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Primăvara își pregătește vopselele de un 
verde crud, pe care le toarnă treptat 
peste Izlazuri, pajiști și semănături. 

In muguri și în lujere firave se zămislește 
primenirea dulce care trezește în inimile 
noastre prinos de energie.

Omul se alipește primăverii cu toate forțele 
sale. De pe bancheta tractorului, de pe supor
tul semănătoarei, omul dezmorțește țarinile, 
înnoindu-le spre propriul său folos.

Pe meleagurile țării noastre se desfășoară 
cu însuflețire campania agricolă de primă
vară. La începutul marelui concert, vioara 
întiîia vibrează, ca de obicei, în mîinlle vîn- 
joase ale mecanizatorilor. La S.M.T. Huși 
toate cele 73 de tractoare ale stațiunii au 
ieșit pe cîmp o dată cu zvîntarea tinei. Tm re
giunea Craiova, brigada a treia de la S.M.T. 
Cîrcea și-a îndeplinit încă de pe acum sarci
nile de plan pentru întreaga campanie agri
colă de primăvară-

Pînă la mijlocul lui martie, în regiunea 
București, tractoarele și atelajele araseră o 
suprafață de peste 25.000 hectare.

în zumzetul tractoarelor, se desfășoară 
lupta pentru păstrarea umezelii, stîrpirea bu
ruienilor și îngrășarea solelor. Colectiviștii 
și țăranii întovărășiți din regiunea București 
au făcut, pînă la 16 martie, lucrări de culti
vate a ogoarelor de toamnă și au grăpat 
culturile de păioase de pe aproape 35.000 de 
hectare. Pe o suprafață asemănătoare au a- 
plicat îngrășăminte chimice și naturale.

Insămînțarea orzului, ovăzului și florii 
soarelui a început în toate regiunile de șes. 
Gospodari prevăzători, cei din G.A.S. au 
livrat din timp secțiilor agricole ale 
sfaturilor populare o cantitate însemna
tă de sămânță de floarea soarelui din 
soiul sovietic VNIIMK, suficientă pen
tru însămînțarea a 138.000 hectare. 
G.A.S.-urile au mai produs sămînță de trifoi, 
lucerna, orz, ovăz și sămînță din îngrășă- 
mîntul verde lupin. Cît despre cantitatea de 
sămînță de legume produsă de gospodăriile 
agricole de stat, aceasta acoperă mai mult 
de jumătate din suprafața cultivată anual în 
țara .noastră. Aprovizionați din belșug, le
gumicultorii au însămânțat pînă acum în ră
sadnițe suprafețe de sute de mii de metri 
pătrați.

Catalogul lucrărilor este tot atît de bo 
gat și divers ca și manifestările primăverii 
care se coace în zeci de nuanțe și plăsmuiri 
vegetale Pomicu'torii merg și ei în pas cu 
anotimpul înnoirii. îndeletnicirea lor de că
petenie este, in aceste zile, stropitul și cură
țatul pomilor. In regiunea București s-au 
efectuat lucrări la peste 300.000 de pom.1. 
Aci, au fost proaspăt plantate 36.000 de 
exemplare tinere Livezile pomicultorilor o- 
rădeni se vor îmbogăți cu nu mai puțin de 
325.000 de pomi fructiferi.

Pe ogoare, în livezi, pepiniere și răsadnițe, 
se desfășoară cu însuflețire lucrările de pri
măvară- Colectiviștii. întovărășiri si țăranii 
individuali, oamenii de știință din agricul
tură și mecanizatorii deschid căi largi și 
sigure spre marile recolte din vară și din 
toamnă.
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de Cornelie Filipaș
director sl Direcției Căminelor Culturale din Ministerul Invățămîntului și Culturii

Mișcarea artistică de amatori ocupă un Ioc 
important în munca de educare a oame
nilor muncii în spiritul socialismului de 

mobilizare a lor în lupta pentru întărirea și în
florirea patriei noastre.

Această mișcare a reușit să atragă un mare 
număr de oameni ai muncii, tineri și virstnici 
de la sate. Dacă am aminti doar faptul că ia 
ultimul concurs al formațiilor de artiști amatori 
de la sate au participat peste 4.600 de echipe 
de teatru, 5.500 de echipe de dansuri, peste 3 600 
de coruri, 1.700 de brigăzi artistice de agitație și 
ar fi de ajuns pentru a demonstra cît de largă 
este această mișcare artistică de amatori și cita 
grijă poartă statul democrat-popular dezvoltării 
și stimulării acestei mișcări.

Rolul principal al mișcării artistice de ama
tori este de a milita cu consecvență și convin
gere pentru construcția socialistă, pentru trans
formarea socialistă a agriculturii, pentru edu
carea patriotică a oamenilor muncii de la sate. 
In vederea dezvoltării mișcării artistice de a- 

: matori, Ministerul Invățămintului și Culturii a 
J inițiat organizarea în anii 1958—1959 — in 
= cinstea celei de a 15-a aniversări a eliberării 
= patriei noastre — a celui de al V-lea concurs 
|| pe țară al formațiilor muzicale, de dansuri și 
ș al brigăzilor artistice de agitație din cadrul că
li minelor culturale, caselor raionale de cultură 
= și colțurilor roșii din gospodăriile agricole co
if lective.

S-a inițiat, de asemenea, începind cu anul 
g 1958, festivalul bienal „I. L. Caragiale" al echi

pelor de teatru și teatru de păpuși.
Concursul al V-lea cît și festivalul de teatru

Echipa artistică a casei raionale de cultură din Ciaeșli. se 
pregătește intens pentru concurs, lată-i pe actorii amatori Cor
nelia Schmidt și Scarlat Dumitrescu renetind, sub îndrumarea 
regizorului, piesa „Tîrgul inimilor" de Tiberiu Vornic.

au ca obiective principale creșterea numărului 
de formații și de membri ai acestora, sporirea 
numărului de spectacole și mai ales creșterea 
contribuției mișcării artistice de amatori la e- 
ducarea socialistă a oamenilor, prin îmbogăți
rea repertoriului cu noi lucrări artistice cu te
matică contemporană care să oglindească lupta 
și succesele oamenilor muncii in construirea 
socialismului și să cultive sentimentul dragostei 
de patrie.

Aceste concursuri vor trebui să ducă de ase
menea la îmbunătățirea nivelului artistic al 
spectacolelor, spre a satisface exigențele cultu- 
ral-artistice mereu crescinde ale oamenilor 
muncii de la sate.

Atit concursul cît și festivalul de teatru nu 
sînt concepute ca in trecut, ca niște simple tre
ceri în revistă. De data aceasta incepind cu 
faza intercomunală și terminind cu finala, fa- 
ze’e de concurs vor fi spectacole de cite 3 ore. 
date in fața publicului in diferite localități, nu 
numai in centrele de raioane sau de regiuni. Ju
riile se vor deplasa pentru a urmări activitatea 
echipelor, nu ca pină acum cind echipele se de
plasau după jurii.

Atît concursul cît și festivalul au fost primite 
cu un deosebit interes de către artiștii amatori, 
activiștii culturali și de către sfaturile populare 
S-au constituit de acum comisiile de concurs 
regionale și raionale, au început cursurile de 
instruire a instructorilor echipelor artistice in
tr-o serie întreagă de regiuni, iar în altele se 
fac pregătiri in acest sens. Pentru că de pre
gătirea instructorilor artistici depinde in ultimă 
instanță modul in care echipele se vor prezenta 

la concurs trebuie avut grijă ca 
aceste cursuri să se desfășoare în 
condiții cit mai bune.

In perioada actuală ne găsim in 
faza de pregătire a etapei interco- 
munale a festivalului de teatru 
„1. L. Caragiale". In acest timp, 
vor trebui date spectacole in fața 
publicului, iar echipele au datoria 
să-și reînnoiască repertoriul cu una 
sau două piese noi.

De felul în care vom pregăti des
fășurarea fazei intercomunale care 
începe în cursul lunii aprilie, 
depinde întregul mers al festi
valului de teatru. Nu trebuie ui
tat că faza intercomunală este faza 
care antrenează toate echipele de 
teatru, pe toți artiștii amatori, este 
faza in care se dau cele mai multe 
spectacole, este de fapt temelia pe 
care se va sprijini desfășurarea ce
lorlalte faze raionale regionale și 
interregionale și chiar finala.

Să facem din cel de al V-lea con
curs și festival de teatru „I. L. Ca
ragiale** un minunat prilej de mo
bilizare a oamenilor muncii de la 
sate în lupta pentru socialism, 
pentru apărarea păcii-

La căminul cultural din comuna Meteș, raionul Alba, ren 
giunea Hunedoara se desfășoară o vie activitate.

In fotografie: sala de lectură a bibliotecii.

Simonca nu-i prea 
deprins cu mînuitul 
condeiului. Carte 
știe berechet, însă 
cînd e vorba de în
tocmit vreo episto
lă îi spune neves
tei că n-are timp. 
De astă dată însă 
evenimentul se ce
rea așternut pe hîrtie. Tre
burile de peste zi, treburi fi- 
rești ale unui președinte de co
lectivă, l-au absorbit într-atît în- 
cît aproape uitase. Liniștea se
rii la găsit la birou] său. Alungă 
de pe foaia albă niște fire ima
ginare de praf și scrise în capul 
colii : „Dragă Grigore". Cînd să 
continue, ușa se deschise cu un 
scîrțîit ușor și intră Floarea, ne
vasta președintelui.

— Mergi acasă, bărbate ?
Simonca nu apucă să răspun

dă. Floarea se apropie de birou 
și își aruncă privirea peste cele 
două cuvinte.

— Ii scrii băiatului 1 — excla
mă ea cu un amestec de mirare 
și bucurie.

— Ii scriu.
— Despre ce ?
— Las că ți-oi citi diseară.
După plecarea nevestei, Simon

ca își adună gîndurile. Și glodu
rile prinseră viață în slove 
scrise.

„Vreau să-ți dau o veste bună. 
Tu ești la facultate, acolo, Ia 
Cluj. Ei bine, află că și eu sînt 
la o universitate. Aici la noi, la 
Sanislău, S-a înființat o univer
sitate populară'1.

Rîndurile următoare redau pe 
scurt programul universității care 
cuprinde patru cicluri — știin
țele agricole, științele naturii, as

tronomie, atmosfeK 
ra și fenomenele ei 
în fiece ioi, lecțiilb 
sînt predate de conr 
ferențiari trimiși dB 
S.R.S.C.-Carei sau 
de învățători din 
sat. La început, ca 
să le amintească 
oamenilor ziua cînd

se țin cursurile, profesoara Lu
cia Silaghi, directoarea universi
tății, le trimitea acasă invitații 
scrise. Acum nu mai e nevoie. 
Oamenii vin nu pentru că s-au 
înscris, ci din pasiune pentru 
problemele care se discută.

