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Prietenia romino-sovietică e prăznultă în aceste zi
le pe toate plaiurile tării. Oamenii de la orașe și 
sate, milioane, îi închină gîndurile lor cele mai 

fierbinți și curate. Zilnic nenumărate fapte vin și măr
turisesc simplu și impresionant dragostea poporului nos
tru pentru prietenul său dintotdeauna, poporul sovietic.

„Hei Moscova, adînc pămînt Și ape
Pe hărți doar ne despart, căci Inima 
Te simte tot atîta de aproape..."

— spune un poet, exprimînd sentimentele întregului 
nostru popor.

Sînt mulți care au văzut Moscova, Uniunea Sovietică, 
care au cunoscut și i-au îndrăgit pe muncitorii, pe țăranii 
și savanții sovietici. Și toți, fără nici o excepție, s-au 
întors din ospețe cu sufletul plin de încîntare. Ei ne 
povestesc atit rit graiul o poate face, despre minunile 
văzute. Cei care nu pot face nici asta, călătoresc pe 
hartă. La școlile din comunele Macea, Horea, Frumu- 
șeni din raionul Arad, ca și în atîtea alte părți ale țării, 
școlarii au organizat „Călătorii pe harta U.R.S.S.". Ma
nifestări spontane, pornite din inimă, au întîmpinat 
pretutindeni pe membrii delegației sovietice care ne 
vizitează tara cu acest prilej. Ei au împărtășit cu dra
goste pretutindeni sfatul și experiența tor de oameni 
înaintați.

— Povestiți-ne despre curaj, voință, eroism — l-au 
rugat tinerii pe A. P. Maresiev și acesta le-a răspuns pe 
cit de simplu, pe atit de frumos:

— Nu așteptați împrejurări excepționale pentru 
eroism. însăși construcția socialismului este un lanț 
de fapte eroice.

Luna Prieteniei îmbogățește cu fiecare zi a ei șirul 
de fapte care dovedește dragostea pe care poporul 
nostru o nutrește poporului sovietic, interesul și 

rivna cu care învață din bogata lui experiență.
Biblioteca raională din Alba a înregistrat în timp 

scurt 50 de cititori noi și a distribuit peste 500 de cărți 
sovietice. 130 de cititori din Doma-Suceava au participat 
la o șezătoare literară muzicală. Domnlca Socoliuc, ță
rancă muncitoare, le-a povestit la urmă despre colhozu
rile ucrainene pe care le-a vizitat nu de mult.

La 5 grădințe de copii din Dorohoi au fost seri de 
basme populare ruse. Ele au însuflețit pe copii și nu e 
de mirare că a doua zi 15 echipe de pionieri au difuzat, 
la casele locuitorilor, cartea sovietică.

In școlile medii, elevii au organizat concursuri li
terare și de desene. Temele alese cuprind între
bările lor de viață, al căror răspuns îl dă expe

riența marelui popor prieten: „Prietenia dintre tineretul 
romîn și cel sovietic", „Eroul meu preferat din litera
tura sovietică" etc. Au fost ținute nenumărate conferințe 
despre „Relațiile romîno-ruse de-a lungul veacurilor, pre
cum și filme. „Am citit cartea „Mama" și totuși filmul 
mi-a dat noi emoții—mărturisea muncitorul Octav Poz- 
ner de la Centrala electrică din Botoșani. — Am trăit 
și am simțit alături de Pavea Vlasov" — spune el, nu- 
mindu-l familiar, arătind cit de aproape de inimă ii este 
eroul sov’et'c.

Distanțele nu pot fi stavilă în calea prieteniei. Chita
Adriana, o tînără fată din Moinești, poartă de un 
an corespondență cu Lila Suleimanova din Sa

markand (R.S.S. Uzbecă). De curind i-a scris: „Acum 
orașul nostru sărbătorește Luna prieteniei romîno-sovie- 
lice. Cei care au fost acolo ne povestesc despre voi". Nu 
știm încă ce i-a răspuns Lila la scrisoarea din care sînt 
spicuite aceste cuvinte. Știm însă că tot în acest timp 
în Uniunea Sovietică „Luna Prieteniei" se sărbătorește 
cu aceeași dragoste. La Moscova, Leningrad, Kiev, Nov
gorod-Volînski, Odesa, sau organizat spectacole artis
tice, conferințe, simpozioane, sute de intilniri ale mun
citorilor, oamenilor de cultură, studenților, elevilor și 
pionierilor, dorn'ci să afle tot mai multe lucruri despre 
viața și munca poporului nostru, despre bogățiile sale 
artistice și culturale. „Luna Prieteniei" prilejuiește și în 
acest an manifestarea caidă a dragostei și recunoștinței 
noastre față de marea Uniune Sovietică, cliberatoarea 
și prietena noastră de nedespărțit pe dramul construirii 
unei vieți noi.

I DE' N: E -: 
1 Printre membrii delegației sovietice so

site în țara’ noastră cu prilejul sărbătoririi 
Lunii prieteniei romîno-sovietice se numără 
și Ecaterina Kuzminicina Osipova, cunoscu
ta activistă pe tărsmul pedagogic și al în- 
vătămîntuluî. De treizeci de ani. E. K- Osi
pova depune o muncă neobosită pentru e-

L N I R E 
U & TA T!
ducarea tinerelor generații ale Tării Socia
lismului.

Fotografia noastră o înfățișează pe E. K 
Osipova stînd de vorbă la Muzeul de Artl 
Populară din Capitală cu țăranca munci 
toare Maria Maisi din comuna Certeza. ra 
ionul Negru Vodă, regiunea Baia Mare.
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El se și vede Harap Alb și știe, 
Cutreierînd cărările Moldovei, 
In care munți să afle apa vie.

Pe ulița-nnecată-n co'b și-n soare, 
Sub zidul parcă înălbit de-omături. 
llnde ciudat stau ațipind alături 
Un oțetar și un sa Ic im în floare.

S-a zugrăvit, în ochii Iui, nu zarea ; 
In zîmbetu-i flămînd e-n valuri marea 
Și buzele tăcute glas dau slovei.

Schiță în cărbune

pe niște m

Axente comuna

Focșani.

SCO!
^deFea* meî

Brănești. 
Eftimie*.

irjducție vreme 
îîului de fotbal

irțn {Cară șeful conta- f 
ain\pr»ducție vreme a

din
din' piesa ,,Moș

Cornel 
rolul principal

Stă un cri
Un puști
Și degetele lui tremurătoare
Dau, îiftr-o .carte. foile în lături..

VICTOR KERNBACH

Țaranul muncitor 
regiunea București. în

^c la o 'vreme', activul" cultural de J 
bază din Găești, dă dovadă că este a 
prezent orișiunde se pun la cale

Și planuri, Dac^.^Agevacoop-u! a 
i’°****" —■ —.a. v

putea fi 
zile în

(reprezentativa din Rîmnicu-Vîlcea. un 
legat af epsei de cultură e și el pe a- 
l<j s^șiuiea cu părerea; dacă la baza 

de recepție O.R.A.C.A. se pune la cale în
tocmirea unei vitrine care va adăposti o 
viitoare (!) gazetă de peretju.activu'. ca
sei de cultură free ce fac^și-și impune 
punctul de vedere; îrt.sfîrșit.Jlacă la sfa-

• Nu s-a împlinit anul de cînd™ 
(Stan Niculae, tînărul care îmi po
vestește întîmplarea e cam stinghe
rit)... primul instructor artistic care 
a venit la noi în Brănești, nu a fost 
primit de loc prietenește Pînă la urmă 
lucrurile s-au îndreptat. Și iata că 
astăzi avem echipă de teatru, echipă 
de dansuri țigănești, taraf și 10 
cercuri de citit. Asta nu e puțin, pen
tru că tot satul nostru are 150 de 
case.

Stan Nicolae e țăran întovărășit 
și unul dintre bunii artiștii amatori 
din Brănești. Bolnav fiind, el a trecut 
peste 
curs, 
titular 
cipal".
dache , ...... _ ___ ____
se evidențiază și ca responsabil al unui 
cerc de citit, și ca membru al înto
vărășirii). Artista amatoare Mina Stă- 
nescu activează împreună cu întrea
ga ei familie la cămin, seara, după 
ce termină munca pe tarlaua întovă
rășirilor.

După ce am cunoscut interpreții 
echipei de teatru din Pitească, mi-am

dat seama că neîncrederea cu care a 
fost intîmpinat primul instructor ar
tistic va fi tot mai mult copleșită de 
succesele artiștilor amatori de aici.

• Duminică, la faza intercomunală 
a concursului echipelor de teatru, 
desfășurată la Brănești, regiunea 
București, s-au întrecut patru echipe. 
S-au prezentat mai mult scenete (o 
singură echipă a interpretat o piesă). 
Repertoriul, în general, a fost cam 
învechit De pildă, în 1951 echipa de

și a venit laorice
mai ales că deținea 
din
Bun artist și 

(interpret foarte taientat,

piesa ..Referentul
”............ Stelian

con- 
rolul 
prin- 

lor-
care

însemnări despre 
o faza 

inter comunală

teatru din comuna Moara Domneas
că a jucat ,,Capra Zamfirei", cu care 
s-a prezentat și la recentul concurs. 
Cei cițiva membri ai G.A.C. Găneasa 
care activează in echipa căminului din 
Moara Domnească, nu se gîndesc că 
interpret! nd piese cu conținut nou, 
care vorbesc oamenilor despre viața

i'La o bibliotecă sătească 
fruntașă

Am poposit de curind la biblio- • 
teca din comuna Vama, regiu- 
jeeK nea Suceava, despre care auzi

sem multe cuvinte de laudă. Aici 
munca este bine organizată. Biblio
tecara Ștefania Lănescu și-a format 
un colectiv voluntar care ajută la di
fuzarea cărților, precum și la mobili
zarea tinerilor pentru concursul „Iu
biți cartea".

La cererea pionierilor, colectivul a 
inițiat concursul micilor povestitori 
de basme. Stat înscriși 34 de copii. Ce
lor mai buni li se vor da insigne cu 
inscripția „Cel mai bun povestitor de 
basme".

Feste șapte mii de volume numără 
această bibliotecă. Peste opt sute 
cititori vîrstnici au citit de la 1 
nuarie pînă la I septembrie 1956, 
teva mij de volume.

Prin cele nouă cercuri de 
funcționează în prezent, ca .

» inițierea unor concursuri de recenzii, • 
? colectivul bibliotecii a reușit să des- • 
• chidă și să formeze gustul pentru ci- • 
? tit la mulți țărani muncitori din co- • 
J mună. Să răsfoim cîteva fișe de ci- • 
ț titor. Pe fișa (" 
f Gheorghe Mihalache,
4 lui Rebreanu, întîlnim pe cele ale 
| lui Tolstoi și Sadoveanu. întîlnim 
j cărți privind viața plante'or și a 
| animatelor. Iată și fișa țărăncii Safta 
• Nuțu ; „Florile pămîntului" de Za- 
î harta Stancu, „Basme" de Ion Crean- 
ț gă, nuvelele lui Cehov și multe al- 
| tele.
| Oameni care pînă ieri erau anal- 
î fabeți, astăzi au ajuns nu numai să 
| citească. dar și să recenzeze cărți. 
T Astfel, Saffa Nuțu. țărancă munci- 
. toare în vîrstă de 50 de ani, a recen- 
t zat nuvelele lui Cehov, iar țăranca 
î Rahil a Popovici cartea 
|V. Em Galan — „Bărăgan*
| Pentru frumoasa e* activitate, bi- 
« blioteca sătească din comuna Vama 
I este fruntașă pe regiune.
} NICOLAE NASTA

s de
Aspect din țimpul

desfășurării concursului echipelor 
teatru din comuna Brănești).

pe de teatru din raionul
Una era echipa gazdelor, cealaltă ve
nise dintr-o comună vecină, din 
Ciușlea. Bătuseră drumul pînă la Pă
țești și doi recitatori din comuna 
Cîmpineanca. Așa că aveau ce să 
vadă locuitorii din comună în ziua 
aceea. S-au calificat pentru etapa ra
ională amîndouă echipele de teatru, 
precum și recitatorul Costache Spînu 
din Cîmpineanca.

Spectatorii plecaseră de mult de la 
cămin. Căruțașul îi îndemna pe cei 
din Ciușlea să se grăbească. Ceva îi 
mai ținea însă în loc. Voiau anume 
să știe cum lucraseră cu piesa cei 
din Pățești. Se încinsese un adevărat 
schimb de păreri. Vorbeau despre de
cor și despre regie, despre machiaj, 

. și interpretare. Mi s-a părut însă 
că, simplu și atrăgător, întreg acest 
schimb de păreri era cuprins în ur
mătorul fapt.

Vasilica Toia din Ciușlea, s-a adre
sat învățătoarei Virginia Năstase, 
care jucase rolul Savetei în spectaco
lul prezentat de echipa de teatru din 
Pățești:

— Tare reușită ai fost mata cînd 
ai piîns 
oamenii 
„Zestrea 
buia să
mers. Unii mai

învățătoarea 
zîmbește. Apoi, 
Vasilichii că nereușita
se datorește faptului că n-a încercat 
să adincească rolul, că n-a căutat să 
intre în pielea personajului...

Se strînseseră toți în jur și ascul
tau atenți.

Am înțeles atunci, odată mai mult, 
cit de mult contribuie concursurile la 
întărirea schimbului de experiență 
între echipele artistice. Și aceasta 
chiar de la început, chiar de la eta
pa intercomunală.

pe scenă.
din sală. Și eu 
Ilenuții" un rol 

plîng.

Se înduioșaseră 
am jucat în 
in 
că

care tre- 
nu mi-a

î$i

Da’ vezi 
și rîdeau.

Virginia 
începe să-i explice 

ei de atunci

Nâstase

de 
ia- • 
ci?

citit care* 
și prin •

țăranului muncitor • 
lingă scrierile 4

<

<

scriitorului •
♦

I
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și munca în gospodăria colectivă, 
pot hotărî consătenii să vină alături 
de ei?

LIANA MAXY

• Pe scena căminului cultural din 
Pățești, au jucat duminică două echi- ION ȘTEFAN

activul ca- a 
l-și impune d 

, ,Jacă la sfa-d 
iul popular se organizează un colectivi® 
pentru. sprijinirea și urmărirea desfășu- 
rării campaniei însămînțărBor de toamnă, p 
bineînțeles că activul cultural, prin di- 
rectorul casei de cultură,' Aurel Iordache, d 
trebuie să fie trecut pe lista celor care a!- ț 
cătuiesc colectivul |

In ce privește campania agricolă de A 
toamnă, directorul casei de cultură sa a 
legat solemn că va organiza în fiecare a 
marji și vineri o emisiune la statia de a 
radioficare despre mersul campaniei, a 
atîtea și atîtea conferințe cu caracter d 
agrozoo'ehnic, precum și lecții snecialecu d 

r copiii în școli despre însemnătatea ară- | 
J turiîor și însămînțăriior de toamnă (!?). t 
? Din fericire, comitetul executiv a! sfa- ț 
f tului popular raional, avînd în urma sa r 
1 experiența a!tor trei campanii agricole în ă 
? care casa de cultură strălucise doa" # 
a FPț— angajamente, a purces ’.a treabă / 
5 fără să se aștepte la prea mult din par- V 
a tea actfvului cultural. 4
d Așa s-a făcut că membrii gospodări ♦ 
p agricole colective „6 Martie" și-au term - J 

|| F O I L E T O N ^1 

f nat însămînțărHe de toamnă Ia 27 sen- ă 
J tembrie și au început, după ploile căzute d 
J la începutul lunii octombrie, să-și facă L 
J arăturile de toamnă... fără ajutorul ca-șm 
? sei de cultură. Ba chiar fără ca brigada d 
? artistică de agitație să prindă de veste, d 
J în gospodăria colectivă au mai fost pri-d 
? miji încă 6 membri. La statia de radio- d 
J ficare, (care transmite cînd și cînd, <a J 
? ore aiese după bunul plac al responsabi- d 
J lului stației, tovarășul Gheorghe Vasi- d 
J lescu, numai programul posturilor Bucu- f 
? rești), nu s-a pomenit nici un cuvin! d 
J despre țăranii muncitori Dumitru Marcu. d 
J Nicolaie Plopeanu, Nicoiaie Chitescu, care d 
J au ieșit de mult Ia arat și însămințat. Și

I
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nici despre Marin Filip, Radu Bădoi, 
Constantin Bădoi, care și-au făcut de pe 
acum p'.atforme de bălegar.

La urma-urmei, veți întreba, ce ’’ac sa- 
lariații casei de cultură din Găești? Di
rectorul, Aurel Iordache, are multă tra
gere de inimă, dar fiind și profesor la 
școala medie zootehnică, își petrece aici 
multe ceasuri din zi. Abia: termină eu 
zootehnia că trebuie să alerge la 
cursuri serale la care e lector

Șeful bibliotecar Picu Dumitrescu, jig 
nit probabil pentru că i-a fost luată func
ția de director al casei de cultură în care 
„activase" pînă nu de mult, și-a deschis 
cîteva sucursale ale bibliotecii la restau
rantele din Găești. unde poate fi găsit de 
regulă, mai „în formă" decît la bibliotecă. 
Emanoil Dumitrescu, instructor artistic, 
frate cu Picu Dumitrescu, și-a luat un 
„bine meritat" concediu și se odihnește

niște

Î pe undeva prin!.r-o stațiune climaterică. 
Iar ajutoarele bibliotecarului șef, Elena 

i wo ue -vi
J amîndouă

I..
șî Nicuiina Diaconu, și-au instalat o so
bă de teracotă în bibliotecă și s-au tras 

i ca pisicile la căldură.
Vorba ceea: muncești, nu muncești, 

salariul merge...
GH. FLORESCU

♦

AGITATORI DESTOINICI, REZULTATE BUNE'
|~n a doua săntă-mină a lunii oc

tombrie, potrivit punctajului 
întocmit de baza de recepțio- 

nare Segarcea, comuna cu același nu
me a fost declarată fruntașă pe raion 
ia predarea cotelor de porumb. Cen
tralizarea ulterioară a datelor privind 
mersul colectărilor în regiunea Craio
va a scos la iveală faptul că Segar
cea a îndeplinit planul la colectarea 
porumbului înaintea tuturor comunelor 
din această regiune.

Succesul comunei Segarcea se da
torește muncii 
dusă de la om 
ternic colectiv 
îrtdrumați de
P.M.R. și de comitetul executiv al sfa
tului popular comunal. Astfel, în urma 
unei ședințe lărgite a comitetului exe
cutiv, 71 de agitatori. împărtiti pe

atente și stăruitoare, 
la om, de către un pu- 
de agitatori și deputați 
organizația de bază

străzi șî circumscripții, au început să 
ducă o muncă politică susținută pep- 
tru recoltarea neîntîrziată a porumbu
lui și predarea la timp a cotelor.

Cu mult folos au muncit agitatori 
ca învățătorul Constantin St. Ionescu, 
deputat, Nicolae Mirut și Constantin 
Colciu, țărani mijlocași, membri ai. în
tovărășirii agricole. Silvia Brăiculea- 
nu și Constantin Dobrescu, colectiviști, 
Constantin Berea, secretarul sfatului 
popular și alții. Pentru mobilizarea oa
menilor. a fost folosită Pe scară largă 
și agitația vizuală. Au fost făcute pa
nouri și grafice vii, atrăgătoare, rea
lizate cu gust, pentru popularizarea 
fruntașilor în producție, a circumscrip
țiilor șj agitatorilor fruntași. Gazeta q 
de stradă a susținut și ea *cafiwa^ia 
de recoltare si de colectărtr'cu artfcrrfe 
grăitoare, eficiente. De pildă, un arti-

col semnat de Gheorghe M. Dită, se
cretarul comitetului U.T.M. pomunal, 
sublinia fapta de laudă a comuniști
lor Ion Dobre. Gică Oprea și Virgil 
Bufu, care au predat statului înainte _ 
de termen toate cotele de grîu și po- * 
rumb, de carne și lapte etc. Articolul 
critica, totodată, pe codașii la colec
tare, ca Nipolae Mițrut ,și fon Gongu.

Segarcea și-a îndeplinit planul la 
colectarea porumbului în numai 1(L 
zile și a întrunit un punctai satiJfc, 
făcător și la predarea cotelor de grît^^ 
Procentul de 102 la sută. ' consemnat 
în scriptele bazei !de recepționare Se
garcea înainte de 15 octombrie, 
p'

dată 
ă la care trebuia predată întrea- 

ă de porumb, face cinste comu- 
areea, fruntașă Pe regiunea

N. CULCEA



In articolul 6 al Statutului-model al cooperativei agricole de 
producție se arată că :

<•
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0
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Să cunoaștem Stafutul-model

al cooperativei agricole de producfie

„Adunarea generală stabilește o contribuție obligatorie în 
mărime de 300—1.000 lei pentru fiecare hectar de pămînt 
adu* în cooperativă* avînd în vedere valoarea mijlocie 
triverrfarultft viu și rtfl . _ _____ ... ....
din satul respectiv.

Inventarul viu și mort adus in cooperativă de cooperatori 
și membrii familiilor lor, se evaluiază de către o comisie de 
5-7 membri cooperatori, aleasă de adunarea generală și doi 
delegați din partea sfatului popular raional. Evaluarea se 
va face în prezența cooperatorului căruia i se evaluiază bu
nurile aduse în cooperativă...

Din valoarea inventarului viu și mort adus de coopera
tori, se scade contribuția obligatorie pentru fiecare hectar de 
pămînt adus în cooperativă, iar diferența în plus se achită 
de către cooperativă, cooperatorului în termen de cel mult 
6 ani.

In cazul cînd valoarea inventarului viu și mort nu aco
peră contribuția obligatorie stabilită pentru suprafața cu 
care a intrat în cooperativă, cooperatorul va achita diferența 
in bani sau în natură, în termen de 3-5 ani.

Valoarea contribuției obligatorie la hectar, se consideră 
parte socială*.

După cum reiese clar din 
statutul-model, sumele de 
bani pe care le subscriu 

membrii drept contribuție obli
gatorie au rostul de a înlesni 

^cooperativei să-și completeze 
inventarul de muncă, săși facă 
construcțiile de care are nevoie 
și să pună totodată bazele unor 

• oi ramuri de producție aducă- 
rare de mari venituri. O ase

menea ramură de producție este 
de pildă, creșterea animalelor.
Punînd această temelie, coope
rativa va fi în stare să asigure 

^"membrilor săi venituri în bani
și în natură, adică sa și atingă 
scopul pentru care a fost alcăr 
(uită.

Subscriind această sumă bă
nească. cooperatorii devin mult 
mai interesa^ ia îngrijirea, a- 
părarea și dezvoltarea avutului 
obștesc Dealtfel, contribuția o- 
bligatorie subscrisă rămîne — 
așa cum prevede statutul-mo
del — parte socială a coopera
torului respectiv.

Iată, de pildă, cum este apli
cat articolul 6 al statutului-mo- 
del de către cooperatorii din sa
tul Cîrna, regiunea Craiova. In 
cooperativa agricolă de produc
ție „Cîmpia Dunării" din acest 
sat, contribuția obligatorie s-a 
stabilit la suma de 600 lei pen
tru fiecare hectar Cooperatorul 
Mihai Dumitru a adus în coo
perativă un hectar de pămînt, ca 
urmare trebuie să aducă și o

avi nd în vedere valoarea mijlocie, a brie^—1
i6r{ ce'rfevine li un hectar de pămînt „

contribuție obligatorie de 600 
lei. Pe lingă pămînt însă, Mihai 
Dumitru a mai adus doi cai, o 
căruță și un plug, inventar eva
luat de comisie la suma de 
6.200 lei După ce i se va opri 
contribuția obligatorie de 600 
lei, cooperatorul Mihai Dumitru 
va primi de la cooperativă. în- 
tr-un timp de 6 ani, restul su
mei de 5 600 lei

In schimb, cooperatorul Tă- 
nase Roman, n-a adus în coope
rativă decît 2,25 ha. pămînt. 
Contribuția sa obligatorie se ri
dică la 1.350 lei Deoarece n-a 
adus inventar viu sau mort, 
cooperatorul Tănase Roman va 
trebui să achite această sumă 
de bani in timp de 3-5 ani. El 
o va achita fie în bani, fie în 
naturS. in aceeași situație sînt 
și cooperatorii care au adus in 
cooperativă inventar cu o va 
loare mai mică decît contribuția 
la hectar.

Și acum cîteva cuvinte despre 
felul cum au stabilit cooperato
rii din Cîrna suma ce trebuie 
dată drept contribute obligato
rie. Cu ajutorul sfatului popular 
comunal, comisia aleasă a fă
cut o evaluare aproximativă a 
animalelor de muncă și a unel
telor din satul lor. Valoarea au 
împărțit-o la numărul hectare
lor de teren din sat și suma ob
ținută din acest calcul a servit 
ca punct de orientare la fixarea 
contribuției obligatorii.

In timp ce brigada nr. 12 de la SM.T. „1 Mai“ Brăila lucrează de zor 
în comuna Valea Cînepii. brigada n r. 8 de la același S.M.T, în aceeași 
comună, lucrează cu o încetineală ne permisă. Astfel. în mai bine deo lună 
de zile cele 4 tractoare n-au arat decît 40 de hectare

Au semănat 
grîul la timp

Colectiviștii din Valea Sea
că hotărîseră în adunarea gene
rală să însămînțeze grîul în 
porumbiște Porumbul nu era 
încă bun de cules. Din aceas
tă cauză perioada optimă de 
însă:

ascultare
Au 

unii

însănuniare prevăzută pentru 
șcestș focuri, a între 7 septum-1 
briei—octoilUrîe, ‘ amenința 
să fie depășită. Inginera Elena 
Mita, agronomul gospodăriei, 
îi îndemnă ca îndată să iasă la 
culesul porumbului, să taie co
cenii cu știuleți cu tot, să-i 
aducă în gospodărie și să-i pu
nă la soare

Oamenii au dat 
sfatului dat de ingineră-, 
muncit ziua și noaptea; 
tăiau cocenii, alții îi cărau în 
gospodărie. In urma lor. în po- 
rumbiștea proaspăt curățată, 
pășeau tractoarele de la S.M.T. 
Valul Traian răsturnînd braz
dă după brazdă. Așa au reușit 
colectiviștii din satul Valea 
Seacă, regiunea Constanța, ca și 
în această toamnă să însămîn- 
țeze grîul la vreme și-n teren 
bun.

Expoziția colectivei

Vin nu 
ci și ță- 
gospodă-

Deși e duminică, spre se
diul gospodăriei agri
cole colective din co

muna Ceamurlia de Jos, ra
ionul Istria, se îndreaptă 
multă lume. Vin oamenii să 
viziteze expoziția 
numai colectiviști, 
răni muncitori cu 
rie individuală.

Intră în ogradă, 
în clădirea din mijloc. Aci, 
într-o sală mare, sînt înfă
țișate mostre grăitoare din 
recolta de anul acesta a 
colectiviștilor, în compara
ție cu cea a țăranilor mun
citori cu gospodărie indivi
duală. Deosebirea îți sare 
în ochi Iată, bunăoară, colo, 
de-a lungul peretelui din
stînga, mostre din grîul co
lectivei. Pe etichetă 
scris: „Soiul A 
coltă : 2.155 kg. la 
Și bobu-î curat ca 
Lîngă grîui acesta 
găsesc mostre 
grîul „individualilor", 
coltă : 1 180 kg. la ha.

— Nu e tot același

iar apoi

stă
15 Re- 

hectar" 
aurul, 

însă 
Și

se 
din 
Re-

fel

Ha 
casei

de pămînt? Se miră cineva 
din grupul celor aplecați a- 
supra semințelor. De Ce la 
ei 2.155 kg. și la noi numai 
1.180?

Colectivistul Traian 
giescu. responsabilul
culturale a gospodăriei, 
care face pe ghidul expozi
ției, intervine atunci în dis
cuție

— Pentru că la colectivă 
s-a pus grîul în arătură a- 
dîncă. pe pămînt îngrășat 
cu bălegar, pentru că astă 
iarnă am pus parazăpezi 
pentru oprirea zăpezii pe o- 
gor. pentru că am plivit bu
ruienile din cultură la timp, 
într-un cuvînt, pentru că 
am muncit după regulile 
agrotehnice

— Și cînd te gîndești că 
eu am crezut că toate astea 
sînt niște fleacuri, acolo 1 — 
rosti cu părere de rău cel 
ce se mirase de grîul gos
podăriei...

Oamenii cercetează mai 
departe mostrele de secară, 
de orz, ovăz, in, coreandru 
și alte produse. La toate, 
comparația arată că tot 
gospodăria colectivă a do- 
bîndii recoltele cele mai bo
gate. Discuții vii Se prind

La gospodăria agricolă de stat din Secueni, regiunea Oradea, 
recoltatul rădăcinoaselor este pe sfîrșite. O dată cu recoltarea se 
desfășoară din plin și insilozarea.

Fotografia ne înfățișează pe tovarășele Margareta Bojter Ș' 
Irina Szakacs însilozînd morcovi și alte leguminoase pentru 
iarnă.
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și în jurul exponatelor de 
porumb, îndeosebi în fața 
unor știuleți frumoși și gal- 
beni-aurii. ’ în dreptul că
rora stă scris; „Porumb rs- 
mînesc de Studina. Semănat 
în cuiburi așezate în pătrat. 
Recoltă : 1.650 kg. la ha“.

— Ce mai poți zice, vere? 
Cu toată seceta din vara 
asta uite ce recoltă frumoa
să a obținut gospodăria co
lectivă.

Ceasuri întregi s-au tot 
plimbai vizitatorii prin drep
tul rafturilor și măsuțelor 
cu mostre, discutînd și co- 
mentînd într-una. Că au 
învățat multe lucruri folosi
toare din vizitarea expozi
ției se mai poate vedea și 
din însemnările pe care 
unii d.ntre ei le-au făcut în 
caietul de impresii al expo
ziției. Iată, de pildă, ce a 
notat țăranul muncitor cu 
gospodărie individuală, Mi
hai Tudor: „De multă vre
me mă frămîntă gîndul 
fac pasul cel mare. Iată 
m-am hotărît: în toamna 
ceasta voi face cerere 
înscriere în colectivă-"
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MELCUL: în sfîrșit, am găsit
și eu cu cine să mă întrec 1

( Desen de Nic, Nicolaescu)

de KISS JENO
poet maghiar din R.P.R.

Vezi, tot mai pale zilele se scurg, 
în ochii lor e toamnă spre amurg. 
Ce azi e verde miine va păli 
Și streașină va plînge, zi de zi.
Da, toamna a sosit din nou la noi. 
Porumbul te așteaptă strîns în foi. 
Fasolea-i coaptă, morcovul destul — 
Te-ndeamnă, deci, și du-le în pătui!
Te-ai străduit ca vara să dea rod, 
Să ai belșug în coș, hambar și pod. 
Victorios, privește spre tăpșan, 
Căci toamna e izbinda unui an.
Sfîrșită-i lupta și începe iar, 
Purtată de unealtă și plugar. 
Aruncă-n brazda nouă altă pline I 
Sădește astăzi ziua cea de miine I

în romînește de TEODOR PICA



Exemplul colectiviștilor din Batâr se extinde în toată

Me;nbrii gospodăriei agricole cole dive „llie Pintilie" se înscriu să 
vîndă din produsele lor pentru achiziții.

Dind pentru achiziții, 
mă ajut pe mine însumi

i'

Gospodăria agricolă colectivă 
din Ghimbav, regiunea Sta
lin, este alcătuită din 135 de 

familii care lucrează o suprafață 
arabilă de 434 ha. Pe ogoarele lor 
griul si cartoful crește frumos și 
dă rod bogat. De aceea în anul a- 
cesta cele mai mari suprafețe au 
fost însămințate cu grîu și cartofi. 
Griul a fost recoltat de mult, dar 
cartofii, așa cum le este prielnic, au 
fost lăsați pentru lunile de toamnă, 
și cum timpul este frumos, strin- 
gerea lor se face acum într un 
ritm rapid In cîteva zile, peste 120 
de vagoane de cartofi vor 
beciurile si gropile pregătite 
însilozare.

Colectiviștii sînt mulțumiți
Iul în care decurge munca lor or
ganizată. dar si de cantitatea de 
cartofi recoltată. De pe fiecare hec
tar de pămînt însămînțat cu car
tofi ei au strîns între 13 și 15.000 
kg. Este un rod destul de bun. iar 
dacă faci socoteala că țăranii cu 
gospodării individuale au scos abia 
8—10.000 kg. pe hectar. îti dai sea
ma că diferența aceasta de canti
tate este rezultatul metodelor agro
tehnice înaintate și a muncii orga
nizate pe care o depun colectiviștii.

umple 
pentru

de fe-

3

— Tovarășă socotitoare, spune 
Ion Sincan. aș vrea să predau din 
drepturile mele, pentru achiziții, 
vreo 2—3.000 kg. de cartofi. Știu 
că dînd statului un aiutor mă ajut 
și pe mine.

Ioq Zegrean și Ion Chelner vor 
și ei cartofi pe care să-i predea la 
achiziție. Cînd se va termina re
coltatul desigur că cea mai mare 
parte a colectiviștilor vor proceda 
la fel. Recolta este bogată, iar can
titățile ce le au de primit depășesc 
cu mult nevoile familiilor lor.

In comuna Ghimbav nici țăranii 
cu gospodării individuale nu s-au 
lăsat mai prejos. Datorită faptului 
că au înțeles rolul achizițiilor, ei 
au dat centrului de achiziții local 
a cantitate de 16.000 kg. grîu și 
83.000 kg. de cartofi. In fruntea lor 
se situează sătenii Munteanu Fră- 
tilă și David Ion care au contribuit 
la totalul de mai sus cu însemna
te cantități de grîu șț cartofi.

M. POP

Prin

Insă nu.numai cantitatea realizată 
îi bucură, ci și calitatea cartofilor 
recoltați. Aici, ne tarlalele G.A.C 
„Ilie Pintilie" s-a semănat un sin
gur soi de cartof, iar acesta este 
de o calitate superioară.

U rmînd exemplul celor din co
muna Batăr, regiunea Ora
dea. spune tovarășa Vilma

Barbu, socotitoarea G.A.C. „Ilie 
Pintilie", am predat la colectare 

-■ 180.000 kg. de cartofi buni si fru- 
= moși, iar pentru achiziții am dat 
; pînă acum 32.000 kg. de cartofi si 
■■ 10.000 kg de grîu.

In timp ce vorbim, pe ușa biroului 
gospodăriei agricole colective din 
Ghimbav intră cîțiva colectiviști. 

| Ei au venit cu carele încărcate cu 
- cartofi recoltați de pe tarlale.
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De aici a pornit 
chemarea

Cînd tovarășul Gheorghe 
Goina. președintele gos
podăriei colective din 

Sîntana a î.ifățișat adunării 
generale a gospodăriei chema
rea celor din Batăr, el a pre
zentat și propunerea de a vin
de statului 12 vagoane de po
rumb și 2 vagoane și jumăta
te de griu „Cine este pentru?" 
a întrebat președintele. Din 
sală s-au ridicat în semn de 
aprobare sute de mîini. „Dăm 
cu dragă inimă statului — a 
zis lăutan Teodor. —, Dăm cu 
dragă inimă pentru că lui îi 
datorăm bunăstarea noastră de 
azi.“ Mulți alți colectiviști au 
arătat apoi în cuvîntul lor dra
gostea cu care înțeleg să răs
pundă chemării celor din Ba
tăr.

A doua zi de la apariția che
mării celor din Batăr, în ziarele
locale au și inceput să apară 
răspunsurile; gospodăria co
lectivă din Roșiori s-a angajat 
să vîndă statului 3 vagoane de 
porumb; cea din Borș 5 vagoa
ne de porumb; cea din Sălard 
4 vagoane de porumb; cea din 
Siman 4 vagoane și jumătate. 
După cum se vede, unitatea de 
măsură folosită de cele mai mul-•-
te gospodării colective in vînza- 
rea de produse către stat a de
venit vagonul. Tot de această 
unitate de măsură va trebui să 
ne folosim și în prezentarea unei 
situații provizorii pe regiune. 
In jurul datei de 17 octombrie 
cantitatea de cereale vîndută 
statului de gospodăriile colecti
ve din regiunea Oradea atin
gea numai la porumb cifra de 
aproape 80 vagoane. La aces
tea trebuie adăugate cele 8—9 
vagoane de floarea-soarelui, 
cîteva vagoane de griu și a- 
proape 10 vagoane (porumb, 
grîu, floarea-soarelui), vîndute

Tovarășul Axinte Gheorghe. 
împuternicitul cu colectările din 
Rediu-Tătar, regiunea lași, nu 
știe nimic despre situația co
lectărilor în comună.
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de colectiviști din surplusurile 
lor

Alături de fapta patriotică a 
colectiviștilor se înscrie și cea 
a țăranilor muncitori întovără
șiți. La chemarea întovărăși
rii agricole din Cheresig care 
s-a angajat să vîndă statului 
30.000 kg de porumb, au venit 
numeroase răspunsuri. Intovă- 
rășifii din Arpășel au luat ho- 
tărirea să vîndă statului 10.000 
kg., cei din satul Tăut 7.000 kg. 
Și acjiunea continuă.

Mîndrie patriotică

Pe drumurile satelor oră- 
dene întîlnești mereu și
ruri de căruțe vîrfuite cu 

roade. Multe din ele poposesc 
în ogrăzile oamenilor. Altele 
împodobite ca de sărbătoare, 
se îndreaptă spre bazele de re- 
ceptionare. Gospodari de frun
te, țăranii muncitori din re-

rnuncitor a fost 
din vreme asup 
timpului și bazei 
re unde urma să 
tele. In unele loi 
cătorilor li s-a i 
rea cartofilor 
direct din lan. A 
zate și baze de 
volante.

La obținerea 
tate. o contribuții 
adus-o munca pol 
La căminele cultr 
cumscripții elector 
consfătuiri cu pri 
gricoli. Gazeta cel 
satul Birtin a îgf 
regularitate pe ci 
situația fruntașilo 
la colectări. 
deplinit de mil^ 
lectări. Și după 
nu este singurul i 
Oradea face parte

giunea Oradea răspund cu 
cinste înaltei datorii patriotice 
de a-și preda cotele către stat. 
Se numără de-acum cu zecile 
satele care și-au îndeplinit în 
întregime planul de predare a 
cotelor. Raionul Beiuș face fală 
nu numai regiunii Oradea. El 
deține diploma de onoare, ca 
al doilea raion pe țară la în
deplinirea pianului la colectări.

Colectarea culturilor de toam
nă ridică probleme deosebite. 
Acum se cer mai bine chibzui
te unele măsuri ale organelor 
de colectare. Fiecare țăran

nile fruntașe pe 
privește realizarea 
colectări la cultur 
nă.

¥
Toamna a fost 

gospodarii ogoarel 
Dărnicia n-a venit 
știu prea bine luc 
relor. Dragostea ci 
îndeplinesc îndat< 
stat este înalta pr< 
re o dau puterii n 
lare. Faptele lor s 
cetățeni patrioți.

A, V)

Cu toate că tovarășul Tudorache Alexandr 

recepție Hîrlău, nu se achită conștiincios de 

burile Ia această bază merg bine, datorită c<

— Noroc cu oamenii ăștia, că altfel aș fi picat de



Maria Nistor, «plicind metode de colectare direct pe ogor.

Inițiativa unei colectoare
Pe tovarășa Maria Nistor, 

împuternicita cu colectările 
din comuna Ghimbav, regiu

nea Stalin, n-am găsit-o în sat, ci 
departe. în mijlocul cîmoului. Ayes 
sub braț o servietă și în mină tinea 
un carnet și un creion. Ne-am a- 
propiat de ea și nu ne-a trebuit 
mult timp ca să fim lămuriți des
pre rostul ei. acolo, in mijlocul ță
ranilor cu gospodării individuale. 
Tocmai vorbea cu săteanul Iacob 
Ion. care încărca în căruță dintr-o 
grămadă de cartofi dezgropati de 
curînd.

— Eu așa am făcut întotdeauna, 
tovarășă Nistor. Intîi mi-am dus 
recolta acasă și apoi Ia colectare. 
Nu uit eu datoria pe care o am !

— Nu zic eu că dumneata nu-fî 
faci datoria, dar să stăm puțin și 
să socotim, așa cum fac oamenii 
cu cap. Va să zică dumneata, to
varășe Iacob. dezgropj cartofii. îi 
încarci în căruță, apoi îi duci aca
să. Apoi, după ce ai strîns toată 
recoltai îi încarci din nou si-i duci 
la baza de colectare. Oare în felul 
acesta nu faci de două ori o muncă’ 
pe care o poți face numai o dată ?

Ion Iacob s-a uitat nedumerit la 
împuternicita cu colectările:

— Si cum zici dumneata să fac?
— Foarte simplu. In loc să-i 

duci acasă si-apoi iar să-i încarci.

treci întîî pe la bază și îtf lași cota. 
E mult mai ușor, nu?

Cu soarele în fată, se apropie de 
grupul nostru un alt sătean. Maria 
Nistor zîmbește.

— Uite-1 pe tovarășul Marcu. 
Spune tovarășe Marcu. nu fi-a fo6t 
mai lesne să faci cum te-am po
vățuit eu ?

— Da. aSa este. Noroc cu dum
neata. altfel făceam două munci. 
De-acum înainte așa am să fac. De 
la ogor plec cu cota la colectare: 
parcă te simți mai bine cînd știi 
că ti-ai făcut datoria de la bun în
ceput!

Ion Iacob și-a umplut căruța și 
a plecat către bază. Maria Nistor, 
pe care o însoțim, se îndreaptă că
tre lotul altui gospodar individual.

— Vedeți, ne spune ea bucuroa
să. procedînd astfel și țăranii sfat 
mulțumiți, dar si eu îmi îndeplinesc 
sarcina colectărilor. In trei zile am 
reușit să colectez 6 vagoane de 
cartofi ceea ce înseamnă mai bine 
de 80 la sută din întregul plan. ceefl 
ce în alte condiții ar fi fost mai 
greu.

Zîmbetul de pe buzele tovarășei 
Maria Nistor te face să înțelegi cît 
este de mulțumită de munca pe 
care o duce și de roadele el.

Nu mă ra
In amurgul acesta liniștit de 

toamnă. în fata sfatului popu
lar se opri o căruță. Vizitiul 

— un om înalt, vînjos, puțin adus 'de 
spate, sărind de pe capră. înșfacă în 
spinare un sac plin și greu.

— Stai nea Marine să-fi ajutăm și 
noi. c-o să te beteiești. — zise unul 
din pilcul de oameni adunați în 
porții.

Recunoscîndu-i glasul celui ce 
bise. fără să se poată uita din pricina 
sacului care-1 încovoiase, 
se oțărî:

— Mai bine 
te-ai ajuta pe ti
ne singur mă Li- 
sandre, și-ai fi și 
tu în rînd cu oa
menii. Nu mi pur
ta tu mie grijă. 
Oi - 
nițel 
ani. 
tin 
ridicături. 
ani am eu, atitea 
kilograme are și 
sacul. Așa că : a- 
nul și kilogra
mul. Sîntem chit... 
u' Ultimele vorbe 
îe-a rostit intrînd 
Pe ușa sfatului. 
Colectorul Gheor- 
ghe Venus îi ieși 
în întîmpinare. a- 
jutîndu-1 să pună 
sacul jos.

— Da’ ce te-a apucat, nea Marine? 
Parcă ne-nvoisem să trec eu miine să 
ne socotim.

— Pînă mîine-i mult. Gheorghită I 
De ce să lăsăm noi treaba pe mîine, 
dacă putem s-o facem azi? Nu mă rab
dă inima să mă știu dator — zise nea 
Marin. — Dacă vrei, poți să mal cînj 
tărești o dată sacul, dar să știi că 
eu am măsura mea și nu te-am înșe- 
luat cu-o boabă. Doar n-o să ne furăm 
noi căciula...

Colectorul scoase un teanc de hîrtii. 
înmuie în gură un creion chimic, trase 
o linie groasă pe o hîrtie si sub nu
mele de Marin Stoian scrise cu litere 
mari, drepte: ACHITAT.

— De ce t-ai dojenit pe omul care 
a vrut să-ti ajute să cari sacul? l-am 
întrebat.

fi trecut eu 
de 60 de 

da' tot mă 
picioarele la 

Qti

rata

vor-

bdă inima 1
•i

— Pe cine, 
pe Alexandru .. . . 
ta, sînt unii oameni cam îndărătnici. 
Asta, numai cînd e vorba de dat. Că ' 
de luat,..nu-i întrece nici dracu. Cînd 
statul îi face cite o înlesnire sau îl 
ajută cu cîte ceva, e omul cel mai bun 
din lume Dar cînd tot statul vine 
să-șj ceară dreptul lui. apoi Lisandru 
nostru ’vorba ceea; n-aude, n-a vede... 
In loc să'-și dea cota la timp, l-au 
împins păcatele să se ducă să-și vîn-* 
dă floarea-soarelui 
iure pe toti sfinții

pe Lisa-idru? — adică 
Nica? — Vezi dumnea-

și după aia să se 
că nu mai are nici 

de leac, 
să mal 
cote. Păi. judecă 
si dumneata: 
treabă-i asta ?

Văzîndu-mă că 
vreau să-l 
ceva, nea 
mă opri:

— Știu, 
vrei să-m 
Că de ce 
mestec eu 
ta ? Intîi 
sînt o tîră 
putat si în al doi
lea rînd zău că 
nu mă rabdă ini
ma să tac.

Ml-a părut rău 
că n-am putut să 
stau cu dînsul 
mai mult de vor
bă. Se grăbea să 
plece cu preșe

dintele și cu tehnicianul agronom prin 
sat. Așa fac ei în fiecare seară.

— Trebuie să mergem să-i 
zgîndărim nițel pe oameni. — îmi 
la plecare nea Marin. — Unul 
n-are sămîntă. dar nici nu s-a 
pînă acum la baza de recepție 
schimbe, altul cică mai așteaptă

Marin

necum 
dea la

întreb 
Marin

mai 
zise 
cică 
dus 
s-o 

„__ __ ____  __  ________ că
n-a tăiat cocenii... Ce să i faci, neca* 
zuril Pînă la urmă trebuie s-o scoatem 
noi la cap. Si asta, cît mai curînd, 
pînă nu se strică vremea. Si-apoi. nu 
vrem să ne lăsăm nici noi mai pre
jos ca alte comune. Ce? Dacă eu îmi 
isprăvii părticica mea. pot să stau cu 
mîinile-n sîn cînd văd pe unii că bat 
pasul pe loc? Nu pot. Nu mă rabdă 
inima și pace bună 1...

PETRE POPA '

I
«

1ț

Direcfia S.M.T. Holboca, regiunea lași, nu se îngrijește să
■ » 
trimită tnîncare tractoriștilor plecați în brigăzi pe cîmp.

Deși au arat cu tractoarele, 
intovărășitii din satul Voro- 
vești, regiunea lași, au însă- 
mîntat griul cu mîna.

— Tractoarele ne-au distrus culcu
șurile, dar noroc cu întovărășitii că 
ne dau de m ncare Directorul: — De unde să le trimitem și ăstora atîta mîncare ?

Secretarul sfatului popular al 
comunei Uricani, regiunea lași, 
Călcîi Vitalie. a raportat că 
procentul la colectări pe comu
nă este de 75 la sută, cînd în 
realitate era abia 15 la sută.

! — Dacă mai învîrt de cîteva orî 
scot sută 1a sută 1

(Desene de V. VASIL1U) .’



PEȘTERILOR
rORMAREA

r ...scoarța cerebrală care 
acoperă ca o manta întrea
ga suprafață > creierului

I
i

este compusă din 14 miliar- f 
de de celule nervoase ? J

...este necesar ca omul să 
consume zilnic cel puțin 
gr. de fructe, ceea 
seamnă aproximativ 
de fructe p» an?

..-pentru a ajunge 
rius, una din 
mai apropiate 
unui tren, cu viteza de I 
km pe oră l-ar trebui 
milioane de ani ?

Cel mai lung 
canal din lume...

...este „Marele 
nez" supranumit 
viul pentru transportul re-

canal chi- 
și „Flu-

1? 0 
i

coltei". Acest canal care a- jț
re o lungime de peste 1.700 A 
km., a fost construit din Q 
necesitatea legăturilor de 2 
transport dintre provinciile X 
din nordul $i cele din sudul A 
Chinei. „Marele canal chi- y 
nez" traversează patru pro- \ 

< vincii, unind Pekinul (China A 
de nord) cu China de mij- A 
loc și are o deosebită im- 7 
portantă economică. xj

Construcția canalului a x 
început cu multă vreme în J 
urmă și anume intre 
495 și 473 înaintea

anii 7 
erei 2 

Î noastre. Parte din construe- ă
ți a lui a fost dată în foto- V 
sință ți, în decursul multor \ 
secole, ..Marele canal chi- A 
nez" a constituit tma din ar- 5 

Iterele de bază ale transpor- v
tului fluvial din China. A- 3 
poi, construcția lui a fost v 
întreruptă, părăsită și sub x 
regimul reacționar gominda- J 
nist n-a mai fost folosit de Ă 
toc. Numai după plodama- v 
re» W P. Chineze, în 1949. J 
această uriașă construcție a A 
fost restaurată în întregi
me. Canalul a fost adîncit 
pe toată lungimea sa, de
venind astfel navigabil. Pe 
lingă lucrările de restau
rare s-au construit ecluze 
noi ți alte numeroase con

ic stnrcții tehnice. In prezent, 
lărgimea medie atinge 100- 

q 300 metri, iar adîncimea lui
8— lo metri. „Marele canat 

x chinez" contribuie azi din 
a plin fa înflorirea Chinei 
A populare.

și stalagmitice. Dreapta: ghețarul 
reducerea sa la o suprafață 
plană, asemenea oglinzii ocea
nice. Din prima serie de 
tori fac parte: cutările 
mișcările orogene care 
naștere munților, materia

de la Scărișoara (stalagmite), 
țiu nea de 
retor Astfel 
caicaroase sînt mereu 
datorită circulației 
bioxid de carbon și 
formă cu timpul în 
coridoare subterane, 
care nu sînt altceva 
teriie.

Dacă apa cu bicarbonat de 
calciu pierde bioxidul de carbon 
în momentul în care pătrunde 
în peșteră calciul se depune, 
iar pe tavan apar mici țurțuri 
care se măresc necontenit, for- 
mînd așa numitele stalactite. Pe 
podeaua peșterii, picăturile de 
apă ce alunecă din stalactite 
depun o foarte mică cantitate 
de calcrt, care cu tnnpul crește, 
de jos fn sus și formează sta
lagmitele. Uneori stalactitele și 
stalagmitele se unesc și for
mează niște coloane de feluri
te forme, care par sculptate de 
cei maf dibaci sculptori.

Peșterile se formează nu nu
mai îw rocile caicaroase. ci în 
toate rocile care se dizolvă, 
cum ar fi. de pildă, sarea sau 
ghipsul.

dizolvare a calca- 
golurile rocilor 

mărite 
apei cu 
se trans- 
adevărate 

ramificate, 
decît peș-

formațiuni stalactitice

Natura prilejuiește omului 
minunate și numeroase 
atracții. îi incintă privi

rea prin frumusețile ei, prin 
curiozitățile ei. Printre aceste 
atracții ale naturii se numără 
și peșterile, care sînt niște ciu
date și în același timp frumoa
se coridoare naturale subpă- 
mîntexie. Datorită ciudățeniei a- 
cestor goluri șubterase, omul, 
încă din eete mai vechi timpuri, 

Lo fost impresionat și a «ăi 
ă-și explice cum srau feri
șierile In decursul ani
re brodat îh jurul

fac-
sau 
dau 
to

pită din străfundurile pămîntu- 
hii din întărirea căreia rezultă 
așa numitele roci eruptive etc. 
Din a doua categorie de fac
tori numiți factori, exogeni a- 
mfntîm: variațiile de tempera
tură, acțiunea de alterare de 
către aerul în repaus sau miș
care, înghețul și dezgiețul și 
mai ales acțiunea apei în miș-

_ 1» ‘ 
stelele ci 
de pămi

„.greutatea pămintul 
este de 6 mii de miliard 
de mîfioane de tone ?

...morunul poate atinge 
greutate de 2.000 kg. ți 
lungime de 5 metri, fiin 
astfel cel mai mare pește 
apă dulce ?

a ...lungimea Ecuatorului e 
a sfe de 40.076.594 km. ?

;ăutat 
■mat

_rilor 
jurul acestor 

peșteri o sumedenie de legen- 
și superstiții. De pildă, în 

recut, exista credința că în 
teri ar trăi balauri ca zeci 
capete, duhuri și fel de fel 
"■ ‘ 'misterioase.
mn an luat naștere pește

lui globutaî, cu, munți și 
rezultatul luptei a 

ii de factori și anume: 
e au tendința să de- 

pămînfuluț și 
' ivă" au • ca 
Arfeiefiiferi și

O minunata 
creație 

a naturii

I

Cuvinte încrucișate

rrxsTn

Orizontal • L Pasăre mai mi
că decît barza și cu ciocul ca 
o lopățică — Cioc 2. Pasăre 
răpitoare — Găinușă 1 Șoim 
mic — Ion Georgescu — Cu 
el se măsoară vîrsta 4 Pînză 
subțire — A pustii 5. Conjunc
ție — Zahăr geometrie — A- 
lifie 6. Nume feminin — Naș. 
— Nume de băiat 
A faee un zgom 
Ești îndestulat — I___________
Cînd $i cînd 9 Pronume pose
siv — Pronume personal 10. 
Cea mai mare pasăre răpitoa
re —. A se cățăra. 11 Pronu
me — Pasăre marină t2. 
Nu e pasăre dar zboară șf are 
aripi lipsite de pene (pl> — In-' 
vîrtil în cerc 13. Pasăre din 
familij pițigoiului — Numele 
vulturului în Oltenia.

Vertical 1 Pasăre acvatică 
cu gîtur lung — Vultur 2. Pă
sări de curte — Pasăre Făpitoa- 
re 3 Pasăre acvatică din or
dinul palmipedelor — Articol — 
Li viu Ștefănescu 4. A lovi — 
Dese — Folosește cuțitul 5 O- 
raș celebru în Egiptul rntic — 
Silitră — Nici eu mei tu I 6. 
Păsări singuratice — J>ă-na- 
poi ca un.. 7. Pasăre ce-și 
petrece iernile în țările cal
de — Nume de fată 8. Eu
gen Brănescu — Cab goi 9. 
Păsărică cenușie măiastră cîn- 
tăreață 10 Vrabie cîntăreață 
numită și Botroș — Dă viață 
personajelor pe scenă 11. Fra
tele cînepii — Terci (reg) —

Regiment ae .enctr faraaic) 
12. Pasăre al cărei cintec sea. 
mănă cu acela al canarul» — 
Acțiunea de înnobilare a unui 
pom 13. Pasăre ciotăreațâ cu 
pene aurii — Pe capul cocoșu
lui

Cuvinte mai puțin cunoscute: 
CIR. ORTA.

care, fie în stare lichidă, fie în 
stare solidă. Acțiunea fizică a 
acestor factori duce ia sfărî- 
marea rocilor și Ia reducerea 
lor ia particule, care, tfanspoi- 
tate se depun în fundul măritor 
și oceanelor dînd naștere cu 
timpul sedimentelor. Altă par
te din mineralele care .se gă
sesc în rocile scoarței,, se di
zolvă în apele care curg la su- 

i prafață sau pătrund treptat, 
treptat în porii și fisurile scoar
ței. Unele minerale se .dizolvă 
ușor, altele însă, cum ar fi a- 
ragooitul calcituî. carte alcătu
iesc rocile cunoscute sub denu
mirea de calcare sînt mai 
greu solubile în apă. Acestea 
din urmă sînt dizolvate numai 
d® ape acide care sînt bogate în 
bioxid de carbon. Așa “că, pe 
unde pătrunde apa carț con
ține bioxid de carbon, calci- 
tul este dizolvat și răijîn în 
schimb goluri care străbat in 
toate direcțiile rocile calea roa
se *
“VeftfM în cofftact cu aerul 

și mai ales aerisindu-se prin 
curgere, apa pierde bioxidul 
de carbon, iar bicarbonatul de 
calciu se ifesparte în carbonat de 
calciu care se depune sub for
mă de calcit sau aragonit, bio
xid de carbon și apă curățată 
de săruri Apa curge mai de
parte și primind din nou bioxid 
de carbon își continuă ac-

SA CUNOAȘTEM LEGHE UftW

cei
răsad de tutun

In colecția de Hotărîri și 
Dispoziții ale Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R.

nr. 43 au apărut instrucțiuni 
pentru contravențiile privitoare 
la tutun Se pedepsesc cu a- 
mendă ;

— De la 15 la 100 lei, 
care produc
sau cultivă tutun fără autori
zație. Cu aceeași amendă se 
pedepsesc și cei care culeg fără 
drept din plantații autorizate, 
foi de tutun, în cantități mici 
și cei care strică, din nesoco- 

- ftață, răsadurile sau plantațiile 
de tutun 
afară de 
lor și de 
mai sus,
toarele despăgubiți:^25 de bani

autorizate. Aceștia. în 
confiscarea produse- 
plata amenzii arătate 
var ma* plăti urmă-

■I

FARURI VII
mărilor și oceanelor 
continuu. Nici o rază

Cu

Bțe ------ ---------- ---- . .—
de lumina nu se poate furișa pină acute- 

»te acestea și in fundurile mărilor și o-. XJU ZX U'-VOILJ fl 111 lUHUUllIt Uiamui V/

ceanelbr trăiesc o serie de viețuitoare care s-au
adaptat con<fi{8!or existente la asemenea adîi»- 

fcimi In anul 1578 s-a descoperit ia oceanul 
f Atlantic, între insulele Canare și arhipelagul 
f Capul Verde dfn vestite Afrisei, un pește foarte 
(ciudpt. El ademenea peștii mai de ia suprafața 
I jceaaulni cu ăjurorn! unei antene înzestrată cu 
(un felinar natural in forma de pară. Ciudat 
j este și faptul că acest adevărat far viu se pu
ntea aprinde și stinge după nevoie. Peștele aces 
fta de culoare negricioasă, cu o gură ce avea 
( dinți lungi și ascuțiți, înșiruîțî pe maxilare in 
[ formă de pieptene, a fost prins la o a din rime de 
f 4000 de metri
I tn debursul arrffor s-au făcut îndelungate cer- 
f cetări și s-au descoperit șt rite sperii de pește 
l care trăiesc pe fundul oceanelor și care poartă 
* asemenea faruri vii sub diferite forme și în di- 
f ferite părți ale corpului. I. I. Kinușkin, colabora
tor al Institutului de oceanofogte al Academiei 
} de științe a U.R.S.S., a descoperit, de pildă, că 
( ...... ....... ............................ „

și moluștele care trăiesc pe fundul mărilor 
oceanelor posedă substanțe luminoase in orga- î 
nele lor.

O altă specie din acești pești își poartă 
nărui in vîrful unui tentacul in formă de 
Peștele Angler care face parte din această 
cie are farul luminos tot deasupra gurii, ; 
la capătul unet antene lungi, ceea ce face 
prada care este ademenită de lumină să 
simtă apropierea.

de fiecare foaie de tutun, 30 
de lei de fiecare foaie de tutun 
verde, 5 lei de fiecare metru 
pătrat de răsad și 1,50 lei de 
fiecare plantă degradată.

— De la 20 la 120 de lei, cui- 
tivatorii care înstrăinează tu
tunul în timpul recoltei și pînă 
la predare. Aceștia vor mai 
plăti o despăgubire egală cu 
valoarea tutunului înstrăinat, 
socotită la prețul calității a 
doua a soiului respectiv prevă
zut în contractul de cultură.

— De la 30 la 150 lei, culti. 
vatorii și necultivatorii care 
de(in tutun după predarea re
coltei și cei care dețin cuțite 
cu pîrghie sau instrumente pen. 
tru tăiai tutu», sau de fabri
cat produse dirr tutun.

Contravenienții au dreptul să 
atace procesul-verbal prin care 
au fost amendați și obligați la 
despăgubiri. în termen de 15 
zile de ta primirea procesului- 
verba[ Ia domiciliu, la Tribu- 

: naiul popular al raionului 
raza căruia locuiesc.

3
I 

feti- j 
bici. ] 
spe-) 
însă )

Peștele Linophrin 
din profil. Poartă 
uriașe.

Lucifer, văaut din fața șt 
felinarul deasupra gurii
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In viz tă la prieteni
1 < __  y-------1 J—-

delegație a guvernului Republicii Popular^ Romîne și 
Partita.ui Muncitoresc Romin a plecat vineri, 19 octșrParii

jatr-o vizită oficială in Republica Populară Federa- 

ia%#te alcătuită dn tovarășii: Gheor^ie Ghei 
retar ai C.C. al P.M."R.. membrț în *?■

1 “helrghiu- | 
ar «■ vx.v,. „1 P.M."R.. membr» in Trezidiulț
Nationale al R.P.R., conducătpruil delegației,!

— . . —»—, *“~i4ri, mejfcbru al] 
, ___ la, prin/vicepne-i

__ Miniștri,’ membru al Biroului Politic* 
:ojite Răntu. membru supleant al JUroului, 

, vicepreședintei 
P.M.R., Mări gore I 

bru al C.C. al

toi că președintele "Consiliului de Mini: 
Politic ai C.C. al P.M-R., Petre Boril;

J Consjliulti.i de r~............
...---- .al I
Po'itic îtl C.C al P. 
al Consiljj^țuj de Mini?
Preoteasa, " ministrul
P.51.R. " W "ț J

Defe at și de partid.
j£-- ................................... -S

PrimitarT 
porul ii 
cu multă 

delegației guvern 
•Populare Romîne și a Partidului 
Muncitoresc Romin:

De-a lungul drumului de fier 
pînă la Beigrad, in toate loca
litățile mici și mari, populația 
a întimp.nat cu căldură delega
ția romină. Pe panourile mari 
Jurtate de mulțime, se puteau 
citi inscripțiile : „Trăiască tra
diționala prietenie romîno-iugo- 
blavăț“ „Trăiască solidaritatea 
poporului muncitor din Romînia 
și Iugoslavia in lupta pentru 
construirea socialismului în cele 
două țări !“

Sîmbătă, 20 octombrie, ora 15, 
ora Be gradului Trenul purtînd 
delegația guvernului Republicii 
Populare Romîne și a Partidu
lui Muncitoresc Romîn a sosit 
în capitala Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia. 
Tovarășul T.to strînge căi-' 
duros mina tovarășului Gh.

1 Gheorghiu-Dej. a tovarășului 
Chivu Stoica și a celor
lalți oaspeți din R.P.R. In spa
tele gării și pe trotuarele stră
zilor centrale din jurul gării 
miile de oameni veniți să întîm- 
pine delegația țării noastre frea
mătă de bucurie. Mulțimea iz
bucnește în puternice urate și a- 
plauze la apariția conducători
lor romîni și iugoslavi rn Piața 
Gării

Coloana de mașini avînd în 
frunte o mașină deschisă în 
care se află președintele Tito și 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej se 
pune în mișcare. Pe tot parcursul 
mulțimea ii salută cu simpatie 
pe oaspeții dragi din Rominia.

Prietenie frățească, 
trainică

V.izita pe care delegația gu
vernului Republicii Popu; 
lare Romine și a Partidu

lui Muncitoresc Romîn o face în 
R.P.F Iugoslavia este răspun
sul la invitația președintelui 
Tito și Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Cu cîteva luni în 
urmă, președintele Iosip Broz- 
Tito și alți conducători iugo
slavi au fost oaspeții poporului 
nostru. Discuțiile purtate atunci 
au fost cît se poate de rodnice. 
S-a deschis o nouă etapă pe ca
lea întăririi legăturilor frățești 
romîno-iugoslave.

Popoarele romîn și iugoslav 
sînt legate între ele prin vechi 
tradiții de prietenie. „Prietenia 
și colaborarea dintre popoarele 
noastre au vechi rădăcini isto
rice. izvorîfe din lupta comună 
purtată de-a lungul veacurilor 
pentru independența lor națio
nală — a spus în cuvîntarea sa 
de salut tovarășul 
Gheorghiu-Dej. Aceste 
ții au căpătat -o bază 
și un conținut mai 
în anii ce au urmat după 
eliberarea popoarelor noastre".

Intr-un răstimp scurt, popoare
le noastre, reluînd relațiile de 
bună vecinătate, au stabilit în
tre ele o colaborare strînsă, 
prietenească. Intre țările noastre 
s-au încheiat acorduri și con
venții de colaborare recipro
că, schimburile comerciale de 
lungă durată s-au lărgit. Pre
gătirile cu privire la construi
rea unei hidrocentrale comune 
pe Dunăre, la Porțile de. Fier,

de asemenea, cu 
ul de delegații a 
tere și apropienp 
astre. $-i',pe plăti 

extern tari oastre, snerrtbrg 
ale O.N.U., duc aceeași politic# 
comună pentru continua* slăbi* 
a ipcordărți și o mai bună înțe
legere internațională.

„Sîntem convinși — a spus în- 
tr-o cuvhrtare a sa, președintele 
Tito— că acum s-au cr^pt pre- 
mizele necesare ca țările noas
tre vecine să pășească la dez
voltarea tocmai a unei aseme
nea, colaborări, atît în relațiile 
lor directe, s cit și pe plan mai 
larg internațional, și îti primul 
rînd prin Organizația Națiuni
lor Unite*.

La Belgrad, într-o țîntîlriire 
prietenească, au început convor
birile între delegația rojnînă și 
delegația iugoslavă. Ca mulțu
mire au constatat ambele dele
gații rezultatele bune obținute 
în vederea lărgirii schimburilor 
comerciale. încă în cursul șede
rii delegației romîne în Iugosla
via vor fi semnate un acord și 
de plăți între țara noastră și 
Iugoslavia, un protocol cu pri
vire la schimbul de mărfuri 
pentru anii 1957—1960 și un a- 
cord de colaborare tehnico-știin- 
țifică. Comunicatul cu privire la 
convorbirile între cele două de
legații înștiințează asupra dis
cuțiilor ce se poartă asupra dez
voltării pe mai departe a cola
borării multilaterale între R.P.R. 
și R.P.F Iugoslavia.

Vizfta delegației romîne în 
Iugoslavia, convorbirile duse cu 
delegația iugoslavă fac mai 
trainice legăturile de prietenie 
dintre popoarele romîn și iugo
slav.

Aspect din sala Palatului Alb unde au loc convorbirile între delegația romînă și delegația 
iugoslavă.

Copii din localitatea de frontieră Virșef, din Iugoslavia, oferă 
flori tovarășului Gh. Gheor ghiu-Dej

Noi propuneri sovietice 

în vederea interzicerii 
oxp&rîofițs .Qf 

ca arme termonucleare

Intr-un nou mesaj adresat 
■președintelui Eisenhower,

Gh- 
tradî- 
nouă 

bogat

INTRE U.R.S.S. $1 JAPONIA S-AU RESTABILIT
RELAȚII PRIETENEȘTI $1 DE BUNĂ VECINĂTATE
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Declarația comuna a Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și Japoniei — semnată la 
Moscova — stabilește încetarea stării de răz
boi între cele doafi țări^ intre U.R.S.S. și Ja
ponia se restabilește pacea și relații priete
nești de «bună vecinătate. Cele două părți au 
căzut de acord să restabilesc! de îndată rela
ții diplomatice și consulare. Documentul subli
niază că U.R.S.S- renunță la toate pretențiile.

de reparafii fată de Japonia și consimte să 
transfere acesteia insulele Habomai și Sîkotan. 
Tot fa Moscova s-a semnat și un protocol cu 
privire la dezvoltarea comerțului între cele 
două fări. "A

Încheierea cu succes a tratativelor sovieto- 
japoneze aduce o contribuție de seamă la dez
voltarea legăturilor între Uniunea Sovietică șf

' II - — * 1 WA. .. -xu - - -■ ■ I. - --2 I. I rT —rw ■

șeful guvernului sovie.ic, 
N. A. Bulganin se ocupă de 
unul din aspectele problemei 
dezarmării, problemă din cee 
mai arzătoare a zilelor noastre. 
Realizarea unui acord care să 
stabilească interzicerea armei 
atomice și în special a expe
riențelor cu această armă ar 
ușura mult rezolvarea proble
mei dezarmărilor.

Statornică politicii sale ex
terne de pace. Uniunea Sovie
tică nu încetează căutarea de 
căi noi care să scoată dip im
pas problema dezarmării Cum 
pînă acum punctele de vedere 
atît în problema dezarmării în 
ansamblu cît și a armei ato
mice în special sînt incă deo
sebite, guvernul sovietic propu
ne să se ajungă, deocamdată, 
la o înțelegere asupra interzi
cerii experiențelor cu armele 
atomice și cu hidrogen

Luarea unei asemenea mă
suri nu poate fi împiedicată de 
nici un fel de obstacol. Motivul 
de care se folosesc deobicei 
puterile apusene că nu poate 
fi înfăptuit un control eficace 
care să asigure traducerea in 
viață a unui acord referitor la 
interzicerea armei atomice, nu 
mai poate avea în cazul de față 
nici un temei. Cuceririle știin
ței din vremea noastră au a- 
juns îa un asemenea siadiu 
înaintat, că orice explozie fă
cută în orice țară cu arme ato
mice și cu hidrogen, poate fi 
de îndată înregistrată. „Nu ar 
fi oare cea mai bună garan
ție împotriva încălcării unui a- 
semenea acord chiar și faptul 
că experiențele secre'e cu ar
ma nucleară sînt imposibile, 
că prin urmare, un guvern care 
și-a asumai obligația solemnă 
de a înceta experiențele nu ar 
putea s-o încalce fără să se 
demaște în fața întregii lumi 
ca infractor ai unui acord in
ternațional ?“ se spune pe bu. 
nă dreptate în mesajul Iu» N. 
A. Bulganin.

Propunerea șefului guvernu
lui sovietic de a se îndheia 
neîntîrziat Mire U.R.S.S.? ' și 
S.U.A un acord cu privire la 

-Snceiarea expermnțelor atomice 
—• acord la care să participe și 
celelalte state care posedă irma 
atomică — tăspupde unei do
rințe vii a majgtor populare 

-Jbițările lumii^îșalizarea u- 
■’’Wi'tSMMfflea acortf «r însemna 

un pas însemnat pe calea înțe
legerii neefewre în jfcoblema 
interzicerii definitive a ar metinterzicerii 
atomice.
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„Pe RĂSPUNDEREA MEA* 
a zis tovarășul Alexandru Asă- 

> voaiei, secretarul sfatului popu
lar al comunei Bohotin, raionul 
Huși, cînd a rupt în bucăți pro
cesul verbal dresat de tehnicia
nul agronom N Boziac. L-a 
rupt, fiindcă acolo scria negru 
pe alb cum că din neglijenta lui 
și a agentului agricol Romeo 
Codrianu. pe lotul zootehnic al 
comunei s-au prăpădit 2.500 kg. 
de fin (lucernă).

Isprava a făcut-o pe răspun
derea lui, dar urmările le simt 
pe pielea lor, taurii comunali.

Acum nu rămîne decît ca cei 
în drept să-1 tragă la răspun
dere pentru hrana reproducăto
rilor comunali irosită în vînt.

(După o corespondentă a to- 
' varășului CHIRILA AXINTE).

„NOTA ZERO tA PUR
TARE" merită.. învățătorul Ion 
Asaftei din satul Burlești, raio
nul Botoșani, care ap'.ică me
tode vechi într o școală nouă: 
„bătaia" despre care zice dum
nealui că e... ruptă din rai. Deo
camdată a rupt în bătăi pe șco
larii Cioabă Filaret. Luncașu, 
Funduianu și Feraru.

Și cum învățătorul nostru nu 
dă semne de îndreptare, riscă 
să fie... exmatriculat din învă- 
țăm'n*

DicționaR
SUPRA-PREȚ : bani pe care 

cineva îi pretinde în plus, peste 
prejul unei mărfi. Adică ceea ce 
încasează de obicei Tudor Bueu- 
rică, gestionar la magazinul 
M A.T. al cooperativei din Vin- 
tilă-Vodâ, raionul Buzău. Bău
turile și celelalte mărfuri . se 
vînd cu supra preț, sub blajina 
„oblăduire" a președintelui coo
perativei, tovarășul Gherașe Ior- 
dache. care nu ia măsurile cu
venite pentru a nu strica bucu
ria gestionarului Bucurică. Ce-i 
drept, deocamdată rodul acestui 
ciștig necinstit e dulce, dar sin- 
tem încredințați că lui Bucurică 
n-o să i mai aducă mu'.tă vre
me... bucurie.

GUNOI: bălegar. Este un 
foarte bun îngrășămînt pentru 
pămînt Ceiui ce-1 prețuiește ii 
aduce belșugul în casă. Se vede 
însă treaba că multi dintre ță
ranii muncitori ai comunei Ca
talog raionul Tulcea. nu știu 
asta. Cea mai bună dovadă este 
faptul că ei în loc să care gu
noiul pe cîmp, îl aruncă la măr
ginea satu'ui. Mai bine ar arun
ca la gunoi acest obicei vechi și 
păgubitor.

■ --------- **************

SONET
— Pe Ion al tău degeaba-l ții în școală —
li spuse lui Nea Gheorghe pe-nserat 
Stamate Țoi, fost cîrciumar în sat.
— Imi pare c-ai greșit 1* socoteală...
Degeaba l-«i trimis la învățat.
Crezi c-o ieși din el vreo „pricopseală**?
Nici fi-meu n-a făcut mare scofală ! i
Nu vezi că tot în sat s-a-napoiat! ?
S-au scurs de-atuncea veri nenumărate... 
Ion revine-n satul lui de ieri
Și cit de mult s-a bucurat Stamate: •
— Vezi ? Tot în sat... Credeai că-l faci boier !
$i-ntr-adevăr, a cam avut dreptate: !
Se-ntoarsc tot în sat... dar inginer!

L. ȘARY !

de LIVIU DELEANU 
poet din R.S.S. Moldovenească

UNUI BIROCRAT SADEA

Unii vor neapărat
Să-l socoată printre vii. 
Dar el zace.- îngropat 
Intr-un maldăr de tiîrtif.

UNUI BEȚIV

UNUI AGRONOM CARE NU 
MERGE PE TEREN

In loc să iasă pe cîmpie
C-un plan intr-adevăr concret 
El dă doar sfaturi pe hirtie.
Și... tale cîmpii n cabinet

Unii țărani nu folosesc timpul prielnic pen
tru insămînțări, (Deeen de GH. CHiklAC)

A rămas fără măsele 
Undeva-ntr-o cafenea..
Dar să vezi: și fără ele 
Tot mai trage la... măsea.

— Am muncit atita degeaba, 
arză.i focul de cuptor să-l ar- 
ză !

— Unde-ar fi pomana aia, 
mătușico. să-I arzi focul... c-a- 
tunci am avea și noi cărămi
dă. Dar de unde lemne ?

Pentru lemnele astea s-a dus 
o întreagă campanie ; cereri 
făcute, telefoane date, delegați 
trimiși... Dar, cuptorul cu cele 
80.000 de cărămizi șlă și aș
teaptă lemnele. Și lingă el a- 
șteaptă și grajdul neterminat,- ' 
și remiza, și maternitatea de 
scroafe nenîcepute încă. Și iar
na bate la ușă. Iar președintele 
colectivei din Traianu, lancu 
Neagu, bate (a cita oară?) la 
ușa Ocolului silvic Brăila.

— Ce facem cu lemnele, to
varășe ? — Lămuriți-ne cu...

— Aha, vezi dacă ești nelă
murit ? — i-a răspuns șeful • 
ocolului. Fugi repede la secția 
agricolă raională și ai să te 
lămurești in doi timpi și trei 
mișcări.

Cu cei „doi timpi", s-a lămu-

rit îndată președintele, pentru 
că s-a dus de două ori in două 
zile. Cit despre cele „trei miș
cări*. s-a intimplat cam așa : 
prima mișcare a fost de la 
secția agricolă raională, la sec
ția agricolă regională Galați. 
A doua — de la secția agrico
lă regională la direefia silvică 
regională. A treia — de la di
recția silvică regională, înapoi 
la Ocolul silvic raional. Și a- 
cum, asistăm din nou la o con
vorbire intre președintele colec
tivei din Traianu și șeful Oco
lului silvic Brăila:

— Am venit iar la dumnea
voastră, spune cu năduf preșe
dintele.

— Foarte bine ai făcut. Ești

pe drumul cel bun, i| Încu
raja șeful ocolului. Acum ai 
să te duci din nou la ...

— Dar nu s-ar putea, tova
rășe șef de ocol, să n-o mai 
luăm așa pe... ocolite ? Spune- 
ți-mi odată: ori e laie ori bă
laie !

— Cum ai zis ? Bălaie ? For
midabil ! Nemaipomenit! Am 
găsit! Fugi in baltă! La Du
năre ! La Bălaia ! Taie lemne 
de la Bălaia, cite poftești 1 Se 
aprobă!

Și cu avizul favorabil s-a în
tors acasă președintele.

— Ce fel de aviz favorabil 
e ăsta ? întrebară oamenii. Ce 
fel de favoare ne-au făcut, da
că ne trimit după lemne tocmai 
la dracu'-n praznic ? Pînă la 
Bălaia-s vreo 40 de kilometri. 
Parcă nu puteam lua mai de 
aproape ? .

— Dacă-o să ne poarte tot 
x așa, tot pe drumuri, zise un 

altul, o să mai vedem lemne, 
cind o să ne vedem noi., ceafa.

P. TELEMAN

(Desene de POSA)
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