrea să facă față bună, fi
indcă vor veni invitați din G! mbo- 
cata și Budișteni. Cei de la coope
rativa de consum i au spus să se 
îngrijească de orchestră. (Anul tre
cut a cintat pe sponci). — Dată a- 
vem orchestră bună, ne asigură Con
stantin Trică, Ziua recoltei ț:ne 
pînă in zorii zilei următoare. Dar 
președintele consiliului comunal se 
gindește la mai mult. Se va monta 
in parc o rețea de difuzoare și, in 
pauzele orchestrei, se vor retrasmite 
de la radioul central și prin stația 
de radioficare aspecte de la Ziua 
recoltei din țară. Se vor lărgi ast
fel dimensiunile sărbătorii, oame
nii trăind senzația cuprinzătoare ■ 
unei festivități pe toată țara, cum 
și este.

Ni se dau cantitățile care vor 
curge, pe standurile din parc, din 
cornul abundenței. Vor fi trei ex
poziții cu vinzare aparținind celor 
trei cooperative agricole din raza co
munei. Cumpărătorii vor avea la 
dispoziție 3 006 kg struguri, 5 tona 
de gogosari, 7 tone varză, mari can
tități de legume pentru iarnă, • 
tonă must. 500 litri țuică (dacă va 
fi nevoie se va mai aduce), îl în
trebăm pe președinte de manifestă
rile culturale ale zilei, tn cuprinsul 
spațiului de desfășurare a festivi
tății se vor vinde, alături de bunu
rile industriale și alimentare, căr
țile. Pe estrada din parc se vor nro- 
duce pe rînd echipele de dansuri de 
bătrini. tineri si copii din Leordeni, 
grupul vocal și brigada artistică de 
agitație din Leordeni și Budișteni.

Vom vedea din nou Rața și Briul 
Jucate de moș Niculae Ciriac, și de 
mama Maria Fianu, care adună la 
un loc un secol și jumătate.

Și o să simțim că vine spre noi. 
pornite de la obirșiile neamului ro
mânesc, străbuna cadență a jocului 
și izul de teasc și zăcătoare.

V. TOSO
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însemnări din Deltă

Aproape de Șiria lui Slavici, 
există un sat — Covăsinț — prin 
nimic deosebit decît celelalte din 
jur. Nici măcar prin faptul că 
este legat de Arad de trenul elec
tric deoarece sînt numeroase sa
tele ce beneficiază de acest avan
taj. Și totuși. Ia Covăsinț există 
ceva care face ca averea spiritua
lă a satului să fie mai mare, ca 
locuitorii lui, oameni în vîrstă și 
școlari, să dispună de un mijloc 
de culturalizare în continuă dez
voltare. Iată despre ce este vorba.

Sînt mulți ani de cînd la șeză- 
torile căminului cultural sau la 
orele de clasă, profesoara Zeno- 
bia Pristoleanu face să se audă 
vocile unor scriitori. Cu o pasiu
ne demnă de toată admirația, ea 
aleargă în lunile vacanței de 
vară, cind la București, cind la 
Iași, cind la Cluj. Cu magneto
fonul in mină ca cel mai neobo
sit reporter, ea ciocăne Ia uși, 
asaltează cu întrebări, schimbă 
cu repeziciune benzi, însuflețită 
de gindul de a-și îmbogăți colec
ția cu cit mai multe mărturii din 
lumea scriitoricească. Pentru ca 
drumul să fie mai ușor a anga
jat in această cutreierare pasio
nală pe o fostă elevă din sat, 
acum și ea profesoară la Arad, pe 
Ileana Baltă.

In fața benzilor de magneto
fon ce s-au tot adunat nu știi ce 
să alegi mai intii. Fiecare bandă 
ascunde convorbiri desfășurate 
pe diverse teme, confesiuni lite
rare, citiri din opera proprie, sint 
surprinși scriitorii in momentele 
lor de destindere cind, lăsind de 
o parte hirtia și stiloul, deapănă 
felurite amintiri sau își cintă ver
surile. Materialul sonor adunat 
nu urmează niște criterii fixe, nu 
este rigid, ci cald, uman, cu lu
cruri noi și pline de interes pe 
care oricine le ascultă cu maxi
mă atenție.

Intilnirea cu Ion Agirbiceanu 
constituie un prilej emoționant. 
Venerabilul scriitor a povestit 
despre începuturile Iui literare și 
nu numai despre ele. Adeseori 
s-a oprit în cele spuse și asupra 
unor figuri proeminente ale lite
raturii noastre, la scriitori pe 
care i-a cunoscut și cu care a 
luptat alături. A vorbit despre

Idilă in Deltă

Slavici, Goga, Lucian Blaga și 
alții.

Microfonul a fost trecut apoi 
lui „bădia Cămilar", povestitor 
înzestrat cu farmec sadovenian, 
care a istorisit inlîmplări petre
cute prin părțile Moldovei, în
cheind cu cîteva versuri scrise 
discret, în vîrful peniței.

Otilia Cazimir, delicata poetă 
ieșană, cu glasul domol, a citit 
din versurile sale. După plecarea 
Ia Arad a interlocutoarelor, scrii
toarea nu le-a uitat. Cu migală 
și conștiinciozitate, Otilia Cazi
mir le-a scris mereu, a ținut ast
fel mereu legătura cu ele.

Un episod inedit il constituie 
convorbirea cu o maică de la Vă- 
ratec, o bătrină care a murit nu 
demult, încărcată de ani, cu glas 
întretăiat de emoție și care a is
torisit in fața aparatului de im
primat despre felul cum l-a cu
noscut pe Eminescu in peregri
nările sale montane. Imprimarea 
are valoarea certă de document.

Poate că cea mai spumoasă 
urmă lăsată pe banda de mag
netofon este cea a Iui Victor Efti- 
miu, deoarece a abundat in ge
nuri literare. Scriitorul a citit de 
toate, din tot ce a scris. Materia
lul oferă, așadar, o emisiune com
plexă de poezie și cîntec, de pro
ză și publicistică.

Fonoteca cuprinde, de aseme
nea, alte și alte imprimări ale 
unor scriitori binecunoscuți pu
blicului nostru, pe care nu-i mai 
enumerăm. Ceasuri întregi poți 
asculta lucruri pitorești, spuse in 
cea mai mare intimitate, fără ca 
microfonul să stinjenească prin 
prezența lui, fără ca cei aflați în 
jur să se formalizeze, să-și pre
gătească artificios prezența și 
vorbirea. în sat, la Covăsinț, 
există, fără îndoială, o comoară 
de artă, un material documentar 
care ar îmbogăți emisiunile ra
diofonice literare cu date noi și 
cu participări de la care oricine 
are ce invăța. Și, iată așa, cele 
două profesoare — Zenobia Pris
toleanu și Ilieana Baltă — au 
adunat ca albinele in stupul din 
satul lor, acea miere literară pe 
care o dau spre sațul tuturor ce
lor cărora le place cartea și ci
titul.

