
COM U N IC AT
In zilele de 23—25 martie a.c. a avut Ioc ședința plenară 

lărgită a C.C. al P.M.R. cu următoarea ordine de zi t
1. Raportul delegației P.M.R. cu privire la lucrările 

Congresului al XX-lea al P.C.U.S. (raportor tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej).

2. Raportul cu privire la Bugetul R.P.R. pe anul 1956 
(raportor tov. Manea Mănescu).

Plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare.______________

Lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a R. P. R.
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La 17 martie s-au deschis 
lucrările celei de a 8-a sesi
uni a Marii Adunări Națio- 

^£ale a R.P.R.
La deschiderea sesiunii au 

^^uat parte numeroși invitați: 
fruntași din întreprinderile 
Capitalei, reprezentanți ai vie
ții științifice și culturale, re
prezentanți ai organizațiilor 
de partid și obștești, ziariști 
romini și străini, in tribune 
se aflau membri ai corpului 
diplomatic.

In loja din stingă incintei 
au luat loc tovarășii dr. P. 
Groza, acad. M. Sadoveanu, 
M. Mujic, A. Bunaciu și cei
lalți membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii Gh. Apostol, ge
neral de armată E. Bodnăraș, 
P. Borilă, N. Ceaușescu, I. 
Chișinevschi, Chivu Stoica, 
Miron Constantinescu, gene
ral colonel Al. Drăghici, Gh. 
Gheorgluu-Dei, Al. Moghio- 
roș, general colonel L. Sălă- 
jan, I. Cozma, J. Fazekaș, Al. 

•~lrlădeanu, S. Bughici. Pre- 
tdintele Marii Adunări Na

ționale, tov. C. Pirvulescu a 
declarat deschisă cea de-a 8-a 
sesiune a Marii Adunări Na- 

►- ționale.
Marea Adunare Națională 

a adoptat următoarea ordine 
de zi:

— Proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat 
al Republicii Populare Ro
mine pe anul 1956:

— Proiectul de lege pentru 
modificarea Codului de pro
cedură penală;

— Proiectul de lege pentru 
modificarea legii nr. 5 din 
1952 pentru organizarea jude
cătorească :

— Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea 
Codului familiei, pentru modi
ficarea decretului nr. 31 din 
1954 și a decretului nr. 32 din 
1954, precum șl cu privire la 
unele dispoziții tranzitorii in 
materie de înfiere:

— Proiectul de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția R.P.R.;

— Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale în intervalul dintre 
sesiuni.

La propunerea deputatului 
E. Mazilu, Marea Adunare 
Națională a hotărît în una
nimitate eliberarea deputatu
lui I. Popescu-Puțuri din 
funcția de membru și preșe
dinte al comisiei bugetare a 
Marii Adunări Naționale in 
legătură cu primirea unei alte 
însărcinări și a ales în aceas
tă funcție pe deputatul Gh. 
Stoica.

De asemenea. Marea Adu
nare Națională a hotărît în 
unanimitate eliberarea depu
tatului Stelian Nițulescu din 
funcția de membru și preșe
dinte al comisiei de propuneri 
legislative a Marii Adunări 
Naționale, în legătură cu pri
mirea unei alte însărcinări și 
alegerea in această funcție a 
deputatului Ion Vințe, precum 
și alegerea deputatului Ev
ghenie Nicolaev în funcția de 
membru al comisiei de pro
puneri legislative.

Ședința de dimineață a fost 
apoi ridicată.

La amiază a avut loc șe
dința comisiei bugetare și a 
comisiei de propuneri legisla
tive.

In ședința de după-amiază, 
tov. Manea Mănescu, minis
trul Finanțelor, a prezentat 
raportul asupra proiectului de 
lege pentru aprobarea Buge
tului de Stat al R.P.R. pe 
anul 1956.

In continuare deputatul Gh. 
Stoica, președintele comisiei 
bugetare a Marii Adunări Na
ționale, a prezentat cor apor
tul comisiei asupra proiectu
lui de lege pentru aprobarea 
Bugetului de Stai al R.P.R. 
pe anul 1956.

Lucrările sesiunii continuă.

Plutind parcă pe valuri nevăzute, în ritmul legănat al dansului, 
fetele din echipa germană de dansuri din comuna Vulcanu, regiu
nea Stalin, au părăsit pentru o clipă flăcăii, avîntîndu-se în jocul
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de Kânyddi Sondor

Pe costișa adumbrită 
neaua-n pete zăbovește, 
prin văzduh un noi colindă, 
biet vapor ce rătăcește.

Dar pe mal răchita verde 
își sloboade mițișoare.
Și țesu cu-a<bastru cerul 
o măiastră țesătoare.

lama iacă se mai zbate 
ca un șarpe-n fapt de seară, 
dar pe-ogorul plin de soara, 
harnici, tractoriștii ară.
Cit se-ntinde-n larg tarlaua, 
fieru-n țarină se-afundă. 
Trageți brazde-adînci, tova

răși, 
iarba rea să nu se-ascundăt

In rominește de L C3IȘAN

Duminică, 25 martie. Pe 
străduțele orășelului Cod- 
lea, regiunea Stalin, gru

puri, grupuri de romîni, ger
mani și maghiari se îndreaptă 
către sala cea mare a căminu
lui cultural. Toți sînt îmbrăcați 
in straie de sărbătoare.

Cel de al patrulea Concurs al 
echipelor artistice de amatori a 
început să se desfășoare. Cine 
va cîștiga ? Pe fețele fiecăruia 
citești parcă același răspuns : 
„Păi, cîștigă cine e mai tare! 
Dar nici nu ne gîndim ca toc
mai noi, să nu cîștigăm !“... E 
și firesc ca fiecare să gîndească 
astfel.

Prinși în vîrtejul brîului bă- 
trînesc, colectiviștii din Ghim- 
bav își spun cuvînlul. E drept 
că brîul e bătrînesc. Dar nu-i 
drept să spui că cei care-1 joacă 
sînt bătrîni . Să te-audă lelea 
Maria Guguianu c-o faci babă

miresei

„I-auzi, i-auzi, i-auzi, ia I’’ Cu această strigătură plină de viață 
și tinerețe, rostită într-un anumit moment al învîrtitei, călușarii 
din comuna Budila, regiunea Stalin, culeg ropotele furtunoase ale 

aplauzelor.
(Fotografiile de sus sînt două aspecte de la întrecerea pe co

mune în cadrul celui de-al IV-lea Concurs al echipelor artistice de 
amatori).

INTILNIREA ECHIPELOR ARTISTICE 
DIN SATELE REGIUNII STALIN

la 50 de ani, că ți-ai și aprins 
paie în cap I Sau Obancea Ion, 
secretarul organizației de par
tid din colectivă !-

Dacă ai zbura o clipă cu gîn- 
dul dincolo de Codlea, în co
muna Prejmer, un alt centru de 
concurs, l-ai găsi aici pe Com- 
șa Vasile cel mai „băt/în” mem
bru al echipei din Teliu. In mîi- 
nile lui dibace țitera revarsă o 
cascadă de sunete cristaline. Și 
cînd te gîndești că țiteristul a- 
cesta n-are nici mai mult nici 
mai puțin decît 10 ani 1

Dar să ne întoarcem la Cod
lea... S-a sfîrșit de mult jocul 

colectiviștilor din Ghimbav. Pe

scenă se află fanfara din co
muna Vulcanu. Ochii țăranului 
muncitor Stoica Ion și al fiilor 
săi Nicolae și Viorel, se în
dreaptă cu atenție către bagheta 
colectivistului Toma Stănilă, di
rijorul lor, care dă semnalul în
ceperii unui marș tineresc. Su
netele par niște valuri ce se 
rostogolesc în albia unui cîntec 
minunat. Ropotul de aplauze 
care urmează este curmat cu- 
rînd de o sîrbă romînească. 
După aceea, începe melcd a le
gănată a unui dans german și 
iarăși aplauze, care răsplătesc 
cum se cuvinte atît pe ariiștii 
amatori cit și pe neobosita di
rectoare a căminului cultural

din Vulcanu, tovarășa Socaciu 
Hariclia. Ca directoare de că
min și deputată în sfatul popu
lar, ea a reușit să facă din că
min un adevărat lăcaș de cul
tură. Aici, în fiecare scară, să
lile sînt atît de cline încîl au 
devenit neînrcăpătoare. De aceea, 
de curînd a început să se con
struiască încă c sală cu o capa
citate de aproape l.OOG de lo
curi. In conferințe, recenzii, 
filme, diferite jocuri dist active, 
la repetiții de cor, dans, brigadă 
artistică, teatru, sînt antrenați 
toți intelectualii comunei, după 
inițiativa celor din Peretu. 
Munca aceasta de Irezire la o 
bogată activitate culturală si

Ne aflam in trenul ce 
ne ducea spre Deva, 
pentru a lua parte la 

o consfătuire a celor mal 
buni instructori de echipe 
artistice. Profesorul Bog
dan, dirijorul corului din j 
Poiana, cor caro la trecutul 
Concurs a luat premiul I pe ț 
țară, avea lucruri bune de 
raportat la această cons
fătuire. La el. Ia Poiana, j 
corul se pregătește de zor; 
mai sus, ia Jina, fluieraril 
repetă cîntece noi, mai fru
moase, iar la Daia, foștii 
argați de ieri, astăzi har
nici colectiviști, au alcătuii 
și ei echipe artistice. Au ! 
să ducă — cine știe ? poa
te chiar pînă la București 
—- cîntecele noi ale vieții 
de belșug de astăzi, dar șl 
dintre acelea mai vechi, 
care grăiesc despre traiul 
de mizerie pe care îl du
ceau ei pe vremuri. Cînteou 
ca acesta pe care unii băr 
trîni și-l mai amintesc :

duc zilei* 
mele, 

în obiele"—In opinci șl
★

La consfătuirea aceea 
am ascultat rapoartele fe- 
luriților instructori din ro- 
giunea Hunedoara șlgiunea Hunedoara și am 
aflat cu ac .st prilej lucruri 
interesante.

A luat cuvîntul și șeful 
secției culturale din raio
nul Alba. Raionul Alba, — 
după cum spunea șeful 
secției — „este tare in 
jocuri".

— Toate ar fi bune 1 — 
a spus vorbitorul. Dar ne 
izbim de o mare greutate. 
Membrii echipelor de dan» 
suri au neapărată ne
voie de opinci. Iar in ra
ionul nostru nu so mai gă
sesc opinci 1 La cooperati
ve se vind doar bocanci 
și pantofi. Cerem sprijinul 
regiunii, să ni se procure 
opinci!

Aparent ușoară de rezol
vat, problema era totuși 
grea. Tocmai pentru aceea 
mi s-a părut a fi semnifi
cativă. Intr-un raion intreg 
nu se mai găsesc opinci. 
Țăranii, care din tată-n in 
fiu trăiau așa cum spune 
cintecul :

in opinci și în obiele...." 
nu mai au azi opinci. Le- 
au schimbat pe bocanci șl 
pantoft

TRAIAM LALEEC3

artistică n-a fost de loc ușoară. 
Dar izbînda n-a întîrziat să se 
arate, căci după cum se vede, 
fotmațiunile afrtistice din Vul
canu au pus în grea cumpănă 
pe membrii comisiei de apre
ciere. Același lucru s-a îritîm- 
plat cu echipele din Codlea, 
Sînpetru și altele.

Atunci, care o să fie totuși, 
cei mai buni ? La această în
trebare, tovarășul Diacomescu 
Ștefan, șeful secțiunii culturale 
raionale, mi-a răspuns ridicînd 
ușor din umeri: „Vedeți, e 
foarte greu de spus dintr-o 
dată. Toți s-au pregătit temei
nic muncind mult mai stăruitor 
de cît la celelalte concursuri. 
Totuși, în faza raională au să 
intre negrer.it cei mai buni din
tre cei buni.

negrer.it


In raionul
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LITERATURA POLITICA

Exemplul bun dă întotdeauna roade. 
Inițiativa intelectualilor din Pe- 

retu de a sprijini prin toate mijloa
cele munca culturală se răspîndește în 
tot mai multe comune. Ingineri agro
nomi. medici, profesori, învățători, tot 
mai multi intelectuali se string în jurul 
căminelor culturale, folosind forme noi 
și variate de muncă, întărind pe zi ce 
trece activitatea culturală la sate. Iată 
mai jos cîteva aspecte din activitatea 
pe care o desfășoară intelectualii din 
raionul Sebeș:

® Inginerul agronom loan Lemeny 
este lector la cercul agrotehnic din co
muna Drașov. El nu se mulțumește 
însă doar cu tinerea lecțiilor la cerc, ci 
aproape în fiecare duminică vorbește la 
cămin în fata tuturor locuitorilor din 
comună, despre avantajele muncii în 
comun a pămtntului, cu mijloace meca
nizate. De asemenea, îi vizitează pe 
oameni acasă, discutînd cu ei diferite 
probleme de agronomie și ajutîndu-i 
cu sfatul la pregătirile ce le fac în ve
derea însămînțărilor de primăvară. 
Deunăzi a fost în casa lui Constantin 
Istate, care i-a arătat cum i-a reușit 
proba de încolțire a semințelor. (Fo
tografia nr. I).

