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9 MAI - ZIUA VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI 
SI ZIUA INDEPENDENTEI DE STAT A ROMÎNIEI » *

Alături de toate popoarele lumii, 
poporul nostru a sărbătorit la 9 Mat 
anul acesta împlinirea a 15 ani de 
la evenimentul de Importanță 
Istorică mondială — victoria Uniu
nii Sovietice asupra Germaniei hlt- 
leriste.

Ziua Victoriei asupra fascismului 
este sărbătorită de popoarele între
gii lumi care își manifestă dragos
tea șl recunoștința față de marea 
Uniune Sovietică care, ducînd greul 
războiului, a zdrobit principalele 
forțe militare ale Germaniei hltle- 
riste, salvînd omenirea de primejdia 
celei mai negre robii. Lumea în
treagă slăvește eroismul legendar 
de care au dat dovadă poporul so
vietic șl glorioasele sale forțe ar
mate în lupta dusă împotriva fas
cismului. Zdrobind Germania hltle- 
ristă. Uniunea Sovietică a salvat po
poarele lumii întregi de groaznicul 
pericol al înrobirii lor de către fas
cism, a salvat de la distrugere în
treaga civilizație umană.

Infruntind un dușman puternic, 
care supusese cu ușurință aproape 
întreaga Europă, poporul sovietic a 
ridicat un zid de netrecut in calea 
agresorilor hltleriștf, a oprit înain
tarea lor, le-a decimat forțele, apoi 
l-a nimicit în propriul lor bîrlog.

Poporul sovietic a suportat cu 
bărbăție toate greutățile neînchl. 
puit de mari Impuse de război. EI 
n-a pierdut nici o clipă încrederea 
în cauza sa Justă șl în victorie. A. 
ceastă încredere își are Izvorul în 
conducerea de către partidul comu
nist, forța conducătoare a orîndutril 
socialiste a Uniunii Sovietice, în 

unitatea moral-polittcă a popoarelor 
statului sovietic multinațional.

Invlngînd greutăți fără seamăn, 
întregul popor sovietic, sub condu
cerea P.O.U.S., a anihilat avanta
jele temporare ale Inamicului, a 
schimbat raportul de forțe în favoa
rea U.K.S.S. șl a creat condițiile 
necesare pentru trecerea trupelor 
sovietice ia contraofensivă. A urmat 
marea bătălie de la Stalingrad. Vic
toria de la Stalingrad a marcat în
ceputul unei cotituri radicale în des
fășurarea celui de-al doilea război 
mondial. Desăvîrșlrea acestei coti
turi, în desfășurarea războiului a 
fost marcată de bătălia de la Kursk, 
unde Armata Sovietică, prin succe
sul hotărîtor obținut în luptă, a adus 
trupele fasciste în fața catastrofei.

Victoriile strălucite ale Armatei 
Sovietice însuflețeau lupta maselor 
din țările ocupate de fasctstl. For.

intec de seara
de MIHAIL ISAKOVSKi

Cîtu-i țara, din zare In zare, 
Nesfirșitul. străbunul meleag, 
Auzind că-s vrăjmași la hotare 
înarmat seadunase sub steag.

Și-a pornit ne-nfricata oștire 
In cumplitul război singerind, 
Apârînd cu izbînda-n privire 
Libertatea pe-ntregul pămînt I 

țele patriotice, antifasciste din 
Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, 
Romînia, Albania, precum și din ță
rile apusene își intensificau lupta 
împotriva hltlerlștilor. In fruntea 
acestei lupte s-au situat partidele 
comuniste. Pentru popoarele Euro
pei, din spatele frontului hltlerist, 
fiecare victorie a U.R.S.S. era o 
rază de lumină care, treptat, trep
tat, înlătura întunericul.

Victoria totală și strălucitoare ob
ținută de Uniunea Sovietică în cel 
de-al doilea război mondial a dove
dit o dată mai mult superioritatea 
socialismului, Imensa forță econo
mică și militară a U.R.S.S. Obține
rea acestei mărețe victorii, a fost 
posibilă deoarece partidul comunist 
al Uniunii Sovietice a asigurat ca 
toate resursele materiale inepuiza
bile ale statului socialist să fie fo
losite pentru a asigura frontul cu 
tot ce era necesar. Strategia șl tac.

Și prin flăcări trecînd ca oțelul. 
Și n furtuni, și sub cerul senin, 
A-nălțat, luminoasă, drapelul
Pe arzindul Reichstag, la Berlin I

Ne-ncetat, opărind viitorul 
Ea și păstrează avintul sublim.
Să slăvim deci în cîntec poporul, 
Și izbînda in veci s-o slăvim I

In romînește de 
M. DJENTEMIROV 

tlca Justă a politicii partidului, 
munca politico-educativă șl organi
zatorică desfășurată în spatele fron
tului și pe front, și eroismul de 
masă al oamenilor sovietici, au fost 
de asemenea factori de seamă care 
au asigurat măreața victorie. Condus 
cu înțelepciune de P.C.U.S., po
porul sovietic a știut să înfrunte 
toate greutățile războiului și să 
zdrobească trupele fasciste. Neuitate 
vor rămîne în istorie faptele de 
eroism ale marelui popor sovietic 
care a luptat pentru cauza păcii, 
pentru fericirea oamenilor, pentru 
nimicirea fascismului german șl eli
berarea popoarelor subjugate de hit. 
lerlști.

In timp ce Uniunea Sovietică 
lupta împotriva Invadatorilor fas
ciști. dîndu.le lovituri nimicitoare, 
în țara noastră P.C.R. a fost sin
gura forță politică care a organizat 
lupta maselor împotriva dictaturii 
militare fasciste și a războiului antt- 
sovietic. Partidul Comunist Romin 
a arătat că singura ieșire din această 
situație este întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitleriste, trans
formarea războiului impus de hltle- 
rlști într.un război revoluționar, 
pentru eliberarea națională șl so
cială a poporului nostru.

Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualii cinstiți șl cu dragoste de 
țară se convingeau că numai pe ca
lea luptei organizate, sub conduce
rea P.C.R. poate fl pus capăt Jafu-

Lt. Col. NICOLAE TUDOR
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Mihail Platonov (stingă) tn dimineața primei zile de pace.