CONST. SIRBU

MOARTEA 
CIINELUI
ENOT
De undeva, de pe lingă unda li

niștită a Amurului, sau din înde
părtata taiga siberiană, ori poate 
cine știe, de prin mlaștinile din 
jurul Mării Japoniei, a sosit de 
cîțiva ani un locuitor nou în Delta 
Dunării, clinele enot. Cum a ajuns 
aci, pe unde a Venit, cit timp i-a 
trebuit să parcurgă această distan
ță, nimeni nu știe. Prin ce hățișuri 
s-a ascuns, cum s-a înmulțit, e o 
taină pe care acest animal hăituit 
de vînători o păstrează în ,ăp- 
șorul lui nu mult mai mare de cit 
al unei pisici sălbatice. Poate l-au 
atras sutele de mii de pâsăr; din 
carnea cărora se înfruptă - zilnic, 
sau animalele mai mici de Cit el, 
pe care le vînează cu agditateruimi- 
toare. <

E un fel de boldei, sau n.ai bine 
Spus un fel de șoricar cu picioarele 
mici dar puternice, cu blana roș
cată, dungat pe spate și pe burtă. 
Mai întîi s-a stabilit pe grindurile 
de pe lingă Chilia Veche, mai apoi 
către Stipoc și a ajuns pînă către 
Hudacova și Letea. E spaima rațe
lor și a lișițelor. Dar nici păsările 
mari nu sînt iertate. Chiar pelica
nul, care, cu o singură lovitură de 
aripă, l-ar doborî, este răpus dato
rită unui vicleșug rar întîlniț. Cul
cat pe burtă, cîinele pîndește pînă 
cînd pasărea lacomă își umple gușa 
cu pește mic și mare, cîte odată 
înghițind crapi de cîte 4—5 kg. 
Știind că din cauza greutății pește
lui mîncat, pelicanul nu se mai poa
te ridica în aer, cîinele iese, încet, 
din ascunzișul său și, cu un 
salt de panteră, se azvîrle în mij
locul grupului de pelicani. Aceștia, 
uluiți, speriați mai ales de lătratul 
lui asemănător cu al unei vulpi ră
nite, dau drumul peștelui înghițit 
și își iau zborul. Dar cel care a în
ghițit un pește mai mare nu-1 poate 
arunca, și cade pradă sigură. Așezat 
pe spatele păsării, cîinele enot îi 
fringe gîtul cu colții săi puternici 
și ascuțiți și așa, călare pe trupul 
păsării ca pe o plută, împingînd 
apa cu picioarele dindărăt, intră în 
hățiș. O tîrăște în ascunzișul său, 
unde este așteptat de familie și cîte 
odată și de alți cîini, care în cîteva 
minute o sfîșie și o mănîncă. Fac 
după aceea o groapă în pămînt, 
unde ascund fulgii. De ce ? E un 
mister nedezlegat pînă în prezent.

Cînd unul dintre cîini este bol
nav, i se aduc păsări vînate și frun
ze de nufăr, umede, pe care le linge 
spre a-și potoli setea. Cînd sînt în
colțiți de vînători, sau de vreun 
animal mai mare și mai puternic, 
fac o hărmălaie asurzitoare, dîn- 
du-și de veste unul altuia. Cățelele 
nasc cîte 7—8 pui.

Undeva pe lingă ghiolul Babina, 
în desișul stufului, se refugiase un 
cîine cu cățeaua lui, goniți de zgo
motul agregatelor ce recoltau stu
ful. Cățeaua abia se mai putea miș
ca. O ajunsese sorocul nașterii. 
Toamna venise mai devreme ca altă 
dată. Lanurile de trestie se aplecau 
în bătaia vîntului, iar bruma înce
puse să cadă. Muncitorii, în pufoai
ce călduroase, începuseră să taie stu
ful cu tarpanul — îl legau în snopi 
și-l făceau clăi pe marginea grin
durilor, lîngă ape, de unde ceamu- 
rile îl transportau către fabrica de 
celuloză de la Brăila.

Unul dintre acești tăietori atinse 
cu tarpanul tulpina stufului și auzi 
un chelălăit îngrozitor. Tăiase pi
cioarele dindărăt ale cățelei. Necă
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jit, plecă mai departe să nu mai 
audă urletele animalului. Cîinele 
plecat după vînat, i-a auzit țipătul. 
Din cîteva salturi, sosi lîngă culcuș, 
îi linse rănile, înfipse dinții în 
ceafa ei și o duse pînă departe, în- 
tr-un tufiș de dracilă de corn.

Aci cățeaua începu să nască. Un 
cățel, doi... Durerile pricinuite de 
răni erau mai puternice decît chi
nurile nașterii și ea nu mai avea 
putere să-și lingă puii. Nu putea 
nici să-i împingă spre sinii plini 
de lapte. Treaba aceasta începu s-o 
facă, neîndemînatec, cîinele, care era 
și atent la zgomotele din apropiere.

Deodată, simțind primejdia, luă 
cățelușii în gură, îi așeză la un loc 
mai ferit și-i acoperi cu crenguțe 
de cătină roșie. Prinse după aceea 
cățeaua de ceafă, și mai mult tîrîș, 
începu un drum lung și chinuitor 
prin smîrcurile Deltei. Se oprea din 
loc în loc, lipăia cu limba prin cîte 
un ochi de apă să-și potolească se
tea, își lua povara prețioasă și-o 
pornea iarăși la drum. în spatele 
cherhanalei de la Matița, pe un 
grind mic, prin tufișuri de sîngeri, 
la un popas mai mare, cățeaua năs
cu din nou. Prin jur se foiau pes
cari sosiți cu vintrile pe lacul Ma
tița. Ascunse și acest cățel și plecă 
mai departe. Lîngă ghiolul Merheiul 
Mare, găsi un desiș de tamariță, 
loc bun de culcuș și ferit de peri
cole. Așeză cățeaua pe un strat de 
frunze uscate, nu înainte de a • 
fi băgat cu botul în apa limpede a 
ghiolului și porni înapoi către locu
rile unde lăsase cățeii.

Mai întîi îl luă pe cel de la Ma
tița. Popasurile erau mai dese și 
mai lungi. îl ajunsese oboseala. De 
sus, începuse să cearnă o ploaie 
măruntă și rece. Spicuiri de zăpadă 
anunțau o iarnă timpurie. Cățeaua 
mai născuse încă doi pui. Nu mai 
avea putere nici să se uite la ei. 
Frigul îi pătrunsese în toate mădu
larele. Cîinele așeză cățelul lîngă 
ceilalți doi și începu să lingă ră
nile mamei. Plecă din nou la drum.

O lișiță rănită se zbătea lîngă 
mal, cu aripa frîntă. Ce pradă ar fi 
fost altă dată ! Dar acum enotul 
nu avea timp de vînătoare. Ajunse 
la locul unde lăsase cei doi căței, 
și îi găsi tot sub frunze. Abia li se 
vedeau nările mișcîndu-se. Luă unul 
și porni din nou la drum. Lihnit 
de foame și înghețat de frig, ajunse 
lîngă cățeaua care stătea întinsă pe 
frunze. Se mai născuseră doi căței 
dar neputînd fi încălziți de trupul 
mamei, înghețaseră. Cățeaua nu mai 
avea putere nici să se uite la cîinele 
care-i dădea tîrcoale, îndurerat. Nu-1 
văzu cînd porni iarăși la drum. în 
locul unde rămăsese cățelul, era 
un tractor. Șenilele zdrobiseră tot. 
N-a mai găsit nimic și a pornit sin
gur la drum. Picioarele îi erau ca 
de plumb. Abia se mai tîra. Apa 
începuse să înghețe în ghioluri. De 
sete, animalul lingea bruma de pe 
frunze. N-a mai putut ocoli un hă
țiș unde erau cîțiva stîrci cenușii, 
care s-au azvîrlit asupra lui cu 
ciocurile, făcîndu-1 numai răni. Scă
pat cu greu de ei, cîinele s-a tîrît 
mai departe. Tîrziu, pe înserate, 
sfîrșit de puteri, ajunse în locul 
unde își adăpostise cățeaua. A gă
sit-o abia răsuflînd. N-a mai putut 
ajunge lîngă ea. S-a întins pe pă- 
mîntul înghețat. A pus capul pe-o 
tufă, s-a mai uitat odată spre locul 
unde era mama cu puiii, dar n-a 
mai văzut nimic.

Umbra morții acoperise totul.

TEODOR ȘTEFĂNESCU



O NOUĂ PLATFORMĂ 
INDUSTRIALĂ ÎN BUCUREȘTI

zitat-o e o unitate ale cârei pro
duse par o nimica toatâ : nas
turii. Dar iârâ nasturi nu simți 
câmașa aproape de piele, iar 
aici se produce o variată gamă 
de nasturi, ajungind pină la ci- 
teva sute de tipuri. Pare ciudat, 
dar tocmai un produs străvechi 
cum e nasturele este fabricat in

Bucureștiul se înnoiește in fie
care an, în fiecare zi. Surpriza 
noutăților nu-1 intimpină numai 
pe străin, pe călătorul de de
parte sau pe cel sosit din pro
vincie, ci chiar pe bucureștean, 
pe omul care s-a născut și a 
crescut in Capitală, pentru care 
evenimentele constructive ar tre
bui să pară firești. Ele și sint fi
rești. Ele fac parte din planurile 
noastre de construcție, pe care 
le împlinim an de an, și totuși 
ritmul noutăților nu poate să nu-1 
impresioneze chiar și pe omul 
Capitalei.