• In fiecare joi au loc seri culturale 
la căminul cultural sau la biblioteca 
sătească din comuna Miercurea. La 
organizarea lor contribuie tofi Intelec
tualii din comună — și inginerul agro
nom, șl medicul, și veterinarul, și pro
fesorii și învățătorii de la școala în 
limba romînă și de la cea în limba ger
mană. Aici se fin conferințe în limba 
romînă și germană, se fac recenzii de

'F Noi realizări
ale științei sovietice

f Avionul
{pentru călători mart,ie a sosit

• ——__ _ I ntlHro ovinmi

In ziua de

Londra avionul 
vietic cu reacție 
prima oară dis-

| „TU-104“ 
p „TU-104". Pentru 
p tanța Moscova-Londra a fost par-il 
(i cursă în trei ore și jumătate de zbor F 
(I fără oprire. Excelentul avion de pasa-F 
11 geri sovietic este mai perfecționat de- <1 
11 cît avioanele de transport ce s-au con-11 
(I struit în ultimii 3 ani în Anglia sau F 
(I America. El are o capacitate de F 
p 50 de locuri, zboară la o înălțime de 
p peste 9 kilometri și atinge viteza 
p de peste 700 km. pe oră. Avionul a- 
(I cesta cu reacție, pentru călători, a a- F ' 
(• tras atenția unanimă. Chiar în ziua F 
0 sosirii Iui la Londra ziarele engleze F 
(I au publicat fotografii și articole care F 

scoteau în evidență calitățile acestei i1 
realizări deosebite a aviației sovietice.

Ziarul „Daily Mail” de pildă, scrie: F 

zentînd avionul „TU-104*'. Același ziar F 
arată în continuare că asemenea a- F 
vîoane nu vor anare în Anglia F 
„înainte de 1959, iar Ia americani < * 
probabil înainte de 1950 sau chiar mai F 
tîrziu”. i1

Philip Joubert de la Ferte, primul F 
mareșal al aviației engleze, trăgînd F 
parcă o concluzie a tuturor comenta- < J 
riilor din presa engleză, a declarat : 
„Acest avion dovedește că rușii ne-au 
întrecut cu mult".

d
* ,.!«|U| „uauy man lie piiua, serici

„Rusia a uimit lumea occidentală pre-
F

F

F 
F
F 
F
F

Spărgătorul 
de gheață 

atomic
i' 
f 
i:

naviga decît o

F

In condițiile gre- <1 
le ale drumului <1 
maritim de nord,F 
presărat cn ade-11 
vărați munți de i 
gheață, nu se poate « 

parte a anului. Peste <1 
puțină vreme însă, printre ghețurile J 

(i Arcticei, convoaiele de vapoare vor <1 
11 fi conduse de un spărgător de ghea- (• 
11 ță atomic. Acest vas uriaș nu are 
(i nici coșuri de fum, nici cazane și nici 
(i motoare. Sălile cazanelor și motoare

lor sînt înlocuite cu sala motorului 
atomic. Iar în locul fochiștilor, in a- 
ceastă sală vor fi oameni în halate 
albe, strălucitoare, care vor comanda 
vasul apăslnd numai pe butoane. Com- 

11 bustlbilul — cîteva grame de uraniu
— dă posibilitate spărgătorului de 
gheață atomic să plutească fără între
rupere timp de trei ani. Pe lingă spăr- F 
gătoarele de gheață atomice, în apele 1' 
înghețate mărginașe Uniunii Sovietice p 
vor circula în curind submarinele cu (1 
motor atomic care vor putea să I • 
transporte mașini grele ca locomo-1 
five, excavatoare, etc. J 

f

cărți se organizează 
seri de ghicitori literare 
și de ghicitori muzicale. 
Iaiă-l bunăoară pe to
varășul Petru Teslaru, 
profesor de fizică și chi
mie. prezentînd o carte 
de popularizare a știin
ței. (Fotografia nr 2.).

• Frumoasă activita
te se desfășoară și 
cercul de literatură 
Petrești. Membrii 
cului fac parte și 
colectivul de creație al 
brigăzii artistice de agi
tație. Profesorul Vasile 
Zdrenghea, responsabi
lul cercului, găsește me
reu forme noi de activi
tate. Pentru tineri și 
virstnici se organizează 
recenzii, procese litera
re, discuții despre fol
clorul local etc, iar pen
tru copii, seri de basme.

• Cercul agrotehnic 
de la căminul cultu
ral din comuna Miercurea are 28 
de membri, țărani muncitori. I-au atras 
spre cerc îndeosebi lecțiile profesorului 
E. Țugui, responsabilul cercului. A- 
cesta le vorbește pe înțeles, folosind 
material intuitiv și le lămurește astfel 
problemele ce-i frămîntă. Acum 
cursanții se pregătesc pentru lecțiile 
practice pe lotul experimental al cercu
lui. Unii dintre ei vor avea prilejul să

::

F 
F

La căminul cultural din Miercurea, profesorul de fizică și chimie prezintă 
e carte de știință.

In odaia caldă, primitoare, cu par
fum moldovenesc, cu chilimuri 
alese, cu flori de rug sălbatic, cu 

sobă pe al cărei prichici lat pot să

i“ care
dulgheriei. Iar cartea 
pasiunea unui cititor

o soba pe al cărei prichici lat pot sa 
se hîrjonească o turmă de mîțe, mi-a 
atras iuarea aminte o masă țărănească 
simplă, ieșită poate chiar de sub barda 
stăpînului casei. Pe masa aceasta, două 
lucruri: o cutitoaie și o carte: un 
roman. Două lucruri care-ti vorbesc 
despre un întreg șir de stări de fapte, 
despre îndeletnicirile mîinilor ca și de 
ale mintii omului nostru, pe numele lui 
Toader Amarandei, țăran muncițor în 
vîrstă de 55 de ani, din comuna' Rugi- 
noasa — raionul Pașcani. Cutitoaia 
m-a încredințat despre meșteșugul lui 
Ia rotărie, ori la alte „dichisuri'' 
tin de breasla 
mi-a dezvăluit 
neostoit.

M-am uitat _______ _____ ____
selele din lemn pîrlit în vîlvoarea focu
lui, dar mult tocite de atîta folosință. 
M-am uitat și la carte: părea că atunci 
a fost scoasă din raft, nouă aproape, 
fără nici o pată, cu copertele îmbrăcate 
în două rînduri de hîrtie de ziar, de 
parc-ar fi intrat pe mîna unui școlar 
sîrguincios. Ridicînd-o din curiozitate, 
s-a deschis singură spre sfîrșit, semn 
că stăpînul ei citise și răscitise de

la unealtă: avea pră-

Ing. loan Lemeny îl vizitează pe țăranul muncitor 
Constantin Istate

pună în curînd în aplicare cele învă
țate, pe un teren mult mai mare decît 
lotul experimental, pe tarlaua gospodă
riei colective. Sînt cei care s-au înscris 
în ultima vreme în colectivă. Bineînțe
les și cursanfii și profesorul sînt mul
țumiți: elevii pentru că au învățat lu
cruri noi, folositoare în munca lor, 
iar profesorul pentru că începe să vadă 
roadele activității sale.

multe ori filele acelea unde Mitrea Co
cor (că de el e vorba) pune plugul în 
bnazdă pentru el, pentru Nastasia lui, 
pentru pruncul care scîncea în scutece.

Cititorul acesta e un țăran muncitor 
afuns în amiaza vieții. Prin părțile 
locului trece ca meșter mare 1S povestit 
și mare iubitor de carte. A ieșit pentru

o clipă și s-a întors din camera de-ală- 
turi cu un braț încărcat de cărți, așe
zate una peste alta. Sînt din cele care 
i-au plăcut mai mult. Ridica una cîte 
una și mi-o întindea mîngîind-o ușor cu 
podul palmei. Ochii lui, albaștri, adînci 
și visători, zîmbeau sub fruntea brăz
dată de cute învîrtoșate.

— Aiasta, (Zodia Cancerului), îi a 
mea. Am cumpărat-o acu’ tri săptămîni _nal 
din tîrg de ba Pașcani

O
N. A. Bulganin — Directivele Congre- 8 

stilui al XX-lea al P.C.U.S. cu pri- 8 
vire la cel de-al 6-lea plan cincinal | 
de dezvoltare a economiei naționale | 
a U.R.S.S. pe 1956—1960. Raport 8 
prezentat la Congresul al XX-lea al S 
P.C.U.S. — 21 februarie 1956. 
104 pagini — 1,50 lei. — Editura 8 
de stat pentru literatură politică, |
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.Opere'

Si o cîirrtăirea în paimele 
late cu fierbințeala unui iubi
tor de cărți pasionat de pagi
nile din care răzbate un iz de 
vechime. Am spicuit doar 
cîteva titluri ale cărților ce 
mi le-a arătat: „Pe Donul li
niștii". „Război si Pace". 

„wiTcie“ de Balzac, „Frații Jderi", „Îm
părăția soarelui", „Tradafir de la Mol
dova".

— Aiestea le-am rădicat de la biblio
teca sătească...

$i vorbea despre ele în graiul lui 
de-acasă, în moldovenească potolită ca 
apele Șiretului și dulce ca fagurele, cu 
o pricepere de cărturar.

Din sumanul de siac a scos apoi o 
broșurică în care scria despre cultura 
porumbului.

— In e sară avem cerc de cetit. Sîn- 
tem la partea a doua : rărițatul.

Si a oftat adînc. Iscoditor am vrut 
să-i aflu năduful inimii. Acum doi ani 
porumbul nu rodise așa cum se aștepta, 
și tare slabă i-a fost recolta.

— De-acu’ nu mai am îndoială — 
continuă el. Semăn în pătrat și eu...

L-a chemat tocmai atunci un om ca 
să meargă cu carul pînă undeva. M-a 
condus pînă în tindă. Și multă vreme 
după ce ne-am despărțit, m-a urmărit 
imaginea din mijlocul odăii, masa pe 
care sta o cuțitoaie și o carte, și ima
ginea acestui țăran, a unui țăran lumi
nat de strălucirea anilor noștri.

HORIA ZILIERU
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soarele de primăvară a svintat ogoarele. Gospodari vrednici, colectiviștii din satul Bolduț, ra- 
^■^îul Turda, regiunea Cluj, au pornit la însămînțarea griului de primăvară.

P u t ere

Asa vom munci not

Ion a pus In lada de-ncolțire 
O sută de semințe numărate: 
Din lutul reavăn cite își vor 

scoate 
niște ace, proaspetele lire?

vrea să fie liniștit, dar 
poate ?

inima șl mintea o zvîcnire: 
pomenește-alături fără știre 

Și lingă ladă, singur, tot 
socoate^.

Da șase rile nu-I slăbesc 
florile 

Cum va Ieși această
Încercare T 

Ființa M • numai așteptare. 

A șaptea ri, cină se crăpată 
sorii. 

Semlnțele-șl Iviră colțlșorll. 
O sută-n cap: putere

sfruntăt oarei 
PETRE GHELMEZ

CUVIKTUL PARTIPami

Un concqrs
In vederea îndeplinirii sar

cinii de a realiza cel puțin 
1.500.000 tone de porumb anual 
în regiunea București, Comitetul 
regional P.M.R.-București și 
sfatul popular regional au inițiat
în acest an un concurs pentru 
cele mai bogate recolte de po
rumb. Vor concura pe regiune

pentru belșug
gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole, iar pe 
raion țăranii muncitori cu gos
podărie individuală. ’

Pentru stimularea participan- 
ților, concursul prevede impor
tante premii în bani și unelte 
agricole.

Cu cîteva săptămâni 
urmă comuna 

a f<»t vizitată 
va tovarăși de la 
populare regional și 
Din vorbă-n vorbă 
pomenit și de unele greu
tăți care ne împiedică să 
obținem recolte^ bogate. Am 
arătat bunăoară că noi a- 
van? peste 400 de hectare 
de pămînt răspândit prin alte 
comune, iar o bună parte 
din el la distante de 15—16 
km. departe de comună, și 
că pe raza comunei noastre 
se găsește mult pământ al 
..străin așilor". adică al țăra
nilor muncitori din comunele 
învecinate.

Făcând schimb de pământ — 
am arătat noi — putem1 mun
ci mai ușor si mai cu seamă 
putem trece Ia tarla Uzare.

Tovarășul inginer Chira Va- 
sile de ta Direcția agricolă 
regională Ploești si Damian

în 
noastră 
de câți- 
sfaturile 
raional, 
noi am

Constantin, tehnician cadas
tral la secția agricolă a raio
nului Buzău, ne-att ajutat timp 
de câteva săotămîni. să efec
tuăm lucrările de arondare. I«i 
acest timp ei au tinut si câte
va conferințe la căminul cul
tural. în care au lămurit o se
rie de probleme legate de a- 
rondarea si tarlalizarea pă
mântului.

Cît de bucuroși s-au simții 
țăranii muncitori Scarlat 
Gheorghe. Plnghioiu Nicolae, 
Bratu T. Gheorghe si multi 
alții care începând din acea
stă primăvară vor avea pă- 
mîntul grupat la un loc în a- 
propierea satului 1 In curind 
vom termina alcătuirea celor 
paitru tarlale mari pe care 
vom cultiva porumb (60 ha), 
sfeclă de zahăr (80 ha), câne
pă (70 ha), tutun (70 ha). La 
porumb și tutun vom face a- 
tît arătura cât si însămîntările 
cu tractoarele si mașinile

S.M.T.-ului Poșta Cîlnău. Pil- 
vitul, prășitul și celelalte 
munci agricole le vom face în 
grupe de întrajutorare alcă
tuite în bună parte pe bază 
de rubedenie.

Așa vom munci în a- 
cest an si sîntem convinși 
că vom scoate o recoltă spo
rită la hectar.
STROE T. CONSTANTIN, 
BĂNICĂ O. GHEORGHE, 
DURLEÂ ST. GHEORGHE 
fârani muncitori din comuna 
Scurtești, raionul Buzău.

Chemarea ia întrecere a colectiviștilor
De curînd a fost lansată o 

chemare la întrecere socialistă 
de către gospodăria agricolă co
lectivă „Victoria” din comuna 
Lenauheim către toate gospodă
riile agricole colective din regiu
nea Timișoara.

Obiectivele acestei întreceri 
sînt: sporirea producției a- 
gricole la hectar pe anul 1956, 
dezvoltarea și întărirea con
tinuă a gospodăriilor

Pentru 
biective, 
nauheim 
nă 4.100 
în medie

colective, 
acestor o- 
din Le
să obțin-

realizarea 
colectiviștii 
își propun 
kg de porumb boabe, 
la hectar, grîu 2.500

kg. la hectar, orz 2.800 kg la 
hectar, floarea soarelui 2.100 kg 
la hectar, iar la sfecla de zahăr 
35.000 kg. la hectar. Pentru dez
voltarea schimbului dintre oraș 
și sat, colectiviștii și-au propus 
să valorifice în acest an prin 
comerțul de stat 35.000 kg. de 
carne și 50.000 litri de lapte.

In scopul obținerii tuturor a- 
cestor rezultate, colectiviștii de 
la „Victoria” și-au propus, între 
altele, să însămînțeze 60 Ia sută 
din suprafața planificată pentru 
porumb cu sămînță hibridă, în 
cuiburi așezate în pătrat și să 
întrețină această suprafață cu 
mașini de la S.M.T.

Deșt în multe sate 
din regiunea Timișoara 
au început însămînță- 
rile, sînt încă stațiuni 
de tractoare care nu ies 
la cîmp pe motiv că... 
nu au benzină.

In unele sate din re
giunea Baia Mare — 
dat fiind că timpul pen
tru executarea muncilor 
agricole de primăvară 
este foarte scurt — s-a 
pornit 
are și

inițiativa să 
noaptea.

se

Au tractoare, au mașină 
Insă brazde nu răstoarnă. 
Sub motiv că n-au benzină 
Ard ded... gazul de pomană.

Ziua bună o
Cum se vede, după fapte.
Și din zori și pîuă-n noapte 
Și din noapte pînă-n zori I

tnăsori

On pH*# d&
Ciocanul mînuit de fiera

rul Marin Firea, candidat 
de partid, lovește zdravăn 

fierul înroșit. lancu Rădulescu 
intră tiptil în atelierul de fieră
rie al colectivei.

Conducerea S.M.T. O- 
lari, raionul Balș, re
giunea Craiova, a lăsat 
în comuna Brăneț o ma
șină agricolă în pără
sire, într-un șanț cu 
apă.

Brăneț... (Mai poți să ari?)La
Stă mașina-n șanț băgată.
Tractoriștii din Olari
Calcă-n... străchini, citeodată.

T. DUMITRU

S-au săturat oamenii de „bunătatea" chiaburului
In anul 1955 producția de brînză pe cap de oaie a fost î

La stîna întovărășirii zootehnice

10 kg. brînză
La stîna chiaburului Petre Stâncă

4,5 kg. brînză

Popa Constantin, membru al întovărăși
rii zootehnice a primit pentru 15 oi 150 
de kg. de brînză, în timp ce Nicolae 

Banciu, care și dat oile la stîna chiaburului, 
a primit tot pentru 15 oi, numai 67,5 kg., de 
brînză adică cu 82,5 kg mai puțin față de cît 
au luat consătenii săi, membri ai întovărășirii 
zootehnice. Aceasta înseamnă că țăranii 
muncitori din satul Vale, raionul Sibiu, care 
și-au dat oile Ia stîna chiaburului Petru Stân
că, au primit cu 5,5 kg. de brînză mai puțin 
de fiecare oaie.

Oare și în acest an ii vor înlesni chiaburu
lui să-i fure, să-și umple chimirul cu banii ob
ținuți din vinzarea brînzel luate prin înșelă
ciune și furt ? Nu I Cererile de înscriere in 
întovărășire date în ultimele săptămini, de 
cele peste 10 familii de țărani muncitori, în
ființarea unei întovărășiri zootehnice în satul 
Săliște, in care au intrat 51 de familii de ță
rani muncitori, sînt fapte care dovedesc că 
mulți oameni din Vale și din satele vecine au 
ales drumul ce-i ferește de exploatarea baci
lor chiaburi.

— Maî bun lucru, Fireo I Dar 
ce tot robotești cu noaptea-n 
cap ?

— Bun noroc, nea Iancule] 
Iaca, meșteresc la ultima grapă 
pe care colectiva o mai are de 
reparat. Primăvara e pe aproape.

— Că bine zici. Eu nu mai 
am astîmpăr de loc. Mă tot în- 
vîrtesc prin bătătură cît îi ziu
lica de mare. Ba mai ciocîrtesc 
cîte ceva în grădina de pomi, 
ba mai gătesc cîte-un răzor în 
grădina de zarzavat. Abia aș
tept să se topească zăpada ca 
să putem ieși la cîmp.

Nerăbdarea nu-i dă ghies nu
mai lui lancu Rădulescu. Toți 
colectiviștii, toți țăranii munci
tori din această comună sînt 
dornici să iasă la muncile agri
cole de primăvară. -Ei știu că 
dacă însămînțezi mai de vreme, 
în mustul zăpezii, toamna ham
barele vor fi pline de bucate. A- 
nul acesta colectiviștii din Stoe- 
nești vor însămînța porumb hi
brid, potrivit condițiilor locale 
de sol și de climă. încă mai de 
mult ei au selecționat sămînța 
de mazăre și au verificat pu
terea de încolțire a ovăzului. 
Răsadnițele sînt gata. Cu 
S.M.T.-ul au încheiat contract 
pentru muncile pe întreg anul 
agricol, încă din luna februa
rie.

— Numai timpul ne stînieneș- 
te, nea Iancule — zise Marin 
Firea. Cred c-ai auzit cîntecul 
ăla care începe cam așa: „Și-am 
să-mi fac șaretă nouă...”. Acest 
cântec se nimerește și la noi 
Știi că am dat gata o șaretă 
nou-nouță. Pe lîngă aceasta, a- 
telajele noastre s-au mai înmul
țit și, ia privește, stau rînduite 
în linie de „bătaie”. Așteaptă 
doar să le scoatem la cîmp. A- 
poi Marin Firea tace. Privește 
departe zîmbind.

— Ce zici, nea Iancule ? Mă

gîndesc ca azi să mă înfățișez 
tovarășului Crîngemeanu Nico
lae, președintele colectivei noas
tre. și să-i spun: Tovarășe pre
ședinte, în gospodăria agricolă 
colectivă „Unirea” din comuna 
Stoenești, raionul Caracal, toate 
treburile pentru campania 
primăvară sînt gata. E" 
numai ca dvs. sa 
să se svînte mai 
rele...

de 
Rămâne 

„dați ordin” 
repede ogoa-

GH. FLEANCU

Ău Început însămînțările
/n ultima vreme, timpul 

s-a încălzit simțitor, 
brazdele s-au zvîniai 

pe alocuri, iar gospodarii 
harnici și dornici de muncă 
au ieșit pe ogoare la arai și 
însămînțat.

Colectiviștii din Sîntana, 
regiunea Oradea, ajutați de 
tractoriștii de la S.M.T. — au 
arat numai în două zile peste 
30 hectare, pe care au început 
apoi să semene orzul. Nici 
colectiviștii din Bale, Patal, 
Reghea, raionul Marghlta, 
regiunea Oradea, nu s-au lă
sat mai prejos. Pe terenul a- 
rat adine din toamnă, ei au 
însămînțat cu grîu și orz de 
primăvară, cîte 6 hectare. Iar 
vrednicii colectiviști din 
Acăjari și Mădăraș, Regiu
nea Autonomă Maghiară, 
pornind în întrecere la mun
că, au semănat 30 hectare cu 
grîu și orz.

Să urmăm pilda colectiviș
tilor din Ardeal și Banat, care 
folosind vremea prielnică au 
ieșit la muncă, pe ogoare!,
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Să ne ajutăm 
reciproc!

u au trecut decît cîteva luni de 
cînd noi, profesorii de la Insti
tutul Agronomic din Cluj ne-am 

gîndit să înființăm un „Birou de con
sultații agricole”. Prin 
ma să dăm un ajutor însemnat celor 
ce muncesc ogoarele, 
întrebările colectiviștilor, întovărășiți- 
lor sau țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale, care doresc să cu
noască diferite metode înaintate pentru 
obținerea unor recolte bogate. De ase
menea, r.c-am propus ca in cadrul a- 
cestui „Birou de consultații”, să ana
lizăm diferite probe de soi, ca și diver
se plante bolnave sau semințe și să ne 
deplasăm pe teren în sate, pentru cer
cetarea unor probleme mai grele.

In acest scurt timp — de numai 5 
luni — ne-au sosit zeci de scrisori cu 
tot atitea întrebări, de pe toate me
leagurile țării.

De pildă, țăranul muncitor Pavel N. 
Săraru, din comuna Pesceana, regiu
nea Craiova, ne roagă în scrisoarea 
sa să-i dăm lămuriri despre felul cum 
se folosesc îngrășămintele chimice pe 
pămînturile unde se cultivă viță de 
vie, pomi, porumb etc. O altă scrisoare 
a colectiviștilor din Cenatul de Jos, 
raionul Tîrgu Săcuiesc, punea felurite 
întrebări în privința insămînțării ore
zului, porumbului și cartofului.

Legătura aceasta prin scrisori șl la 
fața locului cu oameni de pe ogoare 
ne aduce și nouă, profesorilor, un 
mare folos. Noi putem afla și pe acea
stă cale care sînt problemele mai ar
zătoare în agricultură, pentru a le stu
dia mai bine și a le da o atenție mai 
mare în cursurile predate studenților 
— viitorii agronomi. La rindul lor, 
unii țărani muncitori s-au angajat să 
ne ajute și ei în cercetarea diferitelor 
probleme ce stau în atenția Institutu
lui. De pildă, Simion Buruiană din co- 
cuma Zemeș, regiunea Bacău, ne-a 
cerut semințe din hibridul de roșii pe 
care l-a obținut Institutul nostru, o- 
bligîndu-se să țină o strinsă legătură 
cu noi și să ne anunțe cum se dez
voltă acest nou soi în părțile Bacăului.

„Biroul de consultații agricole" a 
reușit ca in scurt timp să-și facă le
gături cu oameni din cele mai diferite 
regiuni ale țării. Interesul cu care a 
fost primită inițiativa aceasta oglin
dește între altele schimbările ce au 
loc in concepția țărănimii noastre 
muncitoare. Azi, față de știință există 
la sate o altă atitudine de cit exista 
în trecut Mii de oameni ai muncii de 
la sate se conving de marele rol pe 
care știința — această prețioasă sin
teză a experienței înaintate acumulată 
de omenire — ii are în dezvoltarea a- 
griculturii, in transformarea satului.

Prot univ. TIMEN ION
Decanul Facultății de Agronomie 

din Chij

acest birou ur-

Prof. univ. Gh. Valuță — director la Institutul de Cercetări Agronomice 
din Capitală — discută cu cîțiva ingineri și tehnicieni din regiunea Constanța 
(despre folosirea în cultură a seminței hibride de porumb.