CRONICA FILMULUI

„Biblioteca în slujba construcției socialiste*

Cartea agrotehnică
prietenul țăranilor muncitori

Ultima zi de război, prima zi de 
pace. Iată emoționanta acțiune a fil
mului sovietic „Prima zi de pace", 
care întruchipează în imaginile pelicu
lei un măreț mesaj de luptă împotriva 
întunericului războiului, pentru a- 
păirarea păcii, bunul cel mai de preț 
al omenirii.

Pe câmpurile de luptă, deasupra că
rora mai plutea încă mirosul prafu
lui de pușcă, coborîse liniștea. Mi
tralierele nu mai vărsau foc și moar
te Doar într-un orășel german se 
mai auzea- țăcănitul ucigător al arme
lor. Baricadați într-o monumentală 
catedrală gotică, soldații unui detai 
șament hitlerist, terorizați de un cri
minal ofițer S.S.-ist, măi încearcă să 
opună o rezistență zadarnică- Sînt zgu
duitoare imaginile care înfățișează 
interiorul acestei catedrale înțesată 
cu soldați și oi-vili îngroziți de spaima 
războiului, relugiați în subsolul bise
ricii. Soldați cu fețele livide, secătuiți 
de vlagă, chimuiți de foame și de 
dorul familiilor lor, plini de ură îm
potriva celor care i-au tîrit în războ
iul catastrofal, nu mai vor să lupte. 
Tărgi cu răniți, oameni fără mîini, 
fără picioare, care și-au pierdut vede
rea, se zbat cu moartea. Cu toții vor 
sa trăiască, să nu mai audă niciodată 
bubuitul armelor, vor liniște. In prim 
plan apare imaginea soldatului neamț 
Fischer. Mîngîie cu durere și dor ne
mărginit chipurile soției și copilului 
din fotografia păstrată în buzunarul 
dîn dreptul inimii. Pornește apoi, pnin 
subsolul bisericii, în căutarea lor. Bă- 
trîni, femei stringindu-și copiii la 
piept trăiesc clipe de groază, foame 
și sete, sunt intre viață și mo-arte. 
Fischer își caută în zadar soția și co
pilul.

Locotenentul sovietic Mihail Pla
tonov vrea sa salveze viața soldaților 
șj refugi3ților din vechea catedrală 
gotică. Cu riscul vieții sale, Platonov 
iese in p.ața catedralei și vorbîndu-le 
cu căldura și dragostea specifice 
omului sovietic, îi convinge pe sol
dații germani să se predea. Io clipa 
aceasta mîrșavul S.S.-ist vrea să-1 
împuște pe Platonov. Soldatul Kuntze 
se năpustește asupra-i și-l salvează 
astfel pe curajosul locotenent sovie
tic de la moarte. Este deosebit de 
semnificativă scena în care soldații 
germani se predau, aruncând cu 
scîrbâ și revoltă. în piața pustie a 
catedralei, armele și ultimele muniții. 
Ofițerul S.S.-ist fuge printr-o galerie 
lăturalnică însoțit de gîndul criminal 
de a unelti împotriva propriului său 
popor.

începe prima zi de pace. Oamenii 
se gîndesc la viitor. Pentiru prima 
dată la ferestrele clădirilor scăpate dc 
urgia războiului, apar sclipiîi de lu
mină.

Prima zi de pace, prima iubire plină 
de poezie, ce se înfiripă între loco
tenentul Platonov și sanitara Olea 
Amândoi sînt animați de aceleași gîn- 
duri, de aceleași planuri de viitor, 
anundoi vor să ge întoarcă cit >de 
curînd în patrie, să muncească, să 
învețe. Olea și Platonov petrec o 
noapte întreagă plimbîndu-se printre 
ruinele orașului care revenea încet 
la viață. Albul dimineții îi găsește in 
amfiteatrul năruit al universității din 
acest oraș. Cărți și moloz, ziduri pră
vălite, bănci distruse. Platonov stă 

la catedra amfiteatrului și-și imagi
nează cum v.a preda din nou lecții la 
facultatea di.n Leningrad unde și-a 
petrecut atîția ani înainte de război.

Doar după cîteva ore, dindu-și 
seama că ofițerul Anatoli Nefedov o 
iubește nespus de mult pe Olea, lo
cotenentul Platonov pleacă, îndreptîn- 
du-se spire patrie. Im drum se oprește 
la un pod minat de naziști. Kiintze, 
soldatul german care-i salvase viața 
în piața catedralei, ii spune lui Plato
nov că ofițerul S.S.-ist 'e printre tre
cătorii din fața lor. Fiara S.S.-istă, 
care cu puțin înainte îl înnpușcase pe 
soldatul Fischer în propria-i casă 
distrusă de bombardament, surprins 
eînd călca în picioare portretul lui 
Hitler, este^încolțiiă și fuge. Platonov 
aleargă în urmărirea lui și un glonte 
îl rănește grav. El moare la spital 
în brațele Olei.

Filmul sovietic „Prima zi de pace" 
este un imn înălțător închinat apă
rării păcii, o chemare la luptă dîrză 
adresată tuturor popoarelor lumii pen
tru ca urgia războiului să nu se mai 
abată niciodată asupra omenirii, pentru 
ca oamenii să trăiască întotdeauna în 
pace și deplină înțelegere.