Alaltăieri parcă, Bucureștiul 
ce termina sau începea de lingă 
uzinele „Vulcan". Pe locul unde 
se înalță acum noul cartier Dru
mul Taberei se întindeau porum- 
biști și grădini de legume, iar 
strănepoții lui Bucur, ciobanii 
din preajma Bucureștiului, ve
neau adesea cu turmele pină la 
marginea cetății. Noul cartier a 
apărut în cițiva ani. El a prelun
git spre vest orașul, l-a înfrumu
sețat cu sute de blocuri, aducind 
trepidația urbană a centrului toc
mai aici, unde, în urmă cu citeva 
sezoane, cfnta mierla. Mii de 
familii de bucureșteni s-au mutat 
aicL Bucureșteni e un lei de a 
sutane, fiindcă cei mal mulți din
tre ei au devenit bucureșteni în 
ultimii ani, odată cu noile con
strucții pe care le-au ridicat, cu 
noile fabrici la înălțarea cărora 
au lucrat, mai îniîi ca muncitori 
constructori, iar apoi ca munci
tori de înaltă calificare.

In apropierea acestui cartier, 
nu departe de uzinele „Vulcan”, 
a apărut de curînd o nouă plat
formă industrială, un șirag de 
citeva fabrici — unități ale In
dustriei ușoare. Cea mai veche 
dintre ele, „veterana* locului, e 
fabrica de stofe de mobilă care a 
intrat în funcțiune acum trei ani.

E o clădire modernă, luminată 
cu neon, dotată cu instalații de 
aerisire și climatizare a atmos
ferei, astfel incit cele citeva sute 
'■e muncitori angajați să aibă 
cele mai bune condiții de lucru. 
Pentru ce era necesară o aseme
nea unitate industrială, care pro
duce milioane de metri pătrați 
de țesături pe an ? Noua unitate 
este legată de dezvoltarea in
dustriei noastre constructoare de 
mobilă; ea furnizează marilor 
combinate cantitățile de stofe de 
mobilă necesare, excedentul fiind 
destinat exportului.

Am vizitat țesătoria, apoi vop- 
sitoria și. In sfîrșit, secția de 
ambalare a produselor, unde su

tă să ia drumul prelucrării In 
marile combinate. Ne vom rein- 
tîlni cu ele, intr-o altă formă, le 
vom recunoaște împodobind ca
napelele, fotoliile, studiourile, 
toate articolele de mobilier care 
pătrund pretutindeni in cămine
le noastre.

De aici, peste cițiva pași o 
altă fabrică, incă și mai nouă 
„Tricomelana". Abia a intrat in 
funcțiune, unele mașini fiind incă 
in curs de montare in secțiile 
noi. Este o fabrică de tricotaje, 
unde se produc citeva sute de 
tipuri de articole de îmbrăcămin
te pentru femei, copil, bărbați. 
Mașinile de tricotat provin din 
import, reprezeniînd cele mai 
moderne utilaje de acest feL 
Materia primă, firele și fibrele 
sintetice imitînd lina provin de la 
Săvinești. Citeva sute de mun
citoare, în majoritate tinere, lu
crează cu îndemînare la noile 
mașini, realizînd produse de o 
rară frumusețe, care sint încă de 
pe acum solicitate peste hotare, 
in Anglia șl Franța, Suedia și 
U.R.S.S. și altele. In birourile de 
creație ale fabricii, specialiștii 
făuresc noi modele, care să sa
tisfacă cerințele de gust și cali
tate ale cumpărătorilor din țară 
și din străinătate.

Ultima fabrică pe care am vi-

cele mai moderne condiții, la 
mașini automatizate, care funcți
onează fără ca omul să le a- 
tingă. Materia primă este româ
nească — masele plastice de la 
Onești și Săvinești.

Ca și in celelate iabrici, aid 
domnește ordinea, modernitatea, 
curățenia de farmacie. Materia 
primă circulă prin conducte 
pneumatice de la mașină la ma
șină, iiind prelucrată după o teh
nologie simplă și de inaltă pro
ductivitate.

Rezultatul ?... Milioane și mili
oane de nasturi de cele mai va
riate forme, culori și dimensiuni, 
care sint ambalați în cutii și ex- 
pediați pretutindeni unde indus
tria confecțiilor sau comerțul o 
cere.

Trei fabrici, trei unități moder
ne de producție, trei noi cetăți 
ale muncii, care au îmbogățit de 
curind Capitala. Cine sint mun
citorii șl muncitoarele ? Majori
tatea, locatari al noului cartier 
Drumul Taberei, iar pentru ei dru
mul de acasă pină la locul de 
muncă înseamnă cițiva pași.

...Cîțiva pași care măsoară 
insa distanța dintre vechea ce
tate a lui Bucur și Bucureștiul 
acestor ani.

PAUL ANGHEL

lurile de stofe, intr-o gamă va
riată de motive și culori, așteap-

Să ne trăiești, nou București !
Foto : GH. VINȚILA

Deasupra Lespezi
lor, nu departe de T’E'fTPRTTk A
cabana „Dochia", se hUiVUlOiUA
află o piatră de
statura unui om ți
alte vreo zece mai mici, așezate împrejur.

Din generajie în generajie, prin viu 
grai, oamenii din părjile locului ne-au 
lăsat moștenire și au poetizat o minu
nată legendă despre aceste pietre.

Se spunea că Dochia, frumoasa fiică 
a lui Decebal, fiind urmăr'tâ de însuși 
împăratul Traian, s-a suit pe muntele 
Ceahlău sau Pion, cum i se spunea mai 
înainte, spre a nu cădea în captivi ale. 
Aici, un bătrîn păstor dac i-a dăruit 
zece oi, un fluier și straie ciobănești, 
împăratul Traian o dorea pe fată cu 
orice pref și iscoadele lui dibace i-au 
găsit urma.

Fata, „ciobănifa”, era încolfită și nu 
mai avea scăpare. A căzut în genunchi și 
s-a rugat zeilor : „O, zei, nu mă lăsafi 
pierii I Scumpul tării pămînt este înrobit 
de dușmanul trufaș. Ajutafi-mă să nu fiu 
mai prejos vitejiei tatălui meu. Unde

ZiNEI DIN CEAHLĂU
este tatăl meu ? Ajutafi-mă să nu fac 
voia dușmanului".

Atunci, fata s-a ridicat în picioare cu 
chipul spre soare și a început să plîngă. 
Cerul s-a întunecat și de îndată a pornit 
să plouă cu găleata. Prin nori de 
plumb, zeii au slobozit un fulger care a 
prefăcut fata și oile ei, în stane de 
piatră.

Mai tîrziu, oamenii au descaperit-o pe 
Dochia în acea piat.ă și au numit-o Zîna 
Muntelui. Astfel s-a născut legenda zî- 
nei : cînd Zîna Muntelui plînge, peste 
culmile Ceahlăului plouă ; cînd suspină, 
zările încep să tune și să fulgere cutre
murător ; cînd se înseninează, plutește 
peste stîncile Ceahlăului asemenea unei 
stele luminoase și adevărate. Este Zîna 
Muntelui, frumoasa Dochia, fiica vitea
zului Decebal.