Vișini si
In tara noastră există 

asemăr
o regiune, 

| asemănătoare unei insule în mij
locul mării. Pe cuprinsul ei întîl- 

nești stînci cu vîrfurile îndreptate spre 
cer, povîrnișuri golașe, alături de pă
duri cu veșnicul lor murmur, cu văi de 
mesteceni ce șușotesc în adierea vîntu- 
lui. Ici.colo, în cite o poiană sau la 
poalele muntelui, stau ghemuite căsuțe 
cu acoperișuri țuguiate care de departe, 
par niște căciuli. Lingă casă, cife o gră
diniță cît o palmă de pămînt. Mai mult 
omul nu-i putuse smulge naturii sălba
tice. Primăvara pîraiele de zăpadă topită, 
iar vara torenții de ploaie, rodeau po
vîrnișurile și omul privea neputincios 
cum se împuținează pămîntul de sub pi
cioarele sale. In partea locului pămîntul 
n-a fost prea darnic cu oamenii care și-au 
statornicit așezarea aici. Pe cînd mai 
existau păduri, în zilele reci de iarnă, lo
calnicii făceau ciubere și donițe și în. 
cărcînd vasele de lemn pe spinarea că
luților pitici o porneau de vale colin- 
dînd satele de la marginea codrilor. Ciu- 
berele și donițele erau vîndute și locul 
lor îl luau desagii de porumb. In acest 
timp femeile sădeau în grădiniță cartofi 
cîteva căpățtni de varză, mulgeau oile. 
Așa s-au petrecut lucrurile secolei de-a 
rîndul.

Cu cîțiva ani în urmă în regiune a 
venit un grup de oameni de știință. S-au 
cățărat pe povîrnișuri, au cercetat pămîn
tul, au studiat vegetația ținutului, cli
ma lui, căutînd să afle ce s-ar putea 
cultiva aici. S-au întors acasă aducînd 
cu ei cunoștințe bogate. Apoi acolo, în 
institutele științifice, aceiași savanți și-au 
continuat cercetările. Ținta lor era răs
punsul la întrebarea : cum ar putea fi 
transformate uriașele povîrnișuri în li
vezi înfloritoare, care să ușureze viața 
grea a oamenilor din regiune?

Printre acei oameni de știință se af'a 
și Rudolf Palocsay. De multă vreme, sa
vantul Palocsay voia să transforme po
vîrnișurile golașe ale bătrînilor Apuseni 
în grădini Înfloritoare. Pe cînd colinda 

, . 1 a văzut ici și colo, răzleți,
cireși săl- 

care formau pe alocuri pădurici, 
pe lîngă

a întîlnit

munții, el
cîțiva peri pădureți uriași, 
batici,
iar pe lingă căsuțele de munte ale 
mojilor a întîlnit cîțiva pomi bătrîni. 
A văzut și unele altoiuri. Dar acestea
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Probleme pe care le ridică dezvoltarea
agriculturii în regiunea Craiova

Din munții Parîngului și pînă în 
lunca Dunării, reg.unea Craiova 
cuprinde toate formele de relief 

existente în R.P.R. în afară de litoralul 
maritim. Și în privința climei există 
variațiuni destul de mari. In partea 
vestică a regiunii se simte chiar influ
ența climatului submediteranian, dato-

pe plaiurile Apusenilor
SZABO ISTVANde

Savantul miciurinist Rudolf Palocsay controlînd fructele noului soi de pier
sici, obținut prin încrucișare în grădina Stațiunii experimentale din Cluj.

erau făcute după metodele de acum cîteva 
veacuri. Un asemenea altoi rar rezista 
climei locale. Palocsay s-a convins încă o 
dată că fără ajutorul științei, în Apuseni 
nu vor putea pătrunde niciodată fructele 
nobile.

Savantul Palocsay îșî începu experien
țele în grădina Stațiunii din Cluj. Hibrizii 
obținuți au fost sădiți în locurile pen
tru care fuseseră creați, în munți.

Pe la începutul verii, savantul clujan 
sui din nou pe drumul care șerpuia prin
tre regiunile muntoase. Inima-i era pli
nă de teamă. înghețul din mai înnegrise 
pădurile de gorun și fag.

riiă cărui fapt pot crește smochinul 
sălbatic, castanul comestibil, nucul etc. 
Se poate spune deci că mediul natural 
de aici — solul ți clima — cuprinde 
bogate și variate condiții pentru dezvol
tarea plantelor și creșterea animalelor.

De aceste particularități locale tre
buie să ținem seama în procesul de 
dezvoltare a agriculturii în regiunea 
noastră. In această direcție cadrelor 
științifice de la Institutul Agronomic 
Craiova li se oferă un cîmp larg de 
activitate.

In regiunea Craiova există, de pildă, 
numeroase terenuri nisipoase care tota
lizează circa 200.000 de hectare. Reda
rea acestor terenuri producției a fost 
luată în studiu.

Prof. dr. AL BUIA
Rectorul Institutului Agronomic 

din Craiova

Experiențele făcute ne îndreptățesc 
să recomandăm cultivarea pe aceste 
terenuri a viței de vie, fasoliței, pepe
nelui furajer, etc. Redarea în cultură 
a terenurilor inundabile din lunca Jiu
lui, este de asemenea în atenția colec
tivelor care se ocupă cu acest grup de 
probleme.

'Mărirea producției la hectar la prin
cipalele plante de cultură ca : griul, 
porumbul, sfecla de zahăr, floarea 
soare lw', etc. este o altă problemă con
cretă la ordinea zilei. Rezultatele pe 
care noi le-am obținut — în această 
privință — sînt foarte îmbucurătoare. 
In anul 1955, colectivul de la catedra 
de Fitotehnie a Institutului, a experi
mentat pe ctmpul de la Afumați culti
varea rațională a porumbului, obținind 
o producție record de 9.240 kg de po-

Și totuși hibrizii de piersici biruiseră 
această greutate. Nici una dintre plante
le sădite pe locurile de munte nu îngheța
seră. *

Experiențele făcute de Stațiunea fS 
care lucrează savantul Palocsay și rezul 
țațele obținute deschid mari posibilități 
transformării naturii Apusenilor.

Va veni vremea cînd pe povârnișurile 
golașe ale acestor munți vor înflori gră
dini de vișini, de meri, de piersici. Și în 
viața locuitorilor obișnuiți cu traiul no
mad se vor schimba multe. Se vor sta
tornici noi obiceiuri, noi sărbători, vor fi 
sărbătorite florile trandafirii ale persicilor, 
culesul merilor, vor răsuna cîrrtece pe 
povîrnișurile teșite ale munților, unde 
înainte nu se auzeau decît suspinele vîn- 
tului...

rumb boabe la hectar. Rezultate bune a 
obținut și colectivul catedrei Selecția 
plantelor, care lucrează pe cîmpul ex
perimental de la Contești la îmbună
tățirea soiului de porumb local „Sco- 
rumnic", soi potrivit regiunii de co
line și dealuri.

Acțiunea îngrășămintelor chimice 
asupra sporirii producției de sfeclă de 
zahăr, ca și a procentului de zahăr în 
rădăcinile de sfeclă, este o altă pro
blemă ce stă in atenția cercetătorilor 
institutului nostru. Experiențele făcute 
ne-au confirmat că atunci cînd sămința 
a fost iarovizată, cînd sfecla s-a rărit 
de îndată 'ce planta avea 4 frunze și 
s-au dat 5 prașile, producția la hectar a 
fost de peste 35.000 Rg. de sfeclă de 
zahăr, iar cea de zahăr brut la 
9.000 kg.

Cercetările colectivelor ce lucrează 
in domeniul zootehniei sînt îndrumate 
în spre problema raionării raselor, in
troducerii și creării de noi rase in 
regiune. Insă, sporirea șeptelului de 
animale și mărirea producției- de ani
male depinde de rezolvarea unei alte 
probleme și anume, lărgirea bazei 
furajere. Institutul nostru se preocupă 
și cercetează — în această ordine de 
idei — rezervele existente in munți. In 
acest scop, institutul a creat, în cola
borare cu „Asociația de pășunat de la 
Novaci" un punct experimental in 
munții Paring, care cuprinde o însem
nată suprafață de pășune slab produc
tivă. Sporirea fertilității solului de pe 
aceste plaiuri, transformarea lor în 
pășuni bogate, va satisface o bună 
parte din cerințele sectorului zootehnic 
în dezvoltare.

Institutul își propune să studieze și 
alte probleme concrete pe care le ridică 
în fața științei dezvoltarea agriculturii 
în regiunea noastră.
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„RAMIA" este o nouă plantă agricolă adusă 
țările calde care se va introduce curînd In cul- 

și în țara noastră. Fibrele care se obțin din 
inile ei sînt cele mai rezistente, iar țesăturile 
„ramia" întrec în multe privințe pe cele de bum- 
și mătase. Această plantă a fost experimentată 

rătr^Jnginerul Valentin Vulpe, de la I.C.A.R. și 
nat^Hp condițiilor de climă și de sol de la noi. 
O PLANTA experimentată de către un

> de OTrmeni de știință de la I.C.A.R. pentru a fi 
vată în țara noastră, este „Jucca". Fibrele sale, 
se obțin din frunze, pot înlocui cu succes sfoa- 

e Manilla (ce se importă din alte țări). Sfoara 
Jucca" poate fi folosită la legatul vițelor și po- 
r, precum și la legatul snopilor de cereale (cînd 
slosesc secerători-legători), etc.
PENTRU A PREINTIMPINA căderea fructelor la 
!, la I.C.A.R. s a cercetat o metodă care dă ie
le foarte bune și anume : cu 2-3 săptămînl 
tie de a se coace fructele, pomii se stropesc 
ub stanțe stimulatorii (heterauxina sau diclorfe- 
rcetic). Această metodă va fi folosită în curînd 
uprafețe mari de livezi.
MU DE MULT s-a introdus în țara noastră, pe 
rfețe mari, hrănirea plantelor cu îngrășămin 
icteriene, fabricate pentru prima oară la noi 
atre întreprinderea pentru producerea de în- 
îminte bacteriene din București. Acest îngră- 
ît ieftin poate fi folosit la diferite plante, adu- 
spdfuri însemnate de recolte.
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Un colectiv al Institutului de cercetări pentru mecanizarea și 
electrificarea agriculturii a adus noi îmbunătățiri la distribuitoa
rele semănătoarei I.A.R.-511.

In fotografie: Inginera Matilda Rintzler, tehnicianul Anton 
Mindru, mecanicul Gheorghe Pivotescu, verifică uniformitatea de
bitului distribuitoarelor Ia semănătoarea LAR.-511.

Îngrijirea rațională este o condiție a sporirii producției de ani
male și produse animale. In fotografie, Florica Buzuc, îngrijitoare 
fruntașe ia ferma de vaci a Stațiunii experimentale zootehnice Pu- 
păuți, raionul Botoșani.

PENTRU CA MOLDOVA
SĂ NU MAI AIBĂ OGOARE SĂRACE

cercetărilor făcute la Stațiunea 
entală zootehnică Slobozia, regiunea Bucu- 
de a încrucișa vaca „Sură de stepă" cu tau- 
n rasa „Brună" squ „Roșie", s-au obținut vaci 
au dat o producție de lapte cu 20—32 la sută 
nult față de cea obținută de la vacile „Sure 
apă".
A STAȚIUNEA experimentală zootehnică Ru- 
regiunea Galați, s-a creat o

rezultată
rasă nouă de 

din Încrucișarea porcului local 
treț" (care dă producții slabe de came, dar 
oarte bine adaptat la condițiile de stepă), cu 
„Marele alb" (care nu se poate adapta ușor 
eastă zonă, dar care este foarte productivă) 

obținuți au la vîrsta de un an cîte 126 kț,- 
e, față de 76 kg. cit are porcul local ; iar puși 
frășat, consumă cîte 4—5 kg. de grăunțe față 
kg cit îi trebuie porcului „Băltăreț", pentru a 
! 1 kg, de spor în greutate. Scroafele din a- 
i rasă dau cîte 10—11 purcei la o fătare, față 
-7 cit dă rasa „Băltăreț".
N COLECTIV de cercetători științifici de la 
tul de Cercetări Zootehnice a găsit un mij- 
arte bun de combatere a sterilității la oi, lo
ser din sîngele de iapă gestantă și prepara- 

olan. Din 100 de oi experimentate, 82 au dat 
te bune, devenind productive.
AClNDU-SE încrucișări între rasele de păsări 
șrn" și „Rhode" la Institutul de Cercetări 
nice, s-au obținut metiși care dau în medie 
>6 de ouă pe an.
«OOOOOOOCOOOOOOOOOO* ooecoooooooooooooooocooooooooooooooooooooock
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Moldova._ De ce atîtea dea
luri golașe, spălate și roa
se de apele ploilor, atîtea 

lunci cu mărăcini și ierburi mă
runte, prin care poți vedea pă- 
mîntul albit de săruri uscate ? 
De ce atîta întindere de pămînt 
sărac ? Cine i-a smuls puterea-i 
roditoare ?

lașul, — cetate a științei și 
culturii, 11 vedeam împrejmuit 
de dealuri calcaroase, erodate și 
sterpe ce se întindeau pînă hăt 
la Bucium, Huși, Răducăneni și 
Cotnari... Vedeam lunca Bahluiu- 
lui și a Jijiei zgîr'cite în rod... 
Seceta sau ploile, eroziunile și 
mlaștinile, viforele sau gerurile 
au secătuit rodul acestui pă
mînt.