„Pr'rna zi de pace" este un sever 
avertisment tuturor acelora care vor 

să, aprindă din nou flăcările distru
gătoare, pustiitoare ale războiului, 
un îndemn pentru sporirea vigilenței 
și intensificarea luptei, oamenilor cins
tiți de pe întregul glob pentru a ve
ghea la apărarea păcii, pentru a im
pune pacea — idealul de aur al în
tregii omeniri .
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Deși înserarea coborîse de mult 
peste comuna Gălăteni și pe ulițe se 
așternuse liniștea nopții, l-am găsit 
totuși la sfat pe tovarășul președin
te Năstase Vuță. Din vorbă în vorbă 
am adus discuția despre munca cul
turală. Așteptam ca tovarășul Năsta
se Vută să-mi înșiruie o serie de date 
și fapte care să-mi dea putința să-mi 
formez o imagine despre activitatea 
culturală ce se desfășoară în această 
comună. Așteptarea mi-a fost însă za
darnică I Doar cîteva cuvinte vagi, cî- 
teva ezitări și cu asta tovarășul pre
ședinte a terminat tot ceea ce avea 
de spus despre activitatea culturală 
din comuna Gălăteni, raionul Oltenw

A doua zi, după ce am cutreierat 
prin comună, după ce am stat de 
vorbă cu sătenii, m-am dumirit pe 
deplin asupra zgîrceniei cu care mi-a 
vorbit tovarășul Vuță.

In comună și în satele aparținătoa
re sint multe cadțe didactice, iar în 
ultimii ani s-au creat condiții mate
riale menite să asigure o bogată ac
tivitate culturală. Cu toate acestea, în 
comuna Gălăteni, o comună mare cu 
aproape 1.200 de familii, activitatea 
culturală este aproape inexistentă. In 
afara echipei de dans, de jocuri bă- 
trinești, a sporadicei activități a bi
bliotecii și a rarelor conferințe ce se 
țin la cămin, n-ai să întîlnești alte for
me ale muncii culturale legate de spe
cificul comunei și .de problemele ce 
frămîntă oamenii de aici.

Intr una din zile, am vazut-o pe biblio
tecara Mana Roșu migălind în clipele de 
răgaz la întocmirea listelor bibliografice 
pe care le afișează cu regularitate din 
două în două săptămîni. După ce a scris 
ultimul titlu de carte, Mana Roșu a lipit 
și cîteva copcrți false de broșuri dintre 
cele mai apropiate de preocupările oame
nilor din Bulioci. Apoi, seara tîrziu, în 
drum spre casă, lc-a afișat în cîteva locuri 

frecventate: una în fața căminului, 
la sfatul popular, la sediul gospodă- 
agricole colective, la cooperativa... 
doua zi, grupuri, grupuri de țărani 
perindat prin fața lor, urmărind cus-au

luare aminte titlurile cărților și broșuri
lor care îngemînează în ele atitea cunoș
tințe prețioase și sfaturi folositoare pen
tru cei ce vor să smulgă pămîntului roa
de tot mai mari. La sfatul popular, un om 
între două vîrste, cu părul puțin încărun
țit, stăruia mai mult decît ceilalți în lața 
listei bibliografice, dominată de literile 
mari și roșii: „Țărani muncitori! Vreți să 
obțineți recolte sporite la hectar ? Citiți 
aceste cărți!" M-ain apropiat de el și 
i-am urmărit fiecare mișcare fiecare pri 
vire. A scos o bucată de hîrtie și creionul 
din buzunarul de ' sus al hainei și, cu 
gi gă și-a notat titlurile unor broșim care 
i s-au părut mai nimerite pentru deslu
șirea „secretului" obținerii unw recolte 
mari de porumb ia hectar.

Și strădania bibliotecarei Mana Roșu 
a fost cu prisosință răsplătită. Numai în 
primele zile după afișarea listelor biblio
grafice, biblioteca și-a sporit numărul citi
torilor cu încă 20 dc tărâm muncitori, 
avînd în prezent peste 600 de cititori pa
sionați ai cărții agrdtehmce Datorită me
todelor interesante și atragatoare folosite 
dc bibliotecara Maria Roșu, de la începu
tul anului și pînă în momentul de față, 
sătenii din Bulioci au citit de peste două 
ori mai multe cărți agrotehnice în compa
rație cu întregul an 1959.

Ca și Mafia Roșu, majoritatea bibliote
carilor din raionul Bacău acordă o deose
bită atenție largii răspîndiri a cărții agro
tehnice în rîmlul țăranilor muncitori. In 
acest scon, bibliotecarii folosesc forme tot 
mai atrăgătoare, menite să dezvolte gus
tul de citit și interesul țăranilor pentru 
cărțile agrotehnice. Un exemplu demn de 
laudă ni-1 oferă în această privinței și bi
bliotecara Lucia Manciu din comuna Ra- 
cătău. Lucia Manciu nu. se mulțumește cu 
simpla afișare a listelor cu noile cărți 
sosite la bibliotecă. Ea și-a întocmit im 
plan concret privind popularizarea litera
turii agrotehnice. Dîi'd viață acestui plan 
Lucia Manciu a organizat o expoziție per
manentă a cărții agrotehnice, numeroase 
consfătuiri cu cititorii și. împreună cu că
minul cultural, întilniri cu colectiviștii „
fruntași care au arătat sătenilor ce-ati îți- , ajutor pentru țăranii muncitori și pentru 

' 1 ----‘- ’H"': popularizarea ei bibliotecarii sînt chemați
să desfășoare în permanență o muncii vie, 
atrăgătoare, creatoare, la înălțimea sar
cinilor ce stau în fața oamenilor muncii 
de pe ogoare avîntați în lupta pentru ob
ținerea unor recolte din ce în ce mai bo
gate.

vățat și cum i-au ajutat aceste cărți în 
obținerea unor recolte bogate. De aseme
nea, a popularizat la gazeta dc perete pe 
cititorii fruntași și a inițiat concursul. 
„Cine știe cîștigă" pe teme agrotehnice 
legate de muncile agricole la zi. înainte 
de a se ține aceste concursuri: biblioteca
ra Lucia Manciu a întocmit liste biblio- OV1DIU MARALOIU

ș> utile manifestări cultu-

Gălăteni este formată din 
Din cauza slabei preocu-

Cu toate că în Gălăteni s-au obți
nut însemnate succese pe drumul coo
perativizării comunei, totuși căminul 
n-a organizat manifestări atrăgătoare, 
forme variate ale muncii culturale care 
să arate țăranilor muncitori marile 
foloase pe care le aduce munca în 
comun. Dacă activiștii culturali s ar fi 
preocupat îndeaproape, fără îndoială 
că ar fi putut organiza, în cadrul că
minului, seri de întrebări și răspunsuri, 
întîlniri cu colectiviștii fruntași, seri de 
calcul, conferințe interesante și atră
gătoare legate de problema transfer 
mării socialiste a agriculturii și alte 
instructive 
rale.

