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TREC TRACTOARE

PESTE HATURI!...

Strașnică e arătura făcută de tractoriștii de I« S.M.T.-Rovine. pe Arad, care duminică 14 septembrie au sărbătorit înființarea gospodă-
ogoarele unite ale țăranilor muncitori din satul Sederhat, regiunea r-ei colective ..23 August".

18 septembrie. Zi de duminică, zi 
de odihnă. Huruitul cîtorva tractoare 
trezi dis-de-dimineață satul pierdut în 
cîmpia bănățeană. Trăgînd brazdă 
peste haturi, tractoriștii de la Rovine 
uneau pentru totdeauna pămîntul 
celor adunați în curtea învestinîntată 
cu drapele roșii și ghirlande de flori...

Sederhat, sat cu țărani unguri și ro
mâni — sat in care puțini oameni la 
număr aveau păniînt pînă la reforma 
agrară din 1945, — trăiește o zi de 
răscruce.

După multe sfătuiri, vizite dese la 
colectiviștii din vecinătate, după dis
cuții între nevastă și bărbat sau ginere 
și socru, oamenii s-au dumerit și de
plin convinși au iscălit apăsat cererea 
de înscriere în gospodărie.

Familiile care au intrat în gospodă
ria colectivă nu sint multe la număr. 
Dar oamenii au pornit hotărîți să fău
rească o gospodărie puternică, ce va 
deveni din an în an mai mare, adu- 
cîndu-le bunăstarea și belșugul în 
case.

In 1952, un număr de 26 familii din 
Sederhat alcătuiseră o întovărășire a- 
gricolă cu 70 de hectare. împreună au 
lucrat doar la arat și însămânțat... Nu 
de mult timp 12 dintre întovărășiți — 
mai ales dintre cei care văzuseră cu o- 

chii lor bogatele gospodării colective din 
împrejurimi — au urmat îndemnurile 
comuniștilor și, socotindu-le înțelepte, 
au semnat cererea de înscriere. Lor 
li s-au alăturat încă vreo cîteva fa
milii.

încrederea în izbîndă, hotărîrea de 
a munci uniți, dă proaspeților colecti
viști putere, avînt. Și apoi, ei nu sînt 
singuri. ,,...Noi muncitorii sîntem ală- 

, turi de dumneavoastră — ie-a spus în 
cuvântul rostit la inaugurare metalur
gistul Josif Nagy, de la uzinele ,,Gheor-.

ghi Dimitrov1* din Arad. Ca deputat al 
dumneavoastră vă voi da tot sprijinul 
de care veți avea nevoie...**  „...Nu ui
tați tovarăși că ați intrat în marea fa
milie a țăranilor colectiviști. Noi, cei 
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de MIHU DRAGOMIR
•Laureat al Premiului de Stat f

Ce herghelii de flăcări s-au revărsat din țarcuri! 0'1

Se zguduie văzduhul sub tropolitul lor.
Zăbalele-s de tunet, copitele de arcuri,
și goana răscolește ogor după ogor.

•

Iar călărefii saltă, adulmecind pogoane, 
sirepe de jăratec sparg dlmburi vechi de lut.

•

cu viitoru-n boturi, aleargă năzdrăvane, 
trecînd un aer sprinten în satul renăscut.
O, nu de mult sudoarea se aduna cu anii,
pentrun mlnzat de muncă, sau un juncan stingher! â

Acum, lega(i în muncă, pe cîmpul nou, țăranii 0 ]

primesc din șantiere acest mesaj de fier. • 1

Un fluviwadtnc și mare s-a deslegat din ghețuri, 
mai scormonim cu plugul mai semănăm din sac.
dar zarea limpezită de-atît amar de cețuri, ©

ne-arată bogăfia celui ce-a fost sărac. •

Cîmpia liberată de-al domnilor cadastru *

răsuflă azi sub fuga modernei herghelii, I

opaiful și-amnarul se rotunjește-n astru —
și crește-o țărănime, ca griul nou din glii.
Tractoare grele, treceți ca ploile fecunde. ?

striviți trecutul negru sub pasul vostru dur.
nu numai în pămînturi cuțitul vă pătrunde, 
ci taie~n viața noastră un luminos contur.

■' I

veniți azi aici din alte gospodării, vă 
putem asigura în numele colectiviștilor 
pe cari ii reprezentăm, tot sprijinul și 
sfatul nostru de care aveți nevoie. Eu 
— a spus în continuare Alexandru 

Veros din Peregu Mic — sînt președin
te la o gospodărie colectivă care a por
nit la drum cu puțin avut. Familii 
eram doar 23. Cai aveam numai cinci. 
In doi ani am reușit însă să ne orga*  
nizăm ferme de vaci și porci, să scoa
tem producții mari de cereale ia hectar, 
iar ca dovadă în acest an am dat ca 
avans pentru o zi-muncă, numai grîu 
5 kilograme**.  „...Gospodăria noastră 
colectivă — a spus oaspetele din Năd- 
lac — este socotită astăzi milionară. 
Noi avem 2000 hectare teren arabil, 
ferme zootehnice care numără aproape 
1000 capete de animale; cele 500 ha. 
semănate cu grîu ne-au dat peste 1000 
tone boabe; de pe cele 436 hectare se
mănate cu porumb vom scoate în 
medie 3000 kg. boabe la ha. In iama 
trecută s-au făcut nunți pentru care co
lectiviștii au cheltuit zeci de mii de lei. 
Au cheltuit fiindcă au avut de unde. 
V-am arătat toate acestea pentru a ve
dea că muncind uniți, folosind cu chib
zuință creditele și tot ajutorul dat de 
stat puteți în cîțiva ani să devenițî 
oameni cu bunăstare**.

Cuvîntuf oaspeților, ascultat cu mul
tă atenție, a umplut inimile oamenilor 
de bucurie și încredere. Nu puțini au 
fost aceia care privind dincolo de sce
na improvizată, spre tarlaua în care 
trăgeau primele brazde peste haturi 
tractoarele de la Rovine, vedeau în 
zare unduind lanuri nesfîrșite de grîu, 
de porumb, pășuni cu iarbă bogată, 
păscută de cirezi cu sute și sute de 
vite...

— Da, așa vor fi toate, murmurau 
proaspeții colectiviști, privind cum 
înaintau tractoarele peste ogoarele log 
unite. j

.J E. CHELBAȘU j
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SEMION BABAEVSKI

„Lumina deasupra pămîntului“
— FRAGMENT -

Născut dintr-o familie de țărani, 
Semion Babaevski a publicat în 
1936 prima sa carte de povestiri 
„Mîndrie". A devenit cunoscut da
torită romanelor sale „Cavalerul 
stelei de aur" și „Lumină deasu
pra pămintului”, amindouă dis

tinse cu Premiul Stalin

Biblioteca colhozului „Ca
valeristul roșu", se găsește în 
aceeași clădire cu conducerea, 
însă la parter, alături de se
diul organizației de bază. Ca
talogul cărților nu cuprindea 
încă zeci de mii de volume; 
biblioteca era înființată nu
mai de doi ani și în ea erau 
adunate numai ultimele nou
tăți: cărți și broșuri scrise și 
editate în cea mai mare parte 
după război. Dacă ne-ar fi în
găduită o comparație, am pu
tea spune fără teamă: biblio
teca colhoznică era la fel de 
tînără ca și stăpîna ei Lida 
Cebaniuc, o fată drăgălașă, 
dar foarte sfioasă; venise

tar, să o așeze în raft în acel 
loc anume unde i se cuvine 
să stea; s-o încredințeze citi
torului, ca pe urmă să o ia 
înapoi și totodată să-l întrebe 
politicos dacă i-a plăcut car
tea sau nu, și să-și însemne 
răspunsul în caiet.

Lida găsea că nu i-e dat 
oricui să fie bibliotecar, 
ales în propriu-ți colhoz, unde 
cunoști pe toată lumea și în 
care cu toții te cunosc încă 
din copilărie, iar acum vin ca 
cititori la bibliotecă, se uită 
la tine cu un sentiment de a- 
dînc respect și parcă gîn- 
desc: „Asta e Lida Cebaniuc, 
ne amintim cu toți de

mai

adîncită, al'băs- 
,0 să facă desigur, o 

acolo", gîndi ea-, și 
mari, cenușii, îi rî-

Antonovici adusese o

își scoase ochelarii aburiți și 
Lida văzu la rădăcina nasului 
lui o urmă 
truie.
bătătură 
ochii ei 
deau...

Anton
carte : „Alitet pleacă în mun
ți", și îndată, fără să mai aș
tepte întrebări, spuse cât de 
mult îi plăcuse romanul acela 
și chiar arătă dorința să facă 
o călătorie în Nord. Vorbea cu 
însuflețire și foarte cuvi
incios, spuse că ar dori să ci
tească ceva distractiv și alese 
„Insula comorilor". Apoi, pre- 
gătindu-se să plece, își șterse 
cu batista fără grabă și cu 
multă grijă sticlele ochelari
lor, îi puse pe nas și 
așezară numaidecît la 
lor.

După el, veni Ignat 
lievici Hvorostianchin.
cu un pas greoi și apăsat, tot 
așa cum intra deobicei în bi
roul său sau în magazie. A- 
runcă o căutătură încruntată 
șj bănuitoare asupra rafturi
lor și dulapurilor cu cărți, 
vrînd parcă să se convingă 
dacă totul e la locul său; tot 
atît de sever privi și pereții, 
vrînd să vadă dacă sînt bine 
puse afișele și tablourile... 
Lida nu se mira că Ignat Sa
ve! ievici pășea pentru întîia 
oară în bibliotecă 
atît de amănunțit 
se mira că vine 
vreme 
două

ei se 
locul

Save-
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Popularul scriitor sovietic 
Konstantin Simonov s-a născut 
în anul 1913 la Petersburg. A 
scris poezii, piese de teatru, ro
mane. Este distins cu Premiul 
Stalin pentru romanul „Zile și 
nopți", volumul de poezii „Prie
teni și 
flăcău

dușmani" și piesele „Un 
din orașul nostru’’ 
„Chestiunea rusă"

»» și

I

I

KONSTANTIN SIMONOV «

: și că îi
cărți despre 

știa nimic, 
din blibliotecă

și inspecta 
totul; dar 
atît de de- 

aduce și 
care

„Cărțile 
— văd 

bine, dar cum de au ajuns la 
el?" gîndea Lida îngrijorată; 
îl întîimpină totuși pe Hvoros
tianchin cu zimbetul său 
sfielnic de fată.

Lida Borisovna, — în- 
Hvorostianchin, netezin- 
gînditor mustățile, — 
merge? Poate ai vreo

demult în colhoz cu diploma 
de bibliotecar luată la școala 
medie tehnică din Essentuchi.

Lida Cebaniuc avea pentru 
eărțile ei o deosebită dragoste 

- o dragoste pur profesiona
lă cum s-ar spune — deoarece 
o bucura nu atât cititul unei 
cărți, cit faptul de a o ține în 
mînă, citind cu voce tare nu
mele autorului, anul editării 
și data apariției, cine a edi
tat-o, în ce tipografie a fost 
tipărită, în cîte mii de exem
plare; apoi îi plăcea să scrie 
pe copertă numărul de inven-

ALBINa
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era o fetită plăpfndă și sfioa
să, dar uite cum mai mînu- 
iește cărțile și ce de cărți are, 
și le-a citit pe toate..."

In acea zi, cel care a intrat 
primul în bibliotecă, a fost 
Anton Antonovici Borodulin și 
Lida i-a zîmbit — de ce oare? 
Fiindcă îl cunoștea foarte 
bine pe Anton Antonovici, îl 
cunoștea demult, de pe vre
mea cînd venind odată de la 
școală, unchiul Anton trăgea 
o sanie; Lida se codise, dar 
el o așeză cu sila în sanie și 
o duse chiar pînă în curte; 
mai știa că are un scris fru
mos și îngrijit, că toate pro
cesele verbale ale ședințelor 
conducerii și ale adunării ge
nerale sînt scrise cu mîna lui.

In prag, Anton Antonovici

Li
ma

ai

cepu 
du-și 
cum 
nemulțumire? Sau ai nevoie
de vreun ajutor?

— Toate merg bine, Ignat 
Savel ievici, — răspunse 
da. — N-am de ce să 
plîng.

— Bine, bine... Poate 
prea puțină literatură ?

— Da, e drept, avem cărți 
cam puține.

— Ce putem face, ca să fie 
mai multe ?

— Dacă ne-ar ajuta condu
cerea...

— Fă o cerere, — Hvoros
tianchin tăcu un timp, muș- 
cîndu-și mustața, — faci o ce
rere și mi-o adresezi mie per
sonal, și o să-ți ajutăm. Mai 
avem noi un fond oarecare... 
O să te trimitem pe tine la 
Stavropol, să cumperi cărți- 
Azi nu se poate trăi fără 
cărți.

PATRIA
Scăldată din trei margini de oceane 
Se-ntinde cu puzderii de orașe 
Acoperită de meridiane, 
Nebiruită, mindră, uriașe.

Cînd însă tu în mina ostenită 
Grenada cea din urmă o apuci, 
Te străduiești, în ultima clipită, 
Ce lași în urmă-aminte să-ți aduci, 

Iți amintești nu uriașa țara. 
Știută numai din călătorii. 
Ci patria ce iarăși o să-ți pară 
Cum din copilăria ta o știi.

Un petec de pămînt cu trei mesteceni
Prin codru-ndepărtaiele potici 
Și rîulețul, bacul care-l trece 
Și malul nisipos, si pădurici...

Da, ne-am născut aici. Din astă clipă
Și pînă la sfîrșitu-ntregii vieți
In pumnul de pămînt se înfiripă
Tot ce-are țara noastră mai de preț.

Da, poți să-nfrunți arșiță, geruri, zloată 
Și moartea — sau de foame poți răbda. 
Cei trei mesteceni insă niciodată 
Cit viu ești nimănuia nu-i poți da.

In rominește de NICOLAE TEICA

SERGHEI MIHALCOV

Scriitor pentru copii, poet și dra
maturg, Serghei Mihalcov s-a 
născut în anul 1913. A început 
să scrie de tînăr și împreună cu 
poetul El. Reghistan a compus 
textul Imnului de stat al U.R.S.S. 
Pentru meritele sale literare, Mi- 
halcov a fost decorat cu Ordinul 

Lenin

La spectacolul „Coliba unchiului Toma“
(Intîmplare adevărată)

Pe scenă licitația e-n floare: 
Copiii despărțiți sînt de părinți. 
Și lanțuri grele-atirnă de picioare. 
Și-s gemete și lacrimi curg fierbinți.

De gît, un plantator pe-un negru-l prinde, 
Măselele îi numără pe loc.
De parcă-ar cumpăra, sau parcă-ar vinde
O vită ori un cal în iarmaroc.

„Cine mai dă?... Vlndutl... Și-acuma, care? 
Hai, negrule! Degeaba te mai zbați 1“ 
...Se clatină Moș Toma pe picioare 
Și vine-n față. Vreți să-l cumpărați ?

„Pe robul ăsta cine dă parale ?
Zvirliți dolari! Zvîrliți-i pe tejghea !“ 
Tom ! Cine sînt stăpînii scurtei tale ?
Si cine te-ar putea răscumpăra ?

„Cine mai dă 2 Nimic ? Atîta doară 2 
Cine mai dă? — Atîta mai pot da!
— Cine mai dă? — Poftim și o brățară!
— Poftim aici, aveți și broșa meat" 

„Hei, cine-l ia? Strigați ca să se știe!“ 
Și plantatorul urcă prețul iar...
...Și sala-ntunecată, cu mînie 
Privește scena tîrgului murdar.

,,Cine mai dă? Hei, cine dă?... Odată! 
Nimica?... Doi!.." Și-atunci cit ai clipi 
Din sala ceea mare-ntunecată 
Pe scenă o fetiță năvăli.

ce scenă nimeni n~a mai spus nimica.
N-a scos nici negustorul vre-un cuvint! 
Cinci ruble îi întinse mititica 
Ce răsărise parcă din pămînt I

Ea aștepta privind în jur tăcută, 
Și toți simțeau în sufletele lor 
Că Binele ce-nvinge Rău-n luptă 
Mai tare-i deed banul sunător!

Și-n toată sala se făcu tăcere,
Și-un suflet cald trecea acum prin ea 
Căci toți vedeau Sovietica Putere
Ce-n spatele copilei se-nălța!

In românește de M. DJENTEMIROV

1
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j Alegerea, recoltarea j
| șl păstrarea porumbului de sămînță (i) j 
î 1

Ing. V. MOȘNEAGĂ
Laureat al Premiului de Stat 
Șeful laboratorului de amelio
rarea porumbului din I.C.A.R.

( Mărimea și calitatea recol- 
(telor de porumb atîrnă într-o 
( foarte mare măsură de cali- 
f tatea seminței folosită la se- 
( mănat. Dealtfel, se știe și 
f din practică că dintr-o să- 
{ mință bine aleasă se obțin 

recolte mai bogate și de ca
litate mai bună decît dintr-o 
sămînță nealeasă. Se știe de 
asemenea că o sămînță 
păstrată în condiții rele (u- 
mezeală și ger.) încolțește 

i prost, dă plante firave, care 
}nu au destulă putere să rodea- 
f scă bine. Dimpotrivă, sămînță 
( bine păstrată încolțește mai 
{ repede, nu se clocește ușor în 
] pământ și dă de la început 
( plante viguroase și sănătoa- 
( se, în stare să
I normal și să producă mult, 
f Așa dar, O SAMINȚA DE 
[porumb buna este nu- 
I MAI SAMINȚA ALEASA ȘI 
] BINE PASTRATA. Alegerea 
j porumbului de sămînță este o 
f lucrare dintre cele mai iimpor- 
f fante, care trebuie făcută în 
[ fiecare toamnă.
f Mulți dintre țăranii cultiva- 
(tori de porumb încă obișnu- 
} iese să aleagă porumbul de să- 
ț mîniță din patul, cu puțin timp 
f înainte 
[ mod de 

căci nu 
noască 
rele ale

i. provin știuleții aleși.
L De aceea se recomandă 

alegerea porumbului de să- 
i mînță să se facă din lan, de 
[pe plante. Momentul cel mai 
[ potrivit pentru această alege- 
i re este lia începutul coacerii boabelor crește simțitor, 
f porumbului. Uscarea trebuie să fie
t Se aleg plante bine dezvol- minată înainte de venirea 
[ tate, viguroase și mai înain- nurilor.

(
1 
( 
t 
ff 
( 
i 
( 
f

se dezvolte

Așa dar, O SAMINȚA DE

In
tel oarecare 
desăvârșească

trei zile îna-

Să grăbim coacerea bumbacului
Inginer I. M. BĂLAN

Laureat al Premiului de Stat
Directorul Stațiunii I.C.A.R. BrîncenI

de semănat, 
alegere nu este 
îngăduie să se 
însușirile bune 
plantelor de la

Acest 
bun, 
cu- 
sau 

i cari

ca

tate în coacere. Plantele tre. 
buie să fie complet sănătoa
se, fără urme de tăciune sau 
de alte boli; să fie drepte și 
bine înrădăcinate și să aibă 
unul sau doi știuleți bine 
dezvoltați și bine înveliți cu 
pănuși.

Se alege un număr de 
plante de 2-3 ori mai maire 
decît cel trebuitor pentru obți
nerea cantității de sămânță 
necesară însămiînțărli unui 
hectar.

Plantele alese trebuie 
semnate într-un 
și lăsate să-și 
coacerea.

Cu două sau
in te de recoil tarea lanului, se 
culeg știiuleții de la plantele 
alese, lăsîindu-li-se cîte 3'4 foi 
(pănuși) pentru a putea fi le
gați mai mulți laolaltă,— sub 
formă de cununi sau funii. 
Cu această ocazie se înlătură 
știuleții bolnavi (în sipecial de 
tăciune și de putrezirea usca
tă) cît și știuleții ou lipsuri 
mari.

îndată după recoltare, știu
leții aleși se pun să se u-suce 
Ia soare, sub șoproane sau 
în magazii puternic aerisite.

Uscarea știuleților îndată 
după recoltare este deosebit 
de folositoare, prin faptul că 
ușurează mult păstrarea lor 
peste iarnă. Totodată prin 
uscare, puterea de încolți re a

ter-
ge-

Știuleții uscați se pun laJ 
păstrare într o încăpere usca ] 
iă, la adăpost de intemperii, ]

Sînt bune pentiu aceasta J 
magaziile de lemn sau de] 
cărămidă, cît și podurile ca-j 
selor de locuit. Podurile graj- ] 
durilor de vite nu sînt bune j 
pentru păstrat porumbul de] 
sămînță. j

Anul acesta, în unele părți, ) 
vegetația porumbului este ] 
mult întârziată din cauzia în-j 
sămînțărilor făcute tîrziu și a ] 
timpului răcoros și ploios din) 
vară. Dacă toamna nu va fi] 
îndeajuns de lungă, porumbul] 
nu va putea ajunge la coace-] 
rea deplină. Acest fapt nu trei 
buie să împiedice pe agricul-] 
tori de a alege porumb deJ 
sămînță din lanurile cu vege-] 
tiație întârziată.

Prin experiențe anume fă-] 
cute s-a dovedit că porumbul) 
incomplet copt și chiar po-] 
nimbul cu totul orud poate să j 
încolțească, mulțumitor, dacă ] 
îndată după recoltare a ' 
uscat îndeajuns.

Acest fapt este .... -
portant din punct de vedere] 
practic, căci el ne arată calea J 
de a obține porumb bun de ] 
sămînță chiar și în cazul] 
cînd acesta n-a ajuns la coa-J 
cerea deplină. Alegerea plan-j 
telor în cîmp se face în felul ] 
arătat mai sus, dîndu se în-] 
tîietate plantelor mai avansa-] 
te în coacere. Știuleții de la] 
plantele alese trebuie însă re-] 
coltați înainte de căderea bru-j 
mei și supuși imediat uscă-J 
rii — mai întâi la soare sau] 
în încăperi puternic aerisite,] 
apoi într-o încăpere încălzită ] 
la temperatura de 20—25° C.J 
Știmleții trebuie uscați cît sej 
poate de bine și apoi păstrați ] 
la adăpost de umezeală și de] 
ger. ]

fost j
| J 

foarte im-J

arată calea j

In anul acesta de la 1 mai 
și pînă la data de 14 septem
brie au fost ploi mai multe și 
căldură mai puțină, faiță de 
anul trecut. Aceste condiții 
climaterice nefavorabile au 
întîrziat — chiar și la cultu
rile cele mai bune — cu 15-20 
zile coacerea bumbacului. 
De exmiplu, la Stațiunea 
I.C.A.R. Brînceni, regiunea 
București, bumbacul semănat 
între 25 și 30 aprilie anul 
curent, cu o desime de 12-14 
plante la metru pătrat și pră
șit de 5-6 ori a început să se 
recolteze abia la 15 septem
brie (față de 1 septembrie 
anul trecut).

Sânt lanuri de bumbac însă 
în care întârzierea este cu 
mult mai mare și nu din cau
za vremii, ci din vina cultiva
torilor.

Cultivatorii care și-au dat 
interesul pentru cultura bum
bacului a-u putut să înfrângă 
în parte vremea neprielnică 
din anul acesta, reducînd în
târzierea la 15 zile, iar culti
vatorii mai puțin grijulii vor 
recolta cu o lună mai tîrziu 
decît în 1954 si poate chiar 
mai mult.

Realitatea este că ne găsim 
în situația când cele mai mul
te lanuri de bumbac sînt mult 
întârziate și este pus în peri
col rodul și deci și venitul 
multor cultivatori.

Ce este de făcut în această 
situație? Singurul răspuns 
este acesta : să luăm măsurile 
cuvenite pentru a grăbi coa
cerea bumbacului.

S-a constatat că cele mai 
întârziate lanuri sînt cele nă
pădite de buruieni. Prima mă
sură deci este curățirea grab
nică a acestor lanuri, fie prin 
plivit cu mina, fie chiar prin 
tăiere cu sapa sau prășitoa- 
rea. Curățind lanurile de bu
ruieni, dăm putința plantelor 
de bumbac să primească mai

multă lumină și să fa tnai 
devreme rouă de dimineață.

O metodă bună de grăbire a 
coacerii, încercată atât în 
U.R.S.S. cît și la noi, este 
cîrnitul suplimentar. Aceasta 
constă în ruperea vîrfurilor 
tuturor ramurilor de rod și a 
vârfului tulpinei. dacă nu a 
fost ruipt mai înainte prin 
cir nit obișnuit. Este tocmai 
vremea executării acestei lu
crări și deși este costisitoare, 
totuși o recomandăm, în acest 
an cu creștere bruscă a bum
bacului, mai ales că pînă la 
culesul porumbului sînt brațe 
disponibile.

O altă metodă încercată în 
U.R.S.S. este grăbirea coace
rii prin deschiderea de șan
țuri mici printre rîndurile de 
bumbac cu ajutorul rariței. 
Rarița taie o parte din rădă
cinile bumbacului, iar șănțu
lețele măresc evaporarea apei 
din pământ Acolo unde bum
bacul este mult întârziat, tre
buie să se aplice și această 
lucrare pe care o poate exe
cuta oricare cultivator.

Gospodăriile agricole de 
stat, precum și gospodăriile 
colective care știu că vor re
colta bumbacul cu combina, 
trebuie să facă cu toată gri
ja desfrunzitul cu ajutorul so
luției de 2-3 la mie de ciana- 
midă de calciu. Prin desfrun
zit ca și în urma unei brume, 
capsulele se desfac mai de
vreme.

Prin aceste lucrări se mai 
-pot îndrepta greșelile făcute 
și se poate asigura și în a- 
cest an o producție mulțumi
toare de bumbac.

Lanurile bine îngrijite vor 
da în acest an o producție de 
peste 1.500 kg la hectar.-Stă 
deci în puterea cultivatorului 
putința de a realiza și în a- 
ces-t- an câștiguri frumoase 
de pe urma bumbacului.
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Dragul nostru Grigoriță,
De ce n-ai răspuns încă 1a 

scrisoarea cealaltă ? Da*  se 
poate, măi cumnate? Soră-ta 
Maria e și mai supărată că 
nu ne scrii. Ea îi sănătoasă, 
eu la fel. Am răcit eu oleacă 
cînd au fost ploile cele mari, 
de mă-njunghiau șalele. A- 
cuma m-au mai lăsat. Dar 
parcă numai eu am răcit a- 
tunci? Tot satul! Dar mai 
tare ca toți a răcit puturosu’ 
de bădii-tu Mitrică. Și toată 
vina o poartă Malai, briga
dierul nostru. I-a dat în gri
jă lui Mitrică hi... adică 
păpușoii aceia corciți. Iar Mi
trică, hodoronc-tronc, unde 
nu-1 vedeai că-ți răsare,

toc- 
la

ieși

Intr-o sară, stăteam 
mai la masă cînd îl aud 
poartă pe afurisit:

— Bădie Costache, 
pînă afară!

Ies și cum mă vede parcă 
ce-mi zice mai mult răcnind, 
s-audă toți vecinii:

— De ce n-ai venit azi, bă
die Costache ? Nu știai că azi 
facem polenizarea hibrizilor?

lung ca ogru ca un drac și 
prăjină șt răcnea ca la surzi 
și treaba asta o făcea pe la 
toate porțile: „Mîine de di
mineață prășim hibrizii!“

Ai ? Ori crezi că din 
matale să mă facă de 
brigadierul ? Păi, nu 
așa !

Eu atunci plin de

pricina 
ocară 
merge

mînie

povestire de
C. CONSTANTINESCU

abia îi suflu:
— Da’ cine ești tu măi ?
Atunci el se uită la mine de 

sus ca cioara de pe par:
— Eu răspund de hibrizi, 

auzi? Și apoi numai atîta ți-a 
trebui să nu vii mîine la trea
bă !

A doua zi parcă dacă m-am 
dus, m-am dus de gura lui ? 
Mare lucru n-am prea făcut. 
Mergeam printre rîndurile de 
păpușoi, apucam vîrfurile lor 
de pe un rind și le scuturam 
oleacă peste mătasea știuleți- 
lor celuilalt rînd de păpușoi. 
Asta însemna , că se face po
lenizarea.

Pe urmă au început ploile. 
Adevărat prăpăd. O începea 
cu țîrîita de dimineață și o 
ținea tot așa zile de-a rîndul. 
Noroc că apucasem să strîn- 
gem griul. De-atîta ploaie 
ți-era și lehamite să mai scoți 
nasul afară. Intr-o dimineață, 
numai ce vine ca apucat de 
streche și poruncește ca un lo- 
găfăt că să ieșim la muncă 
pentru că îneacă apa hibrizii!

Ei, asta n-am mai putut-o 
răbda. Odată m-am ridicat în 
picioare, l-am privit crunt în 
ochi și i-am zis:

— Ieși, că altfel...
El s-a uitat la mine, la so

ră-ta Maria care se tot pitea 
după un scaun, a dat din cap 
amărît și a ieșit fără o vorbă.

In ziua aceea nu i-am mai 
văzut umbra pe la gard. Iar

ploaia nu mai contenea. 
Curgea, curgea de sus deasă 
și neagră ca smoala. Și 
s-auzeau huind apele umflate 
ale Șiretului.

Ne-am culcat tîrziu, dar 
somnul tot nu se lipea de noi. 
Și mă gîndeam că de ține 
încă o zi și o noapte așa, apoi 
Șiretul avea să-ncalece digul 
și avea să înece păpușoii, car
tofii... Pe urmă îmi pare c-am 
ațipit. Nu știu cît să fi dor
mit- Cînd deodată a început 
să băngăne clopotul cel mare, 
din ce în ce mai tare și mai 
repede, parcă se juca diavolul. 
Ni s-a tăiat suflarea. Bătea 
clopotul într-o doagă, în 
semn că era primejdie.

Tu știi ce-nseamnă la noi 
cînd bate clopotul într-o doa
gă. Adică repede și într-una 
de ți se-ncrețește carnea.

Stăteam înțepenit în pat, 
iar soră-ta nici nu mai sufla 
lingă mine. Pe urmă am auzit 
glasuri în noapte. Am sărit 
din pat, m-am îmbrăcat 
și cît ai clipi am fost în drum. 
De afară, prin hăulitul vrăj
maș de ape s-a auzit un glas:

— Săriți că-neacă Șiretul 
ogoarele !

Mi-am dat seama că glasul 
era al lui Mitrică. L-am văzut 
cum alerga c-un sac în cap, 
cu pantalonii suflecați și în
dată l-am pierdut din ochi. 
Dar am mai apucat să văd 
cum răsucea în mîini ca pe-un 
ciomag, un hîrleț. Alți oameni 
veneau cu sape, cu hlrlețe și 
alergau cu toții către dig.

Alergam și eu ca un besme- 
tic prin ploaie și învîrteam 
hîrlețul de mă doare și acum 
umărul.

I-am ajuns cu sufletul Ia 
gură. Toți cîți erau săpau niș
te șanțuri, iar apele parcă 
atîta aștepaseră să se-mbul- 
zească și să curgă la vale. 
Brigadierul Malai și el cu un 
hîrleț, cu părul peste ochi, 
răcnea supărat:

— Păi, se poate, bre oa
meni bunî, să v-ad.une Mitrică 
cu clopotul ?

Iar acela de dincolo:
—- Și să se prăpădească hi

brizii ? Parcă ar fi numai ai 
mei! Sămînță hibridului e aur, 
nu alta...

M-am furișat să nu mă 
vadă afurisitul și am început 
și eu lîngă ceilalți să-ngrădim 
ogorul de păpușoi cu un șanț 
lat și destul de adînc. Apele 
se zbenguiau în calea asta 
nouă, de parcă se bucurau și 
ele c-o iau la vale.

Ei, dragă băiete, și din ziua 
aceea am răcit și eu și ceilah 
ți, dar au scăpat de înec pă
pușoii ceia corciți.

Iar tu să faci bine să ne 
răspunzi la amândouă scriso- 
rile, că altfel, zău, mă supăr*

Iți dorește sănătate, cumna
tul tău,

COSTACHE
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Acum aproape cinci veacuri — spună 
legenda — Ștefan cel Mare a dă
ruit un întins și frumos ținut celor 

șapte feciori ai babei Tudora Vrîncioaia, 
drept mulțumire pentru ajutorul pe care 
1 l-au dat în luptele cu cotropi lor ii turci. 
Feciorii Vrîncioaiei și-au împărțit frățește 
pământurile căpătate ca răsplată a vred
niciei, credinței și vitejiei lor și au purces 
apoi, prin bună înțelegere să-și așeze 
gospodăriile: care la munte, care pe dea
luri, care la șes. Unuia dintre ei, pe nume 
Oidaba, i-iau venit, la împărțeală, c'ine'.e 
dplci ale unor dealuri pe care se răsfățau 
curpenii de viță.

S-au scurs de atunci multe rînduri de 
lume. Din tată-n fiu, urmașii lui Odoba, 
dobândind o neasemuită măiestrie de pod
goreni, au trăit și au îmbătnînit aici odată 
cu vinurile chihlimbarii, sau negre, dm 
polio boacele de frasin sau gorun. Așadar 
de la Odoba și unmașii lui, Odobsștii, ar 
veni numele acestor vestite podgorii ro
mânești.

Așezări omenești statornice nu erau 
înainte vreme prin aceste locuri. Numai 
pe un deal, ale cărui poale le roade și 
astăzi Milcovuil, stăteau cenușii și aspre 
zidurile Crăciunei, cetățuie de strajă la 
hotarul dintre Moldova și Țara Romî- 
nească. S-au ivit apoi și casele, ici una, 
colo alta, pînă când s-a zămislit satul, 
apoi, din el, orașul de astăzi, care frea
mătă ca un stup.

„SUPUȘII"

Poate mai mult decît aiurea în pod
gorii îți poți da seama cît de măiastră și 
fără greș este munca tăcută a naturii. La 
lumina și căldura blândă a soarelui, miile 
de butași, adevărate sonde vegetale, trag 
din adâncuri seva fără nume și, ca în- 
tr-un laborator o distilează și o prelu
crează cu hărnicie în bobul de aguridă 
care capătă treptat dulceața mierei și 
parfumul florilor. Vița de vie e plăpîndă 
ca un copil și îndeletnicirea de a o îngriji 
nu e de doc ușoară; dă însă afâtea mul
țumiri, că oricine o face, o îndrăgește. 
Li-i dnagă odobeș teniilor îndeletnicirea tor. 
Le-a fost dragă întotdeauna și strămoși
lor lor, care au trudit pe aceste dealuri 
cu pământ bun, nisipos, iute la coacere. 
Ceea ce nu înseamnă însă că le-a fost 
întotdeauna și traiul deopotrivă cu 
munca.
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Tinerii elevi, viitorii 
viticultori, studiază cu 
rîvnă în laborator. 
Școala medie viticolă 
din Odobești, pregăteș
te an de an specialiști 
care vor duce mai de
parte faima podgoriilor 
moldovene.

*

Se știe doar că de foarte multă vreme 
vinurile de Odobești s-au bucurat de o 
mare faimă. Toamnă de toamnă, șiruri de 
harabale pornind de la Odobești se 
scurgeau încolo și -încoace pe drumuri,

Gheorghe Savin — cel mai bun 
brigadier viticol pe țară.

gemînd sub greutatea poloboacelor de 
frasin cu cercuri de lemn. Se dsscărcau 
în beciurile boierilor Moldovei sau mânau 
mai departe pe uscat și pe mare pînă la 
Istambul sau Odessa, ajungeau pînă la 
curtea țarului moscovit și la aceea a 
craiului polonez. Și tocmai pentru că vi
nurile aveau atîta căutare au tăbărît bo
ierii ca filoxera pe podgorii. Toți marii 
dregători ca Tăutu, Rosetti, Rozriovanu, 
Șendrea, Raducanache, Sturza și alții din 
Iași aveau vii ia Odobești. După cules, 
arendașii sau logofeții le trimiteau butiile 
pline cu vinurile cele mai alese. Iar în 
vreme ce boierii benchetuiau, în vii mun
ceau silnic, sub pază strașnică, prinșii de 
război și amărîții de pălmași de prin 
partea locului.

La poalele Cetățuii este un cartier al 
Odobeștilor care purta numele plin de 
tîlc „Supușii". Aici, cu veacuri în urmă, 
și-au clădit nenorociții robi de război, 
săilașurile lor sărace. Pînă la sfârșitul 
veacului trecut mahalaua „Supușilor" 
precum și o mare parte a Odobeștilor era 
„beznașă" față de urmașii familiei Dă- 
neștitor cane trăiau în Focșani. Adică, 
în virtutea silniciilor trecutului, acești 
boieri primeau anual dări feudale din 
partea locuitorilor.

Da, nu a fost întotdeauna traiul pe 
măsura muncii. Și aici ca și în toată țara 
oamenii au gemut sub jugul îtnpiCării. Și, 
adeseori, împreună cu mustul strugurilor, 
în butiile mari, hărăzite chefurilor boie
rești, fermentau lacrimile, acel vin amar 
al suferinței celor asupriți.

TRADIȚIE ȘI ȘTIINȚA

Cât vezi cu ochii, de jur împrejur, pînă 
dincolo de Viîrteșcoi, Riîmniceanca și Ja- 
riștea, se întind șiruri nesfârșite de tufe 
doldora de struguri. De cu primăvară și 
pînă toamna târziu, mii de oameni, 
grupați în cele 25 de brigăzi ale gospo
dăriei de stat, muncesc aici.

Acum cînd agurida se preface în zahăr, 
viile au o perioadă de liniște; numai vân
tul mișcă frunzele late pe care a început 
să se aștearnă rugina toamnei și clatină 
strugurii grei de must. Adesea însă, din 
toate cele patru puncte cardinale se aduc 
probe de struguri la laborator unde o 
fată pune mustul din boabe în eprubete, 
îl amestecă bine cu fel de fel de soluții și 
scrie grijulie în registru, cît zahăr are, 
cîtă aciditate și așa mai departe. Și 
ti’eaba aceasta se repetă zilnic pînă cînd, 
de acolo din laborator vine vestea: 
„Gata, la cutare varietate se poate începe 
culesul". Fata din laborator e inginera 
Catinca Toma, șefa serviciului oenologic 
din Gostat.

Gîndva, culesul începea la anumite date 
tradiționale cînd podgorenii socoteau că 
strugurii erau îndeajuns de copți. Cum 
însă într-un an sânt ploi mai multe și în 
altul mai puține, iar căldura nu este nici 
ea la fel, se mai întâmpla să dea greș. 
Acum, micul laborator ad Caitincăi Terna 
ține din scurt tradiția, o controlează și
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îi aduce cuvenitele îndreptări. Pentru că 
din ce în ce mai mult, viticultura, atât k 
Odobești cît și în celelalte părți ale țării 
merge înainte în pas cu știința.

OMUL DIN CASTEL

Printre atâția alții, fa gospodăria d 
stat muncește Gheorghe Savin, un on 
măirunțeh cu mustăcioară și iute oa < 
șopîrlă. El nu este însă un oarecare c 
cel mai bun brigadier a>l Gostatului ș: 
mai mult decît atiît, pentru producția e> 
celentă pe care a scos-o anul trecut, 
primit titlul de onoare de cel mai bu 
brigadier viticol pe țară. Pe fiecare di 
cele 51 de hectare pe care le-a avut î 
grijă, el a făcut cu aceeași grijă tăierii 
de primăvară, a pus îngrășăminte ch 
mice și a asigurat prășitul la timp. Toan 
na a scos câte 12.765 kg. struguri ila he; 
tar. In acest an și-a pus în gând să sal 
producția la 15 000 kg. și, după cum « 
prezintă via, se pare chiar că va între*  
această cifră. Gheorghe Savin e știm: 
de toată lumea, e ales în prezidiu la ad 
nări. Iar familia — ei da, aici e mult tî 
— familia iui. locuiește în odăile cast 
lului din mijlocul viei pe care o mu 
cește. Gîndva, aici huzurea un moșier p 
tred de bogat, politician dintre cei m 
reacționari.
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1)1) Frumoasă-i țara noastri 
S-a copt porumbul aur } 
Stă la uscat tutunul, pe 
Și griul se grăbește spr<

A veselie, vi (a își stoari 
E boarea tămîioasă, înv 
Tractoarele-n răgazul ci 
Se voinicesc pe miriști,

Se-ntorc la S.M.T.-uri u 
In drum, pe la vreo ga, 
Aflindu-se cam care flăc 
Și la cutare fată ce peți

Se-mpart la colective n 
Cînd se fălesc cei h., 
Pe cînd codașii-rt bat-oă 
Că numai biata lene i-i

Sînt tot mai mulți la ni 
Spre-a-și înfrăți pămînt 
Se-așează bine țara în 
Și umblă voioșia, ca v,

Ai vrea s-alergi pe cîmț 
Să schimbi cu gospodar 
Mi-e inima prea strimt 
O, țară, fată mare, cu t
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ii locatar, brigadierul, este cu totul 

de orice ifose de castelan. El este 
n foarte modest și mai ales mun- 
Muncește din toată- inima împreună 
menii din brigada lui, mulțumind 
partidului care l-a scos la lumină, 

i noastre noi, în care și el a ajuns 
iiască omenește.
ELEVII $1 EXAMENELE LOR

cuvine firește, la acest capitol, să 
aim în primul rând despre elevii 
de viticultură din Odobești, despre 

tă nouă generație de podgoreni care 
ivea de continuat și împ.init faima 
ariilor. In aceste zile din preajma 
jlui, îi vezi roind în jurul profeso- 
și inginerilor cu o droaie de între- 
îi vezi la ateliere unde învață cum 
egătesc butoaiele, presele, linurile și 
jitoarele; învață ce trebuie făcut pen- 
aceperea vinificației. Peste cîtva timp 
șiși vor conduce această treabă de 
indere, care este poate cel mai greu 
ten pe care îl vor avea de dat.
it însă în O-dobești și altfel de elevi 
tfel de examene.
ntru o mai bună lămurire să-mi per- 
cititorul să-l conduc la Stațiunea 

rimentală Viticolă a IC.A.R.-ului. 
una din săli vom găsi o comisie de 
linare în toată regula. Comisia stă la 
asă lungă ; fiecare profesor examina- 
are în față cîte un dosar voluminos, 

toamna o străbate! 
in hambar.
Iii, prin sate
i, la morar.

ei ce vin cu cereri 
-au convins de rod. 
îră temeri 
rin norod.

•-astă vară.
bea ulcior de vin, 
lai însoară
■ vin.

s. F-o vreme 
fit, i-se-n mustăți, 
obo^ să blesteme 
it la plăți.

n cadă.
i-n foi. 
ja da zăpadă, 
ogoare noi.

n vii — și-n orice tindă 
rbă cu temei...
! să se cuprindă, 
cercei !

LERIU GORUNESCU 

un teanc de fișe, un creion și... cîteva pa
hare cu vin. Cum ? va spune cititorul. Ce 
fel de comisie o mai fi și asta ? Ei bine, 
este o comisie foarte serioasă și întruto- 
tul respectabilă. Dar, mai bine, să ur
mărim faptele.

Fiecare examinator ia cîte un pahar cu 
vin alb, roșu sau negru, după cum crede 
de cuviință, îl ridică în bătaia luminii, 
scrutîndu-i cji seriozitate coloritul și scli
pirile, apoi îl duce ta nas ca să-i mireasă 
buchetul. Și pe urmă, în liniște, îl gustă, 
odată, de două ori... Interesant, așa-i? Așa 
ceva ar face cu plăcere oricare dintre n i.

Să vedem însă ce se-ntîmplă mai de
parte. După ce gustă vinul din pahar, exa
minatorul stă puțin pe gînduri, apoi ia o 
fișă și face anumite însemnări care se 
încheie cu o notă ca în orice catalog de 
școală.

Iar elevul stă liniștit și tăcut... în pa
har. Elevul este vinul, pentru care cu 
atîta solemnitate s-a organizat o întreagă 
comisie care să ia parte la ședința de de
gustare. Din timp în timp toate varietă
țile din vinoteea Stațiunii sunt cercetate 
în același mod, nofându-se cu atenție în 
fișă și registre aspectul, culoarea, .buche
tul sau aroma, precum și tipicitatea. Iar 
notele date de toți cei ce iau parte la șe
dințe se adună și se împart pentru a se 
scoate media. Și acum un mic amănunt: 
cei mai severi membri ai comisiei sînt în
deobște femeile, ale căror gusturi au, oum 
e și firesc, mai multă finețe.

Degustarea vinului este o metodă ac
ceptată de știință ca foarte nimerită, pen
tru prețuirea calității lui în decursul în
vechirii. Un vin care-și pierde fie culoa
rea, fie aspectul, înseamnă, în limbajul 
viticultorilor, că e bolnav, că suferă de 
ceva. Ca atare, trebuie căutată originea 
bolii pentru a lua măsuri de combatere. 
Or, asta este una di.n sarcinile cele mai 
de seamă ale Stațiunii: să găsească me
todele pentru prelungirea vieții vinurilor. 
Și întrucît nu s-a născocit încă un aparat 
atît de sensibil care să poată prețui bu
chetul, aspectul sau gustul acestei licori, 
simțurile omenești au rămas cel mai bun 
examinator.

In anii viitori, comisiile de degustători 
vor supune la examen vinul unui nou soi 
de viță, creiaiă aci, de oamenii de știință, 
prin îndelungate și migăloase încrucișări 
și selecționări. Un vin cu parfum de tran-

La Stațiunea Experimentală Viti
colă, cu aparate de precizie se mă
soară temperatura pămîntului in 
adînciine.

dafir, fala Odobeștilor de mîine. Butucul 
cu aceste minunate calități este acum în 
al doilea an de rod. Și inginerii muncesc 
mai departe cu același sîrg, pentru crea
rea de noi soiuri, pentru a stabili meto
dele agrotehnice cele mai bune de îngri
jire a viei, pentru descoperirea leacurilor 
împotriva bolilor ce amenință butucii cei 
prețioși.

„LA JARIȘTEA"

La vreo doi kilometri de orașul Odo
bești, se răsfiră satul Jariștea. Sat mare, 
cu oameni harnici și buni gospodari. In 
anii din urmă un număr de 215 familii de 
țărani muncitori, înțelegînd îndemnul de 

bine al partidului și-au strîns laolaltă pă- 
mîntul, inventarul și vitele de muncă, pu- 
nînd temelia gospodăriei colective „21 
Decembrie". Colectiva are în total 216 
hectare de părnînt din care 102 cu vie*  
iar restul arabil. Ar veni deci cîte un sin
gur hectar de familie. In ciuda .puținătății1 
pămîntului, colectiviștii au scos însă veni
turi de-a dreptul impresionante. Dovada 
cea mai puternică stă la îndemîna oricui, 
în registrele colectivei. Iat-o: pentru fie
care zi-muncă în anul trecut au revenit 
cîte 35 lei, 600 grame de vin, 100 grame 
de țuică, 100 grame de udei, 1,400 kg. po
rumb. Ion Roman, care împreună cu fa
milia lui a at ut 715 zile-muncă, a băgat 
în buzunair peste 25.000 tei, iar în pălul 
991 kg. de porumb. A mai dus acasă 41 
vedre de vin, în afară de celelalte. A avut 
omul așadar cu ce să-i cumpere mobilă 
bună, de zestre, fetei tui, Ana, care s-a 
căsătorit în vara aceasta, iar pe deasupra 
și-a zidit și casă nouă. La fel și-au făcut 
case Moise Postolache și alții, iar Călin 
Murea și Constantin Ca>z>acu și-au cumpă
rat mobilă de-a mai mare dragul.

Au aflat mulți despre isprava colecti
viștilor jărișteni care au pus sărăc'a pe 
fugă. Și aflînd s-au întrebat cu mirare: 
care să fie secretul acestor venituri mari? 
Iar colectiviștii le-au arătat că tot secre
tul stă în munca lor unită.

Mai deunăzi, la colectiva din Jariștea 
au venit în os.peție țărani muncitori de 
prin satele comunei Broș'-eni și din Vîr- 
teșcoi. Zeci și zeci de oameni dornici să 
vadă și să afle, să-și poată da răspuns la 
multele întrebări chinuitoare care-i fră- 
mîntau. Au vizitat pe rînd sediul colecti
vei, casele colectiviștilor, hambarele, pă- 
tulele; s-au oprit îndelung la grădinița 
de copii, au fost apoi la club unde au 
văzut cu mirare printre altele că gospo
dăria colectivă are aparatul ei de cinema
tograf. Au văzut, au întrebat, au primit 
toate deslușirile. Și de pe sufletele rpul- 
tora s-au șters umbrele neînțelegerii.- 
După vizitele de ta Jariștea, ca dintr-o 
sămânță bună, în alte sate din jur, vor 
răsări alți și alți asemenea lujeri noi. Și 
nu se poate să nu-ți fie drag de toate 
acestea, cînd te gîndești că viitorul Odo
beștilor și al împrejurimilor sale, viito
rul întregii țări, se deschide tot mai larg 
sub soarele măreț al socialismului.

★

Din nou a pătruns 

larma și voioșia în viile 

odobeștene. Pe șinele 

de fier, vagonetul duce 

coșurile încărcate cu 

struguri de masă.

★
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Tineri însetați de cultura
* u
Gone ursul „Iubiți cartea“ 

cuprinde zi de zi mase tot 
mai mari de tineri din tara 
noastră care găsesc în pagi
nile cărților sfaturi și învă
țăminte prețioase. Printre ti
nerii iubitori de cărți se nu
mără și cei din comuna Brea
za. Fișele bibliotecilor din co
mună se îmbogățesc zilnic cu 
nuime noi de cititori, dovedind 
interesul față de slova tipă
rită. Numai pentru concurs, 
s-au înscris în această comu
nă a raionului Cîimpina 375 
de tineri dintre care 365 au 
și arătat comisiei cît de mult 
au câștigat, cum și-au îmbcr

lon Nicula
gățît cunoștințele, atăturîndu- 
se miilor de tineri care se în
trec în cadrul concursului „Iu
biți cartea".

Conștient de faptul că un 
bun prieten și sfătuitor al o- 
mullui este cartea, Ion Nicula 
a devenit un vizitator obișnu
it al bibliotecii. După ce ter
mină activitatea unei zile, Ion 
Nicula citește mult, fapt oare 
îi e de mare ajutor în munca 
pe care o îndeplinește — anu
me cea de secretar al organi
zației U.T.M. Printre lucrările 
citite, piesa „Minerii" de M. 
Davidoglu ra făcut o impre
sie deosebită. Adeseori îl vezi 
stînd de vorbă cu tovarășa

Eugenia Brătoiu
Eugenia Brătoiu care și ea 
Vine dies la bibliotecă. Amîn- 
doi fac parte din brigada ar
tistică de agitație. Dindu-și 
seama de avantajele pe care 
ți le oferă cititul, Eugenia 
Brătoiu a stat de vorbă cu ti
nerele din comună, ie-a- Con
vins să se înscrie ia concurs. 
Dacă o întrebTce carte ia 
plăcut mai mult ea va răs
punde.: „Mitrea Cocor" de 
M Siadoveanu. „Cînd am vă-

Un participant la concurs
Pe Mihai Morcov, tînărul 

din Bucecea-Botoșani, nu-1 
poți uita ușor. El se bucură de 
prețuire în rîndul tinerilor 
și ai tuturor consătenilor 
săi. Prețuirea aceasta i-o 
poartă oamenii pentru sîrgu- 
ința cu care soarbe slovele, 
pentru dragostea cu care 
destăinuie celor din jur 
comorile cărților. La bi
blioteca sătească fișa cu 
cărțile citite de el se întinde 
pe cîteva pagini. „Poezii" de 
Eminescu, „Opere alese" de
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Gheorghe Ol-aru

zut filmul, adaugă Eugenia 
Brătoiu — mi-am dat seama 
că cei care bau făcut au re
dat pe erou întocmai cum 
mid închipuiam !“

Și înainte vreme Gh. Ola- 
ru citea. Concursul „Iubiți 
cartea" ba îndemnat însă să 
citească și mai mult. L-a aju
tat să înțeleagă ce comoară 
de neprețuit reprezintă cărți
le, cît de mult te ajută ele în 
munca de zi cu zi.

In rafturile bibliotecii în
tâlnești și volumul lui Camil 
Petrescu „Un om între oa
meni". Este cartea preferată 
a lui Ene Niculae. A citit-ocu 
mult nesaț și nu poate uita

Nicoiae Ene
minunatele pagini din viața 
lui Bălcescu, lupta lui pentru 
libertatea și fericirea poporu
lui.

Și cînd te gîindești că cei 
amintiți nu sânt decît cîțiva 
dintre tinerii iubitori de carte! 
Ades îl vezi la bibliotecă și 
pe Dumitru Vasile Petre.- A- 
pfecat pe carte soarbe slovele 
pline de învățăminte. Suferă, 
luptă și se bucură, alături de 
eroii săi preferați.

Da. Cartea este un bun 
prieten aii omului. Un prie
ten care zilnic te îndrumează 
și-ți luminează mintea !

Dumitru Vasile Petre

Caragiale, „Nuvele" de Ce- 
hov, romanul „Al noiîalea 
val“ de Ilya Ehrenburg și 
multe alte titluri sânt înregis
trate în fișa sa.

Concursul „Iubiți cartea" 
se bucură de mare trecere în 
Bucecea. Printre zecile de 
participanți înscriși pînă a- 
cum se numără și Mihai 
Morcov. Bună parte din 
cărțile prevăzute în regula
ment îi sînt deja cunoscu
te. Dar la concurs iau parte 
multi alți cunoscuți cititori 
din sat cum sînt Stan Dumi- 
tru-Bulbucă, Țucă Constantin, 
Barbălată Gheorghe, Elena 
lui Nichifor etc.

A. VASILESCU

Pregătiri pentru lunile de iarnă
Raid-anchetâ organizat în raioanele Roșiori, Balș, 

Slatina, Pitești și Costești
Gospodarul șia strîns bu

catele, a arat și a însămânțat 
de toamnă și răsuflă oarecum 
mai ușor. In curînd se va 
duce fără nici o grijă la că
min, va vedea un film, va 
citi o oarte. Pe îndelete și în 
tihnă, ca omul care și a făcut 
datoria. Tinerii vor juca și 
vor cînta mai mult ca deobi- 
cei. Anotimpul le îngăduie 
mai mult răgaz. Pentru ca 
toate acestea să fie cu putin
ță, unitățile culturale de la 
sat, cămine, biblioteci, case 
de citit trebuie să-și primeas
că bine oaspeții. Adică înăun
tru să fie cald cînd alfară șu
ieră crivățul, să fie lumină, 
să fie cărți din belșug, pro
grame frumoase și pline de 
învățătură. Am fost de 
curînd prin cîteva raioane 
pentru a vedea în ce fel sfa
turile populare, conducerile 
căminelor culturale, s-au a- 
chitat de această îndatorire.

NU MERGE TOTUL 
DE LA SINE

Lucrul de căpetenie pentru 
cămine în lumile care vor ve
ni, este combustibilul. Omul 
trebuie să se simtă la cămi
nul cultural ca la el acasă, 
dacă nu chiar mai bine. Și fi
rește că problema asigurării 
lemnelor a fost pentru cei 
mai mulți grija de căpetenie. 
Fiecărui cămin cultural i-a 
fost repartizată o cotă de 
lemne din pădurea statului. 
Unii însă au fost mal gospo
dari și mai economi și au că
utat și alte mijloace. Iată de 
pildă la Slătioara (raionul 
Slatina) oamenii au adunat 
fiecare scîndurică rămasă de 
la construcția căminului nou 
și acum provizia de lemne 
pentru iarnă se ridică la un 
vagon. Cei din Peret, raionul 
Roșiori, au hotărât să foloseas

că la ars și știuleții de po
rumb rămași după curățatul 
boabelor. Ei întregesc astfel 
destul de bine cantitatea de 
lemine de pădure oare le_a fost 
repartizată. In multe comune 
din raioanele Pitești și Cos
tești (regiunea Pitești) trebu
rile nu merg însă așa. Sînt 
aici cămine culturale care 
n-au lemne de foc. Șe
ful secției culturale a raio
nului Pitești (Constantin Ion) 
a rezolvat problema trimițând 
la comune circulare. In circu
lare se vorbește despre pregă
tirile pentru iannă. Socotind 
cu asta treaba încheiată, to
varășul Constantin spune: 
„Acum așteptăm rezultatele”. 
Iar s-faturille populare co
munale așteaptă lemnele. Pînă
la 15 septembrie numai 6 că

J Multe îndatoriri stau în fața unui comitet 
\ executiv de sfat popular comunal. El le 
J poate însă face față cu cinste la toate. Cu 
i condiția să aibe chibzuială, rîvnă și spirit de 
i prevedere. Iată, de pildă abia s-a terminat 
4 strînsul recoltei, au început muncile agricole 
d de toamnă și s-p și ivit o altă grijă. Trebuie 
d luate măsuri pentru buna desfășurare a actr 
d vității culturale din timpul iernii. Firește, 
\ nu e un lucru nou. In fiecare an am făcut 
p astfel de pregătiri pentru iarnă. Și cu fie- 
p care an ni s-a mărit prevederea. Prima grijă 
p in acest an a fost procurarea lemnelor. încă 
(> de pe cînd afară era destul de cald am bă- 
d gat în magazie 10 metri cubi de lemne pen- 
d tru cămin. Este știut doar că Intro cameră 
d umedă și friguroasă nu poți citi tihnit nici 
' ( două rînduri de ziar.

• i Trebuie să împărtășesc aici bucuria pe 
i > care ne-a adus-o construirea noului nostru 
, ► cămin cultural. Pe măsura apropierii toam- 
i' nei am grăbit lucrarea, și azi la căminul cul- 
d tural se fac ultimele pregătiri. Am procurat 
d 100 de scaune, acum zidim sobele, am re-

parat aparatul de radio. De la S.M-T. din f 
comună vom aduce la cămin lumină elec- J 
trică. Peste cel mult o săptămînă la noul i 
nostru cămin cultural se vor putea desfă- } 
șura în bune condiții primele programe cuF i 
turale. E de la sine înțeles că n-am fi putut i 
face toate acestea atît de repede dacă am fi £ 
lucrat... de unul singur. Or, sfatul popular J 
pentru aceea-i sfat ca să se sprijine din plin f 
pe ajutorul cetățenilor. Noi așa am și făcut J 
Pentru terminarea grabnică a lucrărilor la J 
cămin am înjghebat un comitet de cetățeni I 
In fruntea căruia a stat tot timpul, Insufle- i 
țindu-i pe ceilalți cu exemplul, deputatul Ion J 
Criveanu. Acest comitet a atras în jurul sfa- f 
tului popular, în această perioadă, peste 800 J 
de cetățeni. Comitetul executiv a ajutat în J 
același timp colectivul căminului cultural să \ 
facă toate pregătirile în vederea unei bune 1 
activități culturale. i

ION PANĂ {
președintele comitetului executiv r 

al sfatului popular al comunei J 
Pârșcoveni, raionul Balș

mine din cele 81 cîte sînt în 
raion și-au procurat lemnele.

Im comuna Bascov căminul 
cultural n-are încă lemne de 
foc. — Avem însă pădurea a- 
proape — se împacă președin
tele sfatului popular Ivan A- 
lexandru. După cît se pare 
însă pădurea nu vrea să vină 
singură la cămin 1

La unele cămine culturale 
lucrările de reparații se tără
gănează peste măsură. La 
Ungheni, raionul Costești, 
ploaia cade în voie peste clă
direa căminului cultural care 
stă de utj an de zile neacape- 
rită. Alte cămine culturale 
din același raion, ca cele din 
Suseni, Deaguri, stau neter
minate, deoarece planul cons
trucției căminelor, întocmit 
din birou, întrece cu mult po
sibilitățile comunelor aminti
te. Sînt lucruri de care sfatu
rile populare raionale și re
gionale ar trebui să se ocupe 
ou mai muiltă seriozitate și 
cît mai grabnic cu putință. 
E'le trebuie de asemeni să în
demne sfaturile populare co
munale, ca în desăvârșirea 
pregătirilor pentru iarnă să 
caute și să foloseatscă mai 
mult posibi l Hăț ițe locale, ini
țiativa și sprijinul cetățeni
lor.

ECHIPELE ARTISTICE 
SE PREGĂTESC PENTRU 
O RODNICĂ ACTIVITATE

După ce au participat la 
etapa raională a concursului, 
echipele de cor, teatru și joc 
din comuna Bascov, raionul 
Pitești, au încetat orice fel de 
activitate și într-un fel oare
care, să mai existe. De multă 

Arhitectul Ion Severin fostul șef al secției de 
arhitectură și proiectare de pe lîngă sfatul popular 
al regiunii Pitești, a întocmit planuri de cămine 
culturale care întreceau cu mult posibilitățile co
munelor respective. Din această cauză construcțiile 
acestor cămine nu’au putut fi terminate la timp.

— Să te întinzi cît ți-este pătura !

vreme activitatea culturală se 
duce cu totul întîmplător. E 
greu pentru colectivul de con
ducere al căminului cultural 
de aici să pună pe picioare a- 
cum activitatea culturală, 
după ce a lăsat-o să lîncezea®- 
că. Acest lucru e însă cu mult 
mai ușor pentru căminul cul
tural din Braneț, raionul Balș. 
Aici echipa de teatru se pre
gătește din plin, membrii cer
cului agrotehnic se întâlnesc 
adesea și vorbesc despre acti
vitatea viitoare. Același lucru 
fac și membrii cercurilor de 
citit. Conducerea căminului 
pregătește acum satla de au
diții radiofonice. La fel se în
tâmplă și la Pîrscoveni. Echi
pa de teatru a căminului cul
tural de aici pregătește o pie
să despre munca cooperative
lor. Cei 32 de fruntași iai re
coltelor bogate din această co
mună au fost recrutați pen
tru cercul agrotehnic, iar 12 
dintre ei au și ținut pînă a- 
cum consfătuiri pe circum
scripții electorale.

In această comună colecti
vul căminului cultural a a- 
tras în munca de pregătire a 
activității culturale și 9 din
tre cadrele didactice din co
mună.

Căminele culturale rămase 
în urmă trebuie să învețe din 
exemplele bune ca și din lip
surile amintite aici și să apli
ce grabnic învățămintele tra
se. Timpul este destul de îna
intat. Trebuie să facem totul 
pentru ca activitatea cultura
lă pe timpul iernii să însem
ne un nou și important pas 
pe tănîmul muncii cultural-e
ducative la sat.

VfRGIL TOSO
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Sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist, poporul frate cehoslovac, obține zi 
de zi noi succese pe linia realizării prevede rilor planului cincinal. Una dintre cele mai 
de seamă înfăptuiri — în anii cincinalului, — ale poporului frate cehoslovac, este și 
marele combinat siderurgic „Novo Hut Klement Gottwald".

In fotografie: vedere generală a corn binatului siderurgic „Novo Hut Klement 
Gottwald".

Un drept al țării noastre
sesiune a 
a Organi- 

și-a

Națiunilor Unite această cre
dință a popoarelor să nu cîn- 
tărească greu în cumpăna 
hotărîrilor de acolo. O.N.U.- 
ul a luat ființă in 1945, eînd 
între marile puteri era înțe
legere și unire pentru zdro
birea dușmanului comun: hii- 
leristnul. Atunci s-a stator
nicit Carta O.N.U., temelia 
punîndu-se pe PRINCIPIUL 
UNANIMITĂȚII marilor pu
teri. Acest principiu este 
cea mai puternică pavăză îm
potriva primejdiei ca Organi
zația Națiunilor Unite să fie 
prefăcută într-o unealtă a u- 
nej grupări de state sau alta. 
Dușmanii conviețuirii pașni
ce, ai înțelegerii și ai cola
borării dintre state, au încer
cat și încearcă încă și as
tăzi să dărime acest principiu 
și să schimbe astfel Carta — 
legea de temelie a Organi
zației Națiunilor Unite.

Apărătorii păcii, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, au lup
tat și luptă, însă, pentru apli
carea întocmai a Cartei, așa 
cum a fost ea statornicită 
acum zece ani Ei luptă tot

odată pentru primirea 
O.N.U. a tuturor statelor 
bitoare de pace, fără a 
ține seamă de felul orînduirîi J 
lor. j

Printre aceste state împie- J 
dicate de a intra în G.iv.u. j 
se află și țara noastră. F ' '

cei! 
nu- j 

cel j

se j

O.N.U. !
---- .. ,--------------- Prin J 

politica ei de pace, Republica J 
Populară Romînă și-a cîș- J 
tigat cu prisosință dreptul de J 
a fi admisă în Organizația J 
Națiunilor Unite. Contribuția j 
noastră—alături de celelalte J 
popoare — pentru întărirea j 
păcii, nu poate fj pusă la În-J 
doială decît de susținătorii 1 
zîzaniei războinice, de 
care se tem că s-ar mări 
mărul apărătorilor păcii.

Pacea lumii e bunul 
mai de preț al tuturor popoa- j 
relor. Toate, deci, trebuie să j 
ia deopotrivă parte la întări- j 
rea și apărarea ei. E ceea ce j 
poporul nostru socotește ca j 
un drept al lui și-1 cere ca J 
atare. Cu încredere sporită, j 
el așteaptă să i se facă drep- j 
tate. j

GEORGE IVAȘCU j

ÎNTĂRIREA LEGATURILOR
DE PRIETENIE INTRE

U.R.S.S. ȘI R. D. GERMANA
Intre 17 ș; 20 septembrie, 

la Moscova s-au desfășurat 
tratative între delegațiile gu
vernamentale ale Uniunii So
vietice și Republicii Democra
te Germane. Discuțiile purtate 
într-o atmosferă de caldă și 
adîncă prietenie, s-au înche
iat prin semnarea unui tratat.

Republica Democrată Ger
mană este primul stat demo
crat și iubitor de pace din is
toria Germaniei. In această 
parte a Germaniei poporul 
este stăpîn pe destinele vieții 
sale si se bucură din plin de 
binefacerile cîrmuirii popu
lare.

Tratatul încheiat la Mosco
va între Uniunea Sovietică și 
R. D. Germană pune bazele, 
unor legături trainice. Acest 
tratat sprijină acțiunile po
porului german îndreptate 
spre unificare Germaniei în- 
tr-un stat german unit, iubi
tor de pace, democrat.

Tratatul de la Moscova asi
gură R. D. Germane deplina 
libertate de a lua hotărîri în 
problemele de politică internă 
și extennă ce o privesc^ și de 
a-și dezvolta sincer legăturile 
ou alte state, chiar cu Repu
blica Federală Germană, în 
scopul asigurării păcii si secu
rității în Europa și în lumea 
întreagă.

La conferințele internațio
nale Uniunea Sovietică * *a  pro
pus în mai multe rî,riduri ca 
cele patru puteri să-și retra
gă trupele de ocupație din 
Germania. „Dacă S.U.A., An
glia și Franța ar fi gata să 
facă aceasta, astăzi — a de
clarat N. S. Hrușciov în 
timpul tratativelor — am pu
tea rezolva ageaștă problemă 
chiar acum“.

( Cea de a zecea 
[ Adunării Generale 
i zației Națiunilor Unite 
j început lucrările la New York. 
( Probleme de seamă sînt la 
I ordinea zilei. Toate sînt lega- 
I te de problema cea mare: a 
! păcii și a securității popoare- 
i lor.
! E de așteptat ca lucrările 
i acestei sesiuni să se desfă- 
J- șoare cu mai mult spor și 
f folos decrt în trecut. Intre 
i timp au avut loc un șir de 
j fapte care au înlesnit o oare- 
i care slăbire a încordării in- 
j ternaționale. Intîlnirea de la 
I Geneva a șefilor de guvern ai 
i celor patru mari puteri a do- 
i vedit că nu există problemă, 
i oricît de grea, care să nu-și 
i afle o cale de dezlegare pe 
j făgașul păcii. Norii întune-
*1 câți ai războiului s-au mai 
t risipit, pentru ca soarele păcii 
f să-și poată arăta tot mai 
i cald și mai luminos fața. A 
j crescut credința popoarelor 
I în putința îndepărtării răz

boiului.
j Nu se poate ca la Aduna- 
i rea Generală a Organizației 
i-c—V—-K-V—V—S-S—S-A.

Deoarece încă nu s-a ajuns 
Ia un acord în această privin
ță între marile puteri, trata
tul soviete-german prevede ca 
trupele sovietice care se află 
în momentul de fată pe terito
riul R. D. Germane să rămî- 
nă temporar în acest stat, fără 
a se amesteca în treburile ioj 
terne și în viata soci al-politică 
a tării.

In comunicatul final cu pri
vire la tratative, se arată că 
s-a discutat si problema foști
lor prizonieri de război ger
mani, care se mai află în 
U.R.S.S și care își ispășesc 
pedeapsa pentru crimele pe 

care le-au șăvîrșit. Comun:- 
tu l spune: „Luînd în conside
rație apelul făcut în acest sens 
de președintele și guvernul 
Republicii Democrate Germa
ne, precum și rugămintea gu
vernului Republicii Federale 
Germane, guvernul sovietic a 
declarat că va examina favo
rabil această problemă și va 
prezenta propuneri Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.".

Poporul romîn îintîmpină cu 
bucurie rezultatele tratativelor 
sovieto-germane de la Mosco
va. Aceste tratative au o mare 
însemnătate pentru asigura
rea securității colective în 
Europa, pentru cauza păcii în 
lume și ajută la înfăptuirea 
unificării Germaniei ca stat 
democrat și iubitor de pace.

PRIETENI
PE MAI DEPARTE

Uniunea Sovietică și Fin
landa sînt țări vecine și prie
tene. La temelia strînselor le
gături de prietenie dintre a- 
ceste țări stă tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat în aprilie 
1948. Intrucît puterea acestui 
tratat urmează să înceteze în 
ourînd, guvernele celor două 
țări, prin reprezentanții lor, 
întruniți la Moscova cer 
menținerea pe mai departe a 
tratatului susamintit. Propu
nerea a fost făcută de N A. 
Bulganin, șeful guvernului 
sovietic și împărtășită cu 
bucurie de U. K. Kekkonen, 
primul ministru al Finlandei.

Călăuzit de năzuința de a 
face totul pentru slăbirea în
cordării în lume și întărirea 
bunelor legături cu Finlanda, 
guvernul sovietic a găsit cu 
cale să renunțe la bazia sa 
maritimă-miiitară Porkka.la- 
Udd aflată pe teritoriuil Fin
landei. Această măsură a gu
vernului sovietic este un fapt 
grăitor al politicii de pace a 
U.R.S.S. Țara Sovietică re
nunță de bună voie la o bază 
militară avută în urma tra
tatului de pace încheiat în 
1947 cu Finlanda, și de care 
ar fi putut să se folosească 
încă 40 de ani. Nu se cade 
oare ca și puterile apusene 
să-i urmeze pilda, și să-și li
chideze bazele tor militare de 
pe teritoriile străine ? Vremu
rile și popoarele o cer.

ÎNAPOIERE, mizerie, sărăcie

Iranul este o țară unde, cu 
toate avuțiile pămîntului, po
porul muncitor trăiește în nea
gră mizerie și asuprire! Agricul
tura țării este foarte înapoiată. 
Țăranii care au o pereche de ca- 
tîri și un plug primitiv, în cea 
mai mare parte de lemn, se so
cotesc bogați.

In țările capitaliste și in țările coloniale 
cei mai mulți locuitori duc o viață de ne- 

î asemuită mizerie. Munca pe ci mp sau în 
| fabrică este trudnică și fără rod. Lucra- 
Irea pămîntului se face cu mijloace din 

cele mai înapoiate. Masele largi ale țără- 
| nimii se zbat în grele suferințe.

Pe cît de mănos este pămîn- 
tul Braziliei, pe atît de sărmani 
sînt cei ce-1 lucrează. Fotografia 
înfățișează cocioaba în care se 
adăpostește o familie de munci
tori agricoli, imagine necruță
toare a mizeriei și sărăcieL

Bogătașilor și unora din politicienii americani le place să aducă osanale zintă o familie sărmană de muncitori agricoli din California, alungată pe I 
modului lor de viață. Dar nu același lucru îl spun milioanele de muncitori drumuri. Mulțumit că a putut găsi o hrubă unde să-și adăpostească familia,
agricoli șomeri și micii fermieri, ruinați de sărăcie. Această fotografie repre- tatăl a pornit să bată Ia ușile bogătașilor, în căutare de lucru.



focă nu s-au luat peste tot măsuri pentru o mai bună adăpost‘re 
a animalelor.

— De ce a,i ieșit afară pe ploaia a-sta !?
— Ca să ne adăpostim.

(Desen de Gh. Badea)

Tovarășul Nis tor Gheorghe, de ta sfatul 
popular din comuna Ponor, raionul Aiud, a 
luat pentru consumul său din porumbul re
partizat întreținerii reproducătoilor comu
nali.

Sîntem doi grăsuni de rasă; 
Mișu și cu Teodor
Stabiliți cu pat și masă 
Intr un sat numit Ponor. 
Ocupația după acte, 
Reproducători de soi. 
Cunoscuți în șapte sate 
Și vă scrim să știți și voi, 
Un vecin de-al nostru-anume 
Nistor Gheorghe, de la sfat 
Chiar din magazia noastră, 
Cu porumb „s-amprumutat“. 
Este drept, noi știm zicala 
„Să-ți ajuți oricînd vecinul"

ION RUȘ
(după o corespondență trimisă de Iosif Barb)
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<•

d 
d

d

II vezi mereu pe ultți și șosele. 
Mîmat de nu știu care aprig zor. 
Ciudat că pe moi urna dintre ele, 
N-a izbutit să ajungă la ogor. ■

nu le dă la cititori, 
ferească de uzură, 
le citește rareori.

Tovarășul Motruz Nicutae, președintele 
cooperativei din comuna Oasele, regiunea 
Galați, nu se preocupă ca ziarele sosite să 
fie distribuite imediat.

Tovarășului agronom al comunei Flrfă- 
nești, regiunea Galați.

Ziarele îi sînt dragi peste măsură, 
De aceea
Ca să le
El însuși

LE DAȚI

Insă alta-i socoteala
El nu ne-a mai dat tainul,
Iar de-atunci, programul mesei
L-am schimbat, precuim vi-1 

scrim;
Că mîncăm la prînz și seara, 
Iar în zori de zi postim.

Vrei să-ți spunem ce se-ntîmplă 
Nistor Gheorghe din Ponor, 
Cînd te-amesteci în tărîțe ?
Te mănîncă dumnealor :
Mișu și cu Teodor.

OKI NU LB DAȚI?
încă din februație, colectiviștii 

din Maglavit s-au înscris pen
tru lemne. Au dat și bani — 
fapt pentru care I.F.E.T.-Poiana 
Mare, le-a făgăduit că... le va 
dă lemne de la ocolul silvic. Ma
glavit. Colectiviștii au dat fuga 
cu căruțele la ocol. Cei de acolo 
însă, au dat... din umeri: „Nu 
mai avem lemne 1“ A sărit a- 
tiinci tovarășul Diaconescu, de 
la „Combustibila." raional Ca
lafat, care s-a oferit să le dea 
colectiviștilor ...un sfat : „încer
cați la Tunari".-E drept că cei 
de la Tunari le-au dat numai 
decît... ideia să meargă la Ciu- 
perceni, înirucît nici ei nu mai 
au lemne. La Ciuperceni li s-a 
dat, în sfîrșit, colectiviștilor 
...asigurarea că vor primi lem
ne... peste 7-8 luni (adică la 
vară).

Bine-ar fi, — zic colectiviștii 
— dacă cei de la I.F.E.T.-Po
iana Mare, ar fi luați nițel din 
scurt, ca să dea... socoteală 
pentru toată această încurcă
tură.

-----o-----

Nu-i interesează
In cancelarie la tovarășul 

R«*rcea  Ion, directorul scolii di” 
comuna Plopeni, raionul Negru 
Vodă, intră un tînăr. Vorbește 
cu sufletul la gură :

PEDACȚIA : București, Splaiul Unirii 1, telefon 5^9.4-3, ABONAMENTE : 7,60 lei anuaj. Taxa poștală plătită în numerar conf. aprobării Dir. Generale P.T.T. Nr.17.933/942. 
Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL: Combinași Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin" — Piața Scînteii.
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— Tovarășe director... sînt 
d’n echipa artistică a căminu
lui ..

— Să fii sănătos. Ce do
rești ?

■- Plecăm Ia concurs... La fa
za raională.

— Bravo!
— Da’... știți, ar trebui să 

meargă cineva cu noi. Un cadru 
didactic.

— Asta nu se poate. Cadrek 
didact’ce sînt ocupate. Planifi. 
cări, planuri de lecții...

— Bine, dar de munca cultu
rală tot dvs. ar trebui să vă n- 
cupați...

Directorul Ion Bercea sare ca 
ars :

— Ce spui, flăcăneață ? De 
munca culturală n-au decît să 
se ocupe alții. Noi sîntem... în
vățători !

——•-----

Strîgâturd
Ce-i cu lelița Frusînă ? 
Zău, că parcă nu-i a bunăe 
Prin sat melițele bat 
Dar n-o văd la melițat. 
Prin sat melițele bată 
Cînepa-i nu-i nici murată. 
Doar pe uliți lelița. 
Ii tot dă cu melița.

I. APETROAE 
corespondent 

comuna Petricani, 
regiunea Bacău

„Șobolanii^ înfre ei
Unele magazii ale bazelor de recepție sînt rău întreținute.

— Uite, cumetre, că s-au gîrrdit să. ne facă și nouă o bucurie...
(Desen de V. Timoc)

Deunăzi, în curtea secției a- 
gricole raionale Hîrșova. dau 
binețe și-ntreb :

— Nu știți dumneavoastră cit 
să tie ceasul ?

— Apoi, zootehnistul șef n-a 
venit încă — îmi răsounde unul 
mustăcios.

Gîndesc: ăsta ori e surd, 
ori e-ntr-o ureche. Și strig, tare 
ca s-audă :

— Am întrebat de ceas...
— Păi, și eu tot de ceas am 

răspuns. Dacă tovarășul zoo
tehnist Păunescu Justin n-a ve
nit la slujbă, se cheamă că în
că nu s-au făcut nouă ceasuri 
De cînd tot zăbovim așteptîndu-1 
aici, i-am învățat obiceiurile pe 
de rost.

Mulțumesc și plec. Pe la zece 
și ceva, iar am drum ipe acolo 
Mulțimea, tot în curie, îl aștep
ta pe zootehnist.

— Vașăzică așa? — zic eu. 
— Zece trecute, și tot n-a venit. 
Nu merge bine zootehnistul: 
trebuie dus la reparat 1

— N-ar fi rău — zic oame
nii — că sînt destule de repa
rat la dînsul. Adineauri a ve
nit la slujbă. El s-a încuiat pe 
dinăuntru, iar noi am rămas pe 
dinafară. Ci-că s-avem răbdare 
cît o trebălui dumnealui prin 
hîrțoage. După ce că nu vine pe 
teren, nici cînd venim noi aici, 
la dînsul, nu-și face vreme de 
noi. Și tare am avea nevoie de 
sfatul zootehnistului în comuna 
Topologu.

— Și la Casimcea 1 Și la Cru
cea 1 Și la Rahmanul 1

Cînd aud una ca asta, îmi 
sare și mie țandăra. Dau buz
na pe ușă, drept în biroul lui 
Păunescu.

— Așteaptă afară 1 — zice el 
cu nasul în hîrtii. Zic :

— E zor mare. Molimă în o- 
grada unui gospodar 1 Găinile 
îi sînt pe moarte. Ce facem ?

— Ce să facem ? Le-om în
gropa dac-or muri...

— Stai, că n-au apucat încă 
să-și dea duhul. Fă ceva, că-i 
mai mare păcatul 1

— Apoi, dacă-i zor — zice — 
am să scriu asta într-un regis
tru. Ca să nu facă plîngere pro
prietarul lor că n-am avut gri
jă. .

— Nu-ți ie teamă de asta — 
zic. — Proprietarul... ești dram, 
neata. Ale dumitale sînt orătă
niile cu pricina.

— Cum ? — sare dînsul ca 
ars. — Păj de ce nu-mi spuseși, 
nenișorule, de la-nceput. Și, 
fîșt 1 pe ușă afară. Eu, după el. 
In curte, oamenii au făcut roa
tă în jur.

— Lăsați-mă, oameni buni — 
se ruga dînsul. — E zor, merg 
pe teren...

— Și la noi e zor strigau 
oamenii, imbulzindu-se în jurul 
lui.

Dac-atn văzut așa, m-<m a- 
mestecat și eu, ca să-l scot din 
încurcătură.

— De data asta, nene Justi
ne, ai scăipat numai cu păcălea
la. Află că ți-s găinile sănătoa
se. Ți-am făcut-o și eu odată, 
că și mata îi păcălești mereu pe 
dumnealor, cînd le făgăduiești 
că vii pe teren. Poate că din pă
căleala asta îi prinde obicei de 
a-ți face slujbuliița cum scrie la 
carte. Tare m-aș bucura. Dar 
pînă atunci,

s-auzim de bine 1
ILIE POZNAȘU

IN rÎMPLĂRILE LUI MOȘ ARDEI
PE SURDUL)

Desen: C. FLORIAN 
Text: M. CHIR1AC

(MOȘ ARDEI O FACE

Moș Ardei, n-ai înțeles! 
Om vedea noi la culesI

— Moș Ardei, noroc și spor !
— Da, porumbu-i bunișor.

— N ai fost surd acum trei zile.
— Ba scot șapte mii de ‘Mie.

— Bre, noroc eu (i-am urat
— Da, a fost pus în pătrat.