In anii regimului nostru de
mocrat-popular a început să se 
schimbe mult fața Moldovei. 
Strins uniți muncitorii, țăranii 
și cercetătorii științifici de pe a- 
ceste meleaguri, lucrează pentru 
a înfăptui marile prefaceri ini
țiate de partid. încă din primul 
plan cincinal Stațiunile I.CA.R. 
din Moldova au obținut o serie 
de rezultate importante și multe 
dintre ele au început să se apli
ce pe plan larg. Stațiunile au 
creiat soiuri noi de plante de 
mare productivita'e, ca soiul de 
grîu „T.F.162”, griul de primă
vară „Academia R.P.R. 48”, or
zoaica „T.F.240”, orzul „T.F.9” 
precum și soiuri noi de plante 
leguminoase ca lintea „Iași 9”, 
soia „51/58”, fasolea „Iași 5”. 
Aceste soiuri noi au depășit pro

ducția la hectar a soiurilor 
vechi cu peste 25 la sută. Ingi
nerii din laboratorul de pedolo
gie ai Stațiunii I.CA.R_-Iași 
și-au îndreptat toată atenția a- 
supra săraturilor din lunca Bah- 
luiului și a Jijiei. In urma cer
cetărilor și experiențelor făcu
te, ei au stabilit care sînt plan
tele cele mai potrivite pentru a 
fi cultivate în aceste locuri. Pri
mele încercări arată că cele mai 
nimerite sînt sfecla de zahăr și 
furajeră, floarea soarelui, iar 
dintre plantele furajere iarba de 
Sudan.

Pentru redarea în producție a 
terenurilor degradate, agrosilvi- 
cultorii experimentează metodele 
de oprire a eroziunilor solului. 
In domeniul pomiculturii se ur
mărește de asemenea stabilirea 
zonelor celor mai bune pentru 
dezvoltarea pomiculturii în Mol
dova și încercarea soiurilor de 
caiși pentru terenurile degra
date.

Totodată colectivul agronomic 
al Filialei Iași a Academiei 
R.P.R. lucrează la definitivarea

unei hărți a întregii Moldove, 
hartă care are ca scop repar
tiția teritorială a culturilor 
și ramurilor agricole în ve
derea specializării unor sate, 
comune și raioane întregi în 
cultura anumitor plante și a 
creșterii animalelor. Pentru du
cerea la bun șfîrșit a tuturor a- 
cestor cercetări de o imensă im
portanță pentru dezvoltarea 
agriculturii în Moldova, au fost 
atrași mulți oameni de știință și 
practicieni. Pentru prima oară 
în istoria patriei noastre, o- 
mul simplu de pe ogoare 
colaborează strins cu oamenii 
de știință, pentru prima oară 
i s-a cerut și lui să-și împărtă
șească experiența, punînd-o în 
slujba înfloririi țării.

In regimul nostru, țăranii 
muncitori moldoveni, ajutați de 
oamenii de știință și cot la cot 
cu ei, vor face ca pămînturile 
lor să dea rod mult mai îmbel
șugat.
Privesc în timp Moldova mea 

și văd cum pe viitoare'e ogoare 
ale gospodăriilor colective, Țar
că alergînd spre zări, s-or legă
na în vînt păpușoii cu știulețil 
de un cot, iar pe dealurile albe 
calcaroase în soare s-or coace 
caise, struguri. Pe unde-s acum 
viroage sterpe și mărăcini, or 
chiui flăcăii și fetele și o curge 
mustul din teascuri. Și oamenii 
sorbind din sucul dulce vor bi- 
necuvînta știința.

F. SAIOC

lină fină din

1954 berbecii 
medie de lî- 
oile adulte o

„MERINOSUL
DE PALAS

rasă nouă de oi cu lină fină. 
Pentru crearea acestei rase 
oi, a lucrat ani și ani întregi dr. 
N. Teodoreanu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. In- 
cepînd din anul 1948, colectivul 
Stațiunii din Palas continuă 
lucrările de perfecționare și •«»- 
mulțire a rasei noi de oi.

„Merinosul de Palas* — căci 
așa i se spune rasei noi create 
— este cea mai productivă din
tre rasele de oi cu 
țara noastră.

Astfel, in anul 
au dat o producție 
nă de 9,4 kg., iar 
producție medie de 5,8 kg. Lîna 
obținută de la aceste oi pre
zintă uniformitate și omogeni
tate foarte bună, este deasă, 
elastică, rezistentă și bogată în 
usuc. De asemenea lîna obținută 

>> de la oile merinos de Palas are 
un grad înalt de mătăsozitate, 
fapt care face să fie mult cău
tată pentru fabricarea stofelor 
fine.

Oameni de știință 
profesorul Kuznețov, directorul 
Institutului Unional 
din Moscova, unii 
din Polonia și Ungaria au apre
ciat — cu prilejul diferitelor 
vizite — calitățile noii rase de 
oi cu lînă fină creată în țara 

> noastră.

Zootehnic 
cercetători

cum ar fi

In Bărăgan, ca 
și în toată cîmpia 
Munteniei, condiții
le pentru cultura 
pomilor sînt de- 
verii căldura este

>r fi livezi 
tăgan?

je. In timpul
rare, cad ploi puține, din care cauză 
este foarte pronunțată. In timpul ier- 
leobieei fără zăpadă, se înregistrează 
uscate cu vînturi puternice care, negăsind 
>£or nici păduri, nici dealuri, nici per- 

protecție, bat cu multă furie, ușurînd 
acesta înghețul pomilor. In ce privește 

, în Bărăgan ele sînt fie brun deschis 
ă, cernoziom-ciocolat, fie cernoziom de-

In aceste condiții de climă și sol re- 
îai bine speciile de sîmburoase, cum 

pier- 
ci-

vișinul.
ele acestor 
le pomi se 
timpul verii 
ă recoltare, 
se mulțu- 
cu cantități mai mici de apă. 

:aisul, piersicul, prunul, cireșul 
șese să-și coacă lemnul pînă în 
tare_ cu toate condițiile vitrege,

e*r
I și părul de iarnă, precum și gutuiul, 
>ie de o climă mai răcoroasă și mai 
Și iată de ce: merii avînd cele mai 
ădăcini repartizate în apropiere de su
saiului, în timpul arșiței de vară suferă

foarte mult Din cauza uscării rădăcinilor sub
țiri, ei nu mai pot absorbi din sol apa de care 
aa nevoie. Pentru a se feri de uscăciune, me
rii își leapădă fructele, iar mai tîrziu, în caz de 
nevoie, își scuiură și frunzele. Totuși, in Bă
răgan se pot cultiva — pentru că au dat rezul
tate — soiurile de mere și pere de vară și 
de toamnă. La aceste soiuri, fructele fiind coapte 
înainte de începerea căldurilor mari, în lunile 
iulie-acigust, pomii nu sînt nevoiți să folosească 
o cantitate mai mare de sevă pentru creșterea 
lăstarilor și frunzelor.

In ce privește soiurile, pentru Bărăgan sînt 
recomandate în mod 
specie de sîmburoase 
cale de climă și sol. 
le înșiruim aici, însă 
îndrumările necesare

precis soiuri din fiecare 
potrivite condițiilor lo- 

Spațiul nu ne permite să 
orice sătean poate primi 
în această privință, dacă

C £ z, , 1 In activitatea
jidiui mea ,je jngjner a.

unui vîrstnic ^de0^-aaîungeuina 
mai bine de 30 de 

ani, am fost mereu stăpînit de dorința de a 
sprijini țărănimea muncitoare pentru a smulge 
pămîntului un rod cît mai bogat Dorința a- 
ceasta nu mi-am putut-o realiza decît în anii 
noștri de democrație populară. In trecut țăranii 
vădeau un mic interes pentru roadele muncii lor, 

pentru că oricîte și oricum ar fi fost roadele 
acestea, ele erau înghițite pînă la urmă fie de 
moșieri sau arendași, fie de chiaburi sau de per
ceptori.

Azi, dimpotrivă, crește mereu setea de a cu
noaște ceea ce știința a cucerit pînă astăzi. 
Și e și firesc. Țăranul muncitor din satul nos-

In felul 
și viși- 

toamnă. 
spe- 

iroase reușesc să treacă iama ne- 
cu pagube foarte mici.

de pe lîngă casă, recomand să 
cîte 15—30 de pomi din specii și 
variate, iar printre pomi să se

Și

se va adresa secției agricole a sfatului popu
lar raional.

In grădinile 
să se planteze 
«oiuri cît mai
planteze și cîte 2—3 straturi de căpșuni 
10—15 tufe de smeură, coacăze și agrișe.

Prof. dr. TH. BORDEIANU 
membru corespondent al Academiei 

R. P. R.

tru de azi este stăpîn deplin pe pămîntul pe 
care-1 muncește, pe munca și roadele sale. De 
aici și interesul de a munci cît mai bine ogo
rul.

Mi-am îngăduit să Iac această introducere 
înainte de a vorbi despre legăturile ce s-au 
creat în anii din urmă între noi, oamenii de 
știință și plugari, și mai ales între noi și a- 
cei țărani care au părăsit obiceiul vechi și 
depășit de vreme, de a lucra pămîntul de u- 
nul singur.

„Tovarășe inginer — mi s-au adresat în-

tr-o scrisoare membrii gospodăriei colective 
din comuna Progresul, regiunea Constanța — 
vrem să scoatem o producție mai mare de car
tofi la hectar. Ce trebuie să facem pentru a- 
ceasta ? întrebări asemănătoare mi-au fost puse 
de către colectiviștii din comuna Suvorov, re
giunea Galați, și de mulți alții din alte regiuni 
ale țării. Le-am răspuns cu dragoste colecti
viștilor îndemnîndu-i să folosească cele mai noi 
metode ca : iarovizarea, plantarea în vară etc. 
Ba în unele cazuri am fost și le-am arătat prac
tic cum se aplică metodele recomandate. Aseme
nea deplasări au făcut și alți colaboratori ai 
secțiunii noastre. Ca urmare, colectiviștii mat 
sus citați au scos recolte mari de cartofi. Ceil 
din Constanța au scos 16.000 kg. la hectar, în 
timp ce țăranii cu gospodării individuale din 
aceeași regiune au scos în medie doar cîte 3.000- 

4.000 kg. la hec- 
'♦ tar.

Am vorbit 
despre relațiile 
se statornicesc 
tre oamenii de
ință și plugari. Co
laborarea aceasta 

de sprijin reciproc în muncă se poate lărgi tot 
mai mult. Marea gospodărie agricolă socialistă 
își are temeiul în știință. Aici agrotehnica știin
țifică are un larg cîmp de aplicație și de perfec
ționare.

Doresc din toată inima ca legăturile de care 
am vorbit aici să se întărească, să se dezvolte, 
în folosul științei și al practicii, al realizării
scopului nostru comun : construirea socialismu- | 
lui în patria noastră.

Ing. V. COMARNESCU 
șef de sector la I.C.A.R.

I



In noaptea aceea, paznic al gos
podăriei colective era Traian 
Bența; îl înlocuia pe unchiu- 

'său, plecat la București să-și însoare 
feciorul.

înarmat c-o bîtă groasă și noduroa
să de păr sălbatic, Traian făcea 
ocoluri prin curtea gospodăriei, pășind 
agale. Era singur. Satul adormea, stin- 
gîndu-și rînd pe rînd luminile galbene 
din ochiurile ferestrelor. Undeva, pe-o 
uiiță lăturalnică, niște feciori cniuij 
ră prelung parcă vrînd să trezească 
fetele din somn.
1 Traian își sooase tabacherea de ta
blă și-și aprinse o țigară. Flăcăruia 
pîlpîitoare a chibritului îi lumină o 
clipă fata rotundă, cu buze cărnoase, 
răsfrînte, cu streșinile sprîncenelor as
cunse de gardinile dopului tras pe-o 
ureche. Iși căută prin buzunare batista, 
dar în loc s-o găsească pe-a lui, scoa
se din buzunarul de la piept al hai
nei o batistă mică, cu marginile bro
date și cu litera V. cusută într-un colț. 
Bucățica asta de pînză subțire, spăla
tă și călcată cu grijă, lumină dintr-o 
dată fata feciorului. II cuprinse ca un 
val cald o mare bucurie lăuntrică și 
zîmbi. In fata ochilor în locul batistei 
se înfiripă un chip de fată cu obraji 
copilărești, cu ochi zglobii, negri ca 
noaptea asta, cu sîni abia împliniți 
împungîndu-i sfioși bluza de crepde- 
șin, chipul tulburător și drag al Ve- 
ronichii... La acest ceas tîrziu de noap
te, ea doarme de bună seamă ca un 
prunc și nu știe că el, Traian, se gîn- 
dește la ea...

Noaptea își picura somnoroasă cli
pele.