Comuna 
cinci sate- 
pâri a tovarășei Elena Mira, directoa
rea căminului cultural și a instructo
rilor de teatru, comuna s a prezentat 
la Festivalul bienal de teatru ,J. L. 
Caragiale" doar cu o singură former 
ție. Și această formație a fost înfiin 
țață numai așa ca să fie. Abia cu 
două săptămîni înainte de faza rnter- 
comunală, instructoarea de teatru, Flo- 
rica lonescu, a ales piesa „Cel din 
urmă", a împărțit în grabă rolurile, a 
făcut o repetiție, două și după aceea 
s-ou prezentat in concurs. Cu o ase
menea pregătire era ți firesc aa e- 
chipa de teatru din Gălăteni să nu 
promoveze mai departe. Ce s-a întim- 
plat după aceea ? O dată cu Jermi- 

grafice și cu fiecare participant a discutat 
despre problemele ce urmau a fi dezbătute.

De curînd, bibliotecara Lucia Manciu a 
alcătuit și un album foarte instructiv. Al
bumul cuprinde tăieturi de materiale apă
rute în presă și reviste privind aplicarea 
regulilor agrotehnice pentru sporirea pro
ducției de cereale și dezvoltarea șeptelidui 
de ammale. iar la sfîrșitul fiecărui articol 
a adăugat și o scurtă bibliografie -care să 
vum în ajutorul cititorilor.

lată doar cîteva ferme pe care le folo- 
seslc bibliotecara Lucia Manciu în munca 
pentru răspîndirea cărții agrotehnice care 
au făcut ca în decurs de trei luni să se 
citească peste 1300 de cărți și broșuri tra- 
tînd cele mai importante probleme agro
tehnice.

Dacă despre majoritatea bibliotecilor 
din raionul Bacău se pot spune cuvinte 
de laudă în ceea ce privește popularizarea 
literaturii agrotehnice, despre unele bi
blioteci ca cele din comunele: Leca-Un- 
giireni. Săucești, Rădcni și Chetriș se 
poate afirma, tară exagerare, că n-au fă
cut mai aproape nimic De exemplu, bi
blioteca dm Leca-Ungureni, stă de cîteva 
luni de zile închisă. Bibliotecara Cornelia 
Racu a plecat în luna februarie fără să 
dea la nimeni în primire și abia la înce
putul lui aprilie s-.a prezentat noul biblio
tecar, A. Cusin. Dar și acesta a stat doar 
două săptămîni și după aceea a plecat- 
Nici secția de învățămînt și cultură a sfa
tului popular raional, nici sfatul popular 
dm comuna nu au luat măsuri pentru a 
pune capăt acestei situații pentru ca bi
blioteca să puna la îndemîna cititorilor 
miile de volume cu care este înzestrată.

O siuurtie asemănătoare este și în co
muna Săucești. Biblioteca sta mai tot 
timpul închisă nu din lipsa unui bibliote
car ci din pricina tovarășei Aglaia Moise, 
care își pierde mai toată vremea prin Ba
cău. Cititorii ț> caută, dar nu izbutesc s-o 
găsească niciodată. Iată încă o situație 
care trebuie să dea de gîndit secției de 
învățămînt a sfatului popular raional.

Bibliotecarele Natalia Goroi din comu
na Radem -și Maria Popa din Chetriș, ca 
să nu aibă prea multă băta.e de cap au 
rezolvat problema antrenării cititorilor 
prin înscrierea unui mare număr de elevi 
și absolvenți ai școlilor elementare. Din 
aceasta cauză în fișele de cititori figu
rează foarte puțini țărani muncitori și ca 
atare un număr redus de cărți agrotehnice 
ciute Dacă o întrebi pe tovarășa Maria 
Popa, de pildă, cîte carpi 
acesta, ea îți răspunde cu 
volume. Bibliotecara din 
vorbește însă nimic despre 
aceste cărț, doar 170 sînt 
nice.

Cartea agrotehnică constituie un prețios 

s-au citit anul 
mîndrie: 3769 
Chetriș mi-ți 
faptul că. om 
cărți agroteii-

norea fazei intercomunate s-a desfiin
țat și formația înjghebată în pripă 
de tovarășa Elena lonescu.

Cam aceeași soartă a avut-o și co
rul. Din pricina slabei preocupări a 
dirijorului Aurel Dobrescu, tinerii au 
început cu timpul să lipsească de la 
repetiții. Atît a așteptat tovarășul Do
brescu. Ce și-a zis : „Dacă nu vin ti
nerii, ce să fac ? Ce sint eu de vină ?“ 
Și atunci a luat hotărîrea să I des
ființeze. Zis și făcut și corul s-a des- 
fiițarrt de parcă n-ar fi existat nici
odată. Oamenii din Gălăteni abia își 
amintesc că și în comuna lor a fost 
cîndva un cor.

In Gălăteni este în plină desfășura
re acțiunea pentru înfrumusețarea și 
sistematizarea comunei. Și in aceas
tă privință directoarea căminului și 
activiștii culturali au manifestat ace
eași comoditate, trecind cu totul sub 
tăcere frumoasa 
a sătenilor din

lată pe scurt 
culturală care ! 
muna Gălăteni : 
șui președinte 
Năstase i/uță mi-a vorbit doar in cî- 
teva cuvinte. Credem că ar fi cazul 
ca sfatul popular să acorde mai mul
tă atenție problemelor muncii cultu
rale și, în urma unei analize profun
de, să ia de urgență măsuri eficiente 
pentru înlăturarea lipsurilor și înlocui
rea inactivității cu o muncă cultura
lă așa cum o cer țăranii muncitori din 
comuna Gălăteni.

i și avîntata acțiune 
Gălăteni.

care-i „activitatea" 
se desfășoară in co
și despre care tovară- 
al sfatului popular,

OCTAVIAN MAREȘ
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culturale pe măsură. In fiecare seară la căminul 
din Coroana, regiunea Constanța, membrii brigăzii 
de agitație 
și colectiviști), prezintă asistenței .Jurnalul vorbit" 
Ei sînt cei care culeg de pe ogoare faptele și tot
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Condițiile climaterice din 
zată prin ploi abundente, cer cu urgență și necesitate exe
cutarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor. A- 
cesta e factorul de căpetenie, care ne va ajuta să obținem 
recolte bogate la principalele culturi, să asiguram astfel 
cantități cit mai mari de produse alimentare pentru popu
lație.

