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FOI ȘI DINAMISMUL
"Ti COOPERATISTE

/

t__ uiui iicucate in crește
rea producției vegetale șl animale, 
în sporirea veniturilor cooperative
lor și a bunăstării țărănimii, in îm
bunătățirea aprovizionării populației 
cu produse agro-alimentare. Dina
mica creșterii producției și venituri
lor dt ronstrează în mod convingă
tor că încheierea cooperativizării a 
pus bazele progresului neîntrerupt 
al agriculturii noastre cooperatiste 
care iși afirmă cu putere superiori
tatea lată de mica gospodărie țără- 
ească.
In acest sens, deosebit de grăitoa

re sint rezultatele obținute în ultimii 
trei ani raportate la perioada 1963— 
1965. Cu toate că perioada 1966— 
1968 a fost afectată de seceta pre
lungită din primăvara și vara tre
cută, cooperativele agricole au în
registrat in această perioadă o pro
ducție medie de griu de aproape 
1 600 kg la hectar, iar cea de po
rumb depășește 2 000 kg la hectar, 
la cartofi peste 13 000 kg, sfeclă de 
zahăr peste 21 000 kg etc.

Pentru agricultură în general, și 
cu deosebire pentru agricultura coo
peratistă, anul 1968 a fost un an 
care a pus la Încercare forța șl 
dinamismul marii producții agricole 
bazate pe relații noi socialiste, ca
pacitatea ei de a asigura piinea 

poporului chiar și în condiții deose
bite ca cele prin care am trecut. 
După cum se știe, seceta a afectat 
întreg teritoriul țării, dar ea s-a re
simțit cu deosebire in Cîmpia Dună
rii, în Oltenia, Dobrogea și Moldova, 
adică în zonele cele mai favorabile 
producției agricole, unde in multe 
județe recolta a fost pusă în pericol. 
Învingerea efectelor negative ale se
cetei și asigurarea unei recolte bune 
a devenit — in perioada respectivă 
— o sarcină de importanță majoră. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., agricultura românească a 
făcut față cu succes sarcinilor ce 
i-au revenit, asigurind produsele 
c gro-alimentare necesare consumu
lui populației, materiile prime pentru 
industrie și unele disponibilități pen
tru export

Obținerea unor asemenea rezul
tate a cerut un efort deosebit. La 
indicația și cu sprijinul direct al con
ducerii partidului și statului, al în
tregii economii naționale, au lost 
întreprinse măsuri excepționale pe 
linia mobilizării unor însemnate mij-

scu
Consiliului U.N.C.A.P.

loace tehnico-materiale șl a maselor 
de cooperatori la extinderea iriga
țiilor, fapt ce a contribuit la dimi
nuarea substanțială a efectelor ne
gative ale secetei, ia salvarea re
coltei. In acest domeniu un sprijin 
prețios a primit agricultura coope
ratistă din partea oamenilor muncii 
din fabrici și uzine.

Elortul susținut depus de țărăni
mea și specialiștii din agricultura 
cooperatistă, folosirea mai eficientă 
a bazei tehnico-materiale de care 
dispune, ca și sprijinul primit, au 
permis ca bilanțul cu care coopera
tivele agricole își încheie activita
tea pe anul 1968, să arate că atît 
producțiile, cit și veniturile obținute 
se apropie de nivelul unor ani nor
mali din punct de vedere climateric. 
Astfel, la grîu și porumb, producția 
obținută în 1968 a crescut, față de 
anul Încheierii cooperativizării, cu 
aproape 1,5 milioane tone. La sfecla 
de zahăr și cartofi, în aceeași pe
rioadă s-a înregistrat o creștere de 
60 la sută, la carne de peste 74 la 
sută, la lapte de aproape 90 la sută 
etc. Valoarea producției globale. 

realizată de cooperativele agricole 
In anul 1968 este de circa 31 mi
liarde lei, cu 8 miliarde mai maro 
față de anul 1962.

Rezultatele demonstrează încă o- 
dată superioritatea agriculturii so
cialiste, politica ințeleaptă a parti
dului și statului nostru in acest do
meniu. Preocuparea permanentă a 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, per
fecționarea mecanizării, chimizării, 
extinderea irigațiilor, ca și îmbună
tățirea metodelor de planificare, or
ganizare și conducere a permis a- 
grlculturii cooperatiste să facă fată 
cu succes unor greutăți ca cele din 
1968. Citeva cifre in acest domeniu 
sint edificatoare. Astfel, comparativ 
cu situația din 1967, in anul 1968, 
pe ogoarele cooperativelor agricole 
de producție au lucrat cu 7 la sută 
mai multe tractoare șl cu 5 la sută 
mai multe combine de recoltat ce
reale, precum și alte mașini care au 
permis diversificarea și ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
agricole.

Cqntitatea de îngrășăminte chi
mice primită de agricultura coopera
tistă in anul trecut a fost de 316 400 
tone substanță activă, din care 
200 000 tone îngrășăminte azotoase.

(Continuare în pag. a 3-a)
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TRADIȚII...

ORA VIȚA 150
In zilele de 28 și 29 decembrie ale anului tre

cut, s-au desfășurat la Oravița bogate și emoțio
nante manifestări cultural-artiștice prilejuite de 
aniversarea a 150 de ani de viață teatrală în 
acest oraș. Ridicat din năzuința spre artă și cul
tură a locuitorilor de pe aceste plaiuri bănățene. 
Teatrul din Oravița — cel mai vechi din țară — 
a constituit și un simbol al înțelegerii și armo
niei între români, maghiari și germani. Majorita
tea celor ce au contribuit voluntar la construirea 
acestui edificiu de cultură, au fost mineri, me
seriași, comercianți, funcționari și intelectuali 
progresiști. Prin înălțarea acestui local în 1817, 
au fost puse bazele unei îndelungate tradiții ar
tistice, confirmată de numeroasele spectacole și 
concerte susținute de către artiștii diletanți dm 
Oravița și împrejurimi. Și alături de aceștia, pe 
scena Teatrului din Oravița, s-au perindat în 
decursul vremurilor numeroase trupe teatrale 
printre care se înscrie în frunte renumita trupă
• lui Pascali, avînd ca sufleor pe Mihai Eminescu 
și care la 30 august 1868 a inaugurat șirul celebre
lor turnee ce au urmat.

în anii socialismului, activitatea artistică de 
amatori din Oravița cunoaște o nouă dezvoltare, 
O contribuție deosebită aduce și Casa de cultură 
In cadrul căreia colectivul de teatru ocupă un loc 
de frunte și care continuă azi, pe o treaptă supe
rioară, vechile tradiții artistice ale înaintașilor, 
promovînd teatrul ca pe o artă vie și componentă 
firească a contemporaneității.

Pentru sărbătorirea acestui eveniment a avut 
loc, în prima zi, o sesiune de comunicări științi
fice organizată in colaborare cu Filiala Caraș-Se- 
verin a Societății de Științe Filologice, după care
• urmat spectacolul omagial al Teatrului de Stat 
din Reșița cu piesa „Micul infern" de Mircea 
Ștefănescu.

In cea de a doua zi, după vernisajul expoziției 
„Teatrul de amatori din Oravița", a avut loc adu
narea festivă cu prilejul căreia au fost înmînate 
distincții de stat colectivului de teatru și celor 
mai vechi interpreți. Festivitățile au continuat 
apoi cu un spectacol folcloric realizat de cele mai 
valoroase formații de amatori din județ iar în în
cheiere, colectivul teatral al Casei de cultură din 
Oravița a prezentat spectacolul „Lovitura** de 
Sergiu Fărcășan.

N. NISTOR 
director al Casei Centrale 

a Creației Populare

Meșter și ucenic de artă
Mă gîndesc la felul cum 

sînt transmise meșteșugurile 
artistice ale poporului, tinere
lor generații. Și mă gîndesc la 
modul în care tineretul știe 
să-și însușească acest prețios 
tezaur material și sufletesc, 
acumulat din străvechi tim
puri.

Am întîlnit, în opririle mele 
prin țară, pe la sate, preocu
parea frumoasă a unor vîrst- 
nici de a transmite în familie, 
copiilor sau nepoților, mește
șugul de artă, ca și aspectul, 
imediat următor, al unor că
mine sau case de cultură care 
au creat adevărate cercuri de 
ceramică, lemnărie, folclor 
etc., unde copiii și tineretul își 
insușesc diverse deprinderi 
de artă.

îmi face plăcere să-mi aduc 
aminte, de pildă, cum bătrînul 
olar Ogrezeanu a lăsat fiilor 
lui, Stelică și Victor, secretul 
zmalțurilor fine : ceramica lor 
e azi vestită în lumea întrea
gă ! La fel înțeleptul construc
tor sătean, de 72 de ani, Ion 
N. Prală din Priboieni, care a 
învățat zeci de tineri de-a 
lungul a peste 40 de ani de 
activitate, contribuind și azi 
la perfecționarea lor, cum să

te unei neglijențe locale de in
formare și de educație. Nu-mi 
pot imagina că un tînăr căru
ia i s-a explicat, în diverse o- 
cazii, rolul moștenirii tradiției 
de artă și cultură a poporului 
în dezvoltarea civilizației con
temporane, s-ar putea manifes
ta nepăsător față de acești ar
tiști înnăscuți și față de aceste 
acțiuni de interes obștesc și va
loare națională... Transmiterea 
și păstrarea tuturor comorilor 
și meșteșugurilor tradiționale 
reprezintă un bun al întregu
lui popor, o mărturie de ma
turitate spirituală, un gest 
care se înscrie în datoriile de 
conștiință al fiecărui vîrstnic 
și tînăr.

Mișcarea artistică de ama
tori din țara noastră are ca 
scop și cuprinderea și valori
ficarea tuturor formelor de 
manifestare artistică și cultu
rală a poporului atît pe treap
ta actualității cît și pe treap
ta valorificării tezaurului ma
terial și sufletesc din străbuni.

La cercul de artă populară 
din Avrig (Sibiu), se 

predă ștafeta
Foto : George STOICESCU

TRADIȚII

PLOIEȘTI 100
29 decembrie 1968 a consemnat în bogata tra

diție a mișcării corale de amatori din patria 
noastră un remarcabil eveniment: împlinirea a 
100 ani de cînd, în orașul Ploiești, care cunoaște 
în cea de a dona jumătate a secolului trecut 
primele sale manifestări artistice și culturale în 
afara celor tradițional-folclorice, ia ființă „corul 
de muzică vocală", formație reprezentativă a 
orașului, expresie a dragostei de artă, a pasiunii 
statornice pentru frumos a localnicilor.

începutul destul de firav făcut în urmă cu un 
veac avea să constituie, de-a lungul anilor, izvo
rul unei neîntrerupte și prestigioase activități 
puse în slujba nobilului țel înscris la loc de cins
te în însăși actul său de naștere : „de a intro
duce studiul muzical in societate și de a cultiva 
pe cit se poate muzica națională."

Succesor legitim și demn al formației corale 
de acum o sută de ani și a altora care i-au urmat, 
corul Palatului culturii din Ploieștii zilelor noas
tre, cunoscut ca una din cele mai valoroase for
mații artistice din țară, a reprezentat cu cinste 
viața muzicală din acest oraș, la sărbătorirea cen
tenarului său. Mesager strălucit al artei noastre 
de amatori, de trei ori laureat al concursurilor 
artistice republicane, corul Palatului culturii din 
Ploiești, condus de harnicul și talentatul dirijor 
Gh. C. Ionescu, cu prilejul spectacolului festiv 
închinat acestui eveniment, și-a încîntat din nou 
spectatorii prin valoarea deosebită a interpre
tării și repertoriul său ales.

Ordinul Meritul Cultural clasa I cu care a 
fost distinsă formația, precum și un mare număr 
de ordine și medalii acordate cu acest prilej ce
lor mai merituoși coriști, sînt expresia înaltei 
prețuiri de care se bucură această formație în 
uii regimului nostru pentru rodnica activitate 
de educare estetică a maselor, pentru felul în 
care duce mai departe, spre bucuria și satisfacția 

arit a localnicilor cit și a noastră a tuturor, va
loroasa tradiție corală de amatori din patria

FLORIAN BANC
director adjunct al Direcției așezămintelor 

culturale

dureze temelii și case în stil 
curat românesc... In cîntec, 
numai din plaiurile vîlcene, 
amintesc emoționat pe Maria 
Obornic de 72 de ani, Ciucă 
Olariu Stanciu sau Niculicea 
Dumitru : ei au învățat și în
vață încă, multe fete și mulți 
băieți din comună, cîntece, jo
curi și strigături, știute de ei 
de la bătrînii de odinioară.

Cunosc și învățători sau pro
fesori care au întemeiat, fie 
în casele lor, fie în școli, ade
vărate cercuri folclorice unde 
ei sau bătrîni localnici, împăr
tășesc cu dragoste celor mici, 
învățături, melodii și mește
șuguri de veche tradiție româ
nească. învățătorul Ilie Zugră- 
vescu din Voicești, profesorii 
Gh. N. Popescu din Pietrari 
sau profesorul Iordache Aurel 
din Găești sînt exemple de 
pasiune și inițiative, demne 
de a fi luate ca model.

îmi pare rău că mai întîl- 
nim însă și o categorie de ti
neri care privesc aceste acți
uni cu destulă indiferență. 
Cred că fenomenul se datoreș-

în cadrul ei lărgit se înscriu 
toate aceste forme de expri
mare artistică și culturală pe 
care poporul nostru le păstrea
ză, curate și proaspete, de 
veacuri întregi. O datorie a fie
cărui tînăr este nu numai să 
păstreze aceste bunuri, dai* să 
și contribuie la cunoașterea și 
folosirea lor: dovadă atîtea 
echipe de cămine culturale 
care au realizat adevărate 
spectacole folclorice cu care 
au uimit pînă și străinătatea !

Iată o problemă la care, ti
nere flăcău și fată frumoasă 
care moșteniți din străbuni vi
goarea și inteligența unui po
por cu multe izvoare bogate, 
se cuvine să mai reflectați și 
să căutați să-i găsiți făgașuri 
noi de exprimare. Astfel veți 
avea și sufletul mai bogat și 
vă veți putea mîndri că în 
sat v-ați adus contribuția di
rectă la durata peste alte 
veacuri a culturii și artei po
porului român.

BARUȚU T. ARGHEZI

ARMONIA 
UNEI 
FAMILII

lntr-o seară de început de larnfc 
am aflat povestea plină de tîlcuri a 
familiei tînărului Ghcorghe Guță din 
comuna Ciochina, județul Ialomița. 
V-o redau mai Jos, așa cum mi-a is
torisit-o chiar el.

...Am dorit să-mi întemeiez căsnicia 
cu o soție care să fie alături de mine 
pe lungul drum al anilor de familie și 
la bine și la rău. Mă gîndeam atunci 
ca, împreună, prin îngemănarea pute
rii noastre de muncă, a gîndnrilor. a 
tot ceea ce avem mai frames, să dăm 
viață unui cămin care să ne asigure 
împlinirea dorințelor. Am cunoscut 
multe fete din comuna noastră și din 
satele învecinate, insă la una singură 
am găsit calitățile sufletești care mi-au 
plăcut : Lucreția lui Stan Ion. Pot să 
spun că am început s-o iubesc din pri
mele clipe. Si ea la fel. Am vorbit eit- 
va timp și dragostea noastră curată 
ne-a îndemnat să ne luăm.

Eram fericiți. Eu munceam ea trac
torist la întreprinderea Agricolă de 
Stat din Ciochina, iar Lucreția la 
cooperativa agricolă. Din banii adu
nați ne-am cumpărat materiale de 
construcție și-am început clădirea 
unei case noi. Intre timp ne-a venit 
și un copil care ne-a înmulțit bucu
riile.

Căsnicia, sentimentul dintre soț și 
soție au ceva din gingășia florilor. 
Și cele mai mărunte discuții și cele 
mai mici neînțelegeri în familie, dacă 
nu știi să le înlături la timp, pot duce 
la conflicte mai mari, Ia un zbucinm 
sufletesc care împovărează viața amîn- 
durora. Așa s-a intîmplat, la un mo
ment dat, și cu noi.

Pe nesimțite, mama mi-a strecurat 
in suflet unele nemulțumiri, unele bă
nuieli. Fără să o mai întreb, fără să 
am răbdare să mă conving dacă mama 
are sau nu dreptate, am început s-o 
învinuiesc pe nevastă-mea că nu mun
cește, că se duce la căminul cultural 
de dragul altor ochi și eite și mai cite. 
In zadar îmi tot spunea ea că nu-i 
adevărat, eu mă purtam destul de dur, 
devenisem nervos și tot ce făcea ea 
nu-mi mai plăeea. începusem s-o înjur 
și chiar s-o bat. Tot rostul căsniciei 
noastre se stricase. Ea stătea mai mult 
pe la părinții ei, eu in circiumă.

Intr-o zi, Lucreția m-a așteptat cînd 
am ieșit de Ia intreprindere și a încer
cat să stea de vorbă eu mine. Mi-a 
amintit atunci că ne-am luat din dra
goste, că ea ține și acum la mine, 
că n-are rost să ne irosim viața în 
certuri și amărăciuni. A vrut să mă 
convingă că așa sînt unii bătrîni, mai 
curioși, mai ciudați, cu mentalitățile 
lor, că și părinții ei începuseră să-i 
bage in cap fel de fel de bănuieli și că 
nu le-a dat crezare. Să nu învinovă
țești niciodată pe cineva pe nedrept — 
mi-a zis ea. Să ai întotdeauna răbdare 
să te convingi dacă e sau nu așa și 
numai după aceea să acuzi sau să re
proșezi cuiva ceva. Hai să uităm tot 
ce a fost și s-o luăm ca la început. Am 
mers împreună acasă și cîteva zile 
ne-am înțeles mai bine. Insă din pri
cina ambiției, a influenței pe care o 
avea maică-mea asupra mea, am în
ceput din nou să mă port brutal cu ea. 
La cîteva zile, Lucreția a plecat la pă
rinții ei și n-a mai vrut să se întoarcă 
acasă. Au Început clipe grele pentru 
mine. Pe măsură ce treceau zilele îmi 
dădeam seama că țin mai mult la ea, 
că despărțirea mi-ar fi pricinuit multe 
suferințe. Vroiam să mă duc să-i cer 
iertare însă orgoliul, ambiția nu mă 
lăsau. In aceste zile am cunoscut ade- 
vărații prieteni care mă înconjoară. 
Au mers cu mine la un pahar de vin 
și azi puțin, mîine puțin, m-au făcut să 
înțeleg că am greșit, că m-am purtat 
cu Lucreția ca un neom. Ei m-au în
vățat atunci un lucru de mare preț : 
nu-i rușine să recunoști atunci cînd ai 
greșit ; rușinos e să te încăpățînezi, să 
te ambiționezi, să te porți neomenește. 
Am stat atunci de vorbă cu mamă-mea 
și, fără să o jignesc, am rugat-o să nu 
se mai amestece in viața noastră. I-am 
spus și lui tata, și părinților Lucrețlei 
că vreau să mă împac. A doua zi, 
seara, m-am dus acasă Ia Lucreția, 
i-am cerut iertare și ea m-a înțeles. 
A venit cu mine acasă și niciodată 
nu mi-a reproșat nimic.

In puțină vreme ne-am terminat 
casa, toate au început să aibă spor. 
Ne-am cumpărat mobilă, im introdus 
lumină electrică in casă și ceea ce este 
și mai de preț, în familia noastră dom
nește din nou armonia, înțelegerea, 
atit de necesare într-o căsnicie. Și 
eu și Lucreția am uitat de această 
întimplare de parcă niciodată nu s-ar 
fi petrecut. Avem astăzi căsnicia pe 
care amindoi am visat-o.

OVIDIU MARALOIU
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La Ferma Rași, I.A.S. Lehliu-Ialomița, se stabilesc cifrele de plan pe ’69

Forța și 
dinamismul 
agriculturii 
cooperatiste

(Urmare din pag. 1)

Da asemenea, agricultura coopera
tistă a primit mai multe insectotun- 
gicide și îerbicide necesare comba
terii bolilor, dăunătorilor și buruie
nilor.

Cooperativele agricole de produc
ție și uniunile cooperatiste au depus 
eforturi susținute, obținînd succese 
Însemnate și pe linia mai bunei fo
losiri a suprafețelor amenajate și a 
amenajării unor noi suprafețe de 
teren pentru irigații. In anul 1968, 
s-au efectuat lucrări de amenajări 
In acest scop pe o suprafață de 
70 300 hectare, din care 44 300 hec
tare prin sisteme locale, iar pentru 
combaterea efectelor secetei au udat
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e în 1960. cheltuielile statului pentru acțiuni 
miliarde lei. In 
cheltuit 31 mi- 
alocate 33 mi-

Ingrășămiiite 
*. Dacă In I960 

,____  . peste 71000
tone (substanță activă), în 1967 s-au realizat 
aproape 537 000 tone, iar în primul semestru al 
anului trecut 290 160 tone.

• Producția agricolă medie pe perioada 
1966—1968 a fost mai mare decit cea realizată în 
perioada anilor 1961—1965 cu aproximativ 24 la 
sută.

• Pentru nevoile agriculturii se va cheltui, în 
acest an, din bugetul statului și din resursele pro
prii ale unităților agricole suma de 15,5 miliarae 
lei.

• Anul trecut volumul desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul a fost cu 30 la sută mai mare decît 
în 1965.

• La fiecare 3 minute șl jumătate un porc în
grășat, 11 260 tone carne livrată, iată citeva din 
rezultatele Combinatului I.A.S. Căzănești-Ialomi- 
ța. pe anul 1968. Capacitatea combinatului este 
de 135 000 capete animale, fiind cea mai mare 
unitate de acest fel din lume.

• Un număr de 58 de cooperative agricole de 
producție din județul Dolj s-au constituit într-o 
asociație pentru construirea și exploatarea în co
mun a unui complex de sere pentru cultura for
țată a legumelor. Complexul de sere ce va fi am
plasat în apropierea orașului Craiova, pe raza 
comunei Almaj. va cuprinde o suprafață de 86 ha 
șl va fi alimentat cu energie termică și electrică 
de la termocentrala Ișalnița-Craiova.

— așa cum am mai arătat — prin 
soluții provizorii, culturile de pe su
prafața de 70 987 hectare. Eforturi 
susținute au fost tăcute de către co
operativele agricole șl uniunile coo
peratiste pe linia extinderii supra
fețelor cultivate cu legume, viță do 
vie șl pomi fructileri, ca șl pentru 
obținerea unor producții corespun
zătoare. In comparație cu anul 1967, 
au crescut do citeva ori suprafețele 
de legume cultivate in adăposturi 
de polietilenă, solarii și sere. De 
asemenea, in aceeași perioadă, co
operativele au plantat cu vil 12 000 
hectare, iar cu pomi fructiferi 6 620 
hectare.

Cu sprijinul și sub directa condu
cere a Uniunii Naționale, s-au obți
nut in continuare succese însemnate 
pe linia dezvoltării activității inter- 
cooperatiste. Astfel, in anul 1968, au 
fost organizate la Botoșani, Brăila, 
Constanța, Dolj, Ilfov și Prahova ate
liere intercooperatiste de reparații. 
A luat ființă și a Început să livreze 
roșii pe piață întreprinderea inter- 
cooperatistă de sere Popești-Jilava, 
și a fost Înființată pepiniera de la 
Doaga, județul Vrancea. Cu parti
ciparea bănească a cooperativelor 
agricole a început construcția celor 
două fabrici de furaje combinate șl 
a două stații de uscat și granulat 
furaje verzi, la Medgidia și Călărași.