„Sîntem 27. E și Vasile Pene- 
ghi, fostul analfabet. Grozav salt 
a făcut omul ăsta — înainte orb 
în fața buchilor, iar azi la uni
versitate. Frumos se schimbă 
oamenii noștri. ÎI știi pe Să" 
lăgean. care e la noi în 
gospodăria colectivă ? După lec
ția despre îngrășămintele solului 
s-a dus acasă, a luat cărțile de 
școală ale Doiniței și a citit pînă 
seara tîrziu. Auzi, om în toată 
firea să învețe după cărțile co
piilor. Ce zici de asta ? Dacă 
mă gîndesc bine, îi dau drep
tate.

Dar află băiete că nici eu nu 
mă las mai prejos. Faină hrană 
e învățătura..."

După ce termină de scris, Si
monca împături foaia în patru 
și o vîrî în buzunar. Ajuns aca
să îi citi și nevestei scrisoarea. 
Floarea luă un creioț și, zîm- 
bind, adăugă într-un colț :

„Ce zici de taică-tău ? E și 
el student, ca tine. Așa-i ?

A. Croitoru
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Xlu de mult comuna Cioara Doi- 
cești din raionul Călmățui a 
găzduit un interesant schimb 

de experiență pe linia muncii cultu
rale de masă, inițiat și organizat de 
comitetul raional de partid.

Veniseră aici, cu această ocazie, 
reprezentanți ai comitetului regional 
PJVț.R- și ai sfatului popular regio
nal. activiști de partid și de stat 
din raionul Călmățui, secretari ai or
ganizațiilor de partid din comunele 
și satele raionului, președinții sfatu
rilor populare comunale, președinții 
gospodăriilor agricole colective, di
rectorii căminelor culturale, bibliote
cari și un număr mare de cadre di
dactice din întreg raionul Călmățui.

Participanții Ia consfătuire au vi
zitat secția zootehnică, colțul roșu 
și casa-laborator a gospodăriei agri
cole colective „Al. Suvorov", insti
tuțiile culturale din localitate, expo
ziția de artă populară organizată în 
comună și în sfîrșit s-au reîntors în 
sala clubului SJM.T- care găzduia 
consfătuirea și unde avea să se des
fășoare un larg schimb de păreri și 
impresii pe marginea referatelor.

Atît referatele cît și discuțiile și 
concluziile trase au scos la iveală 
învățăminte prețioase pentru toți 
activiștii culturali. La sfîrșitud anului 
trecut, în fața organizației de partid 
din comună, a sfatului popular, a 
instituțiilor culturale, s organizațiilor 
de masă din Cioara Doicești stăteau 
probleme de a căror rezolvare de
pindea merSul înainte al gospodăriei, 
creșterea nivelului de viață material 
Și cultural aj colectiviștilor.
' Se simțea necesitatea lărgirii ac
tivității cultural-educative în sensul 
cuprinderii întregii populații în cele 
mai variate forme ale acestei acti
vități, cu scopul de a lămuri proble
mele care frămîntau masele din co-

mună. Este lesne de înțeles că rea
lizarea acestei cerințe necesita coor
donarea eforturilor tuturor factorilor 
de răspundere din comună: organi
zație de partid, sfat popular cămin 
cultural, bibliotecă, colț roșu, organi
zații de masă, deputați, ingineri, teh
nicieni, medici etc.

Așa s-a și făcut. Un plan unic de 
măsuri, urmărit îndeaproape 
tre organizația de partid, la realiza
rea căruia au fost antrenați toți fac

torii amintiți mai sus, cu sarcini con
crete în fiecare zi, iată începutul. 
Dacă pînă acum locul de desfășurare 
a diferitelor forme de activitate cul
turală era aproape exclusiv sediul

de că-

„Nu o activitate care să ne limiteze 
la manifestările culturale de duminică 
după masă de la cămin, ci una neîn
treruptă și variată, care să pătrundă în 
viața satului, iată care a fost ținta 
fiecărui activist cultural" — ne mărtu
risește directorul căminului cultural 
din Cioara Doicești.

— Cheia cu care am deschis inimile 
țăranilor și porțile gospodăriilor — 
arată tov. Tudor Giol, învățător din 
sat și responsabilul colectivului de 

conferențiari, în cadrul consfătuirii 
— a fost caracterul interesant al ac
tivității noastre culturale, legată în 
permanență de cele mai actuale pro
bleme din viața țăranului colectivist,

la Cumra-Dvutiști
căminului sau al bibliotecii, de astă 
dată sfera acestei activități s-a lăr
git enorm prin organizarea ei pe cir
cumscripții electorale sau grupe de 
case, cu alte cuvinte în casele săte
nilor-

Fiecare activist, deputat, cadru di
dactic etc. era astfel antrenat, aproape 
zi de zi în organizarea celor mai va
riate manifestări cultural-educative, ca: 
cerc de informare politică, seri de 
discuții pe diferite teme, lecturi în 
grup, întîlniri cu fruntașii în 
ducție, întîlniri între tinerii și 
trînii satului, recenzii de cărți, 
grame ale brigăzii artistice de 
tație, cercuri de citit, seri de basme, 
seri distractive cu mici concursuri 
„cine știe, cîștigă" sau „drumeții ve
seli", cercuri de gospodărie și croito
rie cu gospodinele satului, conferințe 
pe cele mai variate teme etc.

pro- 
bă-

pro- 
agi-

de întrebările ce frămîntau mai in
tens masele.

Cum s-a reflectat, de exemplu, a- 
ceastă preocupare în activitatea co
lectivului de conferențiari ? In primul 
rînd prin îmbogățirea tematică a 
conferințelor elaborate pe plan local.

Cîteva exemple de titluri de confe
rințe sînt edificatoare : „O gospodărie 
cu un inventar bogat aduce un rod bo
gat" sau „Importanța aducerii inventa, 
rului în gospodăria agricolă colectivă". 
„Despre sporirea șeptelului de anima
le", „Ce venit aduce creșterea a doi 
porci în gospodăria fiecărui colecti
vist", „Importanța creșterii păsărilor și 
condițiile optime de îngrijire a lor" 
etc. Alte conferințe ca de exemplu: 
„Doctoroaie, leacuri și vrăji", „Apari
ția omului pe pămînt", „Despre mișca
rea Pămîntului", „Despre cutremurele 
de pămînt" urmate de experiențe Inte-

resante, ținteau stîrpirea credințelor de
șarte, a misticismului și superstițiilor 
din conștiința oamenilor.

Aceste conferințe, pe lingă că erau 
expuse la căminul cultural, se dezbă- 
teau cu sătenii pe fiecare circumscrip
ție electorală sau grupuri de 
fiind adaptate astfel 
specificul comunei, ci 
concretă a fiecărui 
parte.

Pentru a ajuta pe 
munca lor profesională, activul 
tural din comuna Cioara Doicești a 
știut să folosească metode interesante 
în vederea’ atragerii acestora în ju
rul bibliotecii sătești și a colțului 
roșu, în vederea răspîndirii cărții a- 
grotehnice. Concursul „cine știe, 
cîștigă", organizat în comună pe 
tema : „Lucrări in agricultură și zo
otehnie în perioada 1 ianuarie—1 mai" 
a reușit să antreneze un număr de 
peste 300 de colectiviști.

Nevoind să rămînă mai prejos cu 
pregătirea, numeroase gospodine din 
săt au cerut învățătoarelor și pro
fesoarelor să le inițieze în arta găti
tului, „fiindcă — spuneau ele — nj 
s-a urît și nouă și bărbaților noștri 
mereu cu aceleași feluri de mîncare"- 
Răspunzînd prompt acestor dorințe, 
cercul de artă culinară organizat de 
căminul cultural a reușit în scurt 
timD să atragă un număr de peste 
50 de colectiviste Tot astfel s-a pro
cedat și cu cercul de 
broderie

case,
nu numai la 
și la situația 
colectivist în

colectiviști în
cul-

croitorie și
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Cele arătate pînă aici 

ente pentru a ne da seama de ce 
comitetul raional de partid din ra
ionul Călmățui a ales comuna Cioara 
Doicești ca gazdă pentru schimbul 
de experiență în problemele activi
tății cultural-educative

Florian Banc
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Mai multă I
I

in noi înșine
Rînduri pentru 1 
colectiviștii din 

| Călărașii Vechi j

Gospodăria colectivă „Viața Nouă" din comuna Hărcă- 
nești, satul Romînești, raionul Ploești, va produce primăvara 
aceasta răsaduri de legume timpurii pe 200 mc. de răsadnițe.

IN FOTOGRAFIE: Colectivistele f ița Preda, Dumitra 
Păun și Constanța Răducan, pregătesc răsadnițele pentru însă- 
mtnțare.

SFAT AGRICOL

consiliul lor de conducere, con
tinuă să subaprecieze o asemene* 
resursă locală cam este, bunăoară, 
balta Ezeru.

La marginea acestei bălți, a- 
flată doar la 3—4 km. depărtare 
de sat, gospodăria dispune de 
vreo 50 hectare de teren bun 
pentru grădină. Or, în ciuda a- 
cestei așezări deosebit de priel
nice dezvoltării grădinăritului, 
colectiviștii din Călărașii Vechi au 
hotărît totuși ca în anul acesta 
să restrîhgă suprafața cu. vată cu 
legume și zarzavat de la 35, la 
29 hectare 1 Această r isură ei o 
motivează prin lipsa (?!) de cum
părători. Motiv greu de crezut 
Gospodăria colectivă din Călărașii 
Vechi, aflată doar la o palmă de 
loc de orașul Călărași, avînd tot
odată posibilitatea unor legături 
feroviare bune cu marile centre 
orășenești, ca București, Ploești 
etc. să n-aibă oare cumpărători 
pentru produsele gradinei sale de 
zarzavat ? In schimb, gospodăria 
colectivă vecină, din satul Ceacu 
a cîștigat anul trecut din valori
ficarea zarzavatului un venit de 
480.000 lei 1

Atîta vreme cît consiliul de

conducere al gospodăriei colec
tive din Călărașii Vechi va căuta 
cumpărători numai pe piața 
restrinsă și modestă a orașului 
Călărași, grădina lor nu va găsi 
cumpărători destui. Balta Ezeru 
poate da în mod gratuit nu nu
mai apa necesară irigării grădinii, 
ci și sute și mii de tone de pește. 
Anul trecut colectiviștii din Cea- 
cu au realizat venituri de 90.000 
lei din vînzarea peștelui scos din 
balta Ezeru, plus cele trei va
goane de crap, somn, șalău etc., 
împărțite la zilele-muncă efectua
te de colectiviști. Și totuși la 
Călărașii Vechi nu s-a prevăzut 
pentru anul acesta înființarea u- 
nei brigăzi piscicole, deși colec
tiviștii au văzut că la Ceacu se 
obțin venituri mari și pe această 
cale.

O altă problemă slab urmărită 
de colectiviștii din Călărașii 
Vechi este creșterea productivită
ții muncii în toate sectoarele. In 
planul de producție s a prevăzut, 
bunăoară, ca recolta să sporească 
față de anul trecut cu 200 kg. la 
hectarul de grîu, cu 1.200 kg. la 
hectarul de porumb, 
sfeclă

Oricine ar răsfoi planul de 
producție al gospodăriei a- 
gricole colective „Filimon 

Sîrbu", din satul Călărașii Vechi, 
regiunea București, va rămîne în
credințat că gospodăria progre
sează de la un an la altul.

Anul trecut gospodăria și-a 
sporit fondul de bază cu aproape
200.000 lei. Planul pe 1958 pre
vede să se obțină producții mai 
mari atît în cîmp cît și în ferme. 
Gospodăria și-a propus, de pildă, 
să realizeze la sfîrșitul anului un 
venit bănesc total de peste 
2.250.000 lei, adică cu vreo 
300.000 lei mai mult față de 1957. 
De altfel conducerea gospodăriei 
a și contractat cu organele statu
lui și ale cooperației peste 100 
vagoane de produse agroalimen- 
tare, asigurîndu și în felul acesta 
posibilitatea valorificării produc- 
ției-marfă în condiții foarte con
venabile

Cum însă gospodăria colectivă 
„Filimon Sîrbu" și-a sărbătorit 
luna trecută cea de a 8-a aniver
sare — ar fi bine să vedem dacă 
pasul pe care urmează să-l facă 
în anul 1958 este pe măsura for
ței sale. Analizat din acest 
de vedere planul de pro
ducție al colectivei
într-adevăr un pas înainte 
față de bilanțul anului 
trecut, nu însă și pe mă
sura posibilităților econo- 
mico-organizatorice supe
rioare pe care le are gos
podăria. Aici sînt în pre
zent peste 1.000 de oameni 
buni de lucru. Din păcate, 
gospodăria nu-i folosește 
pe deplin și cu destu
lă chibzuință. Și asta, de
oarece nu se dă destulă 
prețuire dezvoltțtrii tutu
ror ramurilor de produc
ție deosebit 
în condițiile 
climă și sol. 
schimb cer 
mare de muncă. De ase
menea, nu sînt 
suficient resursele 
existente. Din motive 
nu rezistă la o analiză 
meinică, colectiviștii 
aici, în frunte

Sămînța si semănatul
f »

iuiiiiiiiiiiiiiiiii de pțof. universitar Gh. Valută 
agronomice București
unele plante cum sint: inul 
de fuior, griul de primăvară, 
rapița, trebuie semănate 
foarte devreme, altfel nu dau 
recolte îmbelșugate.

Semănatul la cerealele pă
ioase se face cu mașina, la 
12,5 cm. depărtare între rîn
duri. Semănatul în rînduri 
dese nu se recomandă la noi 
deoarece terenul este încă 
plin de buruieni. Semănatul 
in cruciș cere mai multă 
muncă și cheltuială, iar spo
rul de recoltă obținut nu a- 
coperă aceste cheltuieli.

Inul de fuior și cinepa se
mănate în rînduri dese 
o producție de calitate 
bună.

La plantele prășitoare 
trebuie semănate in

Institutul de cercetări

Dintre lucrările care au 
o însemnătate deosebi
tă pentru sporirea pro

ducției la plantele cultivate 
fac parte : alegerea și pregă
tirea seminței și semănatul. 
O sămîntă ca să fie bună de 
semănat trebuie să îndepli
nească următoarele condiții:

— Să provină dintr-un lan 
cu plante viguroase care au 
dat o producție mare la ha;

— să fie dintr-un soi ame
liorat și raionat în regiunea 
respectivă.

Pentru semănatul de pri
măvară trebuie să ne aprovi
zionăm cu sămință din ur
mătoarele soiuri: griu de 
primăvară Marquis și Lutes- 
cens 62; orz de primăvară 
Cenad 395; Cluj 123 Hanna 
Kargyn ; ovăz — Tg. Fru
mos 9 ; floarea soarelui — 
Jdanov 8281, Vniimk-6540; 
sfecla de zahăr — Lovrin- 
352 șl C. Turzii 34, după re
giune. înainte de semănat 
sămînța se va curăța de se
mințe de buruieni, pleavă și 
alte corpuri străine la trior 
sau la selector. De asemenea 
trebuie să se facă controlul 
puterii de încoJțire a semin
țelor care să fie de 95—98 
la sută. Mulți plugari fac o 
socoteală greșită spunînd că, 
dacă sămînța nu încolțește 
bine, va da un număr mai 
mare de plante la metru pă
trat. Această 
dă rezultate bune. Plantele 
ieșite dintr-o astfel de să
mință vor fi mai firave, vor 
crește încet și la o cît de 
mică schimbare a timpului 
vor suferi.

înainte de semănat, sămîn
ța de cereale păioase trebuie 
tratată contra bolilor : mă- 
lură, tăciunele îmbrăcat șl 
zburător .

Pentru a combate tăciu
nele îmbrăcat, sămînța de 
orz și ovăz se înmoaie într-o 
soluție de formalină și anu
me 350 cm. c. la 100 litri de 
apă. Boabele se țin in acea
stă soluție timp de 10 minu
te ; după aceea se scot și se 
zvîntă. Mătura se combate 
cu prafuri speciale sau, in 
unele cazuri, prin tratamente 
umede.

Ca să 
sămînța 
uda sau 
semănat.

Cerealele de primăvară : 
griul, orzul, ovăzul, se vor 
semăna îndată ce se despri- 
măvărează. După ele urmea
ză: muștarul, rapița, inul de 
fuior, mazărea, sfecla, cînepa 
și foarea soarelui.

In partea de miază-zi și 
răsărit a țării unde clima 
este mai caldă, secetoasă, se
mănatul in primăvară tre
buie făcut foarte de vreme. 
In partea de miază-noapte și 
apus, unde avem umezeală 
mai multă și timpul este mai 
răcoros, putem semăna ceva 
mal tîrziu. Dar, și acolo,
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socoteală nu

răsară mai repede, 
de sfeclă se poate 
iaroviza înainte de

dau 
mai

care 
epoca 

l-a, cum sînt floarea soare
lui, sfecla, cartoful, se vor 
pune Ia următoarele distan
țe : floarea soarelui 70/30 cnț. 
sau 60/40 cm. cu 
cuib; la cartof 
70/35 cm.; la 
cm.

Dacă facem 
lucrări, cerute

un fir la 
60/40 sau 

sfeclă 45/20

toate aceste 
de pregătirea 

seminței și semănatului la 
plantele din epoca l-a de se
mănat, vom avea recolte 
mari și de calitate bună.
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Cind a văzut intiia zi cu soare 
Și-a auzit galopul de tractor, 
S-a scărpinat în cap a supărare 
Și-a mormăit in barbă-ncetișor:

— Păcat că nu mai e omătul mare 1 
S-a dus de-acum odihna pe cuptor 
Și nu știu de-oi găsi un locușor 
Mai bun. pină la iarna viitoare!

Și stind chircit, cu fruntea pe picioare 
(Ca obsedat de-o veșnică dilemă) 
El pare.un semn imens de intrebare

Ce-și caută răspuns la o problemă 
A cărei dezlegare-i pare sumbră: 
Să-și caute de-acum-.. un loc la umbră.

Ion Ruț

iar la 
cu 10-000 kg. Aceste 

sporuri pot fi și mai mari 
dacă gospodăria ar pune 
capăt obiceiului de a nu 
folosi îngrășămintele na
turale și chimice Un mic 
calcul ne arată că folo
sind îngrășăminte natu
rale și chimice, gospodă
ria ar putea avea un plus 
de 140 tone numai la po
rumb.

In concluzie, credem că 
ar fi bine dacă s-ar face 
în planul de producție co
rectările cuvenite, potrivit 
posibilităților economice 
și organizatorice reale pe 
care le are gospodăria 
colectivă din Călărașii 
Vechi. Organizîndu-și mai 
bine activitatea, colecti
viștii de aici vor nutea 
să obțină venituri nu de 
2.250.000 lei cît și-au pla
nificat, ci chiar să atin
gă și să depășească suma 
de trei milioane.

E. Che bașu

] 'fit ^^lădarasului
La sfatul popular regional Oradea, 

s-a prezentat deunăzi un om în. 
tre două vîrste, pe nume I. Goi- 

na, președintele gospodăriei agricole 
colective „Viață nouă" din comuna Sîn- 
tana care, zor.nevoie, ținea să vorbea
scă personal cu directorul „Recoltei".

...O jumătate de ceas mai tîrziu, di
rectorul adjunct, Ion Fazecaș, întocmea 
un contract suplimentar cu gospodăria 
colectivă din Sîntana, prin care se a- 
testa că, în urma chemării colectiviști
lor din Mădăraș, colectiviștii din Sîn
tana sporesc cu 85,1 la sută cantitatea 
de grîu și cu 67,6 la sută cantitatea de 
porumb contractată cu statul încă de la 
începutul anului, cu vreo trei săptă- 
mîni înainte de lansarea chemării colec. 
tiviștilor din Mădăraș.

Asemenea sporiri ale cantităților con
tractate au mai cerut și colectiviștii din 
Cintei și din Siman, Vășad, Diosig, Să- 
lard, Biharia, Episcopia Bihor.

Intovărășiții din Diosig au contractat 
cu statul cîte 400 kg. de pe fiecare hec. 
tar semănat cu grîu, în total o canti
tate de 200.000 kg. și cîte 500 kg. de 
pe fiecare hectar semănat cu porumb, 
în total o cantitate de 300.000 kg.