De la Veronica, gîndurile lui Traian 
săriră la ședința de-acum cîteva zile 
a consiliului. Cînd brigadierul zooteh
nic a spus că are nevoie de-o îngriji
toare la maternitatea de scroafe, a pro
pus-o pe Veronica și consiliul a apro
bat propunerea, încrezîndu-se în vor
bele lui de laudă la adresa fetei. Dar 
consiliul n-avea de unde să știe că, 
atunci, pentru întîia oară, nu grăia ju
decata cumpănită a brigadierului Tra
ian Bența, ci inima răscolită a fecio
rului Traian. Dealtfel nici Traian nu 
și-a dat seama de asta decît după șe
dință. Atunci abia i-a încolțit în min
te întrebarea : „Dar dacă Veronica se 
va dovedi nevrednică de această mum 
că de răspundere ?“ E atît de tînără 
și-o cunoaște așa de puțin încă... Pînă 
la balul de-acu o săptămînă nici n-o 
băgase în seamă. I se părea o fetiș
cană ca toate celelalte... Și iată că pe 
neașteptate, fetișcana asta i-a pătruns 
în inimă și s-a fă-cut stăpînă acolo. 
Nu-i nici un bai. Dimpotrivă, e bine, 
căci a adus cu ea mare bucurie 1 Dar 
de ce s-a grăbit s-o laude în consiliu? 
Aici îi baiul 1 De cîte ori îi vine în 

minte ședința de consiliu, întrebarea 
asta afurisită i se înfige în cuget ca 
un cui: „Dacă n-o să fie vrednică ? 
Ce-or să spună atunci cei din consiliu? 
Unde-o să fie atunci cinstea lui și jude
cata lui niciodată părtinitoare ?“

încercă să se scuture de aceste gîn- 
duri chinuitoare, dar ele îl împresurau 
cu încăpățînare.

Glasul răgușit al unui cocoș bătrîn 
sparse liniștea atotstăpînitoare a nop; 
ții; după el, ca la un semn se porni 
un cor întreg de cucurigu-uri pe feluri
te glasuri. Traian mai înconjură o 
dată curtea, apoi se îndreptă spre 
grajduri și spre maternitatea de scroa
fe. Deodată se opri. Degetele mîinilor 
strînseră cu putere bîta de păr săl
batic : la o ferestruică a porcăreței se 
vedea o lumină gălbuie, ca o scăpărare 
de chibrit. A intrat cineva la scroafe!

Traian porni glonț într-acolo. Ușa 
era deschisă. Intră. Lămpașul cu sti
cla afumată ardea pîlpîind cam pe la 
mijlocul porcăreței, agățat într-un cui, 
pe una din furcile de susținere a aco
perișului. „Cine să fie aici la vremea 
asta, si mai ales cu ce scopuri ?“ — se 
întrebă Traian, pășind ușor, să nu

Povestire de SILVIU PODINĂ
facă zgomot. Cînd ajunse în cercul 
luminat de lămpaș se opri, privi, și 
clipi din ochi, uimit. Inima începu să-i 
bată năvalnic.

In boxă, îngenunchiată lîngă o 
scroafă de rasă York, stătea Veronica. 
Se uita Ia cei vreo zece purceluși cît 
pumnul ce se îndesau care mai de care 
la țîțele trandafirii, și zîmbea fericită. 
Era atît de absorbită în supravegherea 
sugacilor, că nici nu simți apropierea 
lui Traian.

Feciorul se aplecă peste despărțitura 
de scînduri a boxei și grăi cu glas 
tremurat, gîtuit:

— Veronică, ce-i cu tine aici, la vre
mea asta ?

Fata sări în picioare, dar cînd îl 
recunoscu pe fecior se liniști și pe 
față-i înflori un zîmbet.

— Traian 1 Uită-te la ei ce scumpi 
îs I Zece o fătat și toți voinici. Nici 
unul n-o murit I

Feciorul trecu peste despărțitură și-o 
cuprinse pe Veronica de mijloc. _ Ea 
își pune brațele pe după gîtul lui și-l 
sărută pe amîndoi obrajii... In clipa ur
mătoare, rușinată de îndrăzneală, făcu 
un pas înapoi și urmă mai încet, cu 
ochii plecați:

— Tu nici nu știi cît sînt de bucu
roasă 1 Am asistat la prima naștere...

Flăcăul, fericit, uimit, intimidat, și 
neștiind ce să zică, o întreabă

— Stai aici de-asară ?
— De-asară. I-am dat de cină și-a-

tunci am băgat de samă că nu-și află 
locul, că grohăie neliniștită și împinge 
paiele curate cu rîtul în colțul ăsta. 
Am înțeles că o să fete în noaptea asta 
și nu m-am clintit de lîngă ea. S-o 
tot muncit săraca pînă acu la cîntatul 
cocoșilor. Drept să-ți spun mi-o fost 
tare frică, da-iaca o scăpat cu bine și 
ea și purceii. Vezi ce iute s-or de
prins să sugă ?

Traian se uita la fată mustrîndu-se: 
cum de s-a îndoit de rîvna și pricepe
rea ei ? Ii sorbea vorbele, dar nu le 
prindea înțelesul nici pe jumătate. Fata 
se aplecă, ridică din colțul boxei bro
boada neagră, de lînă împletită, și-o 
agăță într-un cui, alături de lămpaș.

— Nu ți-o pui pe umeri ?
— Nu. Trebuie s-o spăl mai întîi. 

Știi, pînă ce ș-or uscat purcelușiî or 
tremurat de frig, și-atunci i-am înve
lit...

Și parcă rușinîndu-se de-acest lu
cru, își plecă privirea. Traian se re
zemă de despărțitura de scînduri șM 
spuse:

— Hai să ieșim.
— Hai, — se învoi fata. — Acu

ma pot să mă duc la culcare. Mă pe
treci ?

Pusese întrebarea și, parcă știind 
răspunsul, ieși.

Traian stinse lămpașul și porni după 

ea. Veronica îl aștepta în curte. Erau 
numai ei doi și noaptea. Porniră încet 
alături, spre uliță. Traian o prinse de 
mină. Degetele fetei se cuibăriră înda
tă în palma lui mare, blînde și ascul
tătoare, ca într-un culcuș.

In poarta gospodăriei colective _s-au 
oprit. Feciorul grăi cu nespusă părere 
de rău :

— Nu te pot petrece, Veronică_< 
Sînt de pază.

Ea îi zîmbi iar și îngînă moale, mîn- 
gîietor:

— Știu. Am zis numai așa_ Mă 
duc eu și singură.

C-o mișcare repezită a brațului. 
Traian o strînse cu putere lîngă el, și 
ea nu se feri, ci se lipi de pieptul lui 
lat, își lăsă capul pe spate și-l privi 
încrezătoare și blîndă, cu ochii ei ne
gri și strălucitori. Traian se îmbătă 
de privirea asta mai tare oa de oria 
băutură. Ar fi strîns-o așa, la pieptul 
hii, o veșnicie, dar ea i se desprinse 
din brațe.

— Noapte bună, Traiane.
Stelele păleau una cîte una; spre ră

sărit bolta vînătă se subția și-o dungă 
alburie, la început subțire ca o ața, 
apoi tot mai lată se desena la poala 
ei; pe nesimțite, fîșia alburie căpătă 
culoarea trandafirilor sălbatici: venise
ră zorile.

FILE DE CALENDAR
Cezar Bolliac timpului. In articolul

...„Cu totul al patriei mele, mi-am 
nesocotit interesul personal și de fa
milie, libertatea și viața chiar, ori de 
cîte ori s-a înfățișat ocazia ca să sper 
o îmbunătățire a stării noastre poli
tice sau sociale**...

Aceste rinduri, scrise fără prefăcută 
modestie, după un surghiun de aproa
pe zece ani, aparțin neuitatului poet- 
cetățean Cezar Bolliac.

Alături de N. Bălcescu, Gr. Atexan- 
drescu, I. Cîmpineanu, M. Golescu și 
alji revoluționari pașoptiști. Cezar 

Bolliac a luptat cu 
înflăcărare, încă 
din tinerețe, pentru 
ridicarea și elibe
rarea poporului din 
starea de mizerie 
și întunecime în 
care era ținut de 
către clasele 
ploatatoare.

temnițele și nici cenzura care încercau 
să zăgăzuiască valul de avînt revolu
ționar, n-au putut curma neînfricata 
lui activitate publicistică și literară, 
menită „să împingă mai repede la 
aceea ce desăvîrșește și fericește noro
dul — luminarea**.

Prevestind izbucnirea revoluției, poe
zii ca „Muncitorul", „Sila" și „Carna
valul", izvorîte din dragostea adîncă 
a lui Bolliac pentru poporul Împilat, 
pun sărăcia și suferințele țăranilor 
față in față cu huzurul și desfriul 
exploatatorilor:

ex- 
Nici

timpului. In articolul „Poezia", el 
arăta că scopul scrierilor este să ajute 
poporului ca „prin cultivare să se or
ganizeze și să se cîrmuiască de sine, 
să-și administreze justiția de sine în 
viața publică și în dregătoria publi
că"...

După trădarea revoluției de către 
burghezia ciocoiască, Bolliac a scos 
la Brașov ziarul „Espatriatul", care 
milita pentru înfrățirea romînilor și 
maghiarilor, pentru lupta lor unită 
împotriva jugului habsburgic. Mai 
apoi, în exil la Paris, Bolliac a scris 
valoroasa poezie socială „ClăcașuFL 
Ea înfățișează tabloul zguduitor al 
satului asuprit de ciocoi și îi îndeam
nă pe clăcași la luptă:

...„Pîinea, fierul o rodește; 
Tot cu fierul ne-o păstrăm; 
Ea e-a celui ce-o muncește; 
Trîntorilor n-o mai dăm“...
S-au împlinit, la 26 martie. 75 

ani de la moartea acestui cîntăreț 
înflăcărat. Idealurile pentru care a 
luptat pînă spre amurgul vieții sale, 
s-au împlinit acum cu prisosință. Tru
ditorul, altădată lipsit „de cultură 
spirituală $i de îndestulare materială11, 
s-a ridicat astăzi „la demnitatea de 
om** — așa cum dorea fierbinte poe- 
tul-cetățean Cezar Boliiac.

oiciiune inegalabilă, este aproape în 
permanență o formă de protest îm
potriva societății burghezo-moșierești. 
Volumele sale de poezie „Balade ve
sele și triste”, „Parodii originale** și 
.Migdale amare** oferă dovezi grăi
toare în acest sens.

In același timp poetul se apropia cu 
dragoste și înțele
gere de oamenii 
necăjiți, victime ale 
societății bazate pe 
exploatare, în poe
zii ca „Noapte de 
mai" sau „Balada 
morții". Aceste poe. 
zii marchează pun
ctul cel mai înalt 
la care a ajuns în
țelegerea poetului,

mai clară a atitudinii

El era drumeț sărman 
Muncitor cu sapa.

de

O
o

o

.... S-adaugă iobagiul I S-adaugă la 
clacă, 

S-adaugă cît omul nu poate să mai 
facă.

o

Nu poate dăinui"...
Publicistica lui Bolliac este lumina

tă de ideile cele mai înaintate ale

G. Topîrceanu

Gheorghe Topîrceanu a fost și 
rămîne unul dintre cei mai ta- 
lentați poeți ai poporului no

stru, un artist înzestrat cu o mare 
sensibilitate, care a știut să desci
freze sensuri sociale adinei în faptele 
cele mai obișnuite. Sub masca' umo
ristului, a omului dispus să rîdă de 
toți și de toate, Topîrceanu ascundea 
de fapt un suflet delicat, pe care ne
dreptățile sociale din jurul său îl ră
neau profund. Versul său, de o vi-

exprimarea cea 
lui sociale.

Volumele de 
luptele de la Turtucaiațh 
lor" și, mai tîrziu, 
sînt o condamnare categorică a răz
boaielor imperialiste. In aceste volu
me Topîrceanu, spre deosebire de 
scriitorii patriotarzi ai vremii, a dez
văluit aspectele tragice ale războiului, 
scoțînd în evidență ideia justă că ma
sele nu-1 doresc niciodată.

Departe de a se așterne uitarea 
peste opera și numele său, Topîrcea
nu — de la a cărui naștere se îm
plinesc zilele acestea 70 de ani —- 
este 
mai 
tria

proză „Amintiri din 
„In ghiara 

„Pirin-Planina”

Oamenii l-au îngropat 
Intr-un loc aiurea. 
Unde drumul către sat 
Taie-n lung pădurea.
Și de-atunci, lingă mormint. 
Plopi cu frunză rară 
S-au zbătut ușor în vint. 
Zile lungi de vară.
Soarele spre asfințit 
Și-a urmat cărarea. 
Zi cu zi l-au troienit 
Vremea și uitarea.
Dimineața ca un fum 
Urcă pe coline. 
Zvon de glasuri dinspre drum 
Pină-n preajmă-1 vine.
Peste virfuri lunecind 
In argint, condurii 
Infioară cind și cînd 
Liniștea pădurii...
Numai colo-ntr-un frunzar 
Galben în lumină. 
Stă pe-o creangă de arțar 
Pasăre străină.

Stă și-așteaptă fără glas 
Parcă — să măsoare
Cum se mută, ceas cu ceas. 
Umbra după soare...

o

azi dm ce în ce mai cunoscut și 
iubit de oamenii muncii din pa- 
noastră.

Astfel, tot mai neștiut 
Spre adine ii fură
Și-l ingoapă-n sinu l mut 
Veșnica Natură.

Vara trece; pe cărârl 
Frunza-n codru suna. 
Trec cernite înserări 
Nopți adinei cu lunâ.

Iar cînd norii-nvăluiesc 
Alba nopții doamnă. 
Peste groapa lui pornesc 
Vinturi lungi de toamnă...

Cobora pe Topolog 
Dintre munți, la vale... 
Și la umbra unui stog 
A căzut din cale.
In ce vară ? In ce an ? 
Anii trec ca apa...

Balada morții



Note de drum din R. P. Ung

NONIE J
La 4 aprilie 1945, ultimele hoarde fasciste aflate pe te

ritoriul Ungariei au fost alungate de către Armata Sovieti
că eliberatoare. De atunci, poporul Republicii Populare Un
gare sărbătorește ziua de 4 aprilie drept ziua de naștere 
a libertății sale.

♦

Pornind de La Budapesta, 
ne îndreptăm pe șoseaua 
asfaltată spre lacul Ba

laton. In fața noastră apar, 
strălucind în razele soarelui, 
casele satului Kâposztâsnyek, 
locul de naștere al mare
lui poet clasic ungur Voroș- 
marty Mihâly. In jur se ri
dică povîrnișuri încununate de 
pîlcuri de mesteceni, dealuri cu 
pante line. Ne aflăm într-o ve
che provincie romană, fericita 
Panonie — azi una din regiuni
le cele mai bogate și mai fertile 
ale Republicii Populare Ungare 
— Dunăntul, regiunea de dinco
lo de Dunăre.

Casele din această regiune 
sînt noi și strălucitoare. Toate 
au fost construite în anii de du
pă eliberare, în locul celor dis
truse în timpul războiului. Lo
vite de moarte, trupele fascis
te, zbătîndu-se, au pustiit, au 
ars totul în calea lor. Dar acum, 
casele noi cu pereții frumos ten- 
cuiți, strălucesc în bătaia soa
relui și acoperișurile lor de ți
glă roșie înveselesc priveliștea.

Străbăteam teritoriul județu
lui Fejer, regiune locuită de o 
populație sîrguincioasă, de o 
țărănime muncitoare inteligentă, 
luminată. Aici, în comuna Ba- 
racska, s-a constituit cu muiți 
ani în urmă, prima cooperativă 
agricolă de producție din județ. 
Ea număra la început abia 
vreo duzină de membri cu vreo 
60—70 hectare de pămînt. De a- 
tunci însă, cooperativa agricolă 
de producție „Steaua Roșie” s-a 
mărit, s-a întărit; se spune că 
ea ar fi cea mai bogată și mai 
Ihstărită din județ. I se spune 
pe drept cuvînt „.cooperativă 
milionară”. Țăranii cu gospo
dării individuale din regiune vin 
adeseori să se convingă de res

ales 
din

de

an 
de

Republica Pakistan
Incepînd de la 2 

1956, PakistanulIncepînd de la 23 martie 
1956, Pakistanul a înce
tat a mai fi un dominion 

englez, proclamîndu-se republi
că islamică.

Așezat în sudul Asiei, Pakis
tanul este alcătuit din două 
părji — Pakistanul de vest 
și Pakistanul de est aflate la o 
depărtare de 1.600 km. unul de 
altul. Pe o întindere de 948.000 
kilometri patrați locuiesc 
75.800.000 de oameni. Populația

poziții puternice în economia 
Pakistanului. Monopoliștii en
glezi stăpînesc 95 la sută din 
plantațiile de ceai, controlează 
60 la sută din exportul de bum
bac și 75 la sută din exportul 
de iută. In 
accentuat și 
monopoliștilor americani.

Declarîndu-se republică inde
pendentă. pe baza noii consti* 
tuții votată la 29 februarie 1956,

ultimii ani, s-a 
aici pătrunderea

Hzările cooperativei, mai 
de cînd, în urma hotărîrii __
martie 1955 a Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, mișca
rea pentru transformarea socia
listă a agriculturii a luat un 
puternic avînt._

Automobilul trece încet pe u- 
Kța principală a satului. Aici, 
ca pretutindeni în Ungaria, ne 
surprinde numărul mare de bi- 
cicliști. Majoritatea bicicliștilor 
sînt femei cu fuste largi și 
basmale pe cap, cu putina în 
spinare, cu coșnița pe braț sau 
eu cîte o ladă plină de găini 
sau gîște pe port-bagaj.

Ne continuăm drumul, trecînd 
pe lingă stația de cale ferată 
Velence. Peste cîteva clipe în 
fața noastră apare lacul Velence, 
acoperit în multe locuri de stuf, 
dar și cu ochiuri de apă, strălu
citoare ca oglinda, în cel mai 
Curat albastru. Anual, pescarii 
scot de aci 1.000—1.500 tone de 
pește.

In regiunea lacului trăiesc 
nenumărate specii de păsări ac
vatice. Numărul lor este apre
ciat la 30.000. Pentru economia 
națională a Ungariei, cea mai 
mare bogăție a lacului o consti
tuie însă stuful, care acoperă o 
suprafață de aproximativ 10 ki
lometri pătrați. In fiecare 
se recoltează aici circa 3.000 
snopi de stuf la hectar.

Urmărind valurile stîrnite
una din bărci, privirea noastră 
alunecă spre țărmul celălalt al 
lacului. însoțitorul meu, tovară
șul Eugen Jebeleanu, scoate un 
binoclu care ne ajută să deslu
șim mai bine amănuntele dea
lului Meleghegy care se ridică 
în fața noastră.

Pe coasta dealului se înalță 
un stîlp înalt de marmoră albă, 
strălucitoare în razele soarelui. 
Este monumentul de la Păkozd, 
ridicat de regimul democrat- 
popular în cinstea zilei de 29 
septembrie 1848, cînd armata 
revoluționară ungară a dobîmdit 
aici o victorie strălucită asupra 
trupelor generalului Jellasich, 
aflat în slujba Habsburgilor. 
Pierzînd bătălia, generalul aus
triac a fugit, nemaioprindu-se 
pînă la Viena. Stîlpul de mar
moră al monumentului poate fi 
văzut din 20 de comune.

Privind monumentul, ne adu
cem aminte, că după o sută de 
ani, tot în acest loc fiara hitle- 
ristă a suferit o grea înfrîngere 
sub loviturile nimicitoare ale 
Armatei Sovietice eliberatoare...

SZEMLER FERENC

TOT MAI SUS
( de GEREBLYES LASZLO
[ (scriitor din R.P. Ungară)
! Tu ți-ai ales urcușul, 
f Ce uneori e greu,
(Dar tot mai sus, spre culme 
( Să urci popor al meu !
[• Cum sus își urcă focul 
(Făclia arzătoare, 
!• Cum sus și-azvirle apa 
fFîntîna țîșnitoare, 
(Cum tot mai sus se-avîntă 
(Turistul oțeiit,
(Cum tot mai sus se urcă
(Și iedera pe zid, 
(Așa mereu spre culme, 
f Să urci popor iubit 1 
(Sînt povîrnișuri grele, 
j Ne scaldă deseori 
(Sudoarea, trupul, totuși 
(Urcăm netemători : 
fin față-i viitorul 
fCa piscul printre nori ! 
(Cu nici un pas vreodată 
( Să nu dăm înapoi, 
(Victorii noi să stringent 
Î Lingă victorii noi,

Și tineri plini de vlagă 
I Să tot suim de zor, 
( Spre marea fericire, 
( Pe culmi de viitor ! 
jTu ți-ai ales urcușul, 
(Ce uneori e greu, 
( Dar tot mai sus, spre culme 
f Să urci popor al meu ! 
( In romînește de
[ NICOLAE TEICA

țării nu este uni
tară. Pakistanul 
de vest este locuit 
de două grupe 
principale, dintre 
care unul vorbeș
te limbile indiene, 
iar celălalt limbile 
iraniene. Pakista
ni de est, este lo
cuit în majoritate 
de bengalezi. Chiar 
clima și relieful ce
lor două părți ale 
țării sînt cu 
diferite.

Pakistanul 
o țară agrară. 90 
la sută din popu
lație o formează 
țărănimea. Despre 
o industrie grea a- 
proape că nici nu 
poate fi vorba.

Doar în ultimii 
ani au fost construite în cîteva 
orașe fabrici ale industriei 
ușoare, cu totul însă neîndestu
lătoare pentru nevoile țării. 
Stăpînirea colonialistă și-a pus 
adînc pecetea asupra economiei 
țării și traiului populației. In 
multe regiuni ale Pakistanului 
domnesc rînduielile feudale. 70 
la sută 
aparțin 
pămînt, 
nevoiți 
moșieri, 
la 2/3 
poate oricînd să-1 alunge pe 
țăran de pe pămînt, să-i ia în
treaga recoltă, vitele, să-l bată 
cu cruzime. In multe provincii 
ale Pakistanului se spune că 
țăranul se naște dator, trăiește 
dator, moare dator și lasă dato
riile moștenire copiilor săi.

Țara aceasta are multe 
bogății. Principalele culturi a- 
gricole sînt iuta, bumbacul, cea
iul, orezul, porumbul și griul.

De bogățiile acestea nu s-au 
bucurat însă pakistanezii, ci co
lonialiștii străini. Și astăzi capi
talul străin continuă să dețină

totul

este

In cîteva rîndurî...

De la o vreme, monopoliștii 
americani fac un mare 
tărăboi propagandistic în 

legătură cu așa zisul „capita
lism popular". După cum spun 
ei, chipurile, muncitorii și micii 
fermieri din S.U.A. ar fi deve
nit capitaliști. Și cică, acolo, în 
S.U.A. și muncitorii și marii 
fabricanți sau bancheri ar fi 
deopotrivă interesați și s-ar 
bucura deopotrivă de beneficiile 
imense pe care le realizează 

g S31?@

din terenurile arabile 
moșierilor. Lipsiți de 

țăranii muncitori sînt 
să-l arendeze de la 
plătind în schimb pînă 
din recoltă. Moșierul

Pakistanul va continua totuși să 
facă parte din comunitatea bri
tanică de națiuni. Republica va 
fi condusă însă de un președinte 
ales de parlamentul țării și care 
în mod obligatoriu trebuie să fie 
un musulman. (In Pakistan 
joritatea populației este de 
dința musulmană).

Proclamarea Pakistanului 
republică marchează o etapă 
importantă în viața poporului 
pakistanez pe drumul cuceririi 
independenței sale naționale. 
Popoarele țărilor socialismului 
se bucură sincer de acest suc
ces al poporului pakistanez și 
doresc să întrețină bune legă
turi de prietenie și colaborare 
cu tara sa. In ultimul timp, 
masele populare, ziare și oameni 
politici din Pakistan se pro
nunță în favoarea legăturilor 
economice cu U.R.S.S., China 
populară și țările de democrație 
populară pe bază de avantaje 
reciproce. Stabilirea si dezvol
tarea relațiilor de prietenie în
tre țările socialismului șl 
Pakistan va însemna o nouă 
contribuție la cauza întăririi pă
cii în întreaga lume.
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Lupul 
își schimbă 

păru I...
Ca să se deosebească 

de „Wehrmacht"-ui hit- 
lerist noua armată 
vestgermană a primit 
denumirea de „Bundes- 
wehr“ (armata federa
lă). De fapt însă noua 
armată din Germania 
apuseană este coman
dată de foștii ofiferi din 
statul major al armatei 
hitleriste.

Acum, odată-nființată 
Armata nouă vestgermană, 
Un ordin de la garnizoană 
Ceru să fie botezată.

„Păi asta-i floare la ureche I" 
Și-au zis mai-marii ei; drept 

care
Au pus zugravu-n grabă mare 
Un pic să schimbe „firma" ve

che.

Oricît de iscusit, zugravul 
Nu poate-ascunde adevărul: 
Schimbară ei, ca lupul, părul, 
Dar cum rămine cu năravul ?...

Drept „dovadă" pro- 
trusturilor arată că 8

trusturile, 
paganda 
milioane de cetățeni americani 
sînt acționari la diverse socie
tăți. Bineînțeles, nu se spune 
că în timp ce aceste 8 milioane 
de oameni nu au decît o acțiune 
sau două, grosul acțiunilor stă 
în casele de bani ale lui Ford 
și ale altor cîtorva familii de 
mari bogătași.

Ce pretind organizatorii 
unei expoziții...

La Washington a fost pre
zentată de curînd o expo
ziție cu titlul : „Capitalis

mul popular american", expozi
ție pe care guvernul american 
are de gînd s-o plimbe prin 
diferite țări din Europa și As.a.

Oamenii de afaceri din S.U.A. 
vor în felul acesta să convingă 
popoarele că vechiul capitalism 
al marilor monopoluri a devenit 
astăzi „popular" și că — pasă
mite în S.U.A. — „fiecare ame
rican este azi capitalist”.

Nu mai vorbim că expoziția ai trustului „General Motors” al 
aceasta e plină de tot felul de 
caraghioslîcuri. De pildă, este 
prezentată o casă înzestrată cu 
cele mai moderne și costisi
toare instalații, de la telefon 
gaiben-auriu pînă la garajul în 
care se găsește un automobil în 
două culori de cel mai nou mo
del. Organizatorii expoziției au 
pretenția să spună că această 
casă este o locuință obișnuită 
a muncitorilor din Statele Unite.

sută. Nici că 75 la sută 
oamenii trecu{i peste 65 de 
n-au nici măcar un venit 
nual de 1000 dolari.

Despre „capitalismul popular" 
ar putea povesti lucruri intere
sante și cei 625.000 de salariați

...și ce spun faptele

căror salariu mijlociu nu trece 
de 100 dolari pe lună, în timp 
ce zece dintre directorii acestui 
trust cîștigă fiecare cîte 2.500 
dolari pe oră 1

Dealtfel, pentru o perfectă 
edificare în problema așa zisu
lui caracter „popular" al capita
lismului, e suficient să cităm 
datele „Direcției federale de 
rezervă" din S.U.A., care arată 
că : 92 la sută dintre familiile 
din S.U.A. nu au nici o acțiune; 
6 la sută dintre familii au ac
țiuni în valoare de 100—10.000

dolari; iar numai 2 la sută din
tre familiile americane dețin ac
țiuni în valoare de peste 10.000 
dolari.

Gogorița-i gogoriță

Sînt multe, multe lucruri pe 
care expoziția „Capitalis

mul popular american" le 
trece sub tăcere. De aceea, nicf 
nu-i de mirare că organizatorii 
ei nu o plimbă prin Statele U- 
nite, unde oamenii cunosc pe 
propria lor piele „minunile” așa 
zisului capitalism popular, ci o 
duc în țări 
nădejdea de a 
raci cu duhul 
în reclama lor. 
„capitalismului 
șați de avîntul 
înrobite care se ridică pentru a 
scutura lanțurile, trag nădejde 
ca prin asemenea mijloace și 
prin altele să salveze capitalis
mul. Nădejde zadarnică, 
nădejde de spin care-și cum
pără brici.

îndepărtate, în 
găsi oameni să- 
care să creadă 

In realitate nașii 
popular" înfrico. 
luptei popoarelor

Firește, expoziția „Capitalis
mul popular american" nu 
suflă un cuvînt despre a- 

cele date statistice din care se 
constată că in Statele Unite 
există 11 milioane de șomeri 
totali sau parțiali și că mai 
bine de 70 la sută din popu
lația S.U.A. nu cîștigă atît cît 
să facă față nevoilor vieții. 
Asta ca să nu mai amintim de 
faptul că nu de mult, chiar în 
Congresul S.U.A. s-a arătat că 
8.300.000 de familii americane 
trăiesc în condiții de mizerie 
dintr-un venit anual care nu a- 
tinge nici 2.000 dolari.

Desigur expoziția nu pome
nește nici de faptul că în ulti
mii 3 ani veniturile agrieu’tori- 
lor americani au scăzut cu 25 la



I MIERCUREA j 
| STRÎMBA 
! n e te‘ea Măria o cunosc
I după vorbă de la o
I ■ poștă. Are o gură cit
J o șură !
Z — Auzi, soro I Să toarcă 
I ea vinerea ! ? Bătu-o-ar s-o 
j ba'.ă ! N-o să-i meargă bine.
Z maică. Aveți să vedeți 1—
I De dimineața pînă seara,
] a-are altă treabă:
i [ — S-arunce ea lunea gu-

i noiul din casă ! ? Cine-a mai 
pomenit ? D-aia e așa cum e, 
de-i e frică și de umbra ei I 

1 > Miercurea trecută a fost și 
mai și. Plecasem la moară 
și în drum o ajung din ur- 
mă

— Ptiu, ce-mi fu dat să
văd, n-aș mai vedea 1 Bine,
măiculiță, nu știi ce e azi ?

— Miercuri — i-am rete-
zat-o eu

— Miercuri, ai? Vai de
capul vostru 1 Ăștia tinerii 
ați uitat și ziiele. Azi e mier
curea strîmbă, bată-te, că nu 
știu cum să-ți mai zic. In- 
toarce-te acasă, măiculită, 
las-o naibii de moară, că 
n-au intrai zilele-.n sac.

Mi-am căutat de drum, fă
ră s-o iau în seamă. Ea, tip- 
tip, după mine. Trecînd pe 
lîngă fierărie îl văzui pe 
ginerele leiii Măria și mă o- 
prii o clipă să vorbim. Adu
sese omul calul la potcovit. 
Lelea Măria hop, lîngă noi : 
cum. tocmai azi la potcovit ? 
C.e. n-o mai fi zi ? Am mai 
rămas, să văd ce se întîm- 
plă Cînd să bată fierarul 
potcoava calului la ultimul 
picior, ea nu și nu ! Ce, wea 
să-i rămînă ginerele pocit ? 
Să-i plîngă toată ziua fata? 
$i s-a repezit să pună mina 
pe cleștele fierarului. Nu 
știu c»m a făcut atunci ca
lul, că numai ce-a repezit ni
țel piciorul în spate și-a dat-o 
pe lelea Măria de-a rosto
golul Eu, cu toate că lelița 
începuse să țipe de durere, 
mă pornii pe un rîs de nu 
mă mai puteam opri:

— Te poci pe dumneata, 
lele Mărie, repetam eu mereu 
printre hohote. Miercurea 
strîmbă! Uhu I Miercurea 
strîmbă ! Și dă-i eu cu rîsul și 
ea cu văicărelile, de s-au- 
zea în tot satul.

NICA OCTAVIAN

Ghicitori
Un balaur,
Solzi de aur,
Stă în munte priponit
Apă bind necontenit.
Și pe nări cum suflă para 
Luminează toată țara

(BicJiuaaojpiH)

Lunecuș,
Invîrtecuș,
In haine-și face culcuș.
Și se leagă, și se-nnoadă 
Chiar cu propri" sa coadă.

(|noy)

A * -------------

Intre chiaburi

— Auziși, Codită ? Au dat jos felinarele cu gaz din tot 
salul.

— Bravo I O să rămînă pe-ntunericl
— Ași 1 Trag fir electric, neică 1

u lacrimi în ochi și cu tre
mur în glas viu să mă 
plîng la tine. Sînt ne

dreptățit! Tot satul mă vorbește 
de răul Dacă mă îngrijesc, ca 
gestionar cinstit ce sînt, să nu 
ies niciodată lipsă la inventar, 
oamenii mă învinovățesc de 
furtișag Cică umflu prețurile, 
că vînd marmelada cu 6 
lei kg. în loc de 5,70 lei, fidea
ua tot cu 6 lei în loc de 5,40, iar 
pachetul de drojdie de bere cu 5 
lei în loc de 2,75. E adevărat că 
urc preturile, dar o fac spre fo
losul cumpărătorilor, scutindu-î 
de grija mărunțișului. Mai mult 
decît atît, ca să previn orice ne
mulțumire. lucrez „în compen
sație” : adică urcînd prețurile, 
scad în schimb din greutatea 
mărfurilor pe care le vînd. Bu
năoară, Aglaiei Mihai i-am dat 
numai 7 kg. de var în loc de 8, 
iar Măriei Damian 800 și ceva 
de grame de zahăr, în loc de 
un kilogram. O potrivesc eu 
și cu stofele: din 2 metri, 
Măriei Paraschiv i-am ciupit 
un fleac de 10 cm. Sînt 
numai cîteva exemple. Nă
dăjduiesc totuși, dragă Albi
no, că ai înțeles limpede cît de 
corect adaug eu într-o parte și 
scad dintr-alta, temîndu-mă să 
nu ies lipsă la inventar.

Ca să pricepi și mai bine cît 
de neînsemnate-s plîngerile 
cumpărătorilor, îți înfățișez ca
zul cu Elisabeta Irimia. După ce 
i-am vîndut 2 kg. de zahăr, s-a 

plîns că i-au ieșit cozonacii... 
verzi 1 Cică zahărul era ameste
cat cu vopsea. Și ce sînt eu de 
vină dacă am vărsat niște vop
sea în zahăr ? Femeia să-l fi fo
losit la vopsitul velințelor, nu 
la făcutul cozonacilor I

Alții se plîng că înfășor ali
mentele în hîrtia groasă și jila
vă a sacilor de sare și că în 
cooperativă e o murdărie de ne- 
descris. Ca să nu mai vadă toa
te astea, am născocit o metodă 
grozavă: încui ușa și-i servesc 
la geam, afară. Totuși, oamenii 
continuă să fie nemulțumiți și 
să mă ponegrească. Dar le-arăt 
eu lor 1 Pe Vasile Jora și pe A- 
xinte Alexandru i-am luat deu
năzi și la bătaie. Trebuie să fiu 
sever 1 Așa susține și tovarășul 
Nicolae Jora, președintele coo
perativei, pe care totdeauna îl 
servesc altfel decît pe ceilalți.

Semnez cu strîngere de inimă 
și cu neliniște

PARASCHIV D. IOAN 
gestionarul cooperativei din Sfi

lă geru, raionul Huși

NOTA REDACȚIEI:
Bineînțeles, scrisoarea nu-î a- 

parține tai Paraschiv D. loan. 
Lui îi aparțin numai faptele, 
care ne-au fost sezisate de co
respondentul voluntar CHIRI- 
LA AXINTE.

ovarâșul director al cămi
nului ce-are de spus ?

Marcu se ridică, stăpt- 
nindu-și emoția. Tuși de cîteva 
ori și începu :

— Da tovarăși 1 Just a spus 
tovarășul de la raion: „Munca 
culturală pe primul plan 1“ Just 
a observat tovarășul de la raion 
că la noi n-a prea mers munca, 
a mers scîrțîind, adică, s-o 
spunem deschis, tovarăși, n-a 
mers aproape de loc ! Just a se- 
zisat tovarășul de la raion că— 
cine nu muncește, nu greșește 
și... și noi am avut greșeli, to. 
varăși, ba aș putea spune că le 
mai avem, dar cu timpul și cu 
ajutorul tuturor, că de unul sin
gur, ori cine știe, e greu!— 
Avem un lacăt la cămin care, 
după cum just a băgat de sea
mă tovarășul de la raion, nu 
se descuie și... trebuie descuiat 1 
Da. tovarăși, trebuie descuiat 
dar de unul singur, cum știți, 
nu se poate I Eu am încercat— 
E greu I

Broboane de sudoare i se pre

LA RADIOSCOPIE
Unii medici de circumscripții obișnuiesc să pri
mească plocoane de la pacienfi.

— Asta e cazul cel mai serios de pe ziua de azi 1
(Desen de NICOLAESCU NIC.)

lingeau pe frunte. A vrut să 
mai spună ceva, dar s-a răz- 
gîndit: „Eu atîta am avut de 
spus".

Spre casă am mers împreună 
cu Marcu. Era tare îngîndurat.

— Ce-ai de zis, Marcule ? 
Simpatic băiat tovarășul de la 
raion ! — 'îi spun.

— Păi 1 Om serios, cu jude
cată dom’le La ăsta, vorba, 
fapta, sînt sfinte I

— Da, da... Cînd a ieșit, l-am 
auzit zicînd că directorul cămi
nului ar trebui schimbat

— Just I .. A ? Ce-ai zis ?
Mă schimbă ?

— Om serios, cu judecată, 
cum spuneai—

— Ce judecată domnule? Ha
bar n-are de nimic. Asta nu e 
just 1

O. N.

ÎNTÎMPLĂRILE LUI ILIE POZNAȘU (4)
Culae da, — boii, ba ! Text: M. VOINEA 

Desen : N. RADULESCU

Stan Șoric: — Măi, Culae, n-ai vrea, frate, 
Să-mi ari vreun pogon „în parte" ?

— Auzi, tu ? Vecinul Stan 
Vrea să-i ar și lui ăst an.

Lina: — Da. dar boii-s slabi, Culae.
N-or s-o ducă doar cu paie 1

Stan Șoric: — Ți-adusei nutreț, vecine.
Vezi, să-ngrași plăvanii bine 1
Cred c-ajunge să le dai
Trei boabe, pe zi... șl-un pai!

Culae: — Mai e vorbă? Dar, cum noi

■

Culae: — Eu... de, zic... Dar Lina... știi— 
Stai, să ntreb muierea-ntîi.

Nu-ndrăznim. dă tu la boi 1
Stan Șaric: — Văleu l. Mor! Ce mi au 

făcut!
Culae:-— Mai știi !... Te-or fi cunoscut !...
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