Activitățile anexe și prestările de 
servicii reprezintă un sector de o 
importanță deosebită, o inepuizabilă 
rezervă de sporire a veniturilor bă
nești ale cooperativelor agricole. In 
acest sector de activitate, se pre- 
limină realizarea unei producții glo
bale in valoare de circa 1,5 miliarde 
Iei, cu 300 milioane lei mai mult 
decit in anul 1967.

Și pentru anul 1969, partidul șl 

guvernul au pus in fața agriculturii 
cooperatiste sarcini de cea mai mare 
importanță. Prin planul de stat pe 
anul 1969, se acordă o atenție deo
sebită cerealelor, legumelor, carto
filor, florii-soarelul și sfeclei de za
hăr, culturii caro ocupă 81 la sută 
din suprafața arabilă a cooperati
velor agricole do producție. Față do 
anul 1968, s-a prevăzut o creștere 
substanțială a producției totale do 
griu, porumb, floarea soarelui, sfeclă 
de zahăr și legume.

Corespunzător sarcinilor sporite 
pe care le au cooperativele agricole 
în anul 1969, atit in sectorul legumi
col cit și la celelalte culturi s-au 
luat șl continuă să se ia măsuri pen
tru asigura: l r condițiilor materiale 
necesare realizării sarcinilor de 
plan. De asemenea, patrimoniul viti- 
pomicol va crește cu 18 500 hectare 
din care 8 500 hectare cu viță de vie. 
Corespunzător efectivelor producția 
animalieră va crește față de realiză
rile lui 1968 cu 12 la sută la carne, 
14 la sută la lapte și 60 la sută la 
ouă. Prin ponderea Însemnată pe 
care agricultura cooperatistă o de
ține in ansamblul agriculturii țării, 
de felul in care iși va realiza sarci
nile de plan, depinde intr-o mare 
măsură realizarea prevederilor pla
nului de stat pe întreaga agricultură.

Pe baza experienței acumulate in 
conducerea și îndrumarea coopera
tivelor agricole, uniunile județene au 
datoria să-și exercite cu mai multă 
competență funcțiile economice În
credințate de partid, să determine 
mobilizarea Întregii țărănimi la o 
activitate rodnică de intărire și dez
voltare economico-financiară a uni
tăților, pentru îmbunătățirea necon
tenită a nivelului de trai al oameni
lor muncii la sate.

IN VALEA 
CIGHERULUI

Am poposit nu demult pe meleagurile Tăuțu- 
lui, ale Minișului de Sus ți Minișelului lingă „mi
nerii- diatomitului. Am trecut pe Valea Cigherului, 
pe la „Șantierul baraj Cigher". Am vizitat „orășe
lul- constructorilor.

Inginerul șef al șantierului mi-a povestit despre 
„marea- ce va lua ființă pe cele 344 de hectare 
(nivel maxim de retenție) despre cele 4 000 de hec
tare care pină în prezent erau mereu supuse fie 
secetei, fie inundațiilor ți care vor fi redate cir
cuitului agricol.

Nu facem nimic deosebit — îmi spune ingine- 
,rul șef — față de celelalte baraje ale patriei — 
Bicaz-Argeț — barajul nostru, de 530 metri 
lungime și 125 metri lățime, este destul de mic. 
Dar gindiți-vă, oamenii vor fi salvați de la neca
zuri, de pericolul distrugător al apelor.

Mi-am amintit că în anii trecuți un sat întreg 
a trebuit „mutat- iar altul reconstruit în între
gime din cauza inundației numai în județul nos
tru...

— Văd și drumuri noi, îi spun eu.
— Bineînțeles Concomitent cu barajul se cons

truiesc și 7,5 kilometri de drumuri noi. pietruite 
(inclusiv linii telefonice) pentru devierea drumurilor 
de pe viitoarea „mare".

DUMITRU SINITEANU

MARIA
SAU

ILEANA
SAU

ANA...
Gazda mea se scoală la 5, 

mulge vaca, fierbe laptele, îi 
pune bărbatului cămașă curată 
pe spătar (el are mașină la ora 
6), pregătește îmbucătura pen
tru copii. Cînd se întorc unii pe 
partea cealaltă, ea e sătulă de 
treabă.

— Cum îți petreci toată ziu
lica ? am întrebat-o.

— Păi întîi îl pornesc pe el, 
după aia pregătesc îmbucătura 
pentru copii. Mă duc la grădină 
la răsadnițe, iar la prînz dau o 
fugă și gătesc și mă întorc îna
poi. La 5 vine el și-i pun să 
mănînce. Apoi el zice : „Nevastă, 
eu mă duc să mă trîntesc un 
pic“. Și eu rămîn să deretec. Calc 
rufele rămase de ieri, spăl al
tele, mă duc în pivniță să mai 
așez cîte ceva, închid păsările și 
porcu. Pe la 9 cad frîntă.

I-am spus bărbatului ei : „Știi 
că am numărat gesturile pe 
care le-a făcut femeia dumitale 
în timp ce dormeai. Sînt cîteva 
mii-*.

— Da ! ? Uite, mie asta nu mi-a 
trecut prin cap.

Fiindcă este harnică, condu
cerea cooperativei s-a gîndit s-o 
pună brigadieră, dar ea n-a 
vrut: „Nu mă lasă omul meu**.

— De ce nu te lasă ?
— Zice c-o să fiu toată ziua 

pe cîmp și de el cînd mai văd ? 
Cea pe care n-a lăsat-o bărba
tul să fie ridicată în muncă, deși 
merita, este Elena Brăilea din 
Bîldana-Ilfov. Dar mai sînt 
Mării și Ilene și Ane care-or fi 
pățind la fel

...Ea este păstrătoarea cheiei și 
lăcatei. Ea înțelege sufletul lu
crurilor. ascultă cum cresc pomii 
sub fereastră, iar primăvara 
pune prima floare pe masă. In 
nopțile de octombrie, cînd iese 
în prag, aude cea dîntîi strigă
tele gîștelor sălbatice sfîșiind 
cerul nopții și de fiecare dată 
intrînd înfrigurată în casă spu
ne : „Omule, ne-a mai trecut o 
toamnă**.

Cîte o dată izbutește să rămî- 
nă frumoasă, dar de cele mai 
multe ori ființa i se împuținea
ză. fiindcă fiecare din cei pe 
care i-a odrăslit a luat din ea 
cîte puțin și a plecat. Ea dă sens 
vieții familiale. Cînd dintr-un 
motiv sau altul lipsește, atunci, a- 
bia atunci înțeleg ceilalți că lo
cul ei nu poate fi luat de ni
meni pe lumea asta.

Cinstiți-o, cruțați-o și păstra
ți-o ! Un bătrîn spunea : „Nu-ți 
obijdui femeia. înainte de a da 
drumul la sudalmă, fă ocolul ca
sei de trei ori** Să audă asta și 
Ion Tirică din Leordeni, care-și 
stîlcește nevasta în bătăi.

O mătușică. pe nume Maria 
Mihai, e secretară de partid și 
socotitoare de brigadă la Bo- 
lintin Vale. Ea spunea: „Dacă 
n-ar fi femeile, nu știu ce-am 
face** Două brigăzi și șapte echi
pe din nouă sînt conduse aici de 
femei Acasă gătesc, spală și-i 
pornesc pe „ei“ la lucru, după 
care „hodinite**, vin la cîmp și 
muncesc și cîntă și-s gureșe, fi
indcă așa le e felul și așa le-an 
fost și mamele și străbunicele, 
care zămisleau copii și ocroteau 
focul casei și-și mînau bărbații 
la luptă.

Pe una o cheamă Floarea 
Jianu. pe alta Ștefana Măndița. 
pe alta Lid’a Stan ...

Dar mal sînt Mării și Ilene și 
Ane...

VIRGIL TOSO



ÎMPĂDURIRI

CARTE5 ZAHAR'A 
STANCU :

Ce mult te-am iubit
Cu fiecare nouă apariție, Zaharia 

Stancu adăugă noi pagini la edi
ficiul literaturii noastre contempo
rane.

Romanul Ce mult te-am iubit se 
constituie ca un episod de sine 
stătător din ciclul memorialistic al 
lui Darie, inaugurat cu 20 de ani în 
urmă prin Desculț. El începe cu 
venirea lui Darie în Omida, satul 
copilăriei sale, la înmormîntarea 
mamei. Aici, tatăl lui, surorile, rude 
și prieteni — dar în primul rînd 
eroul — au sentimentul tragic al 
vieții, față de care ei reacționează 
în cele mai diverse moduri. Leit- 
motivul „ce mult te-am iubit", re
petat ca o obsesie în momentele 
cheie ale acțiunii de către bătrînul 
greu lovit de dispariția neașteptată 
a soției, comprimă și mai mult du
rerea, o face de nesuportat. Toți 
simt moartea mamei, toți își rea
mintesc hărnicia ei, bunătatea ^ei, 
greutățile pe care le-a biruit pînă 
să-i vadă pe cei zece copil ai săi, 
oameni la casele lor. Acțiunea se 
desfășoară în cîteva zile — cît du
rează înmormîntarea mamei — dar 
situațiile evocate angajează nu nu
mai o viață de om, ci viețile, desti
nele mai multor oameni, a mai 
multor generații de oameni. Impli
cațiile evocării fac să se supra
pună acest moment, plasat nu cu 
mult înaintea celui de-al doilea 
război mondial, cu imaginile copi
lăriei lui Darie. Sînt amintiți oa
meni și locuri-de pe lunga, îngusta 
și săraca Vale a Călmățuiului, cu 
prilejul întîlnirii eroului cu Filimo- 
na, cu Costandina, cu neînduplecata 
mătușă Uțupăr, cu Veve Orbul și 
alții. Sînt înfățișate reacțiile săteni
lor, în primul rînd ale rudelor, fața 
de cel pe care îl consideră om cu 
vază în București.

E de remarcat capacitatea scriito
rului de a condensa expresia artis
tică. Situații și scene, care altădată 
ar fi dat naștere la lungi evocări 
lirice, sînt sugrumate subit, rete
zate fără cruțare. De aici realizarea 
unei atmosfere sumbre, apăsătoare, 
care însoțește lectura pînă la ultima 
pagină.

Șatra
Șatra este în afara ciclului Des

culț. Paginile romanului evocă 
viața unei șatre de nomazi, cu obi
ceiurile și tradițiile ei păstrate 
prin vreme. Vom afla multe lucruri 
inedite și pline de culoare despre 
împrejurările de existență ale a- 
cestei colectivități umane, mereu 
în căutarea unor noi locuri de po
pas. Lectura e antrenantă, episoa
dele acțiunii cuceresc prin poezia 
evocărilor, prin prospețimea imagi
nilor, printr-un lirism specific au
torului Poemelor simple.

Dincolo însă de aceste aspecte pi
torești, scriitorul arată inegala în
fruntare dintre un grup de oameni 
pașnici, care nu au nimic comun 
cu războiul, nu au nici un fel de 
participare directă sau indirectă la 
ducerea lui, și o forță brutaiă nă
pustită asupra lor. în condițiile agre
siunii fasciste, se dovedește că 
nici măcar o astfel de colectivitate 
umană închisă, cum e șatra, care 
vrea să-și ducă viața ca mai 
înainte, consecventă unor tradiții 
ce se pierd în negura istoriei, nu-și 
poate continua existența. Forțați 
să-și mute de fiecare dată cortu
rile, înșelați, mînați din urmă spre 
așezări neprimitoare, răbdînd și 
murind de foame și ger, oamenii 
oacheși sînt prada unui destin so
cial și istoric implacabil. Vor pieri 
treptat, loviți de tot felul de fac
tori exteriori, dar nu-și vor pier
de încrederea că, totuși, pînă la 
urmă „vor scăpa cu zile din gheara 
războiului".

Lumea cărții evidențiază o sem
nificativă condamnare a războiului 
și relevă ideea necesității de a 
lupta pentru ca astfel de drame 
zguduitoare, înfățișate în romanul 
Șatra, să nu se mai întîmple nici
odată.

Mesageri ai 
culturii noastre

Țara noastră se bucură din ce in 
ce mai mult de un solid prestigiu 
in arena internațională.

Arta românească a contribuit și ea 
la aprecierea ciștigată peste hotare 
de activitatea spiritului românesc. 
In anul care a trecut, 222 de expo
ziții de artă plastică au făcut cunos
cută în peste 50 de țări capacitatea 
creatoare a poporului nostru. Cele 
mai diverse epoci și genuri au fost 
prezente in aceste manifestări, de la 
tapițerie veche și icoane pe sticlă, 
pînă la pictură și sculptură contem
porană. S-a demonstrat astfel exis
tența unei continuități, a unei tradi
ții și a unei linii de evoluție în cul
tura românească.

Olanda a cunoscut, in această 
toamnă, prin expoziția de icoane pe 
sticlă de la Haga, un domeniu al 
creației populare. Piesele de mare 
valoare prin realizare plastică și ve
chime au primit elogiile publicului 
și ale presei. Criticul de artă Hans 
Redeker scria că această expoziție 
„prin forța autenticității, umanis
mul, farmecul decorativ, coloritul 
strălucitor și tradiția acestui gen de 
artă legat de viața poporului merită 
toată admirația".

Arta populară a fost prezentă și 
în Austria, la Linz, în cadrul „Zile
lor culturii românești", alături de 
grafică românească contemporană și 
numeroase fotografii după operele 
lui Brâncusi aflate in țara noastră.

Ceramica românească a fost selec
ționată în tradiționalul concurs de 
la Faenza, patria ceramicii italiene. 
Blidele și căucele românești au vor
bit vizitatorilor despre obiceiurile 
noastre, despre tradițiile noastre, 
despre precisul instinct artistic al 
ceramiștilor.

Invitațiile făcute de multe țări 
unor artiști români și operelor lor 
vorbesc despre nivelul atins de cul
tura românească și despre faptul că 
România devine din ce in ce mai 
cunoscută peste hotare.

La Ermitaj (Leningrad), într-o ex-

Nicolae Pascu —
Portret (piatră)

%
Reproduceri din Expoziția 
bienală de artă plastică

PLASTICA

Q
poziție organizată sub titlul „De la 
Diirer la Picasso", care a reunit mari 
artiști plastici europeni din sec. XV 
pînă în zilele noastre (Diirer, Bon
nard, Delacroix, Manet, Guttuso, Pi
casso) a figurat și un desen al româ
nului Jean Steriadi. România a fost 
deci prezentă între alte țări de cul
tură recunoscută și de mare tradiție 
artistică.

Expoziții omagiale fac cunoscute 
publicului străin mari personalități 
artistice românești. O astfel de expo
ziție închinată lui Ion Țuculescu a 
deschis „Zilele culturii românești" 
la Bruxelles (Belgia).

Mesagerii culturii noastre peste 
hotare au fost nu numai arta popu
lară sau arta cultă dintre cele două 
războaie, ci și arta contemporană. 
Moscova și Leningrad, Budapesta și 
Paris au găzduit plastica noastră 
contemporană.

Bienala de la Veneția a prilejuit 
frumoase aprecieri din partea publi
cului și a juriului, și din pavilionul 
românesc au fost reținute zece de
sene de Octav Grigorescu, două pîn- 
ze de Virgil Almășan și e sculptură 
de Ovidiu Maitec.

Mihu Vulcănescu a prezentat la 
Cortona (Italia), intre alte teme, pei
sajul românesc, în Suedia a fost des
chisă expoziția Simonei Vasiliu Chin- 
tilă, tot în Suedia a expus un grup 
de plasticienl — Marcel Chirnoagă, 
Iulius Șuteu, Eugen Popa, Petre Ba
logh.

Sînt numai cîteva din cele 222 de 
expoziții peste hotare ale artei plas
tice românești, manifestări care au 
creat publicului mondial opinie fa
vorabilă despre cultura și arta noas
tră și, deci, despre țara noastră. Arta 
noastră impune bune aprecieri și 
contribuie, în acest fel, la procesul 
de afirmare al unui meritat prestigiu 
internațional al României.

Ne eheamă-n vis pădurile 
Pe cai gonind, in tropot, 
Să le-astupăm arsurile 
Sub verde, reavăn clopot.

In galben lut, sădite, 
Să doarmă rădăcinile, 
Coroanele-mplinite 
Să sprijine luminile.

Să dăm frunzare cerbilor 
Și vîntului nuiele, 
In adamantul ierbilor 
Să strîngem ploi de stele.

Ne cheamă-n vis pădurile 
Sunînd din cornul lunii, 
Să vindecăm arsurile, 
Să crească-nalți gorunii.

VLAICU BÎRNA

Limba noastră

NEOLOGISMELE
Sfirșitul secolului al XVIll-lea 

șl începutul secolului al XlX-lea 
reprezintă pentru limba română o 
perioadă de o deosebită însemnăta
te. Acesta este momentul clnd lim
ba română face saltul de la stadiul 
vechi la stadiul modern. Tinăra in
telectualitate din Moldova și Mun
tenia, Școala ardeleană din Tran
silvania își intensifică eforturile de 
creare și dezvoltare a culturii națio
nale. Desigur că acest obiectiv nu 
se poate realiza fără perfecționarea 
limbii, instrument indispensabil 
dezvoltării unei culturi; mai ales 
că pentru Țările Românești limba 
era un mijloc principal în lupta 
pentru afirmarea națională. Contac
tul cu cultura occidentului fiind 
bine stabilit, se simte necesitatea in
troducerii in limbă a unor termeni 
care să reprezinte marile realități 
tehnice, politice, artistice. Se știe că 
nu există limbă pentru care să nu 
fie absolut necesar împrumutul cu
vintelor străine. Limba română a 
împrumutat cuvite din toate limbi
le cu care a venit in contact: bul
gară, rusă, polonă, maghiară, grea
că, turcă, germană, italiană, fran
ceză, engleză etc. împrumuturile s-au 
făcut insă in epoci foarte diferite și 
tn multe cazuri aceste cuvinte îm
prumutate s-au încadrat atît de bine 
în limbă incit ele au ajuns să-i a- 
parțină. Acesta este motivul pentru 
care sînt considerate neologisme 
numai acele cuvinte străine care au 
intrat în limbă de la o dată relativ 
recentă, și anume de la sfîrșitul se
colului XVIII.

S-a pus mereu întrebarea dacă 
neologismele sint sau nu necesare. 
In afară de situații în care de dra
gul modei sau din snobism se folo
seau cuvinte străine în locul celor 
românești care exprimă perfect re
alitatea in cauză, neologismele sint 
absolut necesare. -

Este în primul rînd vorba de ne
cesitatea cuvintelor tehnice privi
toare la o anumită specialitate 
(medicină, istorie, agricultură, con
strucții) care se modifică permanent 
în raport cu noile descoperiri ale 
tehnicii moderne. Cîteva exemple : 
cefalotorace (regiunea anterioară a 
corpului unor animale), eefalopode 
(moluște marine), pluviometru (in
strument folosit pentru determina
rea cantității de apă de ploaie că
zută in interval).

Foarte utile sînt și neologismele 
care definesc nume de aparate, 
părți de mașini și chiar de produse 
industriale: alcoolmetru (aparat
pentru determinarea concentrației 
alcoolice), eșapament (dispozitiv de 
evacuare a gazelor arse într-un mo
tor cu explozie). Denumirile produ
selor industriale farmaceutice sînt 
in permanentă schimbare, cuvintele 
noi dispar odată cu produsele și în 
felul acesta majoritatea acestor ne
ologisme nici nu rămin în vocabu
larul limbii.

Avînd în vedere importanța cu
noașterii neloglsmelor pentru o vor
bire corectă, Editura științifică a 
editat în anul 1961 un dicționar de 
neologisme.



literatură
populară

Archirie și Anadan, Esopia, Slndipa, U inie și una de nopți, Etiopica, Imberie 
și Margarona, iată o parte din povestirile cunoscute sub denumirea de „cărți 
populare" care, din secolul al XVIII-lea, încep să circule, prin traduceri și re- 
traduceri mai ales din limba greacă, în țările Române, intrate in lolclorul 
românesc, ele au constituit adesea, pentru multi dintre scriitorii noștri, adevă
rate izvoare de inspirație. Motive împrumutate din diverse cărți populare gă
sim la Anton Pann ca și la Eliade rtădulescu. la Costache NegruzU ca a ia 
Mihail Sadoveanu. Transmise din generație în generație într-o frumoasă orali
tate, subiectele acestor cărți făceau întotdeauna elogiul înțelepciunii omului 
simplu, istețimii și atitudinii sale față de relațiile umane, tată de momentele 
esențiale ale acestora : adevăr-minciună, dreptate-nedreptate. Eroii înlătură 
piedici de netrecut, distrugîndu-le doar prin istețimea lor deosebită, răul este 
pedepsit întotdeauna, iar binele iese învingător în finaluri de obicei moraliza
toare, Cine nu cunoaște înțelepciunea neobișnuită și umorul biciuitor al le
gendarului fabulist Esop ? Hidos la înfățișare, dar cu mintea ascuțită, sclavul 
filozof își bate joc, cu rafinament, de mărginirea neștiința propriuluiȘi

stăpîn. Povestea vieții lui Esop e o demonstrație convingătoare a superiorită
ții geniului popular. O mie și una de nopți sau Halima cum i se mai spune, la 
fel de cunoscută ca și Esopia, e o colecție de povestiri cu nucleul în vechea 
literatură indiană, de unde a trecut apoi la arabi, ajungind in Europa prin in
termediul grecilor. Poveștile au o mare varietate de subiecte, sînt scrise 
curgător, fiecare constituind o pildă, un îndemn la fapte mărețe și sentimente 
nobile. Este poate romanul cu cele mai multe traduceri și prelucrări.

în general toate cărțile populare sînt străbătute de concepția populară 
despre viață și moarte, totul privit cu umor și detașare. Anecdota, chiar dacă 
are un rol moralizator, nu plictisește, nu este obositoare, pentru că ceea ce do
mină în întregul ei e tonul ironic al personajelor. Deși artistic căr’ile populare 
nu ating perfecțiunea, prin fabulație și-au asigurat locul între preferințele ori
cărui cititor, încîntînd nenumărate generații prin curățenia și frumusețea lor de 
apă repede și limpede.

ION LAURIAN

VULPEA ȘI PĂDURARUL
O vulpe fugea de niște vinători care o urmă

reau și, alergând peste timpii, întîlni un pădu
rar pe care-l rugă să o ascundă undeva. Pădu
rarul ii arătă un ungher de colibă și-i zise să 
se vîre acolo. Apoi, sosind îndată și vînătorii, 
întrebară de vulpe; iar pădurarul le spune eu 
gura cum că n-a văzut nimic, iar cu mina le 
arătă locul unde era vulpea. Vînătorii însă nu 
înțeleseră semnul pădurarului ți plecară de acolo. 
Atunci vulpea, văzîndu-i depărtîndu-se, a ieșit 
afară, iară pădurarul ii zise :

— Poți să-mi mulțumești, căci nu te spusei 
vânătorilor.

Dar vulpea-i răspunse :
— Ți-aș fi mulțămtt de ți-ar fi fost și semnul 

mîinii precum îți fu cuvîntul .
învățătură : Așa sînt și unii oameni — cu 

cuvîntul zic una, iar cu fapta fac alta.

MĂGARUL
Un măgar era încărcat cu sare ți mergea stă

pânul său după dînsul; și tretind măgarul prin- 
tr-o apă, se împiedică și căzu în apă; iar sarea 
se topea ți măgarul astfel se ușura și apoi se 
topi sarea de tot și mergea acuma măgarul 
mat ușor, ți ieși afară. După citeva zile, același 
măgar tretind iarăși pe stea apa aceea, și fiind 
acuma încărcat cu bureți de mare, vru să facă 
ca și tntăi și se făcu că se poticnește și iarăși 
căzu în apă, dar acum bureții se umplură de 
apă și bietul măgar, neputind să se mai ridice 
se înecă acolo.

învățătură : De multe ori se intîmplă vicleanu
lui că vrind să viclenească pe altul, se vicleneș
te pe sine, și iarăși de multe ori așteptăm do- 
bindă și ne vine pagubă.

C1INELE
Un dine ținea o bucățică de carne în gură 

și trecea pe o punte, peste o apă, și văzîndu-și 
mutra în apă socoti că e mai mare bucata de 
carne ce o vedea în apă și lăsînd pe acea din gură 
sări in apă, dar pierdu și pe aceea ce o ținuse în 
gură ți cit pe ce era să se înece.

învățătură : Așa sînt și oamenii cei lacomi 
cărora li se pare că tot al altuia e mai bun de
cit al lor, ți așa, cu astfel de nerozii nu numai 
că pierd ce au în mîinile lor, dar de multe ori 
se intîmplă de-și răpun chiar și viața.

LEUL ȘI BROASCA
Leul auzi orăcăitul unei broaște care țipa 

foarte tare și crezînd, după vuietul mare ce-l 
făcea, că-i glasul vreunei alte dihănii mai mari 
decit broasca, se întoarse spre part°a de unde 
venea glasul acela și căutînd cu de-amănunțe- 
lul o găsi, apoi o călcă cu piciorul de o turti.

învățătură : Nu trebuie să ne speriem de fie
ce lucru ce auzim, pînă nu vedem cu ochii noștri 
de e adevărat.

CERAMICA
DE SISEȘTI
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IAPA POPII
Știți că popa avea mare moșie Ia Ogoară, casă 

și șură. Mai de mult avea acolo slugă, slujnică 
și vite multe. Aceștia se ocupau de întreține
rea lor pe toată iarna. Vara, după ce trecea 
Sfîntul Gbeorghe, se mutau cu vitele la Tăul 
lui Folca, mai aproape de pășune. La Ogoară 
nu mai rămînea nimenea.

Popa, din cînd in cînd, in vară, mai urca dea
lul călare pe iapa Fani pînă la dealul Ogorii, 
pentru a vedea dacă nu pășunează cineva cu 
vitele acolo, mai cu seamă cei din Răsurani, 
că ai noștri se păzeau ca de foc, fiindcă făcea 
popa blastăm in biserică pe orcine intra acolo.

Așa, intr-o dimineață de mai frumoasă, nu
mai începuseră în pădurea Clizii și în cimpul 
lui Lazăr păsărelele să ciripească: mare era 
serbarea în cring. Dar nici prin iarba deasă, 
verde ca mătasa, cu floricele colorate cu cîte 
culori sînt sub soare, nu era mai pe jos : cin- 
tau greieri, pitpalaci și ciocîrliile răspunzind to
varășilor cari se aflau in văzduhul cerului. Soa
rele incă nu se ivise in virful dealului, era mai 
mult murgit decit in ziuă. Atunci popa că
lare pleacă pe deal in sus pe la Danilești, pe 
aici pe unde sintem, și a mers pînă la căsuța 
de la Ogoară. Urcind dealul, soarele se ridicase 
sus și ardea pe popa in spate, așa că atunci cînd a 
ajuns la Ogoară au fost și el și iapa tot numai 
apă. Ajuns, s-a dat jos și s-a așezat pe prispa 
casei la soare, cu spatele, fără haină, și a stat 
pină s-a uscat cămașa la soarele cald, iar Fani 
a păscut, iarba verde din bătătura dinaintea că
suței nefiind bătătorită de nimeni.

După ce-a privit in lung și-n lat peste lanul 
de fin, popa s-a dus la izvor de-a beut apă rece, 
limpede cum e cristalul, a mîncat carne de miel 
friptă și, după ce-a mai beut incă o dată, apoi 
a plecat cu Fani de caprăst pină Ia pădurea din 
mijlocul moșiei. Ajuns aci s-a culcat la umbra 
nucului, troznind finul crud. “Tu, Fani, paște 
iarba pe aci, eu mă culc să dorm un pic".

S-a pus cu fața in sus, cu mîinile perină stțb 
cap, uitindu-se către doi granguri colorați cari 
stăteau lingă cuibul atîrnat pe o creangă. A 
adormit. Cind s-a trezit, iapa era departe în 
fin. Soarele la jumătate de cer. S-a frecat la 
ochi, s-a sculat, s-a mai uitat o dată in lung și în 
lat să vadă dacă nu cumva sînt vite pe moșie 
și apoi a zis : „Să mergem Fani, că m-am odih
nit destul, iar tu văd că ai făcut destulă pagubă.** 
A luat iapa de caprăst și a plecat pe coastă in 
jos. „Acum nu mă urc călare, că pe drum in jos 
nu mă pot duce pe tine Fani, că pic.“

A plecat popa urmat de iapă cam la vreo cinci 
sute de metri, pină cînd a trecut pe lingă 
o holdă cu ovăz verde. Iapa a făcut o mișcare 
nesimțită de popă, a scos capul din ca
prăst și a rămas păscind cu poftă ovăzul verde, 
iar popa și-a continuat drumul cu ca
prăstul după el pină acasă. Cu toate că 
drumul era destul de lung, circa 5 km, popa 
n-a observat nimic. Cînd a ajuns acasă a strigat 
pe Gania să vie să bage iapa in grajd și lăsind 
de caprăst s-a băgat în casă gifiind. Caută Ga
nia in sus, caută in jos, iapa nu-L După ce a 
căutat pină s-a îmbătat de cap, s-a băgat și-a 
întrebat pe părintele unde ii Fani. Popa a răs
puns că-i aci, lingă casă. Cind s-a dus servito
rul Ia locul spus de popa, a găsit caprăstul, 
dar iapa nu.

Tirziu de seară a adus Holoapa iapa, foarte 
necăjit că i-i distrus ovăzul aproape tot.

Cind a intrat la popa și i-a spus că i-a mîn
cat Fani ovăzul, indată a chemat pe Gania și 
l-a dojenit că de ce nu a avut grijă de iapă 
și că el trebuie să plătească ovăzul cu simbria 
lui. In aceste vorbe a intrat pe ușă Pavălul 
Codrăneștilor, care a spus că popa a trecut pe 
lingă ei numai cu caprăstul după el și iapa nu 
era nicăieri. De-abia atunci s-a aflat adevărul 
și a scăpat bietul Ganie de păruială.

Culeasă de ION NICODIN din satul 
Brusturi, comuna Hălmagiu

CRIVĂȚUL ȘI PETECUL 
DE COJOC

Intr-o iarnă, crivățul se furlandisea șl um~ 
flîndu-se in pene, zicea .

— Vu, vu. vu 1 Păztți-vă, că vă îngheț.
Un petec de cojoc aruncat pe un gunoi, ri- 

dicind capul, întrebă:
— Ce zici ? ! Ce zici ? !
— Taci din gură acolo, tine vorbește cu tine ! — 

ii răspunse crivățul și-și câtă de treabă,

PERECHEA NIMERITĂ
Doi săteni, întîlnindu-se, după ce se întreba

ră de ale sănătății, zise unul către celălalt:
— Știi că o să avem o nuntă în satul nostru ?
— Așa, să trăiești ! Și cine se însoară ?
— Iaca, se-nsoară Nevoie, ia pe Minie și-i 

cunună Urgia lui Dumnezeu.

MOȘ APEȘ
— Și cu norocire! Trai bun și viață lungă.
Cu aceste vorbe intimpină pe moș Apeș un 

prieten vechi al său.
— Să dea Dumnezeu la toată lumea și mie 

păcătosului, răspunse moșul.
— Mi-a părut bine, tind am auzit că iar 

te-ai însurat Moț Apeș. Știu cit de rău este să 
fie cineva singur in casă, îi mai zise prietenul.

— Am fost nevoit moțul tatei, să mai iau în
că o dată jugul, răspunse moș Apeș. Femeia 
este trebuincioasă la casa 'omului.

— De, asta este așa. Da' de una nu mă du
miresc. Dumneata, trecut prin ciur și prin dîr- 
mon, lovit cu capul de pragul de sus și de cel 
de jos și la virsta dumitale, cum de te-ai lăsat 
să te muște șarpele de inimă și să faci greșea
la de-a lua de muiere o fată mare ?

— Ce era să fac, moșule, dacă n-am găsit 
alta mai mică.

Colecjia de „Snoave" -
P. ISPIRESCU



MICROELEMENTELEși VIAȚA
Una dintre problemele de bază ale 

agriculturii de astăzi este obținerea 
de recolte cit mai mari la hectar și 
de calitate cit mai bună, înțelegîn- 
du-se prin aceasta mai bogate în 
substanțe nutritive, în vitamine. De 
calitatea recoltelor care servesc ca 
hrană omului și animalelor depinde 
starea lor sanitară.

Creșterea recoltelor, sub aspectul 
cantității și calității, poate fi reali
zată prin folosirea agrotehnicii celei 
mai înalte și printr-o aplicare justă 
și științifică a îngrășămintelor or
ganice și chimice care influențează 
favorabil creșterea și dezvoltarea 
plantelor.

Acum 30—40 de ani se considera 
că plantele de cultură au nevoie, 
pentru creșterea și dezvoltarea lor 
normală, doar de 10 elemente chi
mice : carbon, oxigen, hidrogen, azot, 
sulf, fosfor, potasiu, calciu, magne
ziu și fier Primele 9 elemente chi
mice sint necesare plantelor în can
titate mare. Ele în vorbirea curentă 
a agronomilor se numesc macro- 
elemente Ultimul element, adică 
fierul, este necesar plantelor în can
titate mai mică

Astăzi se știe că numai cu cele 10 
elemente chimice pe care plantele le 
iau din sol nu pot trăi ; ele mai au 
nevoie și de alte elemente chimice 
dar în cantitate mică sau foarte 
mică Dintre acestea menționez : 
borul, manganul. cuprul, zincul, 
molibdenul, iodul, cobaltul ș.a. Ele
mentele menționate fiindcă sînt ne
cesare în cantități mici și foarte mici 
se numesc microelemente

Microelementele nu iau parte la 
alcătuirea corpului plantelor cum 
participă macroelementele, înde
osebi carbonul, hidrogenul, oxige
nul și azotul, ci la buna desfășurare 
a diferitelor procese fiziologice din 
plante, care în final asigură crește
rea și fructificarea lor normală. în 
desfășurarea diferitelor procese mi
croelementele participă indirect ca 
componente active ale fermenților, 
substanțe care în cantitate foarte 
mică determină în celulele care al-

La întrebările 
ciLtorilor

EXAMENUL 
FUNDULUI 
DE OCHI

Ochiul este unul dintre puținele 
organe ce poate fi examinat direct, 
datorită transparenței mediilor sale 
(cornee, cristalin, corp vitros). Exa
menul fundului de ochi se realizea
ză cu ajutorul unui aparat numit 
OFTALMOSCOP. al cărui principiu 
se bazează pe introducerea prin pu
pila celui examinat a unui fascicol 
luminos și vizionarea de către exa
minator a detaliilor fundului de 
ochi direct, mărite de 13-16 ori Se 
realizează astfel o adevărată micro
scopie pe viu, iar relațiile obți
nute depășesc prin importanța lor 
sfera specialității, dind examenului 
de fund de ochi un rol considerabil 
în medicina generală, atît pentru fi
xarea diagnosticului anumitor boli, 
a stadiului bolii, cit și pentru urmă
rirea evoluției și eficacității trata
mentului și regimului prescris.

Ochiul nu este izolat ci se înca
drează in totalitatea organismului 
omenesc, incit leziunile altor organe 
au repercusiuni asupra ochiului. 
Coroida pătura vasculară a ochiu
lui. cu circulație sanghină încetinită 
este locul unde se pot localiza agen
ții patogeni plecați din focarele de 
infecție din organism (dinți. amig- 
dale sinusuri etc.) sau infecțiile cro
nice sifilisul și tuberculoza. Ea fiind 

cătuiesc corpul plantelor reacții de 
sinteză și de distrugere de substanțe 
organice.

Multe dintre microelemente dacă 
se dau sub formă de îngrășăminte 
plantelor accelerează creșterea, gră
besc fructificarea și chiar coacerea 
fructelor cu cîteva zile mai devreme ; 
microelementele fac să crească re
colta de fructe și de semințe, dar 
mai ales calitatea acestor recolte. 
Astfel, experiențele efectuate în di
ferite țări și la noi în cadrul Insti
tutului agronomic din București și 
altele din țară, arată că microîngră- 
șămintele cu mangan și cupru măresc 
recolta de boabe de porumb cu 9 la 
sută, iar cele de molibden cu 
11,8 la sută : sub influența micro- 
îngrășămintelor cu mangan crește 
conținutul in ulei din semințele de 
floarea soarelui, de in etc, cu 
9,8—10.9 la sută față de martor; 
sub influența microingrășămintelor 
cu Zn s-au obținut sporuri de ulei 
la floarea soarelui pină la 8.8 la sută. 
Față de unele microelemente plan- 

ÎN 
LABORATOR

Institutul pentru protecția plantelor.
Se face proba eficacității unor insecticide pentru com

baterea dăunătorilor in pomicultură

Foto : E. ZERONIAN

în strinsă legătură cu retina, infec
ția se transmite și la retină. La exa
menul fundului de ochi, prin oftal- 
moscop se vede starea retinei prin 
transparența ei, starea coroidei, vase
le retiniene și papila nervului optic. 
Față de aspectul normal, in anumite 
afecțiuni ale ochiului, sau în anu
mite boli generale survin modificări 
ca: hemoragii retiniene sau coroi- 
diene exudate, edeme, modificări 
pigmentare, modificări ale vaselor 
retiniene și coroidiene, modificări de 
culoare și de limitare a papilei ner
vului optic. Aceste modificări a- 
par indiferent de agentul care le-a 
produs, totuși chiar după aspectul 
fundului de ochi, se poate îndrepta 
diagnosticul spre o anumită etiologie 
(origină) a bolii, care desigur urmea
ză a fi confirmată prin analizele de 
laborator. Astfel sifilisul dă loca
lizări la nivelul coroidei șt retinei 
(CORIORET1NITE) cu deplasări pig
mentare mai mari decit tuberculoza 
In tabes (sifilis nervoși apare atrofia 
optică tabetică caracteristică, de 
multe ori bolnavul neșttind că sufe
ri de această boală și examenul 
fundului de ochi făcut în alt ecop 
fiind cel ce o descoperă, dovedește 
încă o dată in plus utilitatea lui.

Vasele retinei sînt sub dependența 
circulației creierului fiind continua
rea circulației cerebrale, incit faptul 
ei ele pot fi văzute direct in fundul 
ochiului, dă relații precise asupra stă- 

tele au preferințe. Unele au abso
lută nevoie de iod pe lingă celelalte 
microelemente, de exemplu varza; 
usturoiul are absolută nevoie de 
vanadiu etc

Sub influența microelementelor 
strugurii devin mai dulci dacă sînt 
„tratați" cu zinc, cartofii mai hrăni
tori dacă în solul unde cresc se a- 
daugă fier.

Prezența microelementelor în 
plante, care direct sau indirect cons
tituie baza alimentației omului și 
animalelor, joacă un rol hotărîtor în 
păstrarea sănătății acestora Acest 
lucru se explică prin aceea că ele 
intră în compoziția hemoglobinei 
din sînge, a vitaminelor, hormoni
lor. fermenților

De exemplu, iodul ajută la forma
rea în glanda tiroidă a hormonului 
numit tiroxină, care reglează pro
cesele de oxidație; în pancreas se 
formează insulina, hormon care con
ține zinc și cupru ; în ficat și rinichi 
există fermentul arginaza care con
ține mangan, ori acest ferment are 
rolul de a transforma arginina (un 
acid aminat) în uree și ornitină, 
substanțe toxice care se elimină 
prin urină Sinteza hemoglobinei din 
sîngele omului și animalelor este 
legată de vitamina Bu care se gă
sește în ficat ; această vitamină con
ține 4,5 la sută cobalt

Lipsa unor microelemente din 
„meniul" omului sau animalelor 
duce la boli care se aseamănă, în a- 
numită măsură, cu lipsa vitaminelor 
din alimentație. Tot astfel o canti- 

rii și funcție 
general asu 
organism tr 
ganismului i 
cru, iar a pre 
lui peretelu 
care poate fi 
îngustări, mai ales la încrucișările 
vaselor, la nivelul unde un vas tre
ce peste alt vas sau tulburările de 
circulație soldate cu edeme și hemo
ragii retiniene sint de mare ajutor 
medicului internist in boala hiper
tensivă și ateroscleroză tn această 
boală fundul de ochi precizează sta
diul de evoluție a bolii, arată dacă 
boala este încă în stadiu, în care nu 
s-au produs modificări organice ale 
vaselor (stadiu neurogen) sau dacă 
modificările produse sint importan
te (stadiu nefrogen), urmărește efi
cacitatea tratamentului și dă alarma 
la apariția edemelor și hemoragiilor 
retiniene care au o valoare progno
stic foarte mare, impunînd măsuri 
urgente. Tot prin examenul fundului 
de ochi, cu ajutorul altui aparat se 
măsoară tensiunea arterei centrale 
a retinei, care raportată la tensiu
nea arterială generală, ne dă relații 
asupra circulației cerebrale și indi
cații de tratament in acest sens. Prin 
efectuarea sistematică a examenului 
de fund de ochi, medicul oftalmo
log, tn multe cazuri, descoperă boli 
generale de care bolnavul nu avea 

tate exagerată de microelemente 
duce la o „intoxicare" a organisme
lor, la unele boli.

Numai cîteva exemple. Crescătorii 
de oi cunosc de multă vreme că 
dacă oile pasc pe soluri provenite 
din asanarea bălților, mlaștinilor, la 
acestea apare boala cunoscută sub 
numele de „dungarea blănii oilor" 
care aduce mari prejudicii econo
miei. în cazul cînd ierburile pe care 
le pasc nu au cupru oile se îmbol
năvesc de ataxie, care se manifestă 
prin lipsa de coordonare a mișcă
rilor.

Boli la om și animale apar și în 
lipsa altor microelemente. Astfel în 
lipsa cobaltului din hrana omului și 
animalelor (vaci, oi, capre) apare 
boala numită acobaltoză care se ma
nifestă prin anemierea organismului 
și în final la moarte In lipsa man- 
ganului se împuținează globulele 
roșii din sînge și organismul pierde 
rezistența față de unele boli infec- 
țioase ; lipsa iodului din alimente și 
din apă provoacă, la om și la ani
male, gușa.

în unele cercetări s-a dovedit că 
adăugarea de cobalt în hrana tauri
nelor contribuie la prevenirea și re
ducerea atacului de bacii tuberculos 
(Mycobaterium tuberculosis typus 
bovinus) fapt care se explică prin 
activarea în organism a sintezei 
vitaminei Bit Cercetările din unele 
țări au mai arătat că tuberculoza 
bovinelor este mai răspîndită în gos
podăriile situate pe turbării, soluri 
nisipoase și podzolite, în care de 
obicei elementele cupru, cobalt, 
zinc și mangan se găsesc în can
tități extrem de reduse

Excesul unor microelemente în a- 
limente este la fel de dăunător câ 
și lipsa lor. Duce la intoxicarea or
ganismului sau la unele boli grave. 
S-a constatat că podagra apare nu
mai în regiunile unde în sol abundă 
molibdenul ; bolile de nervi sînt 
puse în legătură cu excesul de plumb 
din organism creat prin alimente 
bogate în acest element. Bolile de 
ficat sînt puse în legătură cu exce
sul de cupru din organism, iar bolile 
de ochi cu excesul de nichel din 
organism.

l ucrările care se efectuează în di
ferite țări, care au pus bazele știin
ței despre microelemente, se află 
abia la început. Dezvoltarea acestui 
nou domeniu al biologiei va duce, 
desigur, la descoperiri și mai sur
prinzătoare.

Prof. dr. docent H. CHIRILEI 
Institutul agronomic ,,N, Bălcescu"

cunoștință, ca hipertensiunea arteri
ală, ateroscleroza, diabetul, insufi
ciența aortică (unde există pulsația 
arterei centrale a retinei) miocardi- 
ta. stenoza mitrală (unde se produce 
obstrucția arterei centrale a retinei 
in unele cazuri) Anumite intoxicații 
ți maladii ale sistemului nervos dau 
modificări la nivelul vaselor retinie
ne și la nivelul papilei nervului op
tic. In anumite boli ale sîngelui 
(anemii, poliglobulii, leucemii) fun
dul de ochi prezintă aspecte caracte
ristice, contribuind la fixarea diag
nosticului.

La femeile gravide, mai ales la ce
le ce au avut o suferință renală si

vine să intărească stabilirea diagnos
ticului Mulți bolnavi, avînd dureri 
de cap sint trimiși la medicul oftal
molog, presupunindu-se că durerile 
ar proveni de la ochi. Prin efectua
rea examenului de fund de ochi, in 
prezența stazei papilare posibilitatea 
existenței unei tumori intracrantene 
este iminentă și în acest caz bolna
vul este îndreptat spre neurochirurg 
pentru precizare ?i terapeutică. 
Pentru efectuarea funcțiilor lom
bare sau occipitale (se ia lichid 
din șira spinării pentru analiză) e- 
fectuarea examenului fundului de 

\.ochi este obligatorie, tocmai pentru 
a se elimina posibilitatea existenței 
stazei papilare, datorită unei tumori 
cerebrale, care ar opri executarea 
puncției. Colaborarea medicului of
talmolog cu medicul internist neu
rolog, cardiolog etc. aduce un aport 
atît pentru precizarea diagnosticului, 
cit și a evoluției bolii într-o mulți
me de boli generale și examenul 
fundului de ochi are o deosebită im
portanță din acest motiv.

Dr. D. BOȘTEAN 
medic primar oftalmolog
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In ansamblul acțiunilor întreprinse 
pe plan mondial in vederea accen
tuării destinderii, Încrederii și cola
borării multilaterale intre popoare, 
pentru asigurarea păcii, țara noas
tră. atașată idealurilor nobile de re
lații prietenești intre popoare, și-a 
adus și in acest an contribuția sa. 
Inițiativele și acțiunile întreprinse in 
acest sens de diplomația noastră 
se Încadrează în eforturile constante 
ale României vizînd promovarea în
țelegerii și colaborării internaționale, 
pentru menținerea păcii șl securității 
in lume, pentru progres social, pen
tru apărarea normelor relațiilor din
tre state unanim recunoscute și în
scrise In Carte O.N.U. Necesitatea 
respectării acestor principii, menite 
să asigure drepturile și obligațiile 
fundamentale ale stcrtelor, ciștigă 
tot mai mult teren. Ideea că pacea și 
securitatea in lume nu pot fi asigu
rate fără respectarea personalității 
fiecărui popor, a dreptului său de 
a-și hotărî singur soarta și de a dis
pune liber de bogățiile șl resursele 
sale naturale, se impune tot mai 
mult.

Intr-o deplină concordanță și uni
tate dialectică cu rezultatele cons
trucției economice și sociale interne, 
politica externă a României socia
liste a obținut, și in anul care s-a 
scurs, o binemeritată apreciere a 
opiniei publice mondiale. Este evi
dentă dezvoltarea fără precedent a 
relațiilor internaționale ale țării 
noastre. Larga și continua dezvol
tare a acestor relații vădește Juste
țea politicii externe promovate de 
partid și guvern, dorința poporului 
român de a menține cu toate țările 
socialiste relații de prietenie, de co
laborare, de bună înțelegere și In 
același timp relații de cooperare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de erinduirea socială, pe baza prin
cipiilor care capătă j tot mai largă 
adeziune pe arena politică mon
dială, egalității in drepturi și res
pectului suveranității și independen
ței naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc. 
Dezvoltarea relațiilor bilaterale de 
colaborare cu tot mai multe state 
reflectă consecvența politicii noas
tre externe constructive de destin
dere, Încredere și prietenie intre toa
te popoarele lumii, de salvgardare 
a păcii și securității, de rezolvare 
a litigiilor pe calea tratativelor, din- 
du-se dovadă de înțelegere, respect 
și răbdare.

Vizitele făcute de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, in Italia, Finlan
da, Suedia, Iran, precum și cele ale 
tovarășului Corneliu Mănescu. mi
nistrul de externe, in țările Americii 
Latine, In Italia, Turcia, Iran, Maroc, 
Tunisia și R. D. Germană au consti
tuit un bun prilej de stringere a re
lațiilor cu țările respective, de găsire 
a unor domenii variate de colabo
rare multilaterală, de acțiuni comu
ne pentru accentuarea destinderii 
internaționale.

O trăsătură caracteristică a rela

tion, tehnice și culturale s-au dez
voltat mult in ultimii ani. In prezent, 
întreținem relații comerciale cu pes
te 100 de țări. Volumul exporturilor 
pe primul semestru al anului 1968 
a fost cu 7 la sută mai mare față de 
cel al semestrului I—1967. Demn de 
remarcat este și faptul că, in struc
tura comerțului exterior, ponderea 
este deținută din ce in ce mal mult 
de produsele industriei noastre con
structoare de mașini. Și In acest an, 
in numeroase țări din Europa, Ame
rica Latină, Asia și Africa au fost 
exportate mașini-unelte, tractoare 
„U—650” și „U—651”, autocamioane, 
instalații de foraj. Pentru prima dată, 
in acest an au fost livrate Marii 
Britanii mașini universale de frezat 
„FU—1”. In acest an, exportul de 
produse ale industriei ușoare a spo
rit cu 64 la sută față de 1967.

De o largă dezvoltare se bucură 
și relațiile științifico-culturale ale 
țării noastre. Vizitele unor oameni 
de știință și cultură, schimbul de 
publicații, participarea la numeroase 
manifestări artistice internaționale 
vin in sprijinul unei mai bune cu
noașteri și înțelegeri Intre popoare. 
Ansamblurile artistice „Ciocirlia” și 
cel al U.G.S.R., ca șl alte formații 
artistice românești au purtat peste 
granițele țării nobilul mesaj al artei 
populare românești. Frumusețea ar
tei populare românești, strălucirea 
și pitorescul costumelor naționale, 
valoarea artistică a dansatorilor și 
interpreților muzicali, precum și uni
tatea stilistică șl bunul gust al pro
gramelor au cucerit publicul. „Bale
tul folcloric românesc este unui din 
cele mai emoționante și colorate an
sambluri de dansuri populare din 
lume" (Denver Post” — S.U.A.), „An
samblul „Ciocirlia” din București 
constituie un grup folcloric de Înaltă 
clasă, cu dansatori ieșiți din comun, 
cu un deosebit gust artistic” („New 
Torlc Times”), „Prin sinceritatea, far
mecul, veselia și strălucirea pe care 
au avut-o in scenă, artiștii români 
(ansamblul U.G.S.R.), scrie ziarul „El 
Moudjahid”, au captivat orașele al
geriene”. Acestea sint doar citeva 
spicuiri din aprecierile elogioase a- 
dresate de presa internațională unor 
ansambluri românești.

Cu un bilanț bogat In realizări, 
România socialistă încheie încă un 
an de muncă neobosită pentru afir
marea ei pe toate meridianele glo
bului.

I. DRAGUȘANU

Expoziția Cărții române Ia 
Varșovia

DOCUMENTAR

Liechtenstein
Pe malul sting al Rinului, la gra

nița dintre Austria și Elveția, se 
află cel mai mic stat din Europa 
Centrală — Liechtenstein-ul. Are o 
suprafață de numai 157 kilometri 
pătrați, și o populație de 18 500 de 
locuitori, care vorbesc limba ger
mană. Capitala țării este orașul 
Vaduz. Aici, în castelul regal, se 
află una dintre cele mai bogate co
lecții de tablouri din lume, printre 
care și capodopere ale renumiților 
pictori Rembrandt, Rubens, Van 
Dyck, Botticelli.

Liechtenstein-ul s-a constituit ca 
principat in anul 1719. După ce 
timp de peste o jumătate de veac a 
fost dependent de Imperiul Austro- 
Vgar, în anul 1918 acest principat 
s-a apropiat de Elveția, încheind în 
1923 o uniune vamală cu aceasta.

Liechtenstein-ul este o monarhie 
constituțională, șeful actual al sta
tului fiind prințul Franz losef II. 
Puterea legislativă este exercitată 
de un parlament ales pe timp de pa
tru ani. Interesele de stat ale prin
cipatului în străinătate sint repre
zentate de Elveția.

Aproximativ 50 la sută din popu
lația activă este ocupată în industrie 
și în diferite meșteșuguri care pro
duc : aparate și utilaje de mecanică 
fină, aparate optice, textile și chimi
cale. In agricultură, predomină creș
terea animalelor pentru carne și lap
te. Industria asigură 70 la sută din 
veniturile bugetului, care se ridică la 
suma de 4,5 milioane de dolari. Alte 
surse de venituri le constituie turis
mul și emisiunile de mărci poștale. 
Liechtenstein-ul este un paradis 
pentru capitalul internațional 
deoarece din 1927, străinii au căpătat 
dreptul de a-și înființa aici, în mod 
legal, diferite firme, în schimbul 
plății unor taxe și impozite extrem 
de mici. Aceasta are drept urmare 
faptul că în ultimii 20 de ani, peste 
10 000 de străini — ■ și-au investit 
averea, sau o parte din ea în 
asociații cu sediul la Liechtenstein.

L. SIMION

Cronica 
evenimentelor 
internaționale

„Venus-5“ oe orbită

începutul anului 1969 este marcat de 
un important eveniment cosmonautic : 
trimiterea spre Venus a stației auto
mate interplanetare .,Venus-5“. Lansa
rea a avut loc în Uniunea Sovietică la 
data de 5 ianuarie a.c., ora 9 și 28 de 
minute (ora Moscovei) Stafia, în greu
tate de 1 130 kg., va parcurge drumul 
de la Pămint la Venus în aproximativ 
4 luni și jumătate, urmînd ca pe Ia 
mijlocul lunii mai a.c. să coboare lin 
pe planeta Venus.

Prin această experiență științifică se 
urmărește să se adune noi date des
pre natura misterioasei planete Venus, 
ale cărei taine au fost elucidate, in 
bună măsură, cu ajutorul stației auto
mate interplanetare ., Venus-4“, care 
a coborît lin pe această planetă la 18 
octombrie 1967.

Evenimentele din Vietnam

Problema vietnameză continuă să 
stea în centrul atenției opiniei publice 
mondiale. Oamenii iubitori de pace de 
pe toate meridianele și paralele glo
bului cer și doresc să se pună capăt, 
cit mai grabnic, războiului nedrept 
dus in această parte a lumii de către 
forțele armate ale Statelor Unite ale 
Americii. și să se dea poporului viet
namez posibilitatea de a-și rezolva sin
gur problemele interne.

O rază de speranță în găsirea unei 
soluții politice există. Obligați de vic
toriile repurtate pe cimpurile de bătă
lie din Vietnamul de Sud de către for
țele patriotice și de cererile tot mai 
insistente ale opiniei publice mondiale, 
conducătorii de Ia Washington caută 
acum să ajungă la o înțelegere cu R.D. 
Vietnam și cu Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud. In 
această direcție, reprezentanții guver
nului american au avut recent noi 
consultări cu reprezentanți ai adminis
trației de la Saigon în vederea „coor
donării pozițiilor lor in problemele 
procedurale” legate de pregătirea în- 
tilnirii în patru de la Paris. Și, așa 
cum arată agenția americană de presă 
U.P.I., în cercurile diplomatice se ex
primă optimismul privind posibilita
tea ca în cursul acestei săptămini să se 
ajungă la un acord în problemele de 
procedură.

Dacă prevederile se vor adeveri, 
convorbirile cvadripartite de la Paris 
vor putea începe in zilele următoare. 
Aceasta va însemna, fără >1'1' ’â,
un nou pas spre găsirea unei soluții 
politice a problemei vietnameze.

țiilor internaționale ale țării noastre 
o constituie dezvoltarea lor continuă. 
In cadrul relațiilor bilaterale cu tot 
mai multe state. România militează 
pentru stabilirea unor raporturi am
ple care să înglobeze aspectele po- 
Iitico-diplomatice, economico-comer- 
ciale și științifico-culturale ; ea duce 
o politică constructivă, care urmă
rește să atragă și să mobilizeze for
țele interesate în cauza destinderii, 
colaborării și întăririi păcii în lume. 
In 1968, țara noastră a stabilit re
lații diplomatice cu Încă 13 țări. Ast
fel, in prezent. România Întreține re
lații diplomatice cu 90 de țări de pe 
toate meridianele lumii. Este demn 
de remarcat faptul că niciodată, 
de-a lungul istoriei sale, țara noas
tră nu a fost atît de activă în rela
țiile internaționale, nu a avut legă
turi atît de largi cu popoarele lumii.

O dovadă a prestigiului cîștigat 
o constituie faptul că la ora actuală, 
(ara noastră este membră a peste 
38 organizații Internaționale guver
namentale șl a peste 300 de orga
nizații neguvernamentale.

Comerțul exterior, relațiile științi-

Orientul Apropiat

Situația explosivă creaiă in această 
parte a lumii la finele anului trecut 
ca urmare a atacului unor avioane 
israellenc înarmate asupra aeroportu
lui internațional din Beirut (Liban) 
s-a mai calmat. Există totuși nume
roase premise de naiu L'v- Shti » 1 < f O 
stare de neliniște. încordarea existen
tă intre țările arabe și Israel, care 
durează de mai multă vreme, se cere 
a fi cit mai urgent lichidată. In acest 
scop se fac diferite încercări pentru 
a se aduce părțile interesate la masa 
tratativelor. In situația actuală — cind 
fiecare din părți se menține pe vechile 
poziții nu se întrevăd însă prea mulți 
sorți de izbindă în această direcție. 
Pentru reglementarea situației din 
Orientul Apropiat s-a inițiat in ultima 
vreme și o intilnire a reprezentanților 
celor patru mari puteri U.R.S.S., 
S U.A., Franța și Anglia, — iar regele 
Hussein al Iordaniei a propus o reuni
une arabă la nivel înalt. Ambele ini
țiative au însă și adepți și adversari. 
S-ar putea, totuși, ca, întîlnirile pro
iectate să aibă loc. Oricum, au a . e- 
me cit ambasadorul Gunnar Jarring, 
trimisul special a! secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, sc mai află 
încă în Orientul Apropiat, există șanse 
ca problemele litigioase dintre părțile 
aflate în conflict să fie soluționate pe 
calea tratativelor.

In legătură cu atacul forțelor aerie
ne israeliene asupra aeroportului in
ternațional din Beirut, trebnie arătat 
că acest atac a fost reprobat de opinia 
publică mondială, iar Consiliul _ de 
Securitate a condamnat în unanimitate 
acest act de agresiune. „însăși ideea 
represaliilor este inacceptabilă" a de
clarat, în cadrul unei ședințe a Con
siliului de Securitate, reprezentantul 
Franței, Claude Chyet, iar reprezen
tantul Marii Britanii a declarat, la 
rîndul său, că raidul israelian repre
zintă „un act grav și constituie un 
impediment în reglementarea pașnică 
■ conflictului din Orientul Apropiat”.

S. LAZĂR



SPECIALIST
IN
PASTRAMĂ

In timp ce vizitam cooperativa 
agricolă din Fundulea, mi s-a făcut 
o foame groaznică Si cum eu am 
ulcer și nu pot răbda un timp mai 
îndelungat, am întrebat pe cineva 
dacă nu știe unde aș putea găsi 
ceva de mîncare.

— Doriți o pastrama de oaie ? 
m-a îmbiat interlocutorul meu.

— Desigur, dar bine rumenită...
— Chiar foarte bine ' Avem aici 

la C.A.P. un specialist : pe Vasile 
Drăgan.

— Aș mînca o bucățică de 
pastramă.

— Dar de ce numai o bucățică ? 
Drăgan vă poate da 267 de oi sub 
formă de pastramă pregătită... ca 
la carte.

— E mandatar ?
— Nu. îngrijitor de oi.
Văzîndu-mi mirarea, ml-a expli

cat cum a devenit Vasile Drăgan, 
din îngrijitor, specialist în pastra- 
mă de oaie.

într-o zi. în timp ce strîngea cu 
furca niște furaje împrăștiate în 
fața saivanului, și-a adus aminte

iniicrDIntatiil
§c răcorește

La o serbare din comuna Bălcescu, 
pe cînd petrecerea era tn tot. Carol Ci
reașă s-a ridicai de la o masă, a tras 
jos o rogojină și a făcut-o bucăți- 
bucățele

— Așa tace mereu ? a întrebat ci
neva alarmat

— Are damblaua lut Cînd bea un 
păhărel în plus i se urcă la cap și o 
ia razna

Cum era șl firesc, gestionarul l-a 
mustrat pe Cireașă Desigur, in aseme
nea împrejurări trebuie să fii cu capul 
pe umeri $i ca să facă dovadă că este, 
Cireașă l-a lovit cu capul pe gestionar.

Au intervenit niște cetățeni De 
astă dală după ce arătase ce-i poate 
cavul Cireașă și-a pus in funcțiune 
pumnii, l-au zenit și întăriri in per
soana lui Mimiae Neomescu Cu forțe 
unite au răsturnat grătarul, acoperind 
cîmpul de bălaie cu fleici și mititei 

de o discuție cam neplăcută ce o 
avusese in urmă cu cîteva zile. Și 
ce face omul la nervi ? Iși aprinde 
o țigară. Așa a făcut și Drăgan. 
După ce a tras puternic fumul în 
piept, parcă i-a mai trecut supă
rarea și s-a apucat iarăși de 
muncă.

După ce a terminat de strîns fu
rajele îi rămăsese numai un chiștoc

între buze. Neavînd scrumieră la 
îndemînă. l-a aruncat unde a ni
merit. Și mai ceva ca un țintaș ve
ritabil a nimerit drept în furajele 
abia adunate. Mulțumit, ca omul 
care și-a terminat treaba, i-a venit 
poftă să mai schimbe și el cîteva 
vorbe. Dar cu cine ? Singurele 
ființe aflate lîngă el erau oile. însă 
Drăgan nu le cunoștea graiul, așa 
că și-a căutat alți parteneri de 
discuție.

S-a dus la grajdul din spatele 
saivanului și, cu îngrijitorii care se 
aflau acolo, a început o șuetă în
flăcărată. Le-a spus Drăgan ceva, 
oamenii nu l-au crezut și, ca să-i 
convingă, s-a jurat cu foc.

udate din belșug cu vinul scurs, din 
stacanele sparte.

Ulterior, înarmați cu tacîmurile as
cuțite și tăioase aflate pe mese, au reu
șit să-t pună pe fugă pe toți partici
panta. și după cum avea damblaua 
Cireașă, să strice serbarea.

Pînă la urmă însă. înfierbintaților 
scandalagii li s-au pus la îndemînă 
toate condițiile pentru a se răcori.

Tocmai atunci cineva a strigatî 
„Foc '* Cînd s-au uitat spre sai
van, acesta era cuprins de flăcări. 
Mai întîi s-a crezut că de la ju
rămintele lui Drăgan a Izbucnit in
cendiul. Apoi s-au dumirit că toată 
pricina fusese mucul de țigară.

Bilanțul micului chiștoc • 267 de 
oi „fripte" și un saivan făcut 
scrum. Degeaba a încercat Vasile 
Drăgan să le explice oamenilor că 
de fapt el are grijă de avutul 
obștesc. Ba chiar s-a jurat de ma
ma focului. Că acum avea de unde.

Nu degeaba se spune acum 
despre Drăgan, zis Laie, că... a fă
cut-o de oaie.

RECREAȚII 
DUMINICALE

Lui Vasile Nuțu de la C.A.P. Măgu
rele îi plăcea să se recreeze mai ales 
duminica. Și pentru ca să-i piară ame
țelile făcea tot felul de escapade. în
tr-o duminică, pașii l-au purtat spre 
iediul cooperativei. Pentru orice even
tualitate și-a luat sub braț o servietă. 
Paznicul l-a zărit că merge întins spre 
atelierul mecanic, dar nu și-a închi
puit și modul în care o să se recreeze. 
A zîmbit doar și a mormăit încet, ca 
pentru sine: „Om zelos Vasilicâ 
ăsta"... La întoarcere, așa din curiozi
tate. (stupidă curiozitate !) l-a întrebat 
pe plimbăreț prin ce miracol i s-a pîn- 
tecat servieta de a luat forma asta ro
tundă. de lubeniță. N-a primit nici un 
răspuns. Iar l-a întrebat. Iar n-a pri
mit nici un răspuns. De ce i-o fi pierit 
piuitul lui Nuțu ? I Neprimind nici o 
explicație, i-a deschis servieta, așa din 
curiozitate. Și ce sâ vezi ? înăuntru în 
loc de cărți sau vreun joc recreativ.„ 
două magnetouri înfășurate într-o pe
reche de pantaloni.

Prins cu mîța-n servietă, Vasile 
Nuțu a devenit mai vorbăreț, stră- 
duindu-se să demonstreze că. în ciuda 
faptului că începuse să plouă, luase 
cele două obiecte pentru... a repara 
motopompele din grădină Duminica. 
La orele 16.30. pe ploaie. Fără aproba
rea conducerii C.A.P.-ului. Doar așa, 
ca să se recreeze.

LOGODNA 
CU 

CÎNTEC
Ioana Glod din Vlașinu și Petre 

Soare din Frățești, s-au logodit. Și 
a fost o logodnă ca-n basme. Pă
rinții lui Soare au adus băutură ca 
să ciocnească mesenii in cinstea ti
nerilor. au adus lăutari ca să le 
cînte și să se veselească. Dar și pă
rinții Ioanei s-au arătat darnici: 
Iui Petrică i-au dăruit o cămașă, 
iar invitaților cite un ștergar, pre
cum e obiceiul.

O noapte întreagă a ținut petre
cerea, insă logodna a durat mai 
mult, adică vreo cinci luni. A fost 
o iubire fulger dar cu multe trăs
nete. într-o bună zi (de fapt n-i 
fost ea prea bună) Petrică n-a mai 
știut pe unde „să-și scoată cămașa** 
primită in dar. A trimis-o pe Ioana 
înapoi la părinții ei, insă nu ca să 
le ceară modul de întrebuințare a 
cămășii, ci ca să-i anunțe că nunta 
nu va mai avea loc.

Totuși a ieșit o „nuntă", cum zi
ceam. ca-n basme. Pentru că intr- 
adevăr s-au făcut de basm, căci 
au început tocmeala pentru recu
perarea daunelor prilejuite de lo
godnă.

— Să-mi dai înapoi cămașa și 
cele 12 ștergare, a pretins Ioana.

— Care ștergare ? s-a revoltat 
Petre.

— Care le-am dat la logodnă.
— Mie uu mi-ai dat nici unul.
— Nu ție, rudelor tale.
— N-ai decît să le ceri lor. Și iu 

fond, știi cum e vorba aia din co
pii : „Mortu’ de la groapă nu se 
mai întoarce".

— Aha ! Vrei să ies în pierdere ?
— Las’ că și eu am cheltuit 

destul.
Și Petre a cerut 200 de lei pe 

care i-a dat pentru transport pînă 
la Vlașinu, cînd a venit cu rudele 
la logodnă. 400 de lei pentru bău
turile pe care le-a adus și incă 
500 de lei...

— Ăștia pentru ce mai sint ?
— Pentru lăutari Sau vrei să 

spui că tu nu ai auzit muzica ?
— Am auzit-o, dar foarte puțin, 

că mai mult am stat pe la bucătă
rie. Și eu, și mama, și tușa Maria. 
Insă tu cu ai tăi ați stat la masă, 
ați băut și ați ascultat mai multă 
muzică.

Nu știu cit or fi cîntat lăutarii, 
dar adevărata „muzică" au făcut-o 
Ioana și cu Petre. Despre tocmeala 
lor negustorească s-a dus vestea 
peste trei sate. Un om hîtru a găsit 
O explicație : „Petre n-a mai știut 
pe unde „să-și scoată cămașa", 
cele 12 ștergare au vrut să însemne 
că s-a șters pe bot de mireasă, 
transportul trebuia plătit dus și-n- 
tors, băutura e semn precis că... s-a 
vărsat și toată povestea s-a aflat 
pentru că lăutarii i-au cîntat".

Materiale redactate 
de

D. MINCU

Răspunsuri
Vă mulțumim tovarășe I. Berea pentru cuvintele calde adresate re

vistei noastre. In ceea ce privește „Plugușorul", așa cum recunoașteți, are 
un caracter local Deci, cu un asemenea „Plugușor" puteți ura numai pe 
scena căminului cultural din Vladimir (Gorj)

De la Petre Arighel din Patru Frați (Ilfov) și de la Haralambie Lupu 
din Vorona (Botoșani) am primit cite o caricatură. Ideile lor sint bune 
dar nu și realizarea Dat fiind că ideile nu se pot publica...

O scrisoare din Brașov ne aduce cîteva versuri dintre care mai inspi
rate ni se par cele intitulate „Cei șapte". lată-le:

Cel dinții coordonează, 
cel secund colaborează, 
subalternul studiază, 
următorul copiază, 
iar al cincilea notează.
Cel de-al șaselea bruiază 
și al șaptelea... lucrează.

N. R. Apollo Bolohan semnează.

Maria Cirjalia s Ne sesizați fapte deosebit de grave ce se petrec la 
C.A.P. Vîlsănești (Argeș). Cităm : „Brigadierii de cîmp fac afaceri in stil 
mare, vind fin,'fructe (aparținind cooperativei)... Porumbul se fură direct 
de pe cîmp... Avansurile se plătesc cu intirziere.-" Oare Uniunea jude
țeană a C.A.P nu a cunoscut această situație ? In orice caz așteptăm < a 
Uniunea județeană să cerceteze cum stau lucrurile și să ne informeze in 
legătură cu măsurile luate.

P. Strat Delatutova : Pe bună dreptate vă arătați revoltat tatu de 
comportarea lipsită de respect a tinărului Pruteanu din comuna Chetreni. 
Aflat in autobuz, nu numai că n-a cedat locul unei bătrîne, dar i-a adre
sat și citeva cuvinte „tari". Vă rugăm să ne scrieți ce vîrstă are Pruteanu. 
Nu uitați ca din cifra înscrisă pe Buletin să scădeți 7 ani._ de acasă. Că 
nu-i are

Al. Bălănescu — Lăschia-Maramureș : Poezia „Microautobiografie" 
nu e sinceră Ați „ascuns“ tocmai ce era mai important — umorul. Trebuia 
să v-o spunem, pentru că ne îndemnați chiar dv. inlr-una din cugetările 
trimise : „Adevăru-i adevăr, fără să-l mai tragi de păr".

AC.