Intovărășiții din comuna Vășad după 
ce au discutat în adunarea generală 
chemările celor două unități agricole 
socialiste fruntașe pe regiune, au ho
tărît să încheie cu statul contract pen-

tru 550 kg. de pe fiecare hectar semă
nat cu grîu. La rindul lor, intovărășiții 
din comuna Caporal Alexe, au contrac
tat cite 378 kg. de pe fiecare hectar 
semănat cu grîu și 397 kg. de pe fiecare 
hectar semănat cu porumb. Intovără- 
șiții dÎD comuna Simand, raionul Criș 
care, au cea mai mare suprafață (1.300 
hectare semănate cu grîu și 1720 
tare cu porumb) au contractat cu 
tul cantități apropiate de cifrele 
tate în chemare, sporind totodată 
titățile de porumb și grîu contractate.

hec- 
sta- 
ară- 
can-

tive din Mădăraș lucrează In perma. 
nență două brigăzi de tractoriști înze
strate cu cele mal noi tipuri de mașini 
agricole; 18 copii de colectiviști sint 
studenți Ia facultățile de agronomie. 40 
au devenit ofițeri, 3 învățători. 15 
frecventează cursurile școlilor de coo
perație, 10 școlile medii sanitare, iar 
12 învață în diferite școli de meserii.

Grija părintească a statului nostru a 
găsit un larg ecou In inimile colecti
viștilor din Mădăraș. De aceea ei au 
hotărît să contribuie cu toată insufle, 
firea la asigurarea fondului central de 
produse aqricole al statului. Pentru a- 
ceasta, colectiviștii din 
gîndit ca din acest an să 
tul contracte pe termen 
își iau angajamentul de 
lui cîte 300 kg. de pe
cultivat cu griu și cite 400 kg., de pe 
fiecare hectar cultivat cu porumb. Ince- 
pînd cu recolta anului 1958, colecti
viștii din Mădăraș - vor vinde statului, 
la preț de contractare, 102.000 kg. de 
grîu și 72.000 kg. de porumb, precum și 
51.600 kg. de carne și pește, cel puțin 
100.000 litri de lapte, 3.000 kg de lină 
merinos, precum și însemnate 
de legume și zarzavaturi.

Inițiativa colectiviștilor din 
s-a extins într-un timp destul
Zeci și zeci de unități agricole so
cialiste de pe întreg cuprinsul 
giunli Oradea au îmbrățișat cu 
dură chemarea mădărășenilor, 
pină Ia 10 martie a.c. planul de
tractări pe anul 1958 în întreaga re
giune a fost încheiat în proporție de 
80 la sută.

Mădăraș s-au 
incheie cu sta- 
lung prin care 
a livra statu- 
flecare hectar

Cine trece azi prin Mădăraș, poate 
înțelege cu ușurință cum s-a 
născut ideea lansării acestei che

mări la sporirea cantităților de cereale 
contractate cu statul, ceea ce înseamnă, 
în fapt, contribuția gospodăriilor agri
cole colective din regiunea Oradea Ia 
asigurarea fondului central de produse 
agricole al statului In cîteva cuvinte 
chemarea poate fi rezumată astfel : sta
tul a dat colectiviștilor din Mădăraș o 
sumedenie de înlesniri și ajutoare Ni
velul de trai al sătenilor a crescut în 
felul acesta mult față de trecut ■, toate 
străzile satului au fost electrificate, a 
fost înălțată o școală nouă, un cămin 
cultural, un cinematograf, casă de naș
tere, dispensar medical. Peste 70 de 
colectiviști și-au făcut case noi, mare 
parte dintre ei cu împrumuturi de la 
stat. Pe terenurile gospodăriei colec-

cantități

Mădăraș 
de scurt.

re- 
căl- 
iar 

con-

F. Murga
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VIZITA ÎN INDIA A TOVARĂȘILOR CH1VU STOICA, 
EMIL BODNARAȘ Șl AVRAM BUNAC1U

Bombay
Este al doilea o- 
raș din India ca 
suprafața și ca 

număr de locuitori. Bombay este un 
port cu faima mondiala, important 
centru comercial și industrial al In
diei. Acestui oraș i se mai spune și 
„Poarta Indiei**, fiind considerat prin
cipalul punct de legătură cu Europa.

La fel ca si în alte localități, oficia
litățile și întreaga populație din Bom
bay au făcut oaspeților romîni o pri
mire călduroasă. In timpul celor trei 
iile petrecute la Bombay, oaspeții ro
mîni au vizitat o seama de instituții și 
întreprinderi industriale, precum și 
unul din cele mai interesante centre 
agricole ale Indiei, numit „Colonia 
Laptelui", care cuprinde o seamă de 
ferme model pentru creșterea anima
lelor. De asemenea, la Bombay, oas- 
peții romîni au vizitat cunoscuta orga
nizație indiana „Grupul progresist". In 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, to
varășul Chivu Stoica a aratat ca 
„relațiile dintre India si Romînia îm
brăcă forme tot mai concrete, pe baza 
avantajului reciproc, corespunzind în
tru totul intereselor Romîniei si In‘ 
diei. Am venit aci pentru a face ca 
aceasta colaborare să se întărească fi

* *  ......... .——

Cifre și fapte din realizările
R. D. VIETNAM

O Anul trecut au fost construite și 
date In exploatare 24 de mari intre, 
prinderi și colective industriale.

O La sfirșitul anului trecut în R. 
D. Vietnam existau 86.000 de grupe 

C de intr-ajutorare țărănească, cuprin- 
zînd sute de mii le gospodării țără. 
nești.

O In regiunea autonomă Thai Meo, 
In cursul anului trecut, recolta de orez 
și porumb a fost cu 24.500 tone mai 
mare decit în 1954.

O In anii puterii populare s-a dez
voltat puternic combinatul textil din 
Nam-Din, unul din cele mai mari u. f 
nități textile din Asia de sud-est, ar I 
vînd cu peste 9.000 de muncitori Și ( 
tehnicieni mai mult decît în 1955. f

O Dacă în 1939, în timpul domina, j 
ției colonialiste, exista un singur me- f 
die la 80.000 de locuitori, în momentul ( 
de față în întreaga țară s-au construit f 
numeroase spitale înzestrate cu in- f 
ventar nou, modern, și ou fost în. f 
ființate sute de circumscripții sâni-!• 
tare. i

O O mare răspîndire au luat la , 
sate cooperativele de aprovizionare- \ 

\ desfacere. In prezent, ele cuprind pes- f 
te un milion de membri.

___ ______ ____________ ___ ______ ___ ,__ J

Din capitala Indiei, New-Delhî, 
delegația guvernamentală romîna 
în frunte cu tovarășul Chivu Stoi
ca, a pornit în vizita prin cîteva lo
calități din India. Pretutindeni pe 
unde au trecut înalții oaspeți ro
mîni au fost primiți cu calde și en
tuziaste manifestări de simpatie.

Bangalore

să se dezvolte. Putem afirma ca acea
stă dorință va deveni realitate, căci 
am găsit aici toată înțelegerea si bu
năvoința din partea guvernului in
dian. lucru reflectat în declarația co
mună semnată la Delhi'*.

Este unul din 
cele mai cunos
cute centre turi

stice indiene. Astăzi, orașul Bangalore, 
cunoscut prin monumentele sale isto
rice și frumusețea exotica a naturii 
sale, a capătat o înfățișare noua, de
venind un oraș industrial de prim or
din. La Bangalore, tovarășul Chivu 
Stoica și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat uzina de construcții de ma- 
șini-unelte și marea fabrica de tele
foane.

Frumuseții naturale a parcului Lal- 
Bagh, denumit și „Paradisul din Ban
galore" i s-a adaugat sîmbata seara o 
iluminație și un decor feeric în cin
stea primului ministru romîn și a per
soanelor care îl însoțesc. In cadrul a- 
dunarii cetățenești, organizată cu a

.una din noile fabrici intrată de curind in funcțiune tn capitala R. D. Vietnam, Hanoi, 
construită cu ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice și R. P, Chineze,

cest prilei, primarul orașului Banga
lore. dl. Ramachandran, a spus prin
tre alte : „Este o fericită coincidenta 
faptul că R.P. Romînă a fost procla
mată în 1947 — același an în care 
India si-a dobindit independenta. 
Deși condițiile la noi au fost dife
rite si chiar acum mai avem pozi
ții diferite în unele probleme, mul
te lucruri ne sînt comune si ele 
întrec deosebirile. Noi credem că cele 
două țări ale noastre pot colabora cu 
folos in multe domenii*4.

I Madras
Este capitala 

statului cu ace
lași nume, cel 

mai important centru industrial și cul
tural din sudul Indiei. Pe aeroportul 
orașului, împodobit cu bogate arcade 
din flori și cu steaguri romînești și 
indiene, delegația guvernamentala ro
mînă a fost întimpinată de către gu
vernatorul statului Madras, Medhi. și 
de primul ministru al statului. Kama- 
rai . Aici solii poporului nostru au vi
zitat Muzeul de Stat, Galeriile de arta, 
uzina de construcții de vagoane de la 
Perambur. In cinstea oaspeților romîni 
a avut loc o mare întrunire cetățe
neasca și un banchet oferit de guver
natorul statului Madras.

Primirea călduroasa făcută pretu-
tindeni înalților oaspeți romîni, de 
marele popor indian de sute de mi
lioane, dovedește odata mai mult pre
stigiul ridicat de care se bucura peste 
hotare R.P. Romîna, luptătoare activa 
pentru cauza păcii și colaborării între 
state.

Stepanida Denidova Viștak, de două ori 
„Rodianski Ucraina", a fost 

lat-o în ,

La 16 martie, înfr-o zi plini de soare, f 
văralecă, in Uniunea Sovietică au avut 
alegerile de deputa|i pentru cel mai 

organ al puterii de stat — Sovietul Suprr 
U.R.S.S. Alegerile s-au desfășurat într-o afm< 
de puternic avînf patriotic, populafia manifr 
un înalt spirit politic și organizatoric.

La alegeri au participat 133.836.325 alegători, 
că 99,97 la sulă din numărul total al alegăfi 
Pentru candidați! desemnați pentru Sovietul Si 
al U.R.S.S. de blocul comuniștilor și celor fă 
partid, in circumscripțiile electorale pentru ale 
in Sovietul Uniunii au votat 99,57 la sută, i 
circumscripțiile electorale pentru alegeri'e în f 
tul Nafionalitătilor — 99,73 la sută din aleț 
care au luat parte la alegeri.

Aceste date, se spune în comunicatul Co 
electorale centrale, dovedesc că blocul popu 
comuniștilor și celor fără de partid a repu 
victorie deplină tn alegeri.

Intr-o atmosferă sărbătorească și-au tndi
datoria cetățenească locuitorii celor 18 circum 
ții electorale din Moscova. Aici au candidat 
rășii N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.< 
cunoscutul om de știință A.N. Nesmeianov, mi 
cui inovator V. Blajenov, zidarul Gorev, Er 
Muncii Socialiste și alții.

Primii care au pășit în fața urnelor au fost



Tinere din tr-un ansamblu artistic ungar, execu- 
tind un cunoscut dans popular.

'\V.<

Studenți ai Universității din Shangai prezintă cererea de a merge 
să lucreze alături de țărani, pentru înflorirea vieții noi în satele 
patriei lor .

Socialiste, șefă de echipă tn colhozul 
n 'Sovietul Suprem al V..R.S.S. 
a colhozului.

ninsulei Ciukolka — partea cea mal de 
liunii Sovietice. La ora 6,40 (ora locali) cind 
i alegători mergeau spre centrele de vot, 
s insulei Sahalin a trecut cel de-al doilea 
rtificial al Pămînfului, lansat de către patria 
jnea Sovietică.
gerile din 16 martie poporul sovietic și-a 
ral coeziunea de nezdruncinat, devotamen- 
de cauza lui Lenin, față de cauza comunis- 
legerile de la 16 martie au arătat din nou 
,ă a unității partidului și poporului sovietic 

utifuie chezășia mărețelor înfăptuiri ale 
Sovietice.

n fiecare an, cea dinții săptămină a primăverii, intre 
21 și 28 martie, la îndemnul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, au loc pe tot globul pămîntesc 

adunări și serbări ale fetelor și băieților, șezători, reuniuni, 
Intîlniri la granițe, excursii, competiții sportive și felurite 
alte asemenea manifestări in care tineretul iși dovedește 
dorința de pace și prietenie.

F.M.T.D. cheamă tinerii lumii să manifesteze in Săptă- 
mina Mondială a Tineretului pentru oprirea experiențelor 
cu arme nucleare, pentru o întîlnire la cel mai înalt nivel 
care să netezească drumul omenirii spre pace, — cea mai 
insemnată cerință a vremurilor noastre.

Acțiunile organizate în Săptămină Mondială a Tineretului 
fac parte totodată din marea campanie incepută in întreaga 
lume pentru întîmpinarea „Zilei mondiale a tineretului îm
potriva colonialismului și pentru coexistență pașnică", care 
va avea loc la 24 aprilie, data la care s-a ținut conferința 
istorică de la Bandung a popoarelor din Asia și Africa.

Și.toi acum, în Săptămină Mondială a Tineretului, incepe 
uriașa acțiune de pregătire a celui de la VI l.lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților, care se va desfășura 
in vara anului viitor. Reprezentanții organizațiilor de tineret 
și personalitățile ce s-au intilnit de curind la Viena pentru 
a discuta pregătirea următorului Festival Mondial, au adre
sat un apel tuturor organizațiilor naționale și internaționale 
să sprijine pregătirea acestei mari intilniri tradiționale a 
tineretului lumii.

Tineretul țării nostre, mobilizat de Uniunea Tineretului 
Muncitor, luptă activ pentru țelurile tineretului progresist din 
întreaga lume. Manifestările ce se vor organiza in Săptă- 
mîna Mondială a Tineretului vor fi o nouă dovadă a ata
șamentului tineretului nostru la lupta tinerei generații din 
întreaga lume pentru pace și prietenie.

Tineri soldați ai armatei 
de eliberare națională a Al
geriei, mergînd la luptă îm
potriva cotropitorilor fran
cezi.

Pe scurt
• Delegația Uniunii 

Sovietice la O.N.U. a 
difuzat un comunicat 
de presă in care cere 
să se includă pe ordi
nea de zi a celei de-a 
13-a sesiuni a Adună
rii Generale problema 
privind „interzicerea 
folosirii spațiului cos
mic in scopuri milita
re. lichidarea bazelor 
militare străine pe te
ritorii străine și cola
borarea Internațională 
in domeniul studierii 
spațiului cosmic**.

• Acțiunea de zdro
bire a clicii rebele din 
Sumatra continuă. Tru
pele guvernamentale 
indoneziene acționea
ză pe un front larg, 
silind pe rebeli să 
părăsească centrele 
populate.

• Al doilea satelit 
american intrat pe or
bită nu cintărește de- 
cit 1,460 kg., în timp 
ce primul satelit ame
rican „Explorator" 
cintărește 13 kg. Se 
știe că cei doi sateliți 
sovietici, lansați in 
toamna anului trecut, 
cîntăresc 83,600 kg. șt 
respectiv 508,300 kg.

1
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Viața grea a culegătorilor
de măsline din Italia

I 
B rafturile bogate ale coope
rativei din satul tău, poate ai 
văzut, cititorule, acele bidoa- 

-umoase pline cu măsline ve- 
tocmai din Italia. Ai cumpărat 

nevoie și, desigur, te-ai gîn- 
1 depărtările unde cresc măs- 
te-a purtat mintea spre melea* 

! sudului italian, mărginit de 
e Mediterana și Adriatica, în

de un soare generos și popu- 
e oameni muncitori, simpli ca 
ie... Dar cîte lucruri știi oare 
e viața trudnică a culegători- 
e măsline ? In rîndurile ce ur
ii, încercăm să relatăm doar 
i fapte...
sezonul culesului măslinilor — 
i luni pe an — se angajează 

muncă istovitoare 400.000 de 
ni, în majoritate femei ; iar 
• acestea, cele mai multe sînt 

între 7 și 14 ani. Ele sînt 
ate pentru că pot fi plătite 
i preț de mizerie și obligate 
rncească chiar și peste 10 ore 
. Oamenii maturi cîștigă pînă 
0 lire pe ziua de muncă (10 
iar copiii, cel mult 300 de lire, 
slorează acești bani, putem în- 

ușor dacă amintim că kilo- 
il de pîine costă în Italia a-

proape 200 de lire, kilogramul de 
came pînă la 1.500 de lire, iar li
trul de untdelemn 7—800 de lire 1 
Statisticile oficiale spun că, numai 
recolta din
luată la 14 
care abia

anul trecut a fost eva- 
miliarde lire, sumă 
7 la sutfl a 

cheltuită pentru munca de

din 
fost 
re

cea

mai puțin costisitoare pentru mo
șieri, care obțin cîștiguri imense- (a- 
proape 80 la sută din valoarea bru
tă a recoltei}.

Cînd Începe sezonul culesului 
măslinelor, din toate părțile Italiei 
(care numără aproape 4.000.000 de 
șomeri totali și parțiali) mii și mii 
de oameni sărmani parcurg zeci și

sute de kilometri pentru a ajunge 
la timp tn sud. spre a se angaja 
culegători. Acești muncitori sezo
nieri sînt la cheremul moșierilor. Ei 
dorm în bordeie sau barăci putre- 

. zite, prin care pătrund ploile dese 
ale sudului. Luni de zile acești oa
meni muncesc desculți, într-un teren 
umed, reumatismul mutilîndu-le 
trupurile (fotografia nr. 1). Ei 
beau apă stătută din butoaie cocli
te. Apa este împrospătată aici doar 
o dată pe săptămină (fotografia 
nr. 2).

Pe bună dreptate se spune că 
în sistemul de muncă al culegăto
rilor de măsline din Italia, nu s-a 
schimbat nimic de o sută de ani.

A 
0coltare. Cultura măslinilor este

u

• Numărul șomeri
lor totali din S.U.A., 
după calculele senato
rului Douglas, s-a ri
dicat în februarie a- 
nul acesta, la 6.400.000 
persoane, ceea ce re
prezintă II la sută din 
numărul total al bra
țelor de muncă din 
S.U.A.



Realizările științei 
sovietice 

în anii viitori

viteze

ridica 
verti- 
zbora

Sfaturi pentru gospodine

Ce putem găti din cartofi
Cartoful este leguma ce 

poate fi găsită iama în 
fiecare casă de gospodar. 

Are o valoare nutritivă cunos
cută, iar pentru gospodine este 
o legumă ieftină și lesne de 
gătit In rindurile de mai jos 
cititoarele noastre vor găsi cf- 
teva rețete de mîncăruri de 
cartoli — mai puțin cunoscute 
— foarte gustoase, ușor de pre
gătit și puțin costisitoare.

esenul de mai sus înfățișează o „insulă interplanetară* 
pe care savanții sovietici proiectează s-o lanseze în 
vederea zborurilor spre alte planete, în anii ce vor

urma.
După calculele oamenilor de știință sovietici, aceste ,,insu- 

ie-stații* cosmice vor fi realizate prin reunirea ultimelor eta
je ale rachetelor lansate în spațiu. Datorită energiei solare, 
va fi posibil să se creeze pe aceste „insule" grădini de 
fructe și zarzavat pentru aprovizionarea călătorilor în rf>or 
de la o planetă la alta....

Din tezaurul cultural al patriei noastre

1
din Turnul Goliei

Printre numeroasele monu
mente arhitectonice ale 
Iașilor se numără și gru

pai de clădiri sub numele de 
„Tumul Golia’. Zidite de Ion 
Golia și reclădite de voevodul 
Vas i le Lupu pe la mijlocul vea
cului al XVI-lea, biserica și 
zidurile cetății s-au păstrat în 
ciuda anilor și a grelelor în
cărcări prin care a trecut ora
șul : incendii, cutremure, răz
boaie.

Vechile clădiri ale Goliei au 
suferit numai de pe urma ma
relui incendiu din 1827 care a 
distrus aproape trei sferturi din 
oraș, printre care Curtea dom
nească și Mitropolia. Sînt 130 
de ani de atunci ; zidurile ce
tății și biserica au fost arse în 
parte și numai turnul impună
tor, ce străjuiește intrarea, a 
scăpat ca prin minune.

Cînd pătrunzi în curtea ve
che, pe sub bolțile turnului îți 
atrage atenția o clădire mai 
nouă, pe care stă scris cu li
tere mari : Artrivele Statului. 
Aici se află depozitate milioa
ne de documente provenite de 
la instituțiile Iașilor și 
restul Moldovei, privind 
vechi, relații de 
danii ale voevozilor 
ieri sau mînăstiri.

Vreme de zeci și 
ani, arhivele ieșene 
altceva decît un depozit 
acte vechi unde cîțiva func
ționari duceau o muncă plic
ticoasă de birou. In anii re
gimului democrat-popular ve
chile săli au fost restaurate, 
iar sub egida Institutului de 
Istorie a Academiei R.P.R., 
se pregătesc aici diferite lu
crări între care și o istorie a 
comerțului și o istorie 
fisticii în Moldova... 
Iul acesta, dintr-un 
depozit de documente, 
veîe ieșene s-au transformat 
Intr-un institut modern de cer
cetări- Ele cuprind actualmente 
25 de încăperi în care sînt pă
strate milioane de documen
te, de la pergamentul cu peoețî 
din anul 1399 și pînă Ia arhi
vele instituțiilor moldovenești 
'de după 1827.

In perioada actuală, la arhi
vele statului din Iași lucrează 
mai mulți cercetători care pre
gătesc unele lucrări interesante.

Un colectiv de istorie medie, 
condus de profesorul Constan
tin Cihodaru cercetează o se
rie de documente între care 
cincisprezece pergamente pro - 
venite din cancelaria domnito
rului Ștefan cel Mare. Un co
lectiv de istorie medie, condus 
de profesorul Dumitru Berles- 
cu, pregătește studiul „Proble
ma țărănească în Moldova to 
prima jumătate a secolului al 
XIX-lea". La aceasta trebuie 
să adăugăm faptul că în lucra
rea „Documente privind Istoria 
Bomîniei", editată de Acade
mia R.P.R., din care a apărut de 
curind volumul III — Moldova, 
care merge pînă în veacul al 
XVII-lea — s-au folosit nume
roase materiale aflătoare în ar
hivele ieșene.

Arhivele statului din Iași 
și-au cîștigat astfel printre oa
menii noștri de știință un pres
tigiu pe deplin meritat, con
tribuind la îmbogățirea patri
moniului culturii noastre.

• RACHETOPLANUL va 
fi avionul viitorului, ne 
spune candidatul în științe

. tehnice Aleksandrov. Acest 
aparat de zbor va atinge cele 
mai mari înălțimi și 
(15.000 km. pe oră), 

Rachetoplanul se va 
' de la pămînt aproape 

cal, ca o rachetă și va
în Cosmos, datorită inerției, 
cu motoarele scoase din 
funcțiune. El va putea par
curge astfel mii de kilometri, 
fără consum de combustibil.

La înapoierea pe pămint, 
rachetoplanul va ateriza ca 
un avion obișnuit. Pentru a- 
ceasta, va fi de ajuns ca ari
pile rachetaplanului să-și mo
difice suprafața, căpătind 
astfel viteza obișnuită de a- 
terizare

• ASTRONAVELE, apa- 
’ ratele cu care oamenii 
■ călători in alte planete, vor

fi formate dintr o serie 
corpuri sferice și cilindrice, 
prevăzute cu cabine mari și 
confortabile pentru pasageri.

La bordul astronavelor vor 
• fi - instalate oglinzi speciale 
’ pentru captarea și folosirea 

energiei solare, precum și o 
serie de aparataje, oare vor 
asigura zborul lor cu precizie 
pe o traiectorie stabilită si 
cu viteza neoesarrt.

Apropnndu-se de o plane
tă, nova își va frîaa zborul, 
transformîndu-se intr-nn sa
telit al acesteia. Apoi, de pe 
navă se va desprinde o mică 
„raciselă-barcă" de aterizare, 
care va duoe pe astronauti 

' pe planeta vizată.
După primul pas făcut in 

Cosmos, prin lansarea mtdi- 
țiioc artificiali. o am eroi de 
știință sovietici ic pregătesc 
acum pentru călătorii iu U- 
nivesn pe nave ca pasageri I ' 
Această realirme. cindvs de 
domeniul închipuirii, este so- ' 
cotită acsan ca realizabilă ia ' 
anii ce vor utusa. Strălucit . 
examen al unei stilate pusă 1 
ia slujba omului !

< ►

vor

de

< ►

Musaca de cartofi
Dăm prin mașină '/2 

carne pe care o punem 
prăjit cu o ceapă tocată 
Cartofii curățați 
îi tăiem felii și 
Ungem o cratiță 
in care așezăm 
cartofi și unul 
ră avînd grijă ca 
să fie din cartofi ; 
va linguri de bulion, mai adău
găm puțină sare și punem mu
sacaua la cuptor.

kg. de 
apoi ta 
mărunt 

coajă, 
prăjim, 
untură 

rînd de 
tocătu-

de
îi
cu 

un 
de 
ultimul rînd 
turnăm cîte-

Cartofi umplufi
Tocăm prin mașină '/2 kg. de 

carne, punem în tocătură ceapă.

din 
legi 

proprietate, 
către

zeci 
n-au

puțin orez fiert mai înainte, un 
ou, sare și piper, după gust. 
Dacă carnea nu este grasă, pu
nem în tocătură și o lingură de 
untură. Alegem cartofii (să fie 
mai măricei, rotunzi șt sănă
toși) îi curățim de coaje și le 
scobim miezul cu cuțitul. Ii um
plem apoi cu tocătură și îi pră
jim în așa fel încît să fie ru
meniți pe toate părțile. După ce 
i-am prăjit, îi așezăm într-o 
cratiță cu sos făcut cu ceapă 
prăjită, puțin bulion, făină șî 
sare, după gust. Dacă nu avem 
cuptor, îi fierbem acoperiți.

Chiftele de cartofi

Fierbem zece cartofi mari, !1 
curăfăm de coaje și îi dăm prin 
mașina de tocat. Adăugăm în 
tocătură două ouă, 3 linguri de 
făină, sare după gust și frămîn- 
tăm pînă se leagă. (Dacă vrem 
să servim chiftelele ca dulciuri, 
aromăm aluatul cu puțină coajă 
de lămîie sau vanilie). După ce 
facem chifteluțele cu mîna, le 
prăjim în grăsime bine încinsă. 
Le putem presăra pe deasupra 
zahăr pudră.

INIMA GIRAFEI

La girafă, distanța intre 
cap și inimă atinge 3 
metri. Savanții s-au 

interesat încă de malt timp 
de circulația singelai ia gi
rafă. Cum poate inima să 
pompeze sîngele la 3 metri ? 
Cercetările au dovedit că 
inima girafei e o pompă mi
nunată. Ea cîntărețte apro
ximativ It kilograme iar 
grosimea pereților atinge S 
centimetri. Presiunea șjnge- 
lui la girafă e de două ori 
mai mare decit la om.

ÎNCRUCIȘATECUVINTE

• ► Orizontal: 1. Au
torul piesei „O 
scrisoare pierdută*
— Roman de Liviu 
Rebreaau. 2. Genial 
poet romîn (1850— 
1889) autorul „Lu
ceafărului" — Ro
man celebru al ma. 
relui scriitor sovie
tic Maxim Gorki. 
3, Autoru-l operei 
„In munții Neam
țului* — ...Pann, 
scriitor popular 
(1794—1851) caTe 
a scris: „Povestea 
vorbei*. 4. Are da 
rul de-mnirițește
— Capul familiei
— La sfirșitul ver
sului. 5. Afirmație
— Notă muzica
lă — Cal dobrogean — Cam
pion 6. Rînd... în poezie — Su
cit de mai multe ori. 7. Cele — 
Pronume care ...distribuie — 
Despic. 8. „Și dacă... bat în 
geam / Și se cutremur plopii* 
(M. Eminescu) — Pronume 
personal. 9. Interjecție — Instru
ment popular — "... pe deal", 
poezie de M. Eminesc-i. 10. Me

1 2 3 * 5

a sta
in fe 
simplu 

arhi-

tal prețios — Autorul nuvelei 
„De la noi la Ciadova". 11. Nota 
traducătorului. — Roman de I. 
Slavici — 24 de ore. 12. Scriitor 
contemporan, care a scris roma
nul „Bărăgan" — Autorul pie
sei „Ziariștii". 13 Pronume de. 
monstrativ — Oieri cuiva.

Vertical: 1. Renumit scriitor 
rus, autorul pieselor „Trei suro
ri", „Unchiul Vania", „Livada cu 
vișini" Ș-a. — Autorul „Aminti
rilor din copilărie'*. 2. Iubire — 
Scriitor romîn (1859—1919) au. 
torul romanulyi „Dan". 3. Severe
— Prepoziție. 4.' „...Karenina", 
roman de genialul rus, Lev Tol
stoi — Se plimbă pe corzile .vio. 
rii — Floare roșie ce poate fi des 
întîlnită în lanurile de grîu în 
preajma secerișului. 5: Mișcare.
— Rînd — Nuvelist romîn (1835
—1916). 6. Sînt — Articol — 
Nevîrstnic. 7. Deosebit — Aliaj 
din aramă și zinc 8. .... tu stă
pâna mării / Pe a lumii boltă 
luneci" (M. Eminescu) — N'ini(l 
feminin 9. Acești (popular) — 
Inimă. 10.
nescu (2 cuvinte) — Diftong. 
11. Barba..., un erou din pove
stirea lui Panait Istrati „Kira 
Kiralina" — Conjuncție — 
Articol — îndeamnă caii 12. 
„...Ce minunat sună acest cu- 
vînt* (a spus Maxim Gorki) 
—“ ...am un singur dor", poe
zie de M. Eminescu — Romane, 
nuvele, schițe. 13. Piesă de I. 
L. Caragiale — A atîrna.

Poezie de M. Eroi.
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Imtren
Trenul gonea dinspre Derohoi spre Iași cu o 

viteză puțin obișnuită în acest fund de țară, 
unde pînă și trenul e domol, ca și oamenii. 

Stîlpii de telegraf treceau pe la fereastra vago
nului „pas alergător", ca o grupă nesfîrșitâ de sol
dați. Compartimentul de clasa a doua era ticsit de 
film, bagaje și călători de toată mina. Gălăgia 
oamenilor se-amesteca cu gîfîitul locomotivei, se 
pierdea într-o monotonie și-ntr-o moleșeală care te 
îmbia la somn.

Frigul de-afară nu se simțea ; atîta doar că 
atunci cînd trenul era în mișcare, pe geam apăreau 
flori de gheață, iar în cele citeva minute de oprire 
în stați^, pe geam apăreau picături mari de la
crimi, ca și cînd af fi plîns durerea florilor moarte. 
Pe-o bancă^ta spate erau cîțiva inși din Doriohoi 
care vorbeau ‘zgomotos, mîncau sîmburi de bostan 
prăjiți și rîdeau tare, cînd un moșneguț trîntea — 
jumătate evreiește și jumătate romînește, — cîte o 
snoavă grozavă.

Pe-o bancă, în față, o fată blondă, c-o talie sub
țirică, strînsă de-o fustă albastră, c-un păr lung, 
revărsat pe spate, arunca pe furiș cîte-o privire 
rece ca de oțel, unui tînăr student, blond și cîrn 
ca și ea. Mergeau de trei ceasuri și nu-și spuse
seră nici un cuvînt. Considerau probabil că omu
lui cu carte nu-i este îngăduit să iasă dintr-un cor
set de „maniere" : .ce are să zică dînsa dacă 
intru așa... în vorbă' — așa-și zicea el, iar ea, ca 
fată, nu îndrăznea să deschidă gura .că-i rușine".

Două țărăncuțe tinere s-au urcat la Ungheni și 
s-au așezat în fața unui moș c-o căutătură șugu
beață.

Nici nu s-a pus bine trenul în mișcare și una 
dintre ele, boghetă ca o puicuță, cu ochii negri și 
gropițe în obraz, a dat drumul vorbei... Vorbea 
tare, fără nici o rezervă și tot ce spunea era lim
pede și curat ca un pîrîu de munte.

— Moșule 1 Unde ți-ai lăsat .domnișoara" ?
Moșul se uită la îndrăzneață fată, dar întrebarea 

nu-1 descumpăni ; își răsuci mustața și cu un aer 
serios, dar plin de haz, răspunse :

— Mă duc la Ieși, să-i iau beteală și voal de mi
reasă... Aș fi luat-o și pe dînsa, dar părinții ei nu-i 
dau voie cu mine că se tem...

Fata primi răspunsul moșului Însoțit de rîsetele 
celor din jur, dar nu se dădu bătută, iar cealaltă, 
îi ținea isonul. Vorba s-a întețit și bâtrînețea cu
minte cu tinerețea zvăpăiată scurtau drumul celor 
din jur cu glume măsurate, așa cum li stă bine 
țăranului din părțile aceste.

In dreptul Miclăușeștilor s-a urcat în vagon un 
om cam la 32 de ani, cu niște pantaloni cam rupți 
pe dînsul, cu o blană cu guler negru de miel, și 
cu o căciulă brumărie In cap. Pe fața lui citeai 
sănătate și bucurie, în ciuda traiului nu prea stră
lucit, după cum îl arăta portul.

— Ce faci Dobrică î îi aruncă unul vorba din 
fundul vagonului.

— Mă duc la Ieși să-mi cumpăr niște straie — 
răspunse el scurt și se așeză lingă moș, în fața 
celor două fete...

Trenul se puse din nou în mișcare, străbătînd 
valea Jijiei, împresurată cu stuf uscat și omăt 
proaspăt. Dobrică își puse cotul pe pervazul gea
mului, își sprijini capul în palmă și începu să cînte 
întorcîndu-și din cînd în cînd capul și privind pe 
cîte unul fix. Pe fața lui se citea o veselie ciudată.

.Foaie verde alâmîie, 
Alămile șl gutue 
Mindra nu mă mal mingiie. 
Maica domnului nu mai vine— 
Dinamo a luat bătaie...
Să trăiască toată lumea. 
Mama lui Ștefan cel Mare
Ii așteaptă din război..."
• • » e e •

La început nimeni nu luă in seamă la ce cîntă, 
dar după cîteva minute de mers, cîtiva curioși își 
aplecară 
lui... Din 
vite din

urechile să priceapă legătura cîntecu- 
amestecătura de

biblie.
foaie verde", de cu-

din sport, din război... nu puteai

o 
te o- 
dacă

că

llustrafii

de Rodica
Racotă

Popescu

rîsul tuturor. Fetele rîdeau mai tare ca

unde-ai învățat cîntecul ista așă de fru-

desprinde nimic. In cîteva clipe, Dobrică deveni 
punctul de atracție al vagonului. Cuvintele fără 
șir, melodia fără muzică, nu făceau decît să stîr- 
nească 
toți.

— De 
mor ?

— De 
departe.

— Da'

la mine — răspunse el — ți cîntă mai

Zârzărea, știi ?

— „Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zârzărea 
Tra la la la la...
Maica domnului și ea
O pus gura la canea
Zărzărea. zăzzăzea
Mama phnge și oftează
După mine regretează
Zârzărea, zărzărea— 
Foaie verde alâmiie, 
Alâmîie și gutue
Mindra nu mă mai mingiie".

din palme, o fixă și apoi reveni.

— Da cutare.... știi ?
Și el cîntă din
— Ei, daT nu 

palme că vreau 
din fete.

El luă obrazul
— Lăsați-1 în pace, mâi oameni buni, zise cel 

care-1 întrebă de sănătate pe Dobrică, la intrare.
Fata nu luă în seamă aceste vorbe.
— Da ce nu te uiți mai mult 7 Ce, nu-țl plac ? — 

se adresă ea din nou Iui Dobrică.

nou.
mai sta așa cu obrazul vîrît în 
să-fi văd ochișorii — zise una

povesTire k !
tWerandfaiJhngu

întîlnii unul care 
lingă o doamnă 
poșeta doamnei.

curaj. — Nu ve-

Cei doi tineri blonzi care tăcuseră tot drumul, 
prinseră în sfîrșit un ciîmpei de discuție.

— Eu cred c-o face pe nebunul — zise băiatul, 
adresîndu-se jumătate fetii, jumătate celorlalți.

Ea aștepta de mult o vorbă.
— Da... precis... Eu călătoream o dată de la 

București la Constanța — am fost de vreo trei ori 
la București, — preciză ea, și-am 
tot așa făcea pe prostul; stătea 
și cînd a plecat, a plecat cu 
Cred că e un escroc I

— Sigur — zise tinărul mai cu 
deți dumneavoastră : atunci cînd răspunde fetei 
vorbește normal și după aceea cînd se apucă de 
cîntat, cîntă o mulțime de bazagonii.

— Da, încheie ea, destul de doctă, și discuția 
începu să lincezească din nou.

— Nu mai fiți voi așa de deștepți pe socoteala 
altuia, că nu știți nici unul ce-i cu dînsul, zise din 
nou cel care-o întrerupsese și pe fată.

Dobrică, necăjit de glumele care se făceau în 
jurul său, își strînse genunchii aproape de gură, 
apăsă căciula pe ochi și începu să-și legene 
corpul intr-o parte și-n alta, devenind total ab
sent la ce se întîmpla în jurul său... După un timp 
se sculă și începu să se plimbe pe culoarul din 
mijlocul vagonului. Rostea de data aceasta cuvinte 
fără șir, neoprindu-se decît atunci cînd cu zîmbet 
larg și cu ochii mari deschiși privea pe cîte unul 
ca și cînd l-ar fi luat martor la ceea ce spune sl 
și i-ar fi cerut să i se dea dreptate. Din cînd în 
cînd tresărea și se uita In sus de parcă s-ar fi te
mut să nu-i cadă ceva în cap...

Un tînăr de vreo treizeci de ani, îngrijit îmbrăcat, 
c-o față tăiată de niște cute hotănte — care nu 
se-nveselise aproape de loc, — se apropie de cel 
care-1 strigase pe nume, pe Dobrică, la urcarea-n 
tren și-l întrebă :

— Dumneata-l cunoști ?
— Da săracu... Lucrează la gospodăria de stat 

din Miclăușești... da eu îl cunosc mai de mult. 
Sîntem același contingent. Am făcut tot războiul cu

dînsul. Era un băiat cu
minte cum nu se află. 
Fată mare, nu alta și 
cîntă domnule, de ți se 
rupea inima... Erau nopți 
cînd așteptai s-auzi 
împușcătură, 
mora liniștea; și 
zbura o pasăre te prin
dea groaza. Nopți ude. 
cînd ți era lehamite pină 
și de viața ta, cînd gîn- 
dul la cel de-acasă te- 
apăsa de-ți venea să t9 
urci pe parapet și 
să-mpuști niște cruci si 
niște dumnezăi războiu
lui și celor care l-au 
făcut, de să se-audă-n 
toată lumea... Dobrică 
începea să cînte încet :

„Foaie verde alâmîie 
Alâmîie și gutue 
Mindra nu mă mai mingiie".

Era atîta alean în gersul lui, că oameni în toată 
puterea cuvîntului care-au dus greul războiului __
și numai ei știau cu adevărat ce nseamnă război 
— începeau să plîngă șl-adormeau.

Cele cîteva ceasuri de somn pe care le furau, 
începeau cu cîntecul lui Dobrică...

Intr-o zi, la un bombardament de artilerie, a fost 
lovit de-o schijă la cap... L-am găsit cu doi sol
dați morți lingă el... Pierduse mult singe. Cerea 
apă și din cînd în cînd îngîna cîte-un crîmpei de 
cintec.

Au încercat doctorii să-1 facă întreg la minte, 
dar se vede treaba că nu s-a putut. Cu timpul 
poate că s-o face mai bine... Altminteri îi harnic, 
muncitor, nu face nimic rău, decît că vorbește sin
gur sau cîntă toată vremea.

Privirile celor care au ascultat această poveste 
tristă, se-ntoazseră ca la comanda către Dobrică 
și-apoi una cîte una îl părăsiră și se plecară-n 
jos. Fiecăruia dintre ei li se deschise cite-o rană-n 
suflet.

Tristețea, aducerea aminte, părerea de rău, îl 
învălui rînd pe rînd pe fiecare. Moșul care șu- 
guise cu fetele se apropie de cei ce vorbeau și-și 
făcu loc pe-o bancă unde mai stăteau trei oameni. 
Un ins de lingă geam, care-și odihnea nesimțirea 
într-o sută de ocale de untură, văzîndu-se strîns 
puțin de cei care-i făceau loc moșului, tună c-un 
glas dogii, care căzu ca un fluierat în biserică.

— Nu vezi că n-ai unde sta moșule, ce te-nghe- 
sui pe bancă, ce n-ai locul dumitale ?

— Ho 1. răspunse calm moșul, că ai unde sta 
și dumneata, nu vezi că eu șăd numai pe-o măr- 
ginuță ?... E loc pentru toți și n tren și n lumea asta 
și peste tăt, numai înțelegere să fie, că dacă ne-om 
prinde-a sfădi, apoi vagonul ista nu ne-ajunge nici 
la doi inși...

Grăsunul nu spuse nimic, dar cele două cute 
dintre sprîncenele lui noduroase arătau nemul
țumire...

In vagon se făcu liniște. Oamenii stăteau nemiș- 
cați și-și rumegau gîndurile... Una din fete ră
mase cu basmaua trasă puțin peste ochi și cu 
mina dreaptă pusă peste gură; îi părea rău câ 
glumise pe seama lui Dobrică... Trenul intră In 
tunelul de la Cucuteni, ieși, mai făcu cîțiva kilo
metri de cale și oamenii rămaseră tot nemișcațL

— Prăpăd, mare prăpăd a fost, — sparse tă
cerea moșul, uitîndu-se pe geam. Vorbea între
tăiat. — Dacă ar avea pămintul gură să-și strige 
durerea rănilor lui, ar fi mare jale și mare 
chin... dar vezi că numai omul simte asta... 
Cîte mormane de fier, cîte leșuri au zăcut pe 
cîmpul ista, numai unul Dumnezâu știe... Om, cal, 
vită, cline, toate erau otova din pricina unor ne
buni care voiau să stăplnească lumea. Numai vezi 
că războiul l-au pornit bogății și l-au purtat să
racii, asia-i buba ; ei cu averile și noi cu durerile. 
Treceam astă-varâ pe-aici și aproape ca nu știam 
care-i grîul și care-i trestia, așa de frumoasă era 
piinea cea albă... Hehei 1... Cîte nu se pot face cînd 
îi liniște și pace... Pămîntul, oameni buni, îi făcut 
să se semene grîu într-însuL.. — Tăcu mult după 
aceste vorbe și începu să-și muște colțul sting al 
mustății lui tușinate.

— De unde ești moșule ? întreba un omuleț scund 
care stătea pe-o ladă albastră, între două bănci.

— Bivolari.
— Bivolari ?1 Pe-acolo a fost prăpăd mare....
— Mai rău ca la Ieși... Ras... Am rămas cuc— 

Amu oamenii și-au încropit cîte un acoperămînt, 
care după cum o putut. Mi-am făcut și eu o că
suță și acum trăiesc destul de bine. Nu vreau 
decît liniște și pace... Atîta vreau— Numai de n-ar 
uita asta lumea, că celelalte vin de la sine...

Se auziră două fluierături scurte și oamenii în
cepură să-și pregătească bagajele.

Trenul se opri în gara Iași. Călătorii coborîră și 
coborî și Dobrică. Cei care-au trecut prin lașul 
anului 1944, la fiecare nouă venire, îi străfulgera 
o amintire tristă—

Gara primea călătorii vindecată de orice rană 
a războiului; pe Dobrică 11 primea așa cum II lă
sase războiul.
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unor
gestionari

(Cele patru „operații")

felul lor. SCĂDEREA.

S. Bolaciu

Și cînd judecătoru-n fine, 
Făclnd sentințelor citirea 
Le dă. exact, cit le revine
Se operează... ÎMPĂRȚIREA.

averea deochiată 
provocind uimirea —

Cînd după multe socoteli
Ce însoțesc frecvent vlnzarea 
Iși string „măruntele"" ciupeli 
Ei fac, firește, ADUNAREA.

Cînd dintr-un stoc ce nu-i prea 
mic 

(Deci nu se trece cu vederea!) 
Lipsește zilnic cite-un pic 
Ei fac, tn

Cînd duc
Acasă —
Fac adunare repetată
Deci, matematic, ÎNMULȚIREA.

Aritmetica

Marin o

ești, to-

In-

omul de

Nică Octavian

cunoști, 
mi-i a-

Un fier de plug simfind că-i primăvară 
Se bucura- mă rog, din cale-afară 
Acolo-nchis. in magazia lui.
— „Să știți că fierul ăsta-i cam tehui 1“ 
Șopteau mirate citeva unelte
(Hirlețul, o lopată și două greble zvelte). 
„Se bucură nebunul c-o să are
Și că-n curind va merge la plimbare 
Înfipt adine in gloduri și noroaie 
Pe lapoviță, burniță și ploaie,
In loc să stea alăturea de noi 
Ferit de umezeală și noroi"-
— „I s-a urit cu binele, săracul !“
— „Ei, lasă, c-o să vadă el pe dracul I" 
li prevesti lopata,
— .La urma, urmei, treaba lui și gata ! 
N-o să-i astup eu găurile minții !“
Și grebla rise-n hohot, cu toți dinții.

— „Rușine să vă fie- zise fierul I 
Mă mir cum, zău, nu vă trăsnește cerul 
De-atita lene și nesocotință-..
Păi. cum e cu putință
Să nu doriți ieșirea la lumină 
Cind straturile groase de rugină
Ne rod de-o iarnă-ntreagă in tăcere...
N-o să aveți, curind. nici-o putere 
Fiindcă-n loc să vă atragă treaba, 
Ați sta aici, ca trintorii, degeaba.
Eu unul simt că m.ar pindi mormintul 
De nu m-aș lua la trlntă cu pămintul 
Și asta din pricină
Că numai ei mă scapă de rugină I"
Căci, cine nu muncește 
Întocmai ca și omul... ruginește I

Mircea Pavelescu

răș de la ra- 
Are treburi 

importante, urgente- 
tocmește o listă... I-o dă 
lui nea Marin, 
serviciu.

— Cred că-i 
Intr-o clipă să 
ducii Pe toți-

— Pe toti, da.
Tovarășul de la raion 

schimbă citeva cuvinte 
cu președintele sfatului 
popular. Și-aprinde țiga
ra. Pînă fage trei fu
muri nea Marin e în 
prag.

— Gata.
— Imediatl Să aștepte 

în sală.
Trimite președintele să

țină puțin oamenii . de 
vorbă. Iși scoase carne
tul cu însemnări de la 
ultima ședință de in
structaj- Le recitește. A- 
daugă: „condiții locale". 
Intră în sală și rămîne 
surprins. Un singur om. 
Să fi făcut nea 
glumă ?

— ’Mneafa ce 
varășe?

— Directorul căminu
lui cultural și pe linie..- 

— Unde-s ceilalți? — 
întreabă pe nea Marin.
— De ce ți-am dat scris? 
Către președinte: vezi, 
tovarășe președinte? De 
asta lucrurile merg prost, 
de asta...

— Unde-s — intervine 
președintele.

— Aici sînt. prezențil
— zice nea Marin, abiir 
reținîndu-și rîsul. Pre- 
zenți! Uite lista (i-o în
tinde președintelui), asta 
mi-a dat-o.

Președintele pălește.
— Citește-o tare! îl în

demnă nea Marin-

CORESPONDENȚII

— Acum poți să-mi spui cite zile are ur an ?
— 683.
— De unde știi ?
— De la tata. Atîtea a făcut el la colectivă anul trecut.

(Desen de C. FLORIAN)

— Citește-ol — fi 
spuse tovarășul de la ra. 
ion.

— Hie Popescu, direc
torul căminului cultural?

— Eu.
— Secretarul U.T.M. ? 

continuă președintele.
— Aici! — răspunde 

Popescu.
— Directorul școlii 

Gheboieni?
— Tot eu.
— Bibliotecarul ?
— Eu!
Mai departe președin

tele citi pe nerăsuflate: 
„Cu echipa de teatru — 
el; la A.V.S.A.P. — el; 
pompier voluntar — el; 
conducerea corului — el; 
Crucea roșie.-. Intr-un 
cuvînt — e om de nă
dejde, tovarășe. încheie 
președintele, ștergîndu-și 
broboanele de sudoare. 
Dar mai are și lipsuril.-. 
Răspunde greu la con
vocări...

Cei doi s-au întilnit in spa
tele gării. Unul era din 
satul apropiat. Celălalt 

venea în sat pentru prima dată. 
Auzise lucruri frumoase despre 
sat. Era nerăbdător să le vadă. 
Au intrat in vorbă :

— Dumneata ești din...
— Da. Mergeți în...
— Da.
— La sfat ?
— Nu numai la sfat. Așa— 

Merge treaba, merge ?
— Ar merge, dacă...
— Dacă ce ?
— Aia de la sfat. Niște biro- 

crați I Decît să ai de-a face cu 
ei, mai bine... Ferească dumne
zeu să-ți trebuie vreun certifi
cat ceva I Asta-i omoară : bi- 
racratismul. încolo...

— Cine e președinte ?
— Stan Negrilă. Om cumse

cade, însă...-
— Dar căminul ? Cică aveți 

un cămin mare, cum nu se află 
prin împrejurimi.

— Este.
— Și activitate...
— Nu este. Adică, nu este 

cum ar trebui, mă-nțelegi ?
— Păi, cică, echipa artistică—
— Cincizeci 

Ehe, dac-ar fi 
știu eu I

— Dar cine
— Ion Plopeanu.
— La școala cea nouă ?
— Nu. La aia 

una e.
— Cum tot una
— Așa. învățătorii sînt la fel.
— Aveți doi emeriți.
— Și ce ? Crezi c-au făcut

de oameni. Mică, 
un director cum

e director ? 
învățător.

veche. Tot

e ?

mare

lor ?

lucru ? I-a decorat așa...
Cine sînt directorii școli-

— Unu Epureanu și unu Pe
trescu. Cam slabi I

— Da’ ce dumnezeu, 
dumneata. în satul 
merge nimic bine ?

— Merge și bine.
— Ce?
— Pompierii. E o 

re... Pe toate casele, 
tu aduci topor, tu găleată, 
furcă...

— Aveți multe incendii ?
— Nu. Pîn-acum n-am avut 

nici unul. Dă. cum îți spun, este 
o organizare I Ca pe roate.

— Și cine e șeful pompieri
lor ?

— Eu I
Stelian Filip

după 
ăsta nu

organiza
sem ne : 

tu

k«

♦
♦

♦ 
♦
♦

Fe’cere'e și surorile medicale de la spitalul din 
Burila-Mare. reg. Craiova, refuză să-și dea con
cursul la activitatea artistică a căminului cultural. 
(C. NICOLAE).

Pe apa Tismanei, in corn. Pinoasa, raionul Tg. 
Jiu, sini două mori aflate in administrarea coope. 
rativei de consum locale, care le-a lăsat in pără
sire de mai multe luni. (I. SBIRCIOG).

-o/»
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— Dumneavoastră veniți sau aveți scutire... medicala ?! 
(Desene de NEAGU RADULESCU)

— Hei, bădie, nu știi pînă cînd vom sta așa ?
— Până s-or mișca cei de la cooperativă.

Zilele amăgitoare.
Cînd cu ploaie, cind cu soare. 
Cu mercuru-n ascendență 
Cit de cit in permanență. 
Fac pe unii să prevadă 
Și de-a binelea să creadă 
Că de-acum in toată țara 
Vine musai primăvara.
Nu știu. Insă mi se pare. 
Că aceasta-i o eroare. 
Zic așa. firește, pentru 
Că aici, la noi la „centru* 
Sînt indicii, măi băete, 
Evidente și concrete. 
Cum că fără îndoială 
Optimiștii se înșeală. 
Ei și ce dacă afară 
Bate vînt de primăvară. 
Dacă iacă-așa deodată 
Mugurii sfioși se-arată. 
Dacă mai peste tot locul 
Omu-și leapădă cojocul, 
Dacă-amurgul zăbovește 
Și pămintul aburește ?!
Toate astea frățioare, 
Nu-s decit înșelătoare. 
Păi se poate oare spune. 
Păi se poate presupune 
Că e rost de primăvară, 
Cînd aicea, bunăoară, 
Sînt tractoare defectate.

mai stau nereparate?! 
așa un „barometru", 
contează-un termometru 
mercuru-n ascendență 
chiar și-n permanență ? 

pot oare să însemne 
Toate celelalte semne ? 
Situația e clară : 
încă nu e primăvară I

Igor Block
11 Centrul Mecanic Ciulnița
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