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TEATRUL
în plina desfășurare a Finalei 

celui de al cincilea Festival de 
teatru de amatori „I. L. Caragiale", 
publicul bucureștean a putut a- 
plauda spectacole și interpretări 
bune, rămînînd plăcut impresionat 
de participarea unui număr în
semnat de cămine culturale...

Ne vom opri condeiul asupra 
spectacolului dat de căminul cul
tural Vlad Țepeș din județul Ialo
mița și a celui realizat de să- 
țenii-artiști din comuna Livezile, 
județul Bistrifa-Năsăud.

Prezentînd două piese cunoscute 
în viața satului, Cocoșul cu două 
creste (Vlad Țepeș) și Cuiul lui 
Pepelea (Livezile) cele două for
mații artistice de teatru au depășit 
cu mult alte interpretări, prezen- 
tîndu-se in spectacole așa ca și 
cum poveștile le-ar fi trăit aeveo, 
în casa lor, în gospodăria satului.

Pornind de la ideea sănătoasă de 
a nu face teatru ca la oraș, cele 
două colective au căzut de acord 
să joace simplu, natural, curgător 
în atmosfera exactă locului.

Spectacolul Cocoșul cu două 
creste a surprins prin adevărul 
prezentat ca decor, grai și gest, 
captînd de la început atenția pu
blicului prin jocul firesc al fiecărui 
interpret.

_ Faptul că dintre interpreți sînt 
și instructori ai formației de tea
tru și că întreg spectacolul a fost 
pregătit și realizat aproape în fa
milie (sofii Nan și sofii Popa) s-a 
putut asigura o splendidă unitate 
de expresie în toate detaliile ce
rute de spectacol... Rolul, nu ușor, 
al săteanului cooperator în răspăr

Scenă din piesa „Domnișoara 
Nastasia“ prezentată de Tea
trul popular din Plopeni-Pra- 
hova, 
V-lea

FESTIVALUL DE TEATRU
„I. L. CARAGIALE"

SĂTESC
cu unele abuzuri locale, a fost 
acoperit cu energie și putere de 
convingere de Aurel Nedelcu, cel 
în jurul căruia a balansat jocul 
activ al celorlalți interpreți... O in
terpretare pe măsura adevărului 
simțit și exprimat cu hotărîre, a ca
racterizat linia generală a specta
colului viu aplaudat la scena des
chisă... Un detaliu nu lipsit de im
portanță : acest colectiv de teatru 
a împlinit 10 ani de activitate, 
prezentînd 17 piese cu care a ju
cat în fața a sute de spectatori 
din comuna lor șî a celor din județ.'..

Al doilea spectacol pe care-l pre
zentăm cititorilor noștri este Cuiul 
lui Pepelea, în interpretarea vi
guroasă a formației ae teairu din 
comuna Livezile... O comună unde 
„comicăriile" din copilăria inler- 
preților, azi oameni în puterea 
vîrstei, au sădit în inima oamenilor 
dragostea de teatru, dragostea de 
artă.^ Frații Liviu și Nicolae Po
mană — doi dintre interprefii 
piesei — au „teatrul' în sînge, 
moștenit de la tatăl lor, un țăran- 
artist dotat cu harul interpretării 
comice. Ei vorbesc despre rolurile 
lor ca și cum ar povesti care li- 
vodă de mere sau care vie din 
cooperativa lor agricolă de pro
ducție a rodit mai mult. Unul bri
gadier de cîmp, celălalt — munci
tor la brigada de combatere a dă
unătorilor... Mai tînăr, Pepelea, 
este Ion Pîrja, șofer, iubitor al 
teatrului din 1951 de cînd și in-

BARUȚU T. ARGHEZI
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Continuînd neabătut 
politica de industriali
zare socialistă a țării, 
Partidul Comunist Ro
mân a elaborat totodată 
un program complex de 
măsuri pentru dezvolta
rea intensivă și multila
terală a agriculturii 
noastre socialiste — 
sursă importantă de 
creștere a venitului na
țional, ramură care are 
un rol important pentru 
dezvoltarea întregii eco
nomii și ridicarea nive
lului de trai al poporu
lui. în cadrul preocu
părilor pentru asigu
rarea condițiilor obține
rii unei producții ve
getale și animale spo
rite, statul nostru a 
acordat un sprijin per
manent și susținut coo
perativelor agricole de 
producție pe linia meca
nizării și chimizării, ex
tinderii irigațiilor, folo
sirii unor cantități spo
rite de semințe de mare 
productivitate, material 
săditor și animale de

Impunerea veniturilor 
realizate din activități
agricole-în dezbatere

publică
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rasă. Din cele 
92 000 tractoare 
derne ce lucrează 
ogoare, aproape 
deservesc sectorul agri
col cooperatist. în 
meniul irigațiilor 
ajuns aproape la o 
mătate de milion 
hectare amenajate,
care circa 350 000 hec
tare în cooperativele a- 
gricole de producție. In 
prezent, peste 27 000 de 
specialiști aduc o con-

tribuție importantă la 
generalizarea metodelor 
științifice în producția 
agricolă, la valorificarea 
eficientă a bazei teh- 
nico-materială în con
tinuă dezvoltare a agri
culturii noastre socia
liste.

Un sprijin 
țial a fost 
perativelor 
producție 
pe termen

substan- 
acordat coo- 
agricole de 
prin credite 
lung pentru

la finala celui de al 
Festival de teatru 

„I. L. Caragiale^

(Continuare în 
pag. a 3-a)

satisfacerea nevoilor ae 
producție, care 
în perioada 
au însumat 
milioane lei. 
rul acestor 
din mijloace 
cooperativele 
de producție au extins 
în ultimii cinci ani su
prafețele amenajate 
pentru irigații cu peste 
300 000 hectare, au în
ființat plantații viticole 
pe 72 000 hectare și 
pomicole pe 60 000 hec
tare ; au construit sere 
și solarii pe aproape 
1 300 ha., au executat 
circa 36 000 obiective de 
construcții agrozooteh
nice, au sporit efecti
vele de animale și au 
introdus electrificarea,

numai 
1963—1968 
peste 4,2 
Cu ajuto- 

credite și 
proprii, 
agricole
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Mișcarea corală din 
satele noastre are o fru
moasă și bogată tradi
ție. Corul, exceptînd 
echipa de dansuri, este 
poate cea mai veche 
formație artistică din 
așezările rurale și a ocu
pat întotdeauna un Ioc 
însemnat în viața spiri
tuală a satelor. Forma
ția de cor oferă țărani
lor posibilități deosebite 
pentru a-și dezvolta 
sensibilitatea muzicală și 
a-și satisface aspirațiile 
spre frumos.

Multe coruri sătești au 
un trecut îndelungat, o 
adevărată 
ultimii ani 
sărbătorit
chiar 100 de ani de la 
înființare, de slujire a 
artei amatoare, de răs- 
pîndire a frumuseților 
cîntecului.

Satul a apreciat și 
stimat dintotdeauna pe 
dascălii care se dăruiau 
și activității culturale. 
Am întîlnit în multe 
monografii nume de în
vățători amintiți pentru 
faptul că au organizat și 
condus vreme îndelun
gată corul din sat. Dar 
nu numai dirijorul și 
coriștii erau stimați de 
oamenii din sat. In mul
te sate, pentru a cînta 
în cor se cerea pe vre
muri, nu numai o voce 
bună, un auz bun, ci și 
o conduită demnă, o 
purtare ireproșabilă. Bă- 
trînii din comuna Cojoc- 
na, județul Cluj, poves
tesc și azi ce lucru mare 
era pe vremuri să cînți în 
corul satului, la ce exa
minare atentă era su
pus cel ce voia să intre 
în formație.

In anii de după elibe
rare, mișcarea corală din 
satele noastre ca și în
treaga activitate cultu- 
ral-artistică a luat o am
ploare necunoscută îna
inte 
s-au

vreme. Corurile 
dezvoltat nu numai

numeric ci și din punct 
de vedere al măiestriei 
artistice de interpreta
re. Alături de formații 
cu un vechi renume, ca 
bunăoară cele din Chi- 
zătău, Săliște, Poiana, 
Domnești ș.a. s-au ridi
cat și afirmat în mișca
rea artistică de amatori, 
pe scenele concursuri
lor republicane, multe 
coruri tinere.

In ultima vreme însă, 
în multe localități, co
ruri bune și apreciate 
cîndva nu mai răspund 
la apel. In alte locuri 
formația corală a fost în
locuită de grupul vocal. 
Nu pledăm pentru cifre 
mari, nu subapreciem 
importanța și valoarea 
artistică a grupului vo
cal. Nimănui nu-i pare 
rău de acele formații 
slabe, neviabile, fără 
posibilități artistice care 
se înjghebau de obicei 
numai pentru a se în
scrie cifre mari intr-un 
raport, sau se încropeau 
în ajunul vreunui con
curs.

Poate nu sînt condiții 
in fiecare sat pentru a 
se organiza o activitate 
corală la nivelul exigen
țelor și pretențiilor de 
azi. Dar posibilitatea 
unirii forțelor artistice 
corale în vederea reali
zării unei formații pu
ternice și reprezentati
ve pe comună există in 
foarte multe localități, 
mai ales după reorgani
zarea administrativ-teri- 
torială a țării.

îmi aduc aminte de 
corul din Ceanu-Mare, 
județul Cluj, un cor 
mare și puternic, con
dus de profesorul de 
muzică Ion Botezan, în 
care cîntau săteni din 
șapte cătune ale comu
nei

Corurile sătești ar 
putea fi ajutate mai sub
stanțial și de către spe
cialiști, de compozitori

și dirijori. Succesc-le 
unor coruri din județul 
Bistrița-Năsăud au la 
bază tocmai un aseme
nea ajutor dat de com
pozitorul Tudor Jarda 
din Cluj, iar frumoase
le rezultate obținute la 
ultimul concurs de co
rul din Putna care a în- 
eîntat pur și simplu au
ditoriul se datoresc in 
bună măsură sprijinului 
acordat vreme îndelun
gată acestei formații de 
către compozitorul Radu 
Palade.

Sînt multe posibilități 
de stimulare și înviora
re a activității corale 
de Ia sate. Nu de mult, 
aflindu-mă in județul 
Bistrița-Năsăud, am pu
tut urmări interesul și 
pregătirea unor forma
ții pentru o reuniune 
corală din Năsăud, reu
niune la care urma să 
participe circa 12 coruri 
din comunele Feldru, 
Nepos, Lechința, Petru 
Rareș ș.a. Pentru aceas
tă manifestare, o ini
țiativă demnă de toată 
lauda a Comitetului ju
dețean de cultură și 
artă și a Casei de crea
ție populară — corurile 
pregăteau să interpre
teze cele mai frumoase 
cîntece.

Ne aflăm în sezonul 
de iarnă, perioada unei 
bogate activități cultu
rale la sate. Ar fi bine 
dacă printre măsurile 
luate pentru îmbunătă
țirea activității artistice 
>-ar acorda atenția cuve
nită înviorării și dezvol
tării activității corale.

I. RADU

sătesc
(Urmare din pag. 1)
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FILMUL LA SATE

A. _ ____ _

PÎNĂ CÎND ?
Organizat an de an, în perioada de iarnă, Festiva

lul filmului la sate prilejuiește cinematografelor din 
așezările rurale inițierea unor manifestări de am
ploare pentru toate categoriile de spectatori. Multe 
cinematografe, folosind experiența anilor precedenți, 
înregistrează o vădită creștere calitativă a activității 
lor cu filmul.

In ultima drumeție pe care am făcut-o în județul 
Dolj, ne-am abătut și prin comuna Giurgița. Am dis
cutat cu cîțiva săteni de aici despre cinematograful 
lor, despre filmele pe care le vizionează și, din spu
sele lor, am desprins faptul îmbucurător că, de mai 
bine de jumătate de an, lucrurile au luat o întorsă
tură bună. întorsătura (cuvînt folosit chiar de dînșii) 
constă în îmbunătățirea condițiilor de vizionare, în 
însoțirea filmelor de prezentări și discuții, precum și 
de alte manifestări deosebit de interesante și utile. 
Bunăoară, simpozionul despre „Filmul românesc." 
(organizat în luna august) a atras numeroși săteni, iar 
concursul „Cine știe cîștigă" i-a răsplătit pe cei mai 
buni prieteni ai filmului cu premii în cărți și abona
mente pe timp de o lună la toate spectacolele.

Pentru actualul Festival al filmului sînt prevăzute 
acțiuni și mai variate. Am reținut doar cîteva : discu
țiile intitulate „De la scenariu la film", „Eroi din fil
me — modele vii de viață", înființarea unui cerc al 
cinefililor și un nou concurs. în astfel de condiții este 
și firesc ca sala cinematografului să fie de fiecare 
dată arhiplină, în Giurgița să fie atîția prieteni ai 
filmului.

Am întîlnit însă, și-n județul Dolj, șî-n alte locuri, 
cinematografe care organizează foarte puține mani
festări, în majoritatea cazurilor improvizate și ane
mice în conținut. Amintesc aci, din memorie, cinema
tografele din comunele : Ghercești (Ialomița), Băr- 
cănești (Prahova) și Silistraru (Brăila) care oferă 
spectatorilor doar filme și prezentări primite de la 
centru. Nici directorii de cămine din aceste comune, 
nici intelectualii nu acordă atenția cuvenită muncii 
cu filmul, lăsînd totul în seama operatorilor. Se știe 
că această activitate este complexă și că eficiența ei 
depinde de inițiativa, dăruirea și participarea masivă 
a tuturor forțelor locale, că filmul are o deosebită 
importanță în viața cultural-spirituală a satului. Și 
totuși în unele comune activitatea cu filmul este vi
tregită, este ținută undeva printre alte probleme la 
fel de uitate și neglijate. Pînă cînd ?

O. MAREȘ

F

Mancaș din Bicaz-Alexandrina
Neamț în rolul Vitoriei Lipan din 

„Baltagul"

terpretează diverse roluri... Ro
lurile feminine : Ioana Tirja și E- 
milia Salos, cu activitatea împăr
țită cu entuziasm între munca în 
cadrul C.A.P., familie și echipa de 
teatru...

Nu-i o excepție echipa de teatrul 
în comunâ mai există o fanfară, 
un cor, o echipă de dansuri, o 
orchestră populară și de muzică 
ușoară și... un muzeu sătesc de 
unde a fost întocmit decorul na
tural al piesei jucate.

— Noi, bărbații, sînrem din 
echipa de pompieri. Toată echipa 
e înscrisă la activități culturale... 
Sîntem 20 I...

— Eu sînt șofer pe autopompă 1
— se destăinuește „Pepelea*... Nu 
ne dăm in lături de la nici o 
greutate... Cînd jucăm, sala cămi
nului e plină !

Frumoasă atmosferă sătească I
După spectacolul viu aplaudat 

și însoțit de strigări de felicitare
— jucat admirabil, desfășurat în- 
tr-un ritm autentic sătesc, cu ro
luri bine realizate — discuția cu 
membrii formației din Livezile 
dezvăluie și izvoarele valorilor ne
cunoscute în scenă dar mult le
gate de activitățile artistice ale 
acestui sudat colectiv : profesorul 
Sever Groza, instructorul artistic. 
Ana Sima, bibliotecară și anime 
toare a activității culturale, Ion 
Rusu, fondatorul muzeului sătesc... 
Aplauzele sălii ridicate în picioare 
au răsplătit și munca lor alături 
de sătenii-artiști amatori.

Corul din Topolovcni

Ifa ¥•<' ‘ r
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Împreună cu folcloristul Horia 
Barbu Oprișan, autorul celor trei 
volume de Teatru popular româ
nesc și al studiului despre Călu
șari, (volume aflate în lucru la Edi
tura pentru literatură), am făcut 
un „turneu' prin Moldova și Bu
covina. Cu acest prilej, am luat 
parte la Vînătorii-Neamț (comună 
lingă Tîrgu-Neamț) la o repetiție 
a arnăuțenilor, spectacol de teatru 
popular împletit cu „balet popu
lar'. „Arnăuții' este un spectacol 
vechi, el are mai mult de o sută de 
ani. La Tîrgu-Neamț, în trecut ca 
și acum, spectacolul este excelent 
interpretat. De aici s-a răspîndit 
pe o arie destul de largă în jurul 
Tîrgului. Spectacolul m-a impre
sionat atît prin joc cît și prin cos
tumație. In alți ani, am avut oca
zia să văd tot în Moldova și alte 
spectacole, Căluții, Bumbireii, 
Cerbu, în care jocul este elemen
tul de bază, dar la nici unul din 
acestea jocul nu este atît de uluitor

ACASA LA
ARNAUȚENI
și fascinant prin agilitatea și vir
tuozitatea interpreților, ca la 
Arnăuți. Poate că numai Călușarii 
din Olt și Teleorman îi întrec. 
Jocul este în sîngele românului. 
Repertoriul de jocuri al poporului 
nostru este foarte bogat și variat. 
Arnăuții ilustrează acest fapt. Re
petițiile la Arnăuțeni încep din oc
tombrie, și se fac seară de seară, 
pe rind, la cite unul dintre jucă
tori. Căpitanul este foarte exigent, 
de altfel nici nu sînt luați în 
Arnăuți decit jucătorii ce au o ex
periență bogată.

Arnăuții constituie un spectacol 
singular în cadrul teatrului popu
lar, datorită componenței lui oare
cum ciudate. In general, un spec-

tacol de Arnăuți, este alcătuit din 
două părți: teatrul de text și jo
cul. Jocul este o urmare logică a 
celor ce se desfășoară în piesă. Pe 
scurt subiectul este acesta: Împă
ratul, personaj din piesă, este ata
cat de Harap. Are loc un dialog cu 
accente bufe, iar în cele din urmă 
Harap este învins și iertat de Îm
părat. Ca semn al generozității 
sale, Împăratul îi cere să joace. 
Din acest moment întreaga forma
ție, minus împăratul, joacă o suită 
de jocuri specific moldovenești: 
Cernița, Leșeasca, Baraboiul, Ga- 
lațul, Bătuta și mai ales Arnău- 
țeanca, închipuind o scenă 
un spectacol la curtea 
domnitor.

Cu Arnăuții se umblă în 
locuri de sărbătorile de iarnă, pri
lej de petrecere și joc în care ro
mânul își dezvăluie firea veselă, 
pusă pe șotii, și ospitalieră pro
verbială.

dintr- 
unui

aceste

RODICA ZANK
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Impunerea veniturilor 

realizate din activități 
agricole — în dezbatere 

publică
(Urmare din pag. 1)

alimentarea cu apă și mecaniza
rea într-un număr de sectoare 
de producție.

Toate acestea au dus la creș
terea averii obștești a cooperati
velor agricole de producție, a 
veniturilor țărănimii, a nivehllui 
său de trai. In perioada 1963— 
1968, veniturile bănești ale coo
peratorilor au crescut cu 55 la 
sută. O altă dovadă grăitoare a 
creșterii bunăstării țărănimii o 
constituie și faptul că în ultimii 
15 ani, populația rurală a cons
truit din fonduri proprii cca. 
1 200 000 de locuințe. In același 
timp, țărănimea muncitoare a 
beneficiat din plin și de chel
tuielile făcute de statul nostru 
pentru lărgirea rețelei sanitare 
la sate și ridicarea calitativă a 
asistenței medicale, pentru dez
voltarea învățămintului și cultu
rii, a rețelei comerciale, electri
ficare etc. Numai în acest an, 
s-au alocat de la buget pentru 
acțiuni social-culturale și econo
mice peste 5,4 miliarde lei.

Toate acestea au făcut ca în 
insamblu să aibă loc, pe de o 

parte, o creștere a veniturilor ță
rănești, iar pe de altă parte, da
torită prefacerilor intervenite in 
structura producției cooperative
lor agricole, diversificării sau 
specializării acesteia, în funcție 
de specificul și de posibilitățile 
locale, să se înregistreze și o pu
ternică diferențiere a nivelului 
veniturilor pe cooperative și 
chiar pe cooperatori, în cadrul 
aceleiași unități. Aceasta a făcut 
necesară revederea principiilor 
de stabilire a impozitelor popu
lației de la sate, principii care au 
fost stabilite cu 11 ani în urmă 
în alte condiții economice, pen
tru a se asigura echitatea socială 
și în acest domeniu.

Se știe că, potrivit sistemului 
actual de impunere, cooperati
vele plătesc un impozit fix pe 
hectar, indiferent de modul de 
folosință a terenului. La prima 
vedere s-ar părea că impozitul 
este suportat de cooperativă. In 
realitate, el este suportat indi
rect de fiecare cooperator în 
parte, deoarece prin reducerea 
impozitului din venitul coopera
tivei se micșorează corespunzător 
suma destinată plății zilelor- 
muncă. Totodată, prin această 
modalitate de așezare a impozi
tului, sarcina financiară este su
portată de fiecare cooperator 
proporțional și nu progresiv po
trivit venitului real. Actualul 
sistem de impunere mai aTe și 
un alt neajuns. Datorită condi
țiilor naturale și economice, unele 
cooperative agricole de producție 
obțin venituri mari, pc cînd al
tele, la eforturi asemănătoare, 
obțin venituri mai reduse. De 
pildă, cooperativele din zonele cu 
teren deosebit de fertil și datorită 
condițiilor în care își desfășoară 
activitatea, au posibilitatea să 
realizeze o eficiență mult sporită 
a lucrărilor de mecanizare, chi
mizare și irigații, obținînd prin 
urmare producții și venituri mai 
mari. Alte cooperative Insă, cum 
sînt cele din zone de deal, avînd 
condiții mai puțin prielnice, deși 
obțin și ele creșteri însemnate ale 
producției față de trecut, reali
zează venituri mai mici dccît ale 
cooperativelor din zonele de șes 
întrucît însă impunerea se face 
după principiile arătate, aceasta 
a dus la importante disproporții 
ale sarcinii financiare față de ve
nitul realizat. De exemplu, în timp 
ce cooperativa Căscioarele din 
județul Brăila plătește — după 
actualul sistem de impozitare — 
o cotă de impozit de 1,98 la sută 
din venitul realizat, cooperativa 
Neamț din județul Neamț plă
tește 14 la sută. Cu alte cuvinte, 
unitățile cu un venit mai marc 
suportă o cotă mai redusă de im
pozit, iar cele cu un venit mai 
mic — o cotă mult mai ridicată.
Pe de altă parte, într-un an, re 
colta poate fi mai bună, în alt 
an mai slabă. Iată de ce, în con
cordanță cu sarcina trasată de 
partid, în proiectul de lege se 

renunță la sistemul impunerii pe 
hectar și se adopta sistemul im
punerii pc venit.

în afară de aceasta, principiul 
echității cere ca și în cadrul coo
perativei, sarcina financiară să 
fie repartizată pe fiecare coope
rator, în raport cu veniturile rea
lizate și puterea de plată a fiecă
ruia. Ținînd seama de această 
cerință, proiectul de lege consa
cră principiul impunerii indivi
duale a fiecărui cooperator pen
tru veniturile realizate în cadrul 
cooperativei. De aceea, proiectul 
prevede aplicarea unei cote pro
gresive «e impozit, astfel îneît 
impunerea să afecteze mai puțin 
veniturile reduse și mai accentuat 
veniturile mari.

In practică se prevede a se 
proceda astfel : la începutul fie 
cărui an, impozitul pc veniturile 
cooperatorilor se va calcula pro 
vizoriu de către cooperativă, pe 
baza veniturilor ce se anticipează 
a fi realizate de către fiecare coo
perator în parte. Pentru efectua
rea acestui calcul nu se vor in
troduce evidențe speciale, ci vor 
fi folosite evidențele existente în 
cooperative, luîndu-se în consi
derare numărul de zile-muncă 
realizate în anul precedent, co
rectat cu prevederile planului de 
zile-muncă pe anul în curs. Ve
nitul astfel stabilit va servi la 
calcularea impozitului provizoriu, 
care se va vărsa la buget în 
cursul anului. în termenele legale 
de plată, operațiune pc care ur
mează s-o facă cooperativa.

Proiectul de lege prevede că 
veniturile impozabile se vor de
termina definitiv la sfîrșitul a- 
nului pe fiecare cooperator în 
parte și se va stabili impozitul 
corespunzător. Diferența dintre 
impozitul provizoriu și cel defi
nitiv se va regulariza cu coopera
torii la ultima plată a drepturi
lor cuvenite acestora, iar cu 
bugetul statului pînă la data de 
1 februarie a anului următor.

Veniturile realizate de coopera
torii care lucrează temporar în 
alte cooperative agricole de pro
ducție decît cele din care fac 
parte, se impun cu o cotă unică 
de 6,5 la sută dacă plata muncii 
s-a făcut după aceleași criterii ca 
și pentru membrii cooperativei 
la care lucrează temporar. Dacă 
plata muncii se face după alte 
criterii, veniturile se impun po
trivit prevederilor Decretului 
nr. 153/1954 privind impozitul 
pe veniturile populației.

în proiectul de lege se prevăd 
anumite înlesniri cu caracter so
cial, în sensul că nu sînt supuse 
impozitului pensiile și ajutoarele 
plătite cooperatorilor potrivit 
prevederilor statutului c.a.p. Sînt 
scutite, de asemenea, de impozit 
veniturile anuale de pînă la 1 000 
lei realizate de cooperatorii care 
au prestat numărul minim de 
zile-muncă stabilit de adunarea 
generală a cooperatorilor, pre
cum și de cooperatorii care nu 
au prestat acest minim din mo
tive independente de voința lor.

Proiectul de lege reglemen
tează și impunerea veniturilor 
din surse agricole realizate de 
gospodăriile țărănești și alți pro
ducători agricoli, și anume : gos
podăriile cooperatorilor, gospodă
riile producătorilor agricoli indi
viduali, precum și cele aparținînd 
altor persoane fizice sau juridice, 
în afară de unitățile de stat și 
cooperativele agricole de pro
ducție. La gospodăriile agricole 
aflate în municipii și orașe, avînd 
în vedere condițiile mai favora
bile de valorificare a produselor, 
se vor aplica normele de venit 
de bază majorate cu 20 la sută 
pînă la 40 la sută, procentul de 
majorare urmînd să fie stabilit 
de comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București.

în vederea stimulării predării 
unor produse la fondul de stat, 
se prevede ca impozitul stabilit 
pe baza veniturilor efective să 
fie redus cu 25 la sută pentru 
acele venituri care sînt realizate 
din livrarea de produse către or
ganizațiile socialiste, pe bază de 
contracte încheiate cu acestea.

Mașină pentru executarea gropilor în vederea 
plantării de pomi

----------------------------------------------------------------X

DE VORBĂ
CU CITITORII

ȘTEFAN CORDOȘ și IULIAN 
TANAȘAN, comuna Telciu-Bistrița- 
Năsăud. Cazul semnalat de dumnea
voastră este într-adevăr foarte supă
rător pentru harnicii locuitori ai co
munei Telciu. Vă mulțumim pentru 
încrederea acordată și vă promitem 
tot sprijinul. Noi vă dorim succes pe 
care sperăm să-l aflăm de la forurile 
în drept și. chiar de la cititorii noș
tri din Telciu.

PETRU BOTAȘIU, Grăniceri- 
Arad. Nerăbdarea consiliului de 
conducere a cooperativei agricole 
este îndreptățită. Sperăm ca în cu- 
rînd să aflați vești bune în această 
privință. Cel puțin așa ni s-a co
municat de către forurile cărora 
ne-am adresat. Așteptăm și alte 
vești din Grăniceri.

CONSTANTIN VlRCALABU 
ITiboieni-Argeș. Mulțumiri pentru 
observațiile făcute in ultima scri
soare. Vom ține seama de ele. 
Redacția așteaptă și alte mate
riale de Ia dv„ ca unul din 
cei mai vechi cititori. Ne interesează 
spre exemplu aspecte din activitatea 
cooperativei agricole, despre modul 
cum se desfășoară învătămîntuJ 
agrozootehnic.

DUMITRU SINITEANU, Arad. 
Tăcerea a fost într-adevăr cam 
lungă. Acum înțelegem cauza. Ne 
bucură scrisoarea trimisă și nu na 
îndoim de rezultate. Felicitări con
structorilor de la „Șantier baraj 
Gigher", iar dumneavoastră, o cola
borare cu revista cît se poate de 
rodnică.

GIIEORGIIE I. ROVENȚA, șutul 
Cîliiicli-Gorj. Cererea dumneavoastră 
este îndreptățită și vă asigurăm de 
concursul redacției. In curînd veți 
primi răspunsul solicitat și odată cu 
el, rugămintea colectivului redacțio
nal de a ne comunica și părerea 
dumneavoastră asupra rubricii 
citite în „Albina". Nu ne supără nici 
observațiile critice.

IORDACIIE CALUGAREANU. co 
muna Fulga-I’rahova. Aprecierile 
dumneavoastră asupra rubricii 
„Poșta juridică'1 ne bucură. Propu
nerea de a lărgi tematica ei este 
binevenită. Vom începe chiar cu 
completările cerute privind cons
trucțiile de locuințe în mediul rural. 
Așteptăm și alte sugestii.

★
CE-I DE FĂCUT ? se intitulează 

o scrisoare semnată „Un grup de lo
cuitori" din Cesariu — jud. Cluj. Am 
fi dorit ca scrisoarea să poarte mă
car o singură semnătură. De ce ? In 
primul rind pentru a mulțumi auto
rilor acestor rînduri pentru obiecti
vitatea cu care au relatat o stare de 
lucruri, fapt constatat de către re
dacție. O facem pe această cale, cu 
speranța că lucrurile se vor îndrepta.

____________________________

MARI AVANTAJE 
PENTRU 

APICULTORI
Apicultura, ocupație cu vechi tra

diții în țara noastră, a obținut în 
ultimii ani însemnate succese, clș- 
tigînd tot mai mulți aderenți in 
dezvoltarea sa. A crescut numărul 
stupilor, producția marfă pe stup, 
s-au aplicat în mai mare măsură 
metode științifice, au crescut veni
turile apicultorilor.

La dezvoltarea albinărilului o 
contribuție importantă au adus și 
organizațiile cooperației de consum, 
care au sarcina să valorifice pro
ducția apicultorilor de miere și 
ceară de albine. An de an cantită
țile de miere valorificate pe calea 
contractărilor și achizițiilor au cres
cut. In anul 196S, cu toată influența 
secetei, s-au realizat cantități de 
miere de circa 3 ori mai mari ca in 
1961. Această creștere dovedește că 
avantajele oferite la contractarea 
producției creează toate condițiile 
de cointeresare a apicultorilor.

Acordarea de prețuri diferențiate 
la contractare și achiziții în func
ție de calitate (16,50 lei per kg. cal. 
I și 14,50 lei per kg cal. II miere 
monofloră de salcîm, tei, smeura, 
izmă și brad și respectiv 15 și 13 
lei per kg. la achiziție precum și 
15 și 13 Ici per kg. la contractare 
miere polifloră la contractare și
14 lei cal. I la achiziții) au deter
minat orientarea apicultorilor spre 
producerea acestor sortimente. Pro
ducția și valorificarea unor sorti
mente de calitate superioară au 
creat condiții pentru o bună apro
vizionare a pieții interne, dînd po
sibilitate să se ofere la export o 
producție de calitate, mierea româ
nească fiind apreciată pe piețele 
străine de către cei mai pretențioși 
solicitanți. Desigur că în ce priveș
te mărirea producției de miere din 
sortimentele cele mal valoroase 
există încă posibilități neutilizate. 
Poate și trebuie sa crească produc
ția din sortimente valoroase, res
pectiv miere de brad, salcîm, izmă, 
smeură etc.

Pe lingă prețurile avantajoase a- 
cordate apicultorilor la contracta
rea producției, aceștia pot primi în
semnate avansuri în bani, ce se ri
dică pînă la 40 la sută din va
loarea producției contractate. De 
exemplu, dacă un apicultor do
rește să contracteze 200 kg. miere 
monofloră cal. I, poate primi un 
avans de 1 320 lei. Numai în anul 
1968, cooperația de consum a acor
dat avansuri în valoare de circa
15 milioane lei. Avansurile se a- 
chită chiar în comunele de domi
ciliu ale apicultorilor, ele fiind de 
un real folos pentru aceștia în dez
voltarea mai departe a stupinelor, 
în întreținerea familiilor de albine 
pe timpul iernii, procurarea de ma
teriale necesare producției etc. A- 
picultorii, de asemenea, sînt spriji
niți pentru practicarea stupăritului 
pastoral. Ajutorul organizațiilor, 
cooperației de consum se materiali
zează și prin asigurarea împreună 
cu organele agricole județene a pe
trelor necesare în bazinele melifere, 
apicultorii contractanți primind pre
ferențial repartizări. In același 
timp, cooperativele de consum pun 
la dispoziția apicultorilor contrac
tanți mijloacele de transport nece
sare, cu plata la tarife reduse, 50 
la sută. în produse și 50 la sută în 
bani.

Producția contractată se preia de 
la domiciliul apicultorilor sau de 
la bazele melifere, în bidoane pusa 
la dispoziție de către cooperative, 
scutind prin aceasta apicultorii de 
pierderea timpului cu vînzarea, te 
cheltuielile de transport etc. Ceara 
de albine se valorifică în aceleași 
condiții de către cooperativele de 
consum, apicultorii beneficiind de 
toate avantajele arătate mal sus.

Pentru anul 1969, activitatea de 
pregătire a valorificării și de spri
jinire a organizării producției a în
ceput încă din luna octombrie. Toa
te cooperativele de consum stau la 
dispoziția apicultorilor în vederea 
încheierii de contracte pentru acor
darea avansurilor, pentru stabilirea 
măsurilor necesare satisfacerii ce
rerilor de organizare a stupăritului 
pastoral.

Consider că folosirea rubricilor 
revistei „Albina" ca mijloc de in
formare pentru apicultor, nu poate 
fi decît în avantajul acestora, adu- 
cind totodată revistei satisfacția de 
a sprijini dezvoltarea acestei vechi 
și răspîndite îndeletniciri.

D. FĂINIȘI
dire tor general în Centrocoop



TEMEIUL OMULUI
De la kilometrul 42, pe șoseaua 

București-Constanța, un autoturism 
de Caraș-Severin, proprietate per
sonală a doctorului Ion Batchi din 
Oravița, s-a abătut din drum. Me
dicul intenționa ca, într-o oprire de 
24 de ore, să viziteze fosta d-sale 
circumscripție Dridu. Aici lucrase 
primii 12 ani din cariera sa de 
medic. De aceea, a ținut cu orice 
preț să mai vadă oamenii, locu
rile îndrăgite, dispensarul și pe suc
cesorul său în comuna Dridu, ju
dețul Ilfov.

în fața casei lui Florică Zamfir, 
la care a poposit dr. Batchi, se strîn- 
sese o mulțime de oameni. Nu se 
află cineva în această localitate care 
să nu aibă amintiri frumoase despre 
doctorul lor de acum zece ani. Afla
seră de sosirea lui și au venit pentru 
a-și exprima recunoștința, au venit 
să-l întrebe dacă nu le-ar mai putea 
face vreun bine în cutare sau cutare 
caz de boală, așa încît a fost nevoit 
să nu mai facă o simplă „vizită", 
ci să facă mai multe. Să viziteze 
bolnavi, să consulte, să prescrie re
țete, să facă totul cu răbdare și com
petență așa cum a făcut cu zece ani 
în urmă și de fapt, de cînd se știe.

Nu voia să treacă peste autorita
tea medicului din comună, dar, fi
indcă titularul se afla în concediu, 
iar vechii lui cunoscuți l-au asaltat 
pur și simplu, n-a avut încotro.

Cu toate greutățile, suferințele și 
neplăcerile pe care i le punea în 
față viața, uneori vitregă, de medic 
la țară, fără cabinet, fără aparatură 
necesară, dr. Batchi și-a practicat 
profesia cu competență și conștiin
ciozitate.

în zilele în care a poposit la Dridu, 
a fost copleșit de o satisfacție su
premă : s-a bucurat de atîta pres
tigiu și încredere, încît — așa cum 
declara — și-a îmbogățit viața cu 
încă ceva. Este ceva mai mult decît 
satisfacția reușitei, mai mult decît 
satisfacția materială, este satisfacția 
împlinirii, a recunoașterii și a dra
gostei...

A venit la el tînărul Dragomir 
Ion. A venit nu pentru că era bol
nav, ci pentru că fusese vindecat și 
acuma voia să-i mulțumească. Dr. 
Batchi i-a privit insistent cicatricea 
transversală de pe frunte, arcada 
ochiului stîng...

— Dacă nu erați dumneavoastră, 
spune tînărul, rămîneam un neno
rocit

Și inima doctorului s-a încălzit 
iar. Tînărul acela putea rămîne fără 
vedere sau chiar fără viață dacă me
dicul n-ar fi intervenit imediat după 
accident.

Fierarul cooperativei agricole din 
comună, tatăl Rodicăi Dragomir, scă
pată de la moarte de către dr. Batchi 
ține și el să-și arate recunoștința.

Doctorul Ion Batchi, în scurtul po
pas la Dridu, ca și oriunde, a dovedit 
că orice acțiune a sa este un act de 
omenie, iar temeiul adînc al acestei 
trăsături trebuie căutat în dragos
tea pentru om, în nevoia sufletească 
de a-1 ști în afara suferinței, în 
conștiința înaltă cu care profesează 
nobila meserie : aceea de medic.

EMIL PUIU

MAGAZIN
DUMINICAL
Mirajul imaginii la domiciliu în

frumusețează și cultivă anotimpul 
serilor lungi. Ne propunem să vi
zionăm împreună cu dv. o serie de 
emisiuni, să le discutăm (pentru a- 
ceasta corespondențele cu observa
țiile și sugestiile telespectatorilor 
sînt binevenite) și să facem o selec
ție cu recomandări din programul 
emisiunilor viitoare.

Deci, să începem cu bogata dumi
nică ce ne oferă adesea un program 
fără întrerupere. Telemagazinul de 
după-amiază este rodul unor căutări 
în Zig-Zag. S-a îndreptat de astă 
dată mai pronunțat spre făgașul 
Cultură, renunțînd la umorul forțat. 
Și bine a făcut. Interviurile unor oa
meni de știință au fost interesante 
și spumoase. Rubrica își poate găsi 
vitalitate în varietate. Precedenta 
formulă a telemagazinului a adus în 
fața camerei sportivi (mai așteptăm 
și alții), acum am ascultat oameni de 
știință. Vom viziona cu plăcere inter
viuri cu scriitori, actori, regizori, mu
zicieni, plasticieni... Dorința de anti
cipare sau — dacă vreți — indiscre
ția, ne poate fi satisfăcută, pătrun- 
zînd săptămînal într-un laborator 
de creație

în același telemagazin, i-am ascul
tat pe acei băieți minunați și chita
rele lor electrice care cîntă în Sin
cron, acompaniind un fluier. Datorită 

lor, străvechea baladă a Mioriței a 
îmbrăcat cu decență haine noi și țe
sute în ritm modern.

Pentru că e vorba de muzică ne 
permitem o variațiune pe această 
temă. Sîmbătă, la Parada orchestre
lor de muzică ușoară, instrumentiștii, 
dirijați de Constantin Alexandru au 
mers, — ca idee — pe linia Sincro
nilor, dar invers. Dorind și reușind 
să arate că seva muzicii noastre 
ușoare se trage din folclor, au cu
nunat, în interpretarea unor șla
găre, orchestra de muzică ușoară cu 
naiul, cimpoiul și taragotul. Dar, 
pentru a reveni la tema propusă în 
titlu, acel minimagazin care ne-a în
soțit siesta duminicii trecute, a fost 
promițător în ansamblu. Totuși, 
unele secvențe ne-au pregătit prea 
devreme pentru somn. Poate că umo
rul (de unde ?) este un atribut ne
cesar.

Și acum cîteva recomandări din 
emisiunile zilelor următoare : vineri 
ora 17,35 : Actualitatea în agricultu
ră iar la ora 20 vom călători pe Te- 
leglob — imagini din Londra ; sîm
bătă (afară de emisiunile fixe bine
cunoscute telespectatorilor) la ora 
22,15 : Micile melodii ale marelui 
ecran ; duminică ora 10,00 : Ora sa
tului, la 21,00 concertul Casei de 
discuri Electrecord urmat de un 
film muzical ; marți la ora 21,00 
vom vedea piesa de teatru „Vră
jitorul din Oz“ în interpretarea ac
torilor din Piatra Neamț ; miercuri 
la ora 20,00 Transfocatorul răspun
de unor interesante întrebări, apoi 
la 20.40 Telecinematecci progra
mează „Ultimul furios" cu Paul 
Muni ; joi la ora 21,00 Ansamblul 
,.N. Bălcescu" din Craiova ne ofe
ră un buchet de muzică populară.

A. C.

VORBE DIN POPOR 
ȘI TÎLCURILE LOR

„CU OCHI Șl CU 

SPRÂNCENE...**
Ne-am ocupat cu alt prilej de înțelesul 

vorbei populare a alege pe sprinceană. 
Spuneam, atunci, între altele, că expresia 
a alege pe sprinceană, adică a alege în 
chip deosebit, cu mult discernămint s-a 
constituit pornindu-se de la însemnătatea 
pe care o reprezintă sprincenele pentru 
fizionomia omului.

Desigur, tîlcul celeilalte expresii cu ochi 
și cu sprincene, în care figurează cuvîntul 
sprincene (deci sub forma pluralului, de 
astă dată) și în care el se asociază unui alt 
element fizionomie și mai important i 
ochii trebuie explicat în același fel.

Se știe că atunci cînd cineva vrea să-și 
întărească spusele apelează la vorba cu 
ochi și cu sprincene, înțelegînd, prin 
aceasta, o realitate evidentă, de necontes
tat.

Transpunînd în grai românesc fabula 
Corbul și vulpea, poetul Tudor Arghezi, 
care a știut să folosească în valoroasa-i 
operă frumusețile fără seamăn ale atîtor 
vorbe populare, pune, la un moment dat, 
în gura vicleanului animal expresia cu 
ochi și cu sprincene, atunci cînd acesta 
zice, adresîndu-se „cumătrului corb" i 
„Mărita ta — îi zise — să trăiești I 
Că tare mîndru și frumos mai ești. 
De-ai fi la ghiers cum te arăți la pene, 
E lămurit, cu ochi și cu sprincene, 
Nu vreau să mint, dar nici nu vreau să neg, 
Că ești minunea codrului întreg".

Adăugată afirmației e lămurit, expresia 
cu ochi și cu sprincene conferă celor spuse 
un plus de tărie. Și o face în chip expresiv, 
cu vorbe pline de sens și de culoare.

N. MIHĂESCU

„Salutări din Bucegi !“
Foto : E. ZERONIAN

Pastel nocturn
.«iorii-ncercuiesc obrazul lunii... 
„Se-ntretaie semnele furtunii! 
Joacă peste cîmp comori fluide 
Cîmpul, ochii de-aur și-i deschide 
Și suride-ndrăgostit cînd suie 
In furtună-a spicelor statuie !

SORIN COMANIȚA

A scrie o satiră cu 
proporții de roman, bro
dată pe personaje reale 
și pe întîmplări auten
tice, nu e o treabă u- 
șoară. Mai ales, atunci 
cînd ții să cultivi umo
rul sănătos, fără a 
cădea în păcatul exage
rărilor sau al grotescu
lui.

Cu spiritul lui de ob
servație, căruia nu-i 
scapă nimic din lumea 
înconjurătoare și cu 
stilul lui metaforic dar 
tot pe atît de alert, 
Neagu Radulescu a reu
șit întotdeauna acest 
lucru și-l reușește cu 
inalterată secvență și 
în ultimul lui volum, 
recent apărut, „Un ba
lon rîdea în poartă".

Așa cum arată și tit
lul, e vorba de o carte 
cu subiect din lumea 
fotbalului.

Fotbalul de odinioară 
•— aș spune chiar din

CARTE NEAGU

RĂDULESCU:

„Un balon rîdea în poartă“
perioada de vîrf a a- 
cestui odinioară — cu e- 
roii lui, cu racilele și 
paraziții lui, ii prile
juiește lui Neagu Rădu- 
lescu o frescă satirică a 
moravurilor din acele 
vremuri, cu tot corte
giul de personaje ce ro
iau în tribunele și cu
lisele stadioanelor spor
tive.

Exemplele tipice de 
parveniți sau aspiranți

la parvenire pe seama 
cluburilor sportive ca și 
siniștrii exponenți at 
ambițiilor personale sau 
ai aranjamentelor de 
culise sînt surprinse de 
pana necruțătoare a 
scriitorului în momen 
tele cele mai semnifica
tive ale activității lor.

Sînt portretizate, de 
asemenea, cu mult u- 
mor, dar și cu respecta
rea strictă a autenticu

lui, cîteva dintre figu
rile devenite, prin com
portarea lor ieșită din 
normal, „tipuri" cunos
cute ale străzilor, ale 
localurilor și mai ales 
ale stadioanelor bucu- 
reștene de pe vremea 
aceea.

Și ceea ce nu-i scapă 
autorului este acel me
saj destinat noilor ge
nerații de sportivi pe 
care-l constituie exem
plul de conștiinciozi
tate și dăruire totală 
al componenților unei 
echipe de fotbal chiar 
atunci cînd au în față 
un partener superior de 
întrecere și cînd pre
ședintele le anunță des
ființarea clubului.

La fel de cunoscător 
și al unor inexplicabile 
capricii ale fotbaliști
lor noștri de azi, Neagu 
Rădulescu n-a strecurat, 
desigur, intîmplător, în 
cartea sa acest mesaj.

ION VULPESCU
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Tn sat începu să circule zvonul că 
bătrînul Abel Mozi s-ar fi apucat de 
meseria de fotograf. E greu pînă prin
de aripi o vorbă, pe urmă e aseme
nea unei pietre pe care ai scăpat-o 
din mînă pe povîrniș ; poți alerga cît 
vrei după ea, tot n-ai s-o ajungi din 
urmă. Poate lumea s-ar fi așteptat ca 
Abel Mozi, la respectabila-i vîrstă 
septuagenară, să fi pornit singur să 
prindă „din zbor” coada zvonului ce 
lua aripi, dar el tăcea, zîmbind pe 
sub mustață. Adevărul este că tocmai 
pe urma vorbelor sale s-a răspîndit 
vestea, cu iuțeala unei avalanșe.

Era într-o zi de tîra. Se întorsese 
din oraș, aducînd sub braț un pachet, 
îl strîngea la subsuoară cu o vădită 
îngrijorare, bodogănind iritat, ori de 
cîte ori se apropia cineva prea mult 
de el și atingea, fără să vrea, pachetul 
cu pricina. în asemenea situații el fă
cea un pas în lături, îndepărtîndu-se 
de persoana în cauză și-l avertiza :

— Ai grijă mă, că fu prea scump...
— Anume ce ? Pachetul ? Păi ce-i 

acolo ?
— Un aparat de fotografiat...
Dar după aceste cuvinte, schimba 

imediat vorba.
îl cumpărase pentru nepotul său — 

spuneau unii. Cînd asemenea zvon 
ajunse pînă la urechea lui, Abel Mozi 
zîmbi doar, fără să scoată un cuvînt. 
De vreo doi ani, lucra noaptea la 
C.A.P., păzind de unul singur curtea 
gospodăriei. Putuse deci să se deprin
dă cu rostul tăcerii.

Sosi primăvara și o dată cu ea și 
munca. Brigada se întorcea de la 
cîmp seara, la ore tîrzii, lăsînd mași
nile și uneltele răspîndîte de-a valma. 
Brigadierul, ca de altfel toți membrii 
C.A.P., se grăbea să se ducă cît mai 
repede la masa de cină. Doi ani, seară 
de seară, Abel Mozi fusese ocupat cu 
rînduirea uneltelor, pînă la două noap. 
tea; pînă și semănătorile le așeza 
într-o perfectă aliniere, și curăța și 
brăzdarele pentru ca noroiul să nu 
se prindă de ele.

Dar în primăvara aceasta el nu mai 
puse mîna pe uneltele lăsate fără 
vreo rînduială. își agăța de gît apa
ratul de fotografiat și nu se sfia dacă-l 
zărea cineva în această postură. Ba 
mai mult, se plimba agale, căutînd 
să atragă cît mai multe priviri.

— La ce-ți servește ăsta, nea Mozi î 
întreba cîte unul.

— Doar așa... să mă joc.
— Vrei să ne faci cumva o poză î
— Vreau să fotografiez curtea asta. 

Să se desfete și alții văzînd ce ordine 
desăvîrșită-i aici.

■ ■ ■ ■ a ■ i

Ap aratul
de

fotografiat

Schiță de BEKE Gy6RGy

— Doar n-ai de gînd s-o pui, de 
zeflemea, la gazeta de perete ?

— Ș-ar putea pînă la urmă s-o 
vedeți totuși într-o gazetă. Am o rudă 
care lucrează la un ziar și știți, mă 
tot roagă să-i dau material.

Cei prezenți bufniră în rîs. O fi 
oare adevărat ce tot îndrugă bătrî
nul ? Un flăcău remarcă cu aer sfă
tos :

— Noaptea numai pisica vede, nene 
Mozi. Dar cu aparatul dumitale poate 
faci minuni. Fotografiind în bezna 
nopții, sînt încredințat că pînă la 
urmă ai să faci poze colorate I

— Am eu timp să fotografiez și 
dimineața, dragul meu băiețaș, cînd 
răsare soarele. Abia-i luminozitate mai 
potrivită...

Și cu asta porni agale spre sediul 
cooperativei. își îndreptă spinarea, iar 
aparatul legat de gît se mișca ba 
într-o parte, ba într-alta. Se așeză 
apoi pe prag și cu mișcări măsurate, 
își aprinse o țigară.

„Noapte bună, nene Mozi* îl salu
tară pe rînd brigadierii care se întor
ceau la casele lor. Dar în această 
seară, parcă nu păreau chiar atît de 
flămînzi ca altădată. Cum ieșiră pe 
poartă, se opriră stînd puțin la taifas. 
Discutară încet și cumpătat. Pînă la 
urechile lui Abel Mozi ajunseră doar 
frînturi de fraze rostite întîmplător 
mai tare.

— Să știi că e capabil s-o facă )
— Nu se va sfii.
Cineva intră pe poartă. Paznicul de 

noapte nu-i ieși în întîmpinare. Apoi 
poarta hîrșîi din nou. La capătul 
curții, în jurul șurei pentru mașini, 
se întrezăreau niște umbre mișcîn- 
du-se cu zor. La un moment dat, 
cuprins de-un gînd zglobiu și jucăuș, 
bătrînul paznic dori să aprindă lu
mina de pe prispă, surprinzîndu-i ast
fel pe cei ce, în tăcere, lucrau de zor 
sub bezna ocrotitoare a serii.

Scena s-a repetat aproape în toate 
serile primăverii.

Tncepînd de atunci, e drept că cina 
se lua mai tîrziu, dar în șura de ma
șini domnea o ordine desăvîrșită. Nea 
Abel nu s-a dus niciodată în șură 
cîtă vreme oamenii nu terminau de 
rînduit mașinile și uneltele. își găsea 
de lucru sau se plimba în altă parte, 
pentru a nu-i stingheri.

Mai tîrziu, îl cuprinse un sentiment 
de neliniște. Nici el nu știa ce anume 
o generat acest sentiment. Apoi, i se 
păru că aparatul de fotografiat îl 
stingherește, cînd stă agățat pe după 
gît. Poate ar fi fost mai bine să-l fi 
lăsat acasă. îl purta totuși în conti
nuare. într-o dimineață, îl opri un 
flăcăiaș lungan și negricios, între- 
bîndu-l :

— Asta nu încape în aparatul 
acela ?

— Ce nu încape, fiule ?
— Ordinea... Pe această temă, nu 

te rabdă inima să scrii ziarului ?
— Nu-i treata ta asta, mormăi el, 

așa, ca să zică totuși ceva.
Flăcăiașul cu tenul măsliniu, atin

sese tocmai punctul nevralgic al ne
liniștii șale. Ii părea rău că, datorită 
șireteniei sale, reușise doar să-i spe
rie pe brigadieri, nu să-i și laude, 
acum, cînd era cazul. Se gîndi că 
poate n-ar fi rău să-l invite pe ne
potul său — profesor — să-î facă o 
poză cu această curte frumos îngriji
tă. Nu avea însă încredere în apara-

tul său. Negustorul de la tîrg se lă
sase mult prea ușor convins la toc
meală. Or, valoarea unor mărfuri de 
preț nu se schimbă de la o clipă la 
alta. De fapt, nu-l luase cu intenția 
să-l declanșeze vreodată. îl cumpă
rase doar de dragul glumei și cînd 
colo avea să fie chiar el de rîsul satu
lui.

Noi 
și 

pămîntul

Ba unul, ba altul dintre tineri veni
ră să-l roage să-i fotografieze.

— Te rog, nene Mozi, să n-ai nici o 
grijă că fi-oi plăti eu.

— la fugi de-aici : doar nu-s ne
gustor de poze I

Dar tinerii nu se lăsară. Mai ales cel 
cu tenul măsliniu, Cserei Denko se 
tot învîrtea în jurul lui. Privea cu 
atenție aparatul de fotografiat agătat 
de gîtul bătrînului, apoi, deodată pe 
un ton tare îngrijorat, îl avertiză :

— Ai grijă, nene Mozi, n-ai obser
vat că lentila s-a închis aproape com
plet ?

Bătrînul se repezi cu mîna la aparat, 
uitîndu-se îngrijorat la el. Oare ce 
făcuse de s-a închis lentila î Se stră
duia ca nu cumva tinerii să-i observe 
îngrijorarea. în privirea lui Denko des
luși ceva în măsură să amplifice acest 
sentiment de îndoială. Bătrînul se în
curcă și mai mult. Bodogăni ceva, 
apoi plecă mai departe Blestemă pînă 
și clipa în care-i trecuse prin minte o 
asemenea năzbîtie Poate că ar fi 
fost mai bine să fi băut banii ce-i 
cheltuise pe aparatul ăsta afurisit. 
Singur și-a făcut-o...

Pe la sfîrșitul primăverii, un grup 
numeros de oameni erau strînși în 
fața gazetei de perete. Ce a putut să 
se afișeze acolo, în toiul nopții, că doar 
el nu văzuse pe nimeni furișîndu-se 
prin curte ? — gîndi paznicul. Se stre
cură pe neobservate, împins de curio
zitate. Se strădui să deslușească ceva, 
uitîndu-se peste umărul celor strînși 
în jurul gazetei. Era însă cît pe-aci s-o 
ia la sănătoasa. Văzu o poză repre- 
zentînd șura de mașini. Sub fotogra
fie, citi următoarea explicație scrisă 
cu tuș : „Așa arată acum curtea obș- 
tei, datorită aparatului de fotografiat 
al lui Abel Mozes".

— Cine putea fi autorul farsei ? — 
se întrebă mînios bătrînul.

Unul din brigadă remarcă :
— S-a purtat cu noi ca și cum am 

fi fost copii I
— Păi el însuși e copil... minte bă- 

trînă, minte de copil...
, Se strecură pe străzile lăturalnice, 

nu cumva să-l bage în seamă cineva, 
în sfîrșit se văzu acasă. Se însera 
de-a binelea cînd șe reîntoarse la 
sediu. Nădăjduia că la ora asta nu 
mai găsește pe nimeni acolo. Cineva 
rămăsese totuși. Era Denko. flăcăian
drul cu tenul măsliniu. Apăru cu o 
vădită mustrare de conștiință, apro- 
piindu-se dinspre capătul curții Se 
opri în fața paznicului. Dorea să in
tre în vorbă, cînd observă că apara
tul de fotografiat nu mai atîrnă de 
gîtul bătrînului.

— Unde ți-i aparatul, nea Mozi ?
— Se odihnește. îl lăsai acasă., mor

măi acesta. Apoi se întoarse subit 
către băiat. în ochii lui verzui putea 
desluși acum nu șiretenia, ci un senti
ment de ușurare.

— Măi Denko, treci mîine pe la 
mine I Sau poate ai putea să treci 
chiar astă-seară, nevastă-mea nu s-a 
culcat încă la ora asta. Ar putea să 
ți-l dea chiar acum...

— Ce, nea Mozi ?
— Păi aparatul de fotografiat I Eu 

l-am primit gratuit, așa că ți-l dau și 
eu tot cu „prețul” ăsta. Tu măcar te 
pricepi să-l mînuiești...

Zimbrii beau din jgheaburi de piatră, 
umezind cu argint pămintul uscat; 
pămîntul acesta de soare e beat 
ca soarele vieții ce arde-n vatră.

Grîul se trage din sîngele dacilor

găsit de noi și-n zilnica pîine.

Viața noastră e vis către mîine 

sub somnul străbun al copacilor.

EMILIAN PETRESCU



Cucerirea adîncurilor submarine 
este un vechi vis al oameni
lor de știință. Abia în zilele 

noastre însă, el tinde să se trans
forme în realitate, prin descoperirea 
unor posibilități multiple de sondare 
a adîncurilor oceanelor care ne apro
pie de perspectiva stabilirii unor 
contacte nemijlocite cu universul 
subacvatic.

Pentru aceasta s-a creat o nouă 
ramură a științei — acvanautica — 
menită să înzestreze pe om cu cele 
mai bune aparate, instrumente și 
vehicule submarine necesare cobo- 
ririi la mari adincimi.

Acvanauții vor putea astfel des
coperi imense resurse de bogății în 
mări și oceane : materii prime— mi
nereuri și petrol, săruri și medica
mente, energie, hrană — animale și 
plante și vor putea organiza lucrări 
pentru recuperarea navelor sau ex
plorarea „șantierelor arheologice*’ 
submarine.

Oniul-broascâ 
iese la suprafață

Sfatul medicului

POJARUL

SCAFANDRI
Șl VÎNĂTORI SUBMARINI

Primul aparat pentru explorarea 
adîncurilor a fost creat încă din 1819, 
fiind perfecționat de mai multe ori 
și sub această formă este folosit și 
astăzi. Cu aceste „costume** în care 
aerul este împins de la suprafață 
sau cu „scafandru) autonom**, prevă
zut cu un regulator care permite să 
se echilibreze automat presiunea 
apei cu presiunea aerului din rezer
voare, se- poate ajunge la 40—200 n> 
adîncime...

Dar omul nu a fost mulțumit de 
aceste aparate. De aceea a încercat 
să găsească un sistem prin care să 
fie complet eliberat de cei de pe pă- 
mînt care îl alimentează cu aer. Să 
fie liber ca un... pește, să poată să 
se scufunde și să înoate, să urmă
rească — și ehiar să prindă orice 
vînat acvatic.

Acest aparat a fost descoperit și 
este utilizat și în țara noastră. Cine 
nu a auzit de pasionații vînători 
submarini, cu cange sau cu arc, „oa- 
menii-broaseă“ cum li se spune. 
Aparatul se compune dintr-un oche- 
lar cu o singură lentilă, care acoperă 
ochii și nasul și lasă descoperită 
gura. In gură intră capetele a două 
tuburi prin care pătrunde și iese 
aerul comprimat conținut în cilin
drii așezați în spate ca un rucsac. Să 
nu uităm labele „de rață**, din 
cauciuc, care măresc mobilitatea în 
apă. Cu acest echipament se poate 
coborî ușor pînă la 60—70 m.

PUTEM RESPIRA SUB APA ?

Adîncimea medie a oceanelor este 
însă de 3 800 m„ iar „gropile** cele 
mai mari ale Oceanului Pacific 
ating 10 000 m. Cum se poate ajunge 
la asemenea adincimi? In acest 
scop s-au construit o serie de apa
rate mai complicate de formă sfe
rică dintre care batisfera ancorată 
de un cablu a reușit in anul 1947 să 
coboare pînă Ia 1 360 m.

IMMIAIIII) UliNUJRI
• DE LA OMUI.-BROASCĂ LA OMUL-AMFIB1E < RECOR
DURI ȘI PERSPECTIVE • ÎN 1969: O CASA SUBMARINA

Dorința oamenilor de a atinge 
adincuri și mai mari a dus la cons
truirea unor batiscafe, adevărate ba
loane submarine din aluminiu um
plute cu ulei, lichid mai ușor decît 
apa. Există mai multe sisteme de 
astfel de aparate submersibile din
tre care amintim cele de tipul ba- 
tiscafelor (construite de Piccard) cu 
care s-au atins adincimi de 10 000 rn. 
dar care nu oferă manevrabilitate și 
cele de tipul „discurilor submarine*1 
(construite după indicațiile lui 
.1. Cousteau). Acestea din urmă au 
• anumită autonomie a mișcărilor, 
putîndu-se deplasa în diferite direc
ții.

Concomitent se experimentează pe 
animale procedee menite să asigure 
omului scufundarea directă, fără 
utilaj de protecție, plămînul fiind 
adaptat respirației sub apă. „Omul- 
amfibie" din povestirile științifico- 
fantastice va cutreiera astfel, cu ade
vărat, mările. In acest scop, se pot 
injecta în plămîni substanțe care fac 
ca acesta să funcționeze ca bran- 
chiile (urechile) unui pește. Este me
toda doctorului Kylstra din Leyda 
(Olanda). Un alt sistem, pus la punct 
de chimistul american Walter Rabb, 
va da posibilitate omului îmbrăcat 
într-o foiță de material plastic spe
cială (pe bază de silicom) să „ex
tragă" aerul direct din apă și să eli
mine acolo bioxidul de carbon. Ac- 
vanauților le-a fost consacrat de eu- 
rînd un congres la Marsilia. In 1969 
un grup de scufundători francezi se 
va instala intr-o casă submarină 
(între 300 și 500 m) de unde va 
pleca in expediție la o adîncime de 
500—1 000 m. In curînd, deci, oceanul 
ne va invita și pe noi.

Dr. E. ROȘIANU

Printre bolile contagioase cele mai răspînditc ale 
copilăriei este și pojarul, căruia i se mai spune 
rujeola, coriu sau buba.tul mic. Boala este pro
vocată de un virus care trăiește în secrețiile 
ochilor, nasului, precum și în sîngelc bolnavilor.

Frecvența cea mai mare a bolii o întîlnim la 
copiii între 2 și 7 ani. Sub vîrsta de un an, ea 
apare numai în mod cu totul excepțional, datorită 
mijloacelor de apărare căpătate de sugar de la 
mamă.

Boala, fiind contagioasă, se transmite direct de 
la copilul bolnav la cel sănătos, pe calea acrului, 
prin micile picături de secreție din nas și gît, 
împrăștiate în jur cu ocazia tusei, strănutului sail 
a vorbitului. Dar rujeola se mai poate transmite și 
prin obiectele și lenjeria folosită de bolnav.

Timpul care se scurge de la contactul cu ccl bol
nav și apariția primelor semne de boală este de 
7 -14 zile și se numește perioadă de incubație.

Boala propriu-zisă începe brusc, cu temperatură 
mare (39- 40 grade), senzație de frig, str inuturi și 
lăcrimări abundente, secreții nazale și ochi înroșiți, 
adică o serie de semne asemănătoare gripei.

La 10—12 ore de la apriția bolii, suferindul în
cepe să tușească, se văietă de dureri în gît și la 
înghițit (fundul de gît este roșu, iar amigdalele 
sînt mărite ca volum). Pe gingiile înroșite apar 
mici pete albe caracteristice pojarului.

După 3—4 zile — timp în care bolnavul adoarme 
foarte greu, este neliniștit și arc temperatură 
crescută — apare o erupție (spuzeală) specifică 
bolii, mai întîi în dosul urechii, pe frunte, obraji, 
nas, buze și pleoape, pentru ca în ziua următoare 
aceasta să se răspîndească în restul corpului. 
Spuzeala este constituită din mici peste roșietice 
ca niște mărgele mărunte, împrăștiate inegal pe 
suprafața pielii. După alte 3—4 zile de boală, 
erupția pălește și se usucă, apoi se dcscuamează 
(se fărîmițează ca tărîțele), spuzeala dispărînd o dată 
cu scăderea temperaturii.

Dacă este tratată corect și din timp, rujeola 
evoluează ușor. In caz contrar, pot apare compli
cații — pneumonie, bronhopneumonic, otită — mai 
ales la copiii rahitici și cei debili.

Tratamentul bolii constă din repaus obligatoriu 
la pat circa 19—21 zile, izolarea copilului într-o 
cameră luminoasă, bine aerisită și cu o temperatură 
medie de 22 grade. Pentru ca aerul să fie suficient 
de umed, în cameră se vor întinde cîteva șervete 
umede. Igiena pielei și a mucoaselor nasului, gurii 
și gîtului va trebui să fie făcută de cîteva ori pe 
zi, evitîndu-se astfel alto infecții. Pielea va fi 
tamponată — îndeosebi pe zonele sănătoase — cu 
ceai de mușețel (săpunul este interzis, deoarece 
irită pielea) sau cu o soluție de acid boric slabă 
(3—4 lingurițe la un litru de apă).

Ochii vor fi dezinfectați timp de 10—12 zile, 
picurîndu-se zilnic în ei cite 10—15 picături din- 
tr-o soluție slabă de acid boric sau protargol 1 la 
sută. Nările vor fi bine curățate cu tampoane de 
vată curată, apoi se va picura în ele o soluție de 
sulfatiazol (cîte 15—20 de picături în fiecare nară, 
de trei ori pe zi timp de 5—7 zile). Pentru calma
rea și dezinfectarea mucoasei gîtului, este bine să 
se facă gargară cu ceai de mușețel călduț, în timp 
ce pentru tratarea buzelor crăpate se recomandă 
ca acestea să se ungă cu o alifie boricată. Totodată 
este bine ca unghiile să fie tăiate zilnic pentru a se 
împiedica ca bolnavul să se scarpine și să-și in
fecteze pielea. Pentru calmarea tusei se va lua 
Sirogal (3—5 lingurițe pe zi) sau Tusomag (10—15 
picături de 2 ori pe zi într-un pahar cu două 
degete de apă). Temperatura se combate folosind 
o soluție de Pyran (1—3 lingurițe pe zi timp de 
3—4 zile) sau supozitoare cu piramidon (seara la 
culcare cîte un supozitor; se introduce în anus 
2—3 zile).

Pentru întărirea organismului se recomandă a se 
lua vitamina C-200, 2-3 tablete pe zi, pe toată 
durata bolii, iar din partea dispensarului medical 
se vor face 1—2 injecții intramusculare cu Gam- 
maglobuline, mai ales la începutul bolii și la copiii 
mai slăbuți.

în primele 2—3 zile ale bolii, alimentația va fi 
formată din ceaiuri, compoturi, dulcețuri și sucuri 
de fructe, apoi treptat-treptat se pot consuma lapte, 
iaurt, brînză de vaci, supe de zarzavat, paste 
făinoase cu brînză. După alte 2—3 zile se pot 
introduce în alimentație carne și pîine.

Măsurile de prevenire ale bolii constau în evi
tarea plimbării copiilor în locuri aglomerate, călirea 
organismului prin gimnastică, sport și alimentație 
cît mai bogată în carne, ouă, fructe și dulciuri, 
evitarea contactului cu copiii bolnavi, prezentarea 
la medic la controlul periodic, cît și cu ocazia 
primelor semne de boală.

■ ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICA ■ Dr. GH. M. GHEORGHE

PREVEDEREA VREMII

In prezent, știința nu dispune 
încă de posibilitatea de a face 
o prognoză foarte precisă a 
timpului, pe o perioadă mai în
delungată. Chiar și pentru o 
prevedere privind timpul pentru 
următoarele 24 de ore este încă 
greu să se stabilească cu precizie 
De aceea și auzim spunîndu-se 
la radio ori la televiziune 
„timpul probabil".

Oamenii de știință nu se pot 
împăca însă cu această stare de 
lucruri. Și pentru înlăturarea et 
se fac eforturi și cercetări sis
tematice care, fără îndoială, 
vor duce la rezultatele scontate 
Aceasta este și părerea învățatu
lui american Malone, președin
tele Comitetului științelor atmos
ferice al Academiei de științe 
americane, care arată că la finele 
deceniului următor, omul va 
putea prevedea cu multă preci
zie vremea și, în același timp, 
va piitea modifica 10—20 la sută 
din cantitatea precipitațiilor că

zute într-o anumită regiune de 
pe glob.

Tot el apreciază că în preajma 
anului 2000 . se va putea evita 
dezlănțuirea de uragane și ci
cloane și că în anul 2018. adică 
peste 50 de ani, omul va putea 
modifica chiar întregul climat al 
unei regiuni.

MAȘINA cu PERNA de aer

Englezul Geoffrey Harding a 
construit o mașină cu pernă de 
aer, in spatele căreia a montat 
niște roți cu zbaturi. Această a- 
menajare permite mașinii să urce 
povârnișuri foarte înclinate, lucru 
pe care nu-l pot face alte mașini 
de acest fel.

RADIO MINUSCUL

Firma japoneză „Mațușita 
Denki" a realizat, recent, un a- 
parat de radio foarte mic, care 
poare fi purtat la mină ca un 
ceas. Alimentarea aparatului se 

face de către două baterii cu 
cadmiu.

Deși este foarte mic — difu
zorul avînd. doar 7 mm grosime 
— aparatul asigură o bună au
diție pe o gamă relativ largă de 
unde.

Biologul Piticaș Gheorghe de la Institutul de 
cercetări pentru protecția plantelor, studiind 
la microscopul M.C. 1 (de fabricație româneas
că) unele ciuperci patogene
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STIMAJI CITITORI,
Dintre scrisorile sosite la redac

ție, unele se referă la conținutul 
revistei noastre. Pe această linie, 
cititorii au făcut și o seric de pro
puneri prețioase pentru îmbogăți
rea tematicii.

In dorința de a lărgi mereu te
matica revistei, de a îmbunătăți 
conținutul „Albinei** prin publica- 
-ea de materiale cit mai folositoare, 
colectivul redacției dorește să cu
noască și alte păreri din toate ju
dețele țării, rugindu-vă, pe această 
cale, să ne scrieți :

1. Ce anume articole, reportaje 
sau rubrici publicate în ultima 
vreme v-au plăcut sau nu :

2. Ce probleme ați dori să mai 
dezbatem în coloanele revistei ?

3. Cum v-au ajutat in munca 
dumneavoastră și la Îmbogățirea 
cunoștințelor social-politice și cul- 
tural-științifice materialele apărute 
pină acum ?

4. Ce rubrici noi considerați că ar 
fi bine să introducem in paginile 
revistei.

Observațiile și propunerile făcute 
vor fi analizate cu toată atenția Și 
vom ține seama de ele ui alcătui
rea numerelor viitoare ale revistei.
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întreprinderea I.I.S. Textila Grivița, București, 
str. Șiretului nr. 95, tel. 17 05 59, sect. 8, produce și li
vrează pentru unitățile din cadrul M.I.U. lină spălată 
și pale pieptănate din lină și fibre chimice de cali
tate superioară.

Pînă la 1 decembrie 1968, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport a atribuit participanțiler 
peste 800 autoturisme de diferite 
mărci și capacități cilindrice.

Puteți obține imediat autoturis

me jucînd la LOZ ÎN PLIC.
în afara autoturismelor mai pu

teți cîștiga premii în bani de 
20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei ș.a.

Oriunde vă aflați, jucați la LOZ 
ÎN PLIC !

tzvvvvvvvwvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv 
>

Abonați-vă
| la ALBINA
> revistă săptămînală enciclopedică popu-
> Iară pentru sate ! îndemnați și pe prie-
> tenii și cunoscuții dumneavoastră să se
> aboneze și să citească ALBINA, care pu-
> blică reportaje despre viața economică
> și culturală a satelor noastre, articole de
> istorie și de știință popularizată, pagini 
£ „Magazin", versuri, schițe și povestiri,
> satiră și umor etc.
>

Abonamentele se fac la factorii poștali
> și la oficiile poștale din localitățile dum-
> neavoastră.

Prețul abonamentului pe întreg anul
> 1969 este de 13 lei.
>
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Din lumea DRUMUL BE PE
Ciudățeniile 

cameleonului
Pină nu de mult se credea des

pre cameleon că și-ar schimba cu
loarea, în mod misterios, după me
diul înconjurător, ferindu-se astfel 
de dușmani.

Iată însă că cercetări științifice 
recente vin să infirme această le
gendă despre cameleon. în acest 
scop, un cameleon a fost pus pe 
un loc vopsit în mai multe culori. 
El a trecut, pe rînd de pe un pa
trat verde pe altul negru și, apoi, 
pe altele de alte culori, fără să-și 
schimbe înfățișarea. Aceasta ne a- 
rată că nu mimetismul (fenomen 
biologic în virtutea căruia unele 
viețuitoare lipsite de apărare iau 
asemănarea altora care au astfel 
de mijloace) stă la baza schimbării 
culorii cameleonului.

Cauzele care determină acest fe
nomen sînt mult mai complexe 
Studiindu-se cu atenție pielea ca
meleonului. s-a constatat că în ea 
se află trei straturi de celule pig
mentare : primul — de culoare 
galbenă, al doilea — negru cu roșu 
iar al treilea — albastru cu alb 
Aceste celule se pot comprima și 
dilata, iar în funcție de starea lor 
se schimbă și culoarea cameleonu
lui.

In timpul experienței, cameleo
nul a fost lovit de cîteva ori cu 
bățul. Imediat el s-a umflat um- 
plindu-și gușa cu aer, și-a încovoiat 
timid spatele și a deschis gura. 
Pielea lui cafenie a devenit neagră. 
S-a constatat că celulele pigmenta
re ale cameleonului reacționează 
la diferite emoții : reducîndu-se in
tensitatea luminii, pielea lui a pă
lit, același efect s-a observat și la 
scăderea temperaturii.

Cameleonul este interesant nu 
numai pentru mimetismul imagi
nar. El își prinde prada cu o iscu
sință fără seamăn :

o repeziciune fulgerătoare, lovește 
cu ea insecta și o învăluie cu un 
lichid lipicios. Ochii cameleonului 
îi dau o perspectivă stereoscopică 
asupra luminii (ei se pot roti în di
ferite direcții și vedea același o- 
biect din diferite unghiuri). Cînd 
cele două imagini se suprapun, așa 
cum se întîmplă în telemetrul unui 
aparat fotografic, cameleonul poa
te „stabili" cu ușurință distanța 
care îl desparte de prada sa.

O nouă specie 
de pisică sălbatică

Omul de știință japonez Yukira 
Tagava a descoperit pe insula Iriu- 
mota, din arhipelagul Ryu Kyu, o 
pisică sălbatică dintr-o specie nouă.

Tagava a aflat 
conform 
prind o 
imediat, 
o pisică 
cele din 
blană și
diate amănunțit 
Okinawa și Tokio și au 
că este vorba de un mamifer ne
cunoscut în știință, pe care l-au 
botezat Mayailurus Iriomotensis 
(băștinașii ii spun pinghimaia).

că băștinașii, 
unui obicei străvechi, cînd 
pisică sălbatică o mănîncă 
Eforturile lui de a prinde 
vie au fost zadarnice. In 
urmă, el și-a procurat o 

un craniu, care au fost stu- 
de zoologi din 

constatat

scoate limba cu

VALEA PRAHOVEI
Despre acest drum există o serie 

de legende. Adevărul îl atestă, 
însă, documentele. în acest scop, spe
cialiști pasionați au poposit la Mî- 
năstirea Sinaia și au cercetat, zile 
și nopți, documentele aflate aici. 
Ce a rezultat din aceasta ? Să cităm 
dintr-un pergament scris la 1589 :

„In secolii trecuți nu exista drum 
de care prin Valea Prahovei, între 
Comarnic și Predeal. Numai caii 
puteau pătrunde de prin această 
parte".

Istoricul Nicolae Iorga scrie că pe 
la 1700 „buțile de vin erau trans
portate pînă la Cimpina, iar de aici, 
pe cai, pe o potecă"... Iată deci, cînd 
începe să se folosească mai intens 
această „poartă" spre „țara de sus". 
O dovadă m acest sens o constituie 
faptul că s-a putut stabili sigur mo
dul de percepere a vămii în 1782. 
Taxa se aplica la „povara de pe fie
care cal". Tot în documentele de la 
Mînăstirea Sinaia s-au găsit însem
nări despre proiectul unui general 
austriac. Acesta dorea să se „des
chidă o poartă largă pe Prahova și 
să se distrugă trecerea prin Bran". 
Proiectul a rămas însă doar în sta
diu] de... proiect !

n1
EPIGRAME
UNUI SOLIST FRUNTAȘ

E-o apreciere veche
Că-i solist fără... pereche.'

UNUI ÎNFUMURAT

li urez mai la tot pasul: 
La mai mare — minus nasul

UNUI PROCESOMAN

Să aibă el în continuare,-
Un proces... de transformare

TITI GHEORGHIU

Abia pe Ia 1787 se deschide un 
drum de care „pe apa Timișului și 
Prahovei, pînă în satul Comarnic". 
Drumul a pornit, deci, de la Brașov 
spre Cîmpina. Primii lui constructori 
au fost soidații austriaci, aflați în 
război cu turcii. Unele documente 
atestă terminarea acestui drum prin 
1789. Se menționează apoi cîteva re
parații, dintre care una mai însem
nată în 1791. La 1813 se consemnea
ză în diferite documente că „drumul 
este anevoios și cu punți slabe".

Situația nu putea continua, însă, 
multă vreme la fel. Schimbările erau 
impuse de dezvoltarea comerțului, 
de traficul tot mai intens din și 
înspre cetatea Brașovului.

Totuși, abia între anii 1846—1847 
s-a dat curs cerințelor tot mai nu
meroase, inginerii Ruset și Delegea- 
nu fiind semnatarii proiectelor și 
conducătorii lucrărilor de execuție 
a primei șosele pe Valea Prahovei. 
Drumul o dată deschis a trebuit 
lărgit continuu, îmbunătățit, pietruit 
și schimbat mereu, atît din cauza 
numeroaselor falii, viituri de ape etc., 
cît și datorită dorinței de a se reali
za pante cît mai ușor accesibile.

Și acum, o scurtă incursiune în 
istoricul drumului de fier, Acesta 
a constituit un prilej de dispută în
delungată între diferite societăți 
străine, specializate în construcția de 
căi ferate. întîietatea a fost obți
nută de o societate engleză care în
cepe lucrările în anul 1875. Diferite 
neînțelegeri, concurenta, și mai ales 
posibilitatea de a obține în alte 
locuri cîștiguri mai mari, determini' 
societatea respectivă să cedeze lu
crarea începută unei societăți fran
ceze, care, într-un ritm intens, reu
șește să încheie în 1879 lucrările de 
bază. De fapt, anul 1879 se înscrie 
cu majuscule în istoria drumului de 
fier de pe Valea Prahovei. Aceasta 
pentru că la 10 iunie 1879 are loc 
un adevărat lanț de sărbători inau
gurale. La Cîmpina, Sinaia, Bușteni, 
Predeal și — după unele documen
te — și la Băicoi, se dau în exploa
tare stațiile de cale ferată. Diferitele 
probe experimentale, încercări, de
finitivări etc. au mai durat cîteva 
luni, astfel îneît calea ferată a pu
tut fi dată în exploatare abia 
sfîrșitul anului 1879.

De atunci și pînă azi, cînd 
moderna „Magistrală" „zboară", 
peste 100 de kilometri pe oră, tre
nurile remorcate de elegantele loco
motive Diesel-electrice, au fost stră
bătute încă alte și alte etape despre 
care se pot așterne multe file pri
vind istoria drumului de pe Valea 
Prahovei...

AUREL CRIȘAN 
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IRESPONSABILUL

Foileton

la

pe 
cu

care șefi! 
Corbeni a 

inventar 
țuică. A- 

au avut-o

CURIOZITĂȚI ■ ■ ■ ■ ■ ■ a
VITEZE

în lumea animalelor există alergă
tori deosebit de iscusiți. Printre a- 
ceștia se numără și o serie de pești. 
Viteza cu care se deplasează ei, pre
cum și priceperea lor de a manevra 
reprezintă încă o enigmă. Unii „sprin
teri" marini din familia tonului, de pil
dă, ating 120—130 km. pe oră, cheltuind 
în schimb o cantitate de energie de cî- 
teva ori mai mică decît orice aparat 
subacvatic (submarine, batiscafe etc.) 
create de om.

... In ultimii 500 de ani, oamenii au 
extras din pămînt nu mai puțin de 50 
miliarde tone de cărbune și peste 
2 miliarde tone de fier ?

... Cele mai numeroase precipitații 
(ploaie, zăpadă etc.) de pe globul pă- 
mîntesc — în medie 12 660 mm. anual

ȘTIAȚI CA...?
ANIMALE CU DINȚI AURIȚI

Jean Kaier din Portland (Australia) 
a descoperit cu uimire că, capetele de 
berbec pe care le cumpăra de la mă
celărie aveau dinții auriți. Cum ? Ana
lizele de laborator i-au confirmat că 
este într-adevăr vorba de aur și el s-a 
grăbit să cumpere cit mai multe ca
pete de la măcelar. Toate aveau dinții 
auriți. Interesîndu-se de originea ber
becilor și de locul unde pășteau, a 
constatat că aurul provine de pe pă
șuni. Kaier a hotărît atunci să-și valo
rifice descoperirea plecind la fața lo
cului pentru a achiziționa turmele și 
pășunile de aur. Dar a constatat, cu 
regret, că alții i-o luaseră înainte.

— cad în regiunea Karapudji 
India ?

din

din 
Pă

... Alături de pustiul Atacama 
Chile, cel mai secetos loc de pe 
mint este Vădi Haifa din Sudan ? în 
trei ani cad în aceste locuri
1—2 mm. de precipitații.

doar

o pre- 
obține 
denu-

... Dacă apa este înghețată la 
siune de 20 000 atmosfere, se 
o formă specială de gheață, 
mită, pe bună dreptate „gheață fier
binte", care se topește nu la zero, 
ci la plus 78 grade Celsius ?

Cînd s-au împărțit 
funcțiile la I.A.S. Curtea 
de Argeș, inginerului 
Ștefan Grigore i s-au a- 
rătat în vis trei ursitoa
re îmbrăcate in alb. Una 
i-a spus că dacă va fi 
uns șef de fermă, să 
pună mina pe cea profi
lată pe creșterea găini
lor pestrițe ; cea de-a 
doua l-a sfătuit să se 
bage la fabricarea ra
chiului ; numai cea de a 
treia (susținînd că îl cu
noaște de mult și priete
nul la nevoie îți dă o mi
nă de ajutor) i-a îndru
mat pașii către ferma 
din Băiculești. Acolo — 
grăit-a ursitoarea — ai 
de toate : și rachiu, și o- 
rătănii și tot ce-ți doreș
te sufletul și punga...

Mulțumit de aceste 
frumoase recomandații, 
inginerul Ștefan Grigore 
a servit-o cu o țigară 
„Amiral" și a invitat-o 
Ia restaurantul „Capra 
neagră".

— O fi mai bine ca la 
I.A.Ș. Merișani unde 
fost eu inginer șef ?

— Nu știu care 
„profilul"—

am

era

— Păi tot țuică, tot o- 
rătănii...

— Și te-ai descurcat ?
— Binișor. Am luat 

niște materiale de cons
trucție și nu le-am plă
tit ; era s-o încurcăm cu 
țuica cînd l-a prins pe 
șoferul Rotărescu vin- 
zînd-o în piață ; a fost 
puțin scandal și atunci 
cînd mi-am procurat 
cinci cauciucuri pentru 
mașina mea personală în 
contul I.A.S.-ului...

— In noua ta însărci
nare să fii mai atent ! Ia 
și tu, dar cu măsură ! Iți 
ajunge o mașină. Am au
zit că ai depus banii pen
tru a doua. Ai văzut că 
țuica miroase urît, mai 
las-o dracu’ în pace.

Mulțumindu-i încă o 
dată pentru sfaturi, in
ginerul Grigore și-a luat 
munca în primire Ia fer
ma Băiculești. Prima 
grijă a fost să trimită la 
București niște ciobani 
cu plocoane — miei și oi

— pentru a se pune bine 
cu nu se știe 
De Ia brigada 
„șters" din 
vreo 214 litri 
ceeași soartă
și unele putini cu brînză 
sau lăzi de mere, moti- 
vîndu-se că... ele au fost 
de un prețios ajutor în 
obținerea tăițeilor de 
sfeclă pentru furajarea 
animalelor ! Deși mun
cește Ia Băiculești, gîn- 
dul inginerului este tot 
la București.

îi pare rău totuși de 
un lucru. Unde s-o gă
sească el pe ursitoarea 
care l-a sfătuit să vină 
Ia Băiculești ? Să-i ducă 
și ei acolo un plocon pe 
cinste, să vadă că el e om 
recunoscător. Pînă să-i 
ghicească adresa, s-a po
menit omul cu o droaie 
de inspectori pe cap.

Acum să vedem ce o să 
urmeze... Șefii i-au spus 
lui Grigore : „Tu în loc 
să fii șef de fermă, ai 
devenit un fel de respon
sabil cu sarsanaua. Ți-aî 
tocit pingelele ducînd 
plocoane !“

Grigore a dat mereu. 
Acum e cazul să pri
mească și el ceea ce me
rită.

GEORGE BUȚOIU
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