NICOLAE NASTA

CARNET DE SCRIITOR

ZVONUR!
DIN
CÎMPIE

1------- i --------'
încercasem într-un rînd să descifrez c« 

anume explică incontestabilul farmec al 
cîmpiei transilvane. Nimic deosebit în 
peisajul, care se înfățișează mai curînd 
molcom, cu treceri cromatice nespectacu- 
Ibase. Pădurile sînt rare, culmile de dea
luri pleșuve. O cîmpie ciudată, de podiș, 
cu șesuri în adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui foarte rare, fîșii înguste, de-a lungul 
unor văi capricioase. Dar, din copilărie și 
din frecventele mele întîlniri cu cîmpia 
au izbucnit de-odată cărările oilor. în
curcate pe clinurile dealurilor cu iarbă 
arsă din Fărăgău și Rîciu. Se prezintă 
ochilor încurcate, împletite ca un ghem cu 
firul pentru totdeauna încîlcit

Mi-am reamintit recent de Rîciu, pri
mind după multă vreme, cîteva știri și 
plănuind o călătorie apropiată in sate.e 
cîmpiei și mai ales în vestita așezare ia 
încrucișare de drumuri care se numește 
Rîciu. E vorba de drumuri de cîmpie care 
se înnoadă în comună, venind din patru 
părți. Aici se țineau vestitele tirgui i de 
cereale, cornute, porci, produse casnice și 
meșteșugărie simplă, iar în vederea fixă
rii lui ca și a altor tîrguri se tipăreau ca
lendare. Cine nu-și amintește de aceste 
întîlniri periodice, de mulțimea și feluri
mea căruțelor, carelor încărcate cu saci, 
lăzi, oale, de curgerea lentă, fără capăt 
a femeilor, copiilor, bărbaților spie tîrg. 
Nimic mai pestriț, mai captivant Erau și 
distracții, erau și cîrciumi, aldămașuri, 
turte dulci, haine de-a gata, valuri de pîri- 
ză, stambă, movile de pepeni, erau de toa
te în aceste tîrguri, care dezmorțeau mo
notona cîmpie, înviorau peisaje și se în
șirau apoi în amintire. Așa-1 țineam min
te Rîciul, iar aici recunosc că am între
buințat „cărările oilor" și tîrgui vestit în 
toată cîmpia într-o carte scrisă ma, de 
mult, cum am folosit și cele afiate de la o 
veche cunoștinjă a mea, mare agricultor, 
dar și destoinic om al școlii, învățătorul 
Burghelea La vremea aceea Riciul nu 
avea încă ingineri agronomi și nomencla
torul profesiilor intelectuale se prezenta 
mai mult decîț precar.

Iată de ce am luat hotărîrea să fac un 
drum prin satele cîmpiei și desigur am 
să-1 fac. Vești am primit și primesc. Sint 
vești nu numai îmbucurătoare, nu cu
prind numai informații despre școlariza
re, asistență medicală, ameliorări de na
tură edilitară, presărate cu cifre elocven
te, ele însele grăitoare, ele sînt firește și 
se potrivesc tuturor așezărilor rurale pe 
care eu le cunosc de foarte multă vreme, 
mai bine zis, dintotdeauna. Răsună un
deva în aceste știri zvonul cunoscut, des
cifrat pe întreg cuprinsul patriei. Mă gîn- 
desc uneori de ce s-a scris, de ce scriem 
atît de puțin despre cîmpia aceasta ai că
rei farmec se descoperă lent, prevenitor, 
pe tăcute, cu atît mai definitiv, cucerin- 
du-te. Nu prefacerile spectaculoase mă 
atrag, ci acelea adînci, hotărîtoare modi
ficări intime, de structură, în minți. în 
inimi, în felul de trai Pe inginerul coope
rativei îl cheamă, dacă nu mă înșel, Ma
rian. Cooperativa agricolă enunță și in 
acest an — și se știe că n-a fost un an li
niștit, obișnuit, că și acolo a bîntuit seceta 
și curgerea norilor pe cer a fost urmărită 
cu speranță — enunță zic cifre, eu le-aș 
spune de necrezut dacă le leg de cele știu
te de mine. La grîu, sector zootehnic, 
plante tehnice, porumb, rezultate net su
perioare. Nu cifrele m-au bucurat în pri
mul rînd ci altceva și acel altceva l-aș 
numi concepție și organizare, exactă pre
viziune, precisă evaluare a forțelor crea
toare de bunuri materiale și spirituale. 
Apoi o cunoaștere a pămînturilor, a ca
lităților și scăderilor sale, pos.bihtatea 
îmblînzirii coastelor de deal și a descîl- 
cirii cărărilor oilor, a utilizării experien
ței, tradiției în toate sectoarele, conjugate 
cu ceea ce au dobîndit țăranii cooperatori 
în deceniile ultime, în cunoștințe ș> zestre 
tehnică. Mi-am dat seama că mă aflu în 
fața unei comune mari, cu aspecte com
plexe de viață dezvoltată uimitor în ul
timii ani și, mai ales, cu perspective se
ducătoare de evoluție în viitor. Micromo
nografia pe care mi-am propus-o mi-o voi 
duce-o la capăt căci pentru satele cîmpiei 
Transilvaniei, de veche tradiție, cu ferme
cătoare valori folclorice, cu oameni minu
nați și locuri pentru mine cel puțin de 
neuitat, merită să o realizăm.
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Nava lunară s-a înapoiat 
pe Pămînt

De mii și mii <le ani. omul pri
vește cu îngîndurarc cerul presărat 
cu puzderia stelelor și caută să-i 
descifreze tainele. Astronomii, astro
fizicienii și cosnionauții nc au fur
nizat și continuă să ne furnizeze 
date noi despre spațiul cosmic. Știm 
astăzi mai multe lucruri despre 

compoziția aștrilor, despre depărtă
rile la care se află, despre legile 
care le guvernează mișcarea și e- 
xistența. Totuși, ceea ce știm pinâ 
acum se bazează pe observații fă
cute de la distanță, cu diferite a- 
parate. Oricît ar fi însă de perfec
ționat un aparat, el nu poate înlo
cui observația concretă. l>c aceea, 
este firească strădania omenirii de a 
căuta să obțină date despre diferite 
corpuri cerești la fața locului.

Și, întrucît Luna este ce! mai a- 
propiat corp ceresc de planeta 
noastră, atenția oamenilor de ști
ință s-a concentrat, în ultimii ani, 
în direcția construirii unor nave 
cosmice capabile să transporte oa- 
mtni pe satelitul nostru natural, li
nele succese au și fost dobîndite pe 
acest drum. Din 14 septembrie 1959. 
cind racheta cosmică sovietică „Lu- 
na-2 • a atins suprafața Lunii, și 
piuă astăzi, pe astrul nopții au co
borî! mai multe stații lunare sovie
tice și americane. Altele au încon
jurat Luna, fotografiind-o din toate 
părțile și transmițînd pe Pămînt a- 
ccste fotografii. Solul lunar a fost 
studiat cu multă precizie. Totuși, 
pină acum, nici un om n a pus încă 
piciorul pe Lună. Problemele teh
nice pe care le ridică un aseme
nea zbor sînt mu'.te și complexe. 
Dacă linele dintre ele au fost, deja, 
rezolvate, mai rămin încă în stu
diu destule probleme, importante 
printre care și problema readucerii 
cosmonauților pe Pămînt.

lată însă că in aceste zile, o știre 
ne anunță că oamenii de știință 
sovietici sînt pe cule de a rezolva 
și această problemă deosehit de di
ficilă. Intr-adevăr, după un zbor de 
șapte zile pe traseul Pămînt Lună- 
Pămînt. stația cosmică automată so
vietică „Zond-5" s-a reîntors pe 
Pămînt. Pentru prima oară în lu
me, un aparat cosmic a înconjurat 
Luna și, l-a comenzile date de pe 
Pămînt s-a reîntors pe planeta noas
tră. amerizînd in Oceanul Indian, 
înlr o regiune dinainte stabilită. 
Stația casnică „Zond-5". care a adus 
cu ea o mare cantitate de infor

mații științifice, a fost recuperată 
de către o navă sovietică de cerce
tări și salvare.

Succesul oamenilor de știință so
vietici este recunoscut în lumea în
treagă. Reușita experienței „Zond-5" 
este cea mai importantă dovadă a 
măiestriei in domeniul spațial, de
monstrată pînă în prezent în vreo 
țară — a declarat, recent, James 
Webb fost director al Administra
ției naționale pentru problemele a- 
eronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic din S.U.A. (N.A.S.A.) Subli
niind că aceasta este ,,o realizare ui
mitoare și extrem de importantă", 
Webb a arătat că „ea depășește ca 
importanță aterizarea primului labo
rator cu instrumente în Lună*.

Această realizare științifică des
chide noi perspective pentru cerce
tarea, în continuare, a spațiului cos
mic și apropie cu mult momentul 
cînd omul va coborî pe Lună, reali- 
zîndu-se astfel unul din visele mile
nare ale omului de a ajunge pe alte 
corpuri cerești.

S. LAZAR

Printre bolite cele 
mai răspîndite în lume 
se numără și apendicita, 
adică acea inflamație a 
capătului de maț lung 
de 6—10 cm., de grosi
mea unui creion și așe
zat în partea dreaptă a 
pîntecelui. El atîrnă de 
începutul intestinului 
gros și este fixat in a- 
propierea locului de des
chidere a intestinului 
subțire. Natura a înzes
trat acest minuscul or
gan, asemănător ca 
structură și funcțiune 
cu amigdalele. cu pu
teri de apărare a orga
nismului contra micro
bilor aflați în inteslin 
sau în alte locuri din 
abdomen. Dar în lupta 
sa contra microbilor — 
dacă aceștia sînt în nu
măr mare și nu acțio
năm imediat cu antibio
tice — apendicele se in
flamează, se umflă și 
dacă nu-1 operăm, se 
sparge golindu-și conți
nutul in abdomen. în 
acest caz, foița care aco
peră organele abdomi
nale — peritoneul — se 
inflamează și dă o altă 
boală, destul de gravă.

Sfatul medicului

ATENȚIE 
LA APENDICITĂ!

Vas francez de Sevres din secolul al 
19-lea, expus la Muzeul din Craiova

Știați
că...

...ghețarii ocupă 16 mi
lioane de kilometri pătrați 
din suprafața Pămîntului, 
adică 11 la sută din supra
fața tota'ă a uscatului ?

...în Franța s-a fabricat 
un nou tip de sticlă a 
cărei transparență crește 
la întuneric și scade în 
contact cu rasele ultra
violete ?

...în Congo (Kinshasa), 
la o populație de 15 mili
oane de oameni nu există, 
ca urmare a îndelungatei 
ocupații colonialiste, de- 
cît 145 medici congolezi ?

...primul baraj pe flu
viul Nil d'n Egipt a fost 
construit acum 5 000 de 
ani ?

...în timpul fluxului, 
apa din golful Fundy, si
tuat intre Canada și Sta
tele Unite ale Americii, 
se ridică la o înălțime de 
1S,5 metri ?

numită peritonită. Ne
tratată, peritonita se 
poate complica ajungîn- 
du-se ’a vărsarea infec
ției în sînge. Uneori, 
cîte un apendice lung și 
inflamat se situează in 
spatele ficatului iritîn- 
du-1 și dînd dureri de 
ficat. Iată de ce trebuie 
ca de la primele semne 
de boală să ne adresăm 
medicului.

Un suferind de apen
dicită acută îl recunoaș
tem ușor, după durerile 
crescînde la mișcare, în 
partea dreaptă și de jos 
a abdomenului. Durerile 
se întețesc treptat și 
răspund fie în capu.' 
pieptului, fie în piciorul 
drept către bășica udu
lui. Durerea nu permite 
pipăitul pîntecelui care- 
și întărește mușchii (se 
apără) Ca să-și aline 
durerea bolnavul în cri
ză se ghemuiește și își 
îndoaie coapsele pe pîn- 
tece. Acestui semn de 
boală i se mai adaugă 
starea de greață și ba- 
lonarea. Bolnavul varsă 
uneori alimentele mîn- 
ca'e. pulsul său este ac
celerat, iar temperatura 
corpului arată cifre cu
prinse între 37°—38°. 
De obicei aceste semne 
de boală se accentuea ’ă

cind alimenția uo.uavu- 
lui cuprinde vinete to
cate, tocătură și fructe 
cu semințe.

Odată precizată natu
ra apendicuiară a cri
zei, operația trebuie fă
cută de urgență, pen
tru că niciodată nu se 
știe cum se va termina 
o apendicită acută. A 
nu opera o apendicită 
acută, înseamnă a sta 
sub pericolul producerii 
unor grave complicații 
care pot primejdui viata 
bolnavu’ui.

Pînă la venirea medi
cului. Bolnavul va fi 
pus imed’at în repaus 
la pat, iar pe pîntece i 
se va pune o pungă cu 
gheață sau un prosop 
petrecut peste un vas de 
aluminiu cu gheață. Nu 
i se va da nici un fel 
de alimente, ci numai 
puțină apă. Să nu se dea 
nici un fel de purgativ 
bolnavului (pericol de 
perforare apendicuiară), 
să nu i se frece pînte- 
cele, să nu i se dea mân
care și calmante, s t tț:i 
meargă pe jos, ci numii 
cu un veh:cul (mașină, 
căruță) care însă să nu-I 
zdruncine.

Dr. GHEORGIIE 
M. GHEORGHE

■' —■■■■■■ t ■

CURIOZITĂȚI
• în Algeria, în apropiere de Sidi-bel-Abes, 

se alia un lac mic a cărui apă nu este folosită 
pentru băut sau pentru irigație.

Explicația este că apa lacului e o adevărată 
cerneală, îa ea vărsîndu-se două rîulcte -x~ 
unul conținînd săruri de fier, iar celălalt — 
substanțe tanante. Prin amestecul celor două 
ape se obține cerneala. în el nu trăiește nici 
o vietate.

® Mexicanul Antonio Juarez, în vîrstă de 
55 de ani, reprezintă un adevărat fenomen 
din punct de vedere medical. El este capabil 
să-și concentreze atenția simultan în două di
recții. Astfel, el poate scrie concomitent cu 
ambele mîini texte diferite sau desena două 
desene diferite. în plus, poate să vorbească în 
același timp în limba spaniolă și să scrie un 
text complicat în limba engleză.

■ N©OTĂT0 FILATELIC a
I’rinlrc ciudățeniile pe care ni le 

oferă, adesea, natura, se înscrie și 
aceea ce dăinuie de mai multe de
cenii nu departe de orașul Memfis 
din Republica Arabă Unită.

Despre ce este vorba ? Lingă lo
calitatea amintită se află mormîntu) 
lui Sidi el Tari denumit și „Zeul 
păsărilor”, un sihastru egiptean care 
timp de peste 70 de ani a făcut tot 
ce i-a stat în putință ca. în singu
rătatea lui, să asigure unui mare nu
măr de păsări adăpost și hrană. Sidi 
el Tari a murit în anul 1880. De a- 
tunci, la începutul fiecărei veri vin 
la mormîntu] său mulțime mare de 
păsări de tot felul al căror număr, 
după cum afirmă martorii oculari, 
e alît de mare îneît întunecă cerul.

învățații egipteni care se ocupă cu 
studiul vieții păsărilor (ornitologii) 
studiază de mai mulți ani acest fe
nomen fără a-i găsi însă o explica
ție plauzibilă. Unii afirmă cu toată 
seriozitatea că păsările se adună aici 
înlr-un fel de „parlament" în care 
au loc „discuții" aprinse între dife
rite specii de înaripate, se fac ..ale
geri" și se stabilește componența 
„guvernului" pentru anul în curs.

Sfîrșitul „sesiunii parlamentare" 
se încheie cu un concert dat de zeci 
de mii de păsări, după care ele se 
rotesc mai mult timp deasupra mor
măitului binefăcătorului lor, înde- 
părlîndu-se apoi în zbor spre locu
rile de unde au venit. Înainte ca ul
timele păsări să părăsească, însă, 
locul unde se af’.ă mormîntul lui 
Sidi el Tari, fiecare specie lasă de 
gardă cîte un reprezentant, care ră- 
tnîne acolo timp de un an.

Mărcile poștale cu tematica pic
turi se bucură, în ultima vreme, de 
o mare popularitate printre filate- 
liști. Pe lîngă frumusețea lor. pic
turile în filatelie contribuie și la e- 
ducarea estetică a colecționarilor ca 
și a marelui public.

Noua emisiune ..Reproduceri de 
artă II" are ca subiect tablouri cele
bre din galeriile Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste România și 
de la Muzeul Brukenthal d;n S:b u 
Ea este formată din 6 valori : 10. 20, 
35 și 60 bani, 1,75 și 3 lei

Două mărci (valorile de 10 și 20 
bani) vor reproduce tablouri aparți- 
nînd cunoscuților pictori români Gh. 
Tattarescu (1820—1894) și Theodo-

rescu-Sion (1882—1939). Este vorba 
de tabloul Iui Gh Tattarescu ..Deș
teptarea României" inspirat din 
marile mișcări sociale ale anului re
voluționar 1848 și pictura ..Compozi
ție" a lui Theodorescu-Sion.

Cele alte valori (35 și 60 bani. 1,75 
și 3 lei) reproduc tablouri reprezen
tative ale unor cunoscuți artiști a- 
parținînd vestitei școli flamande de 
pictură. Este vorba de Jan vai 
Bylert (1603—1671), Lamberto Sus- 
tris (1515—1568), fost elev al cele
brului Tizian. Jacob Jordaens 
(1593—1678) reprezentant al orien
tării democratice a școlii flamande 
și Hendrik van Balen (157,’.—1632).

I. CAMIL



In Mila de comand! a termocentralei d.n Luduș.

LIBRETUL DE MOMII
CU CÎȘTIGURI ®
ÎN MATERIALE |
BE CONSTRUCT E ®

Vorbe din popor 
și tî Ic uri le lor

„A minca papară...“
într-o notă anterioară, apărută la aceas

tă rubrică, menționam că unele dintre ex
presiile populare existente în limba noas
tră au fost create pornindu-se de la fap
tul că, în trecut, hrana de fiecare zi a a- 
mului nevoiaș era mălaiul pregătit într-un 
fel sau altul. „Vorba“ a o pune de mămă
ligă concentrează în ea — arătam cu acel 
prilej — pe de o parte, resentimentul față 
de o realitate cc rcretă, pe de alta, obser
vata că o asemenea stare de lucruri se 
potrivește, în ordinea aspectelor morale 
ale vieții, cu ceea ce simte cineva cînd 
are de suportat efectele unei pățanii ne- 
p’ăcute.

Din același izvor al lumii materiale se 
va fi născut și expresia a mînca papară 
folosită, de obicei, în legătură cu cineva 
care a pățit-o sau a fost ocărit strașnic.

înțelesul cu care este întrebuințată a- 
coastă ..vorbă" ne apare pe daplin lămurit 
dacă avem în vedere ce reprezenta papara 
în hrana oamenilor din popor : era un fel 
de mîncare preparată din felii de mălai o- 
părite cu apă fiartă.

Este de la sine înțeles că o asemenea 
mîncare se chema, cu drept envînt. hrana 
omului sărac. A mînca papară nu putea fi. 
așadar, un lucru de invidiat. De aici, s-a 
putut dezvolta sensul cu care expresia cir
culă astăzi și a cărui ilustrare o aflăm, 
deseori. în vorbirea curentă, ca și în multe 
din paginile literare ale scriitorilor noștri.

De pildă, un personaj din teatrul lui Va- 
sile Alecsandri, zice la un moment dat „A- 
leargă iute ca să nu mănîncî papară de A- 
nnl Non“. iar Ion Creangă ne istorisește în 
Amintiri din copilărie cum : ..Cu toată stă
ruința lui Moș Fotea și a lui bădița Vasife, 
Smără'ndița a mîncat papară...”

N. MIHAESCU

CE SĂ <T IIirHM 0 CE SĂ (I II HUM
Dintre lucrările de popularizare, apărute recent în Editura 

Științifică, vă recomandăm :

PLANETELE
GIGANT

In noua sa lucrare, apărută in colecția „Ori- 
tonturi“, dr. docent V. Nadolschi descrie pla
netele gigant : Jupiter, Saturn, Uranus, Nep- 
tun — corpuri mari și reci aflate la depărtări 
de sute de milioane de kilometri de Soare și 
care prezintă incă pentru omul noii ere cos
mice numeroase semne de întrebare

Sînt trecute in revistă principalele cunoș
tințe acumulate de omenire pînă in prezent 
referitoare la aceste planete, înainte ca o 
navă cosmică să fotografieze și să studieze 
de aproape vreuna din ele. Autorul arată că 
viitorul deceniu va aduce, fără îndoială, pri
mele imagini luate din proxima vecinătate a 
uriașului sistem solar.

Scrisă pe înțelesul maselor largi de cititori 
lucrarea se va bucura de o bună primire din 
partea publicului cititor.

Transplantarea de țesuturi și organe ia în 
zilele noastre o amploare din ce în ce 
mai mare. Bina în prezent s-au făcut pes
te 1 300 de transplantări de rinichi, 43 de 
transplantări de inimă și cîteva transplan
tări de plămîni, ficat etc. In această situa
ție se ridică, tot mai acut, problema găsi
rii unui donator corespunzător de Ia care 
să se poată lua organele respective nece
sare a fi transplantate la un alt organism. 
Lucrul nu e, desigur, ușor. De aceea, oa
menii de știință caută să soluționeze a- 
ceastă problemă prin crearea unor organe 
artificiale.

Be această linie se înscrie și recenta rea
lizare a unei firme americane care a rcu-

INIMĂ DE CAUCIUC
șit să pună la punct prototipul unei inimi 
de cauciuc, de mărimea unei inimi natura
le. O asemenea inimă poate pompa in or
ganism o cantitate de singe chiar mai mare 
decit cea necesară pentru buna funcționare 
a corpului omenesc.

Există insă și o serie de dificultăți dintre 
care prima constă în faptul că această ini
mă este pusă in mișcare de un compresor 
de aer mult mai mare decit însăși inima. 
Aceasta înseamnă că, dacă inima de cau
ciuc poate li plasată in locul celei naturale, 
compresorul care o pune in mișcare nu 
poate fi implantat în corpul omenesc. De 
asemenea, cauciucul din care este confec
ționată inima actuală, mai este incă res
pins de organismul uman. Se impune deci 
găsirea unui cauciuc inert care să fie ac
ceptat de organism.

ElecVrotehnicienii au declarat că este po
sibilă construirea unui motor destul de mic 
și cu activitate destul de îndelungată care 
să pună în mișcare inima confecfonată 
din cauciuc. De asemenea, oamenii de ști
ință continuă studiile pentru a descoperi 
un astfel de cauciuc care să nu fie respins 
de corpul omenesc.

Cînd se vor realiza aceste lucruri, înlo
cuirea unei inimi bolnave cu una de cau
ciuc va dexeni o realitate. Și, eforturile ce 
se fac în această direcție cit și succesele 
obținute pînă acum stau mărturie că nu 
sintem prea departe de această zi.

S. L.

GEOGRAFIA

Casa de Economii și Consemna'iuni pune 'a dispozi
ția cetățenilor care doresc su-și păstreze economiile 
bănești personale in siguranță și cu foloase materiale 
pentru ei, instrumente de economisire variate.

în funcție de instrumentul pe care și-l aleg în scopul 
păstrării la C.E.C. a economiilor bănești personale, de
punătorii beneficiază de importante avantaje : dobinzi, 
cîștiguri în bani, cîștiguri in autoturisme, in diferite 
alte obiecte etc.

De curînd, la aceste avantaje s-a adăugat încă unul i 
cîștiguri.'e în materiale de construcție, de care vor be
neficia titularii noului LIBRET DE ECONOMII CU 
CÎȘTIGURI IN MATERIALE DE COSTRUCTIE.

Cu ajutorul acestui libret, depunătorii de la sale și 
coi din orașele în care nu se construiesc locuințe pro
prietate personală cu sprijinul statului, care economi
sesc la C.E.C. în vederea slrîngerii sumelor necesare 
construirii de locuințe, iși pot realiza această dorință 
într-o perioadă mai scurtă

Pentru stimele depuse pe ’ibretele de economii cu 
cîștiguri în materiale d? construcție. Casa de Economii 
și Consemnațiuni acordă depunătorilor cîștiguri în ma
terialele necesare co:istrtlirii de locuințe proprietate 
personală. Cîștigurile se acordă prin trageri la sorți 
trimestriale.

Conform llotăririi Consiliului de Miniștri prin care 
a fost introdus libretul. Iitnlari’or libretelor ieșite ciș- 
tigutoare la tragerile la sorți, li se asigură cu prioritate 
nri'orialele de construcție cîștigate.

Titularii libretelor de economii cu cîștiguri in ma
teriale de construcție beneficiază ca și titularii celor- 
’alt.e instrumente de economisire și de următoarele 
drepturi și avantaje generale ale păstrării economiilor 
bănești la C.E.C. : dreptul de a dispune după cum cred 
d? cuv ință de sumele depuse, unitățile C.E.C. fiind o- 
bligale a le restitui imediat la cerere; dreptul de a 
împuternici și alte p rsoane să dispună de sumele păs
trate pe libret; pâs’rarea seeretu’ui privind numele 
depunătorului și operațiunile efectuate ; garanția sta
tului asupra sumelor depuse, a dobînzilor și a ei.știgu- 
i lor obținute, ele puțind fi restituite și achitate ori- 
cînd ; scutirea do orice impozite și taxe a sumelor de
puse, dobînzilor și ci.știgurilor.

DE LA I OCTOMBRIE 1968, POPULAȚIA 
VA AVEA LA DISPOZIȚIE UN NOU INSTRU

MENT DE ECONOMISIRE

SOLURILOR ROMÂNIEI
In lucrare sînt abordate problemele : dez

voltarea cercetărilor de sol in țara noastră, 
raportul dintre factorii fizico-geografici și so
lurile țării, tipurile principale de sol ale țării 
cu subdiviziunile lor, învelișul de sol al marilor 
unități de relief ale țării etc. Solurile sînt tra
tate atit ca un component al peisajului geo
grafic, cit și ca mediu de dezvoltare a plante
lor, fiind astfel caracterizate atit în strînsă le
gătură cu complexul factorilor naturali, cit și 
din punct de vedere fizic, chimic, agroproduc- 
tiv și amcliorativ. In încheiere sînt prezentate 
resursele de soluri ale României. Geografia 
solurilor României reprezintă prima lucrare 
amplă de sinteză a numeroaselor cercetări e- 
fectuate de școala română de pedologie gene
tică asupra solurilor țării.

Lucrarea se adresează celor care lucrează 
în domeniul pedologiei, geografiei, geologiei, 
agronomiei și silviculturii.

EM TEKEA ȘI El'ECTl VREA RESTITUIRILOR BE 
LIBRET

L’brc le de economii cu cîștiguri în materiale de 
construcție se emit de fi'ialele și agențiile C.E.C. de 
la sate și din orașele în care nu se construiesc locuințe 
proprietate personală cu sprijinul statului, precum și 
de unitățile poștale din localitățile în care nu funcțio
nează unități proprii ale Casei de Economii și Consem
națiuni. oricărei persoane. Aceste librete, care sînt 
nominale pot fi emise, fie pe numele persoanei care 
efectuează depunerea, fie pe numele altei persoane.

Pe un libret de economii cit cîștiguri în materiale 
d? construcție se face o depunere în numerar in sumă 
fixă de 1 000 de Iei, la emiterea sa.

Sumele depuse pe libretele de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție se restituie de unitățile 
Casei de Economii și Consemnațiuni pricind, la cere
rea titularilor sau a altor persoane împuternicite să 
dispună asupra depunerilor.

Restituirea se poate solicila : unității care e emis li
bretul. celorlalte unități C.E.C. din localitatea în care 
funcționează unitatea emitentă, filialei care ține evi
denta contabilă a libretelor emise de agențiile C E.C, 
și de unitățile poștale.

Acordarea cîștigurilor. Cîștigurile în materiale de 
construcție se acordă dc Casa de Economii și Consem- 
națitmi. așa după cum s-a mai arătat, trimestrial prin 
trageri la sorți. La trageri au dreptul să participe li
bretele de economii ale căror depuneri au fost păstrate 
la C.E.C. în tot cursul trimestrului pentru care se e- 
fectuează tragerea respectivă.

Primele cîștiguri în materiale de construcție vor fi 
acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni la tra
gerea la sorți pentru trimestrul IV a.c.. care va avea 
Ioc în perioada imediat următoare oxpirării trimestru
lui. T.a această tragere la sorți participă toate librete'e 
de economii cu cîștiguri in materiale de construcție 
emise pînă la data de 31 octombrie a.c., inclusiv.

Ca și celelalte instrumente de economisire puse ta 
dispoziția populației de Casa de Economii și Consem
națiuni, noul libret de economii constitui-? un mijloc a- 
vantajos de păstrare a economiilor bănești personale, 
care dă posibilitatea depunătorilor nu numai să-și 
păstreze în siguranță eeonomii'e bănești personale. dar 
să și obțină cîștiguri, constînd în materiale de con
strucție pentru viitoarea lor locuință.



UN CIZMAR ȘIRET
Cînd Ghiță Turturică a fost an

gajat pe postul de contabil șef, toți 
am știut că .,are pe cineva” care 
îl ține în brațe. Nu știu cum l-o fi 
ținut în brațe, dar l-a scăpat toc
mai la noi în C.A.P.

Pentru început. Ghiță a studiat 
specificul muncii și a ajuns la o 
concluzie unică, menită să 
tățcască radical activitatea 
sectoarele de producție ale 
tivei noastre. Concluzia 
pus-o simplu intr-o ședință a consi
liului de

— Mai 
nostru și

Firește
— Muncește, 

și o să o scoți
— Vai. dar
Nu știu zău 

că nici măcar 
are. iși luase 
ceiul să se vaite că nu mai poate 
să răzbească. Și de fapt ce făcea ? 
Venea la sediu pe la ora 10 și 
se așeza la birou. începea să răs
foiască ziarele susținînd că un con
tabil șef are nevoie de nivel poli
tic. Apoi iși trăgea calendarul în 
față și începea să facă diferite în
semnări. Fără îndoială iși nota sar
cinile pentru ziua respectivă. Și so
cotind că a muncit prea mult pleca 
la plimbare prin diferite sectoare 
mai apropiate.

— Ce faci Cristescule ? Ce se mai 
aude ?

Cu această întrebare stereotipă 
îi întrerupea pe toți din muncă. Ni
meni nu-i răspundea. Atunci Ghiță 
simțea nevom să dea un îndemn :

— Așa, lucrează. Foarte bine, 
foarte bine !

Și își deplasa persoana în altă 
parte.

Consiliul de conducere, văzînd că 
Turturică nu are de gînd să miște 
măcar un deget pentru rezolvarea 
problemelor contabilicești, a numit 
un alt om care să facă aceste tre
buri. Acum Ghiță Turturică are o

îmbună- 
in toate 
coopera
și-a ex-

conducere.
trebuie un om la serviciul 
toate o să meargă strună, 
nu i s-a cîntat în strună.

tovarășe Turturică 
la capăt, 
am atîtea pe cap. 
ce o fi avind pe cap 
fire multe de păr nu 
Ghitâ Turturică obi-

singură grijă — să-și încaseze sa
lariul. Leafa-i merge, timpul trece.

Din cînd 
inactivitate 
toare.

— Ce
— Că 

bil șef,
într-o 

făcut bietul de el o astenie. Așa că, 
dacă prin comuna dumneavoastră 
aveți un Ghiță Turturică, tratați-I 
din timp să nu facă vreo astenie.

ANDREI CROITORU

în cînd, obosit de atîta 
se mai plimbă prin sec-

aude Petrescule ?se
o să ne vină un alt conta- 
tovarășe Turturică.
zi din cauza inactivității a

In cunoscuta poveste a lui Ander
sen, croitorul se fâcea că-i face 
haine împăratului, împăratul se fă
cea că le îmbracă, curtenii se fă
ceau că le admiră... mă rog, toată 
lumea era mulțumită.

Nu însă și în povestea noastră din 
Perișora-Ialomița, care pe deasupra 
mai e și autentică. Din cauză că 
aici e vorba de un cizmar și nu de 
un croitor ? Nu. Ci din pricină că în 
timp ce toți localnicii, în calitate de

1

j

— în continuarea programu
lui, solista noastră va interpre
ta un cîntec de leagăn.

Desen de T. PALL

între cooperativa agricolă „Uni
rea" și fabrica de conserve din Fe
tești a avut loc o convorbire tele
fonică de 
adică trei

durata unui meci de box, 
reprize a trei minute.

Repriza I — la 2 septembrie.

Fetești ? Fabrica de con-

agricolă 
de legu-

multe și

— Aha da, ne cunoaștem. Ce mai 
faceți ?

— Eu, bine, dar nu același lucru 
pot spune și despre legume.

— Este aici notat. O să 
după ele, însă deocamdată 
ambalaje.

— Vă dăm noi mijloace 
port.

— Vai, nu vă deranjați.
— Dacă nu vă deranjați 

voastră mai repede să știți că roși
ile o să ajungă bulion.

— Noi nu achiziționăm bulion. 11 
facem singuri.

— Foarte bine dar 
la fabrică, nu aici în

trimitem 
nu avem

de trans-

dumnea-

faceți-1 acolo 
comună.

SI *
-f

UMOR

O MICA
jj ATENȚIE"

— Bună ziua
— Cît de bună ?
Mai în glumă, mai în 

serios, Traian Sandu le 
dădea oamenilor de în
țeles că trebuie să aibă 
grijă și de buzunarul 
lui. Fiind casier la A- 
genția C.E.C. Preutești 
(Constanța), prnsese 
gustul banilor. Pentru 
o muncă răsplătită cu 
salariu, el mai pretindea 
de la cetățeni și o mică 
„atenție", ca să Ie facă 
formele la timp.

Iată însă că i s-a dat 
și o atenție mai mare 
acestui amator de veni
turi ilicite.

Dacă 
Agenția 
el, o să

— Nu 
la noi.

Dacă veți 
tribunal despre el o să 
vi se răspundă :

— Are dosar Ia noi. 
Obișnuit să tot pri

mească, Traian Sandu 
poate fi de astă dată li
niștit. O să i se dea.

veți întreba la 
C.E.C. despre 

vi se
mai

răspundă : 
lucrează

întreba la

— Alo I 
serve ?

— Fabrica la telefon.
— Aici e cooperativa 

„Unirea". Avem 72 tone 
me...

— Foarte bine. La mai 
să le mîncați sănătoși !

— Nu putem să le mîncăm 
tru că le avem contractate cu 
Așa că trimiteți să le

— Ce să ridice ?
— 57 tone de roșii 

de varză.
— E în regulă. Am

ridice.

și 15

notat.

pen- 
voi.

tone

Repriza II — la 4 septembrie.

— Vă salut. Aici tot C.A.I’. „U- 
nirea“.

Repriza III — la 7 septembrie

— Știți, eu sînt C.A.P.
— Știu, am notat: 57 

roșii și 15 tone de varză.
— S-au schimbat. Acum 

tone de varză, că tot stînd, roșiile
s-au făcut... varză, iar cele 15 tone 
de varză s-au făcut roșii, că s-au 
bronzat la soare.

I. ANDREMIR

„Unirea*, 
tone de

avem 57

cllențl, aveau niște Îndatoriri pre
cise (deci aveau ceva de făcut) el, 
Ștefan Ciornei, se făcea numai că 
face. (Mai întîi însă, Anghel Cio- 
banu, președintele cooperativei de 
consum, s-a făcut că nu observă 
antecedentele penale ale lui Ștefan 
Ciornei și l-a angajat gestionar la 
secția de cizmărie).

Practic, cum se petreceau lucru
rile ? Te duceai la cizmărie, făceai 
o comandă, dădeai niște parale ca 
avans, gestionarul se făcea că-ți 
face o chitanță (dar nu o făcea). Pe 
urmă se făcea că-ți repară panto
fii. Dar te purta cu vorba (deci tot 
făcea omul ceva) de cîte ori veneai 
să te interesezi de soarta lor. Dacă 
nu-ți tăia chitanță, îți tăia însă pofta 
de pantofi. Așa au pățit Maria Al- 
bescu. Elena Munteanu, Vasile Că
tălin.

Ion Dobre și Joița Acreca — mai 
norocoși — au primit pantofii, bine
înțeles fără să mai primească bon 
pentru suma achitată la eliberarea 
mărfii.

Totuși, nu se poate spune că 
practica bonierelor îi era total ne
cunoscută lui Ștefan Ciornei. Pri
mise de la centru două chitanțiere, 
unul pentru comenzi și celălalt 
pentru reparații, frumos numerota
te, de-ți era mai mare mila să te 
atingi de ele, dar nu le întrebuința 
decît pentru sume derizorii. Pentru 
clienții care aveau prostul obicei să 
ceară bon, mai avea un al treilea 
chitanțier, tot la fel de frumos nu
merotat, dar care mai avea și ca
litatea că nu era înregistrat nică
ieri. De unde se vede că la chi
tanțe, cizmarul nostru nu lucra chiar 
ca o cizmă.

Hotărît lucru, croitorului lui An
dersen i-a fost mai ușor să se des
curce decît lui Ciornei. Aveau pro
babil oamenii de pe acolo simțul 
umorului mai dezvoltat decît la Pe- 
rișoru. Să vedeți ce-a pățit cizma
rul nostru cu Cecilia Ilie : Coman
dase femeia niște pantofi — a dat 
și 43 de lei acont (cu chitanță). 
După mai bine de două luni, cu o 
promptitudin neobișnuită. Ciornei
i-a trimis la domiciliu, în lipsa ei, o 
pereche de pantofi pe care n-a mai 
cerut decît 46 de lei — deși coman
da valora 143 de lei. Pînă la urmă 
s-a mulțumit, la „mica înțelegere" 
doar cu 36 de lei, că atîția avea Ic. 
ea fata care era acasă. Totuși, deș^ 
pantofii îi veneau ca turnați, Ceci
lia a venit să ceară banii înapoi. 
Dacă nu iar fi cheltuit între timp, 
Ciornei i-ar fi dat paralele : 
„Că ăia nu erau pantofii ei de 
comandă ; că erau niște gioarse pe 
care i le lăsase mai demult ca să 
le coase nițel, că cusutul nu făcea 
nici măcar 6 lei".

Pînă la urmă, după atîtea treburi 
cusute cu ață (cizmărească) albă, 
lui Ciornei i s-a înfundat. Pe cîțiva 
i-a încălțat el — la propriu, pe mulți 
i-a încălțat la figurat, dar cu ocazia 
unei verificări a gestiunii l-au în
călțat alții pe el. Numai președinte
le cooperativei a continuat să se 
opună înlocuirii lui Ciornei, mofi- 
vînd că acesta mai are de terminat 
o serie de comenzi. Pe această 
bază, în ritmul în care lucra sus- 
numitul, probabil că ar fi putut func
ționa ca gestionar pînă la adinei 
bătrînețe. Poate că, tot auzind in 
jurul său despre diferite ustensile 
de cizmărie, președintele a vrut și 
dînsul să fie... șiret.

VLADIMIR PANA

— Un tînăr conduce autocamionul cu mare viteză de la 
T ulcea spre Sulina. Prietena care stă alături de el îi spune :

— Ai putea să nu mergi așa nebunește ! Totul îmi joacă 
în fața ochilor.

— Păi, fă și tu ca mine.
— Cum adică ?
— Închide ochii.
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