In urma ploilor căzute, solul a făcut crustă și au apărut 
de asemenea, buruienile. Crusta înlesnește eva[X>rarea apei 
din sol. Despre buruiană ce să mal vorbiim. Lăsată să creas
că in voie, ea se înfruptă, într-un fel spus, de la masa ță
ranului. O singură lucrare agricolă, de cea mai mare însem
nătate acum, dă rezolvarea cea mai bună pentru amîndouă 
situațiile . prașila. Prașila reține apa în sol prin înlătura
rea crustei, distrugînd totodată buruienile. Experiența de 
pînă acum arată că sînt necesare trei prașile Ia porumb și 
floarea soarelui și patru prașile la celelalte culturi prăși- 
toare. Iarna aceasta a fost în general slabă în precipitații 
din care cauză pămîntul a acumulat puțină apă. Apa din 
ploile acestei primăveri trebuie așadar păstrată pînă la pi
cătură. Colectiviștii dim Paulești, Tiream, Botiz, Bervenl, 
regiunea Baia Mare, așa au și procedat. In fiecare oră 
prielnică ei au prășit culturile. Și de ce n-ar fi făcut așa 
colectiviștii baimărenl ? Anul trecut tot ei, execulînd în 
timpul optim lucrările de întreținerea culturilor, au scos 
în pofida timpului secetos, intre 3500- 3800 kg porumb 
boabe la hectar, far cei din Paulești 45.000 kg porumb 
siloz la hectar. Avem de-acum o experiență în materie, acu
mulată pe parcursul anilor.

1-tezultatele din anii precedenți sînt, cum s-ar spune, 
„agitatorul nr. 1“ în această etapă a campaniei. Cuvîntw 
lui îl ascultă și colectiviștii din Hoția, (Roman), care an 
scos anul trecut. într-un climat arid, pînă la 4800 kg po
rumb boabe la hectar și cei din Rominești, regiunea Plo- 
eștl, cu cele 43.000 kg sfeclă Ia hectar.

Paraiel cu însămînțarea porumbului pentru boabe s-a fă
cut și cea a porumbului pentru siloz. Pe alocuri nu s a ui 
tîmipiat însă așa. Porumbul siloz a fost lăsat aci, în mod cu 
to.ul greșit și păgubitor, pe planul doi. Or, e stabilit știin. 
țifieește că pentru o producție mare de porumb siloz (care 
înseamnă. în ultimă inslan^. o producție mare de lapte, unt, 
carne), e necesar să aplicăm aceeași agrotehnică, (adlci cea 
înaintată), care se aplică și la porumbul pentru boabe, să 
executam aceleași lucrări de îngrijire. Marea însemnătate 
a porumbului siloz ca furaj de bază în hrănirea animale
lor. dovedită îndeajuns de practică, să' ne fie îndemnul cel 
mai puternic în această direcție.

Muncile agricole nu îngăduie, după cum se vede, nici 
un fel de răgaz. Fiecare zi sau oră prielnică se cere din 
plin folosită. Culturile care acum se înalță cer o veghe ne
întreruptă. Campania agricolă mobilizează prin obiectivele 
pe care șl le propune. întreaga suflare a satului. Căminul 
cultural sprijină prin forme variate și adesea inventive, 
efortul acesta unanim. Cadrul larg al muncii care se des
fășoară în aceste zile pe ogoare, cere desigur, manifestări 
artistice 
cultural 
artistice 
amatori 
al zilei.
ei cei care le înfățișează pe scenă colectiviștilor, ajutîndu-i 
să tragă învățăminte. In Comana se fac de zor prașilele și 
treaba aceasta e comentată la „jurnalul vorbit". La Coma- 
na\ comună in care- altfel de apii decit cea din fînlinl nu 
există, unde nu există deci putința de irigare, s.au scos anul 
trecut 3.600 kg. porumb boabe la hectar, iar anul ăsta vor 
face saltul spre 4500 kg. Mijlocul de realizare se întrevede 
lesne de pe acum. In comuna Peretu, regiunea București, se 
afișează cu regularitate la căminul cultural „liste bibliogra
fice" cu ce trebuie să citească omul în chiar aceste zile. Gă. 
sești aici titluri ca: ,,Să executam la timp lucrările de între
ținere a culturilor". „Agrotehnica porumbului siloz", etc. Se 
mai ștte că activul căminului se îngrijește ca aceste cărți să 
și ajungă în mîinile sătenilor. La stația de radioficare din 
Mihăești, regiunea Pitești, sînt invitați regulat în fața mi
crofonului colectiviști fruntași la lucrările de îngrijirea 
culturilor, care vorbesc despre experiența și metodele lor 
de muncă.

Sînt cîteva din multele exemple bune și demne de urmat, 
care arată priceperea cu care îșî orientează activitatea nu
meroase cămine culturale in această perioadă. Ele devin 
astfel un sprijin puternic și eficace în lupta țăranilor mun
citori pentru obținerea în acest an, de recolte mai bogate 
ca oricine.o
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Buruienile — dușmanul
Buruienile lăsate să se dez

volte, dijmuesc cel mai mult 
producția agr.coiă- Ele aduc pa
gube culturilor, deoarece se 
dezvoltă foarte repede, consumă 
apa și materiile hrănitoare, se- 
cătuind pămîntul. Buruienile 
sînt un pericol și prin aceea că 
sînt gazde pentru multe din 
bolile și dăunătorii plantelor 
cultivate. Astfel, pe volbură 
trăiesc în timpul iernii vermi- 
șorii de Buha semănăturilor. Pe 
lobodă se dezvoltă dăunătorii 
sfleclei de zahăr. Pe alte buru
ieni se dezvoltă ruginile și tă
ciunii. Sînt unele buruieni care 
vatămă sănătatea animalelor. 
Semințele de neghină, zîzanie, 
odos aflate în grîu, fac făina 
otrăvitoare. Pelinul și ceapa 
ciorii mîncate de animale dau 
gust neplăcut laptelui.

Din toate aceste cauze buru
ienile produc pagube care pot 
ajunge la 20 pînă Ia 50 la sută 
din recoltă. S-a calculat, de 
pildă, că numai la grîu pierde
rile anuale pe tot globul ar fi 
de 65 000.000 tone. Cu pîinea 
făcută din acest grîu s-ar .putea 

primăvara aceasta, caraeterl- 

hrăni timp de un an peste 100 
milioane de oameni.

'Mijloacele de luptă împotri
va buruienilor sînt nume
roase. Ele se bazează pe 
masurile directe de distrugere 
(plivit, prășit, metoda chimică, 
biologică) și indirect, pe crea
rea celor mai bune condiții pen
tru dezvoltarea plantelor culti
vate. Perioada primăverii este 
hotărîtoare în luDta pentru 
combaterea buruienilor. Fapte
le ne arată că lucrările aminti
te, executate la timp, dau re
zultate deosebit de bune-

O importanță deosebită pre
zintă combaterea buruienilor în 
culturi. Aceasta trebuie să se 
facă înainte ca buruienile să 
producă semințe- Principala mă
sură este grăparea semănături
lor înainte de răsărire sau chiar 
după răsărire. Se recomandă 
de asemenea, să se grăpeze și 
semănăturile de toamnă. Gră- 
patul se face cu o grapă ușoa
ră de-acurmezișul rîndurilor.

O altă măsură importantă 
este plivitul. Această lucrare 
poate mări recolta de cereale

Gospodăria agricolă colectivă „23 August" din comuna Munterui-Buzău, raionul Slobozia, regiunea 
București, dă in lolosintă 2 grajduri noi pentru 100 de vite cornute. Vedere din unul din grajdurile 

gospodăriei colective.

Cum poate fi sporită rentabilitatea 
fermelor de vaci în G.A.C.

Creșterea vacilor de lapte 
este ramura care datorită fap
tului că produce continuu, a- 
duce venituri permanente în 
cursul anului, dînd posibilita
te qospodăriilor colective să 
împartă colectiviștilor avan
suri în bani, mai dese și mai 
mari. Vacile valorifică cu mare 
randament cea mai ieftină 
plantă de nutreț — porumbul 
siloz — precum și resturile 
din producția agricolă și in
dustrială ca paiele, pleava, 
borhoturile, tăiețeii, tărîțele

G.A.C. G A.C.
Odobeasca Săbăreni

Specificare 1958 aos 1958 1959

Producția de lapte 1.631 2.419 2.075 1.721
Pre. cost/1. lapte 1,39 1,18 1,24 1,31
Unități mitriuve/litru lapte 1,54 1,31 1,47 1,60
Zi muncă'litru lapte 0,033 0,025 0,025 0,032
Zi muncă/vacă furajată 53,5 61,5 52,3 55,0

Tabelul cuprinde o serie de 
aspecte economice cu privire 
la rentabilitatea fermelor de 
vaci din G.A.C. „Drum Nou" 
Odobeasca, raionul Roșiori și 
G.A C. „Partizanul Roșu" Să- 
băreni, raionul Răcari

La G A.C. Odobeasca, con
sumul de unităiți nutritive pe 
zi și pe cap a crescut de Ia 
6,9 unități nutritive în 1958, 
la 8,6 unități nutritive în 1959. 
Totodată s-a îmbunătățit și ca
litatea rației, cuprinzînd fu
raje variate- Intr-o> proporție 
mare a crescut cantitatea de 
nutrețuri suculente și în spe
cial porumbul siloz care de la 
350 kg. în 1958, a ajuns la 
2.800 kg. pe cap de vacă în 
1959. De asemenea, a crescut 
și consumul de concentrate, a- 
sigurîndu-se în același timp

recoltelor
cu peste 20 la sută. Buruienile 
trebuie smulse cu rădăcini cu 
tot și scoase din lan. Se reco
manda să se facă plivitul în pe
rioada de la începutul înfrățirii, 
>înă începe să se formeze paiul. 
Pe cît este posibil să se pli
vească pe timp umed sau după 
ploaie -Pe lîngă acestea, există 
o metodă chimică de combate
re a buruienilor, cu ajutorul u- 
nor ierbicide Astfel, preparatul 
2,4 D pricinuiește pieirea pălă- 
midei, volburei, susaiului, muș- 
tarului sălbatic, rapiței, lobo
dei, pirului etc. Nu.este bine să 
se folosească în culturile de 
plante cu frunze late, cum ar fi 
sfecla de zahăr, bumbacul, floa- 
rea-soarelui și altele.

In U.R.S S- există numeroase 
colhozuri și sovhozuri pe a că
ror terenuri nu mai există bu
ruieni. Aceasta s-a realizat prin 
folosirea unei agrotehnici supe
rioare, prin o luptă organizată 
împotriva celui mai periculos 
dușman al culturilor, buruienile.

Ing. A4- BOGDAN 

etc., cu condiția ca rațiile de 
hrană sa fie completate cu fî- 
nuri de calitate și concentrate.

Din cercetările făcute de 
Secția de Economie și Orga
nizare din Institutul de Cerce
tări Zootehnice în 4 gospodării 
colective situate în diferite ra
ioane ale regiunii București, 
se constată o strînsă legătură 
între producția pe cap de ani
mal și prețul de cost pe litru 
lapte, așa cum se poate vedea 
din tabelul de mai jos !

cantitatea necesară de fînuri 
și grosiere.

Sporirea producției de lap
te determinată de creșterea 
consumului de furaje pe cap 
de vacă și pe zi și o îngrijire 
mai bună a vacilor, au dus la 
scăderea consumului de unități 
nutritive pe litru lapte obținut 
după cum se vede din tabelul 
de mai sus. Producția de lapte 
obținută în gospodăriile co
lective studiate a fost influen
țată și de starea sanitar-vete- 
rinară a efectivului-

In vederea creșterii venituri
lor și sporirii rentabilității fer
melor de vaci, concomitent cu 
sporirea producției de lapte pe 
cap de vacă trebuie luate mă
suri pentru reducerea cheltuie
lilor de producție pe unitatea 
de produs. In primul rînd o 
atenție deosebită trebuie acor
dată costului furajelor, deoare
ce costul hranei vacilor de 
lapte reprezintă cca. 50 la 
sută din totalul cheltuielilor de 
producție.

O altă parte însemnată a 
cheltuielilor de producție la 
vacile de lapte o reprezintă 
retribuirea muncii îngrijitori- 
rilor- In gospodăriile în care 
normele de deservire sînt mici 
sau indicii de retribuire pen
tru îngrijirea animalelor și 
producția obținută sînt prea 
mari, se ajunge la un consum 
ridicat de zile-muncă pe cap 
de vacă furajată, făcîndu-se în 
felul acesta risipă de zile mun
că. La G A.C. Odobeasca și 
Săbăreni consumul de 50—60 
zile-muncă pe cap de vacă 
poate fi redus prin mărirea 
numărului de vaci deservite 
de fiecare îngrijitor, prin folo
sirea indicilor de retribuire în 
funcție de producție și ținlnd 
seama de condițiile ecouomi- 
co-naturale ale gospodăriei.

O altă sursă de reducere a 
prețului de cost al laptelui fl 

constituie cheltuielile gene
rale. care la unele gospodării 
sînt mari. De exemplu, la 
g.a.c- Crînguri, în anii 1954 și 
1959, cheltuielile generale pe 
cap de vacă s-au ridicat la 413 
și respectiv 311 lei, față de 
celelalte gospodării la care au 
fost de numai circa 200 lei pe 
cap de vacă. Rentabilitatea fer
melor de vaci de lapte este in
fluențată și de calitatea lapte
lui obținut și în special de pro
centul de grăsime al laptelui. 
G.A.C. Săbăreni a pierdut la fie
care litru lapte circa 0,20 lei 
din cauza procentului redus de 
grăsime;

Gospodăriile colective care 
ținind seama de ansamblul de 
factori ce influențează pro
ducția și rentabilitatea vacilor 
de lapte, au îmbunătățit conti
nuu modul de organizare a 
producției și de valorificare a 
laptelui, și-au sporit veniturile 
de la un an la altul De exem
plu, la g.a.c- Crînguri. in pe
rioada 1954—1959 producția 
medie de lapte pe cap de vacă 
furajată a crescut de la 1.150 
litri la 1.800 litri, prețul de 
cost al unui litru lapte a scă
zut de la 1,70 lei, la 1,29 Iei. 
De unde în 1954 de la ferma 
de vaci s-au obținut numai 
28 145 lei și deci se înregistrau 
pierderi, în anul 1959’ venitu
rile bănești au crescut la 
90.000 lei, ceea ce a făcut să 
se împartă la o zi muncă 7 lei 
față de 1,50 lei în 1954 La 
g.a.c. Odobeasca. producția del 
lapte pe cap de vacă furajată, 
mult sporită în anul 1959 față 
de anul 1958, a determinat scă
derea prețului de cost la 1 
litru lapte de Ia 1,39 lei la 1,18 
lei, beneficiul pe cap de vacă 
crescut de la 31 lei la 492 Iei.

Colectiviștii din gospodăriile 
cercetate, încurajați de rezul
tatele obținute de la fermele 
de vaci de lapte, au hotărit ca 
în anii următori să sporească 
efectivele de vaci și să îmbu
nătățească condițiile de hră- 
nire și îngrijire- Gospodăria 
colectivă Crînguri, a hotărit 
să ajungă la un număr de 20 
capete vaci Ia 100 ha-, iar pen
tru asigurarea bazei furajere 
să-și mărească suprafața insă- 
mînțată cu porumb pentru si
loz și să-și dubleze producția 
medie la hectar. De asemenea, 
g.a.c. Odobeasca a planificat 
ca în anul 1960 să-și dubleze 
numărul de vaci și cantitatea 
de porumb însilozat, iar g.a c- 
Gh. Lazăr. raionul Slobozia, a 
hotărit ca în viitorii 2 ani să-și 
mărească efectivul de vaci de 
lapte de la 60 capete, la 150 
capete.

Jng. DINU I.

DAVID N.
din l.C.Z. București
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9 Mai - ziua victoriei asupra fascismului 
și ziua independenței de stat a Romîniei

(Urmare din pagina l-a)

lui la care era supusă țara, repre. 
siunilor barbare ale regimului fas
cist, mizeriei oamenilor muncii.

Intensitatea luptei antifasciste a 
Întregului popor șl înfrângerile su
ferite de armata fascistă, perspec
tiva zdrobirii inevitabile a Germa
niei hltleriste. apropierea Armatei 
Sovietice de granițele Romîniei, iar 
apoi ofensiva ei eliberatoare pe te
ritoriul patriei noastre stîrneau pa
nică șl derută in rindul guvernan
ților. ai aparatului de stat fascist și 
al întregii reactiunl din țara noas
tră.

In aceste condiții prielnice, Par
tidul Comunist Romîn a intensificat 
munca de organizare, înarmare și 
pregătire militară a formațiunilor 
patriotice de luptă, alcătuite în cea 
mai mare parte din muncitori, insu
recția a început în ziua de 23 Au
gust 1944 prin arestarea căpetenii
lor regimului fascist șl a avut ca re
zultat imediat doborîreQ dictaturii 
militaro-fasciste, ieșirea din războiul 
tîlhănesc șl întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hltleriste.

Sub conducerea partidului, înfăp

DAN DEȘLIU

Za a ■ • •
jua uicteriei

Un vînt de lume nouă batea peste pămînt... 
Și flamura lui August, ca o făclie-n vînt, 
își întețea lumina, chemînd întreaga țară 
la luptă — pentru marea planetei 

primăvară.
Și au pornit feciorii pădurilor de brad 

pe căile deschise cîndva, la Stalingrad, 
către Berlin. în zarea de flăcări și cenușe, 
lîngă ostașii roșii, în cîntec de catiușe. 
Creșteau biruitoare acordurile grave 
peste Carpații liberi, pe Mureș, pe Tîrnave; 
și într-un gînd cu frații de arme sovietici, 
zburau flăcăii noștri să sfarme orice piedici, 
zdrobind în bătălie sălbaticele hoarde 
cu cruci încîrligate și trîmbițe de moarte. 
Visau o țară nouă, cu trandafiri și pîine, 
croind cu tancul calea tractoarelor de 

mîine!
Nestinsa prietenie, cu sînge greu se scrise 
pe malurile veșnic tremurătoarei Tise, 
și n-or uita vreodată nici ierbile. nici piatra, 
pe-acei care căzură pe culmile din Tatra 
ca să se-avînte-n slavă, cu aripi arzătoare, 
izbînda primăverii, în cîntec de popoare!

tuind lozinca „Totul pentru front, 
totul pentru victorie", oamenii 
muncii aprovizionau frontul cu tot 
ceea ce era necesar obținerii victo
riei asupra dușmanului. In armata 
romînă s.au înrolat mii de volun
tari muncitori, țărani, Intelectuali 
legați de popor, pentru a lupta cu 
arma în mînă împotriva fascismului. 
In primele rîndurl ale celor care 
plecau pe front erau comuniștii, 
uteciștli, cel mai buni fii ai poporu
lui romîn.

In amintirea poporului nostru vor 
rămîne neșterse faptele de vitejie, 
abnegație și sacrificiu ale oameni
lor muncii în frunte cu comuniștii 
care prlntr.o uriașă încordare a tu
turor forțelor șl înfrîngînd turbata 
împotrivire a reacțiunii, aduceau la 
îndeplinire toate sarcinile puse de 
Partidul Comunist Romîn în ve
derea zdrobirii dușmanului.

Veșnică este recunoștința poporu. 
lui nostru față de marea Uniune 
Sovietică eliberatoare, ai cărei fit 
au luptat cu abnegație șl eroism 
pînă Ia Jertfa supremă, pentru li- 
-----------------------------------------------A 

bertatea șl fericirea poporului nos
tru.

★
La 9 Mai poporul romîn cinstește 

minunatele sale tradiții patriotice, 
paginile de glorie nepieritoare în
scrise in istoria sa, vitejia șl spiri
tul de sacrificiu ale luptătorilor 
pentru libertatea națională șl socială 
a țării noastre.

O pagină glorioasă din Istoria 
luptelor purtate de poporul nostru 
o constituie și războiul dus împo
triva cotropitorilor otomani, pentru 
independent de stat a Romîniei, 
de la a cărei proclamare s-au îm
plinit anul acesta 83 de ani.

Dorobanții, călărașii șl roșiorii 
romîni, împreună cu armata rusă și 
cu voluntarii bulgari, pe redutele 
Plevnei, Smîrdanului șl Grlvițel, au 
săvîrșit fapte de înaltă bravură, pe
cetluind prin Jertfa lor actul pro
clamări! independenței de stat a 
Romîniei. In focul acestor lupte s-a 
întărit prietenia tradițională dintre 
poporul romîn, poporul rus și po
porul bulgar.

Independența de stat cucerită în 
1877 n-a însemnat însă și realiza
rea năzuințelor și intereselor mase
lor largi populare care au luptat șl 
șl.au dat viața pentru înfăptuirea 
el. Clasele exploatatoare, în frunte 
cu monarhia, ani de-a rîndul au je. 
fuit nemilos poporul romîn șl n-au 
pregetat să-și păteze de atîtea ori 
mlinile cu sîngele țăranilor șl mun
citorilor care cereau o viață ome
nească, pîine, pămînt și libertate, 
batjocorind memoria eroilor care au 
luptat șl s.au Jertfit pentru inde
pendența Romîniei.

Decenii de-a rîndul, în împreju
rări grele, clasa muncitoare a 
luptat consecvent împotriva exploa. 
tării capitaliste șl pentru cucerirea 
adevăratei independențe naționale. 
Această luptă s-a ridicat pe o nouă 
treaptă o dată cu crearea, în mai 
1921, a Partidului Comunist Romîn 
care a condus lupta maselor munci
toare pentru răsturnarea de la pu
tere a burgheziei șl moșlerimll, 
pentru sfărâmarea lanțurilor robiei 
imperialiste.

Poporul romîn a obținut deplina 
Independență națională șl de stat 
în urma eliberării țării noastre de 
sub jugul fascist și din cătușele im
perialismului.

Sărbătorind ziua de 9 Mai, oame
nii muncii din patria noastră, strîns 
uniți în Jurul partidului șl guvernu
lui își manifestă hotărîrea de a 
munci cu și mai multă abnegație 
pentru înfăptuirea sarcinilor planu
lui de dezvoltare a economiei na
ționale. creșterea continuă a bună
stării poporului muncitor, pentru 
întărirea și înflorirea continuă a 
țării noastre pe drumul socialismu
lui.

Poporul nostru muncitor, mili
tarii forțelor noastre armate, păstrea
ză veșnic recunoștința lor fierbinte 
față de marele popor sovietic și glo
rioasa sa armată, față de vitejii os
tași romîni care au luptat și s-au 
Jertfit pentru zdrobirea Germaniei 
hitleriste, pentru libertatea șl inde
pendența patriei.

Compania noastră fusese oprită cu 
foc puternic din comuna Slavkov și 
ne ingropasem o’e cu seară la teren, 
pe cîmpul Austeilitz-ului, unde cu o 
sută și ceva de ani în urmă trecuse 
Napoleon să cucerească popoare. Noi 
treceam acum să dezrobim.

Toată noaptea au bătut hitleriștii cu 
tunurile.

A doua zi am atacat.. Am fost din 
nou opriți și dați înapoi. A treia zi 
la fel.

Veni și ofițerul de legătură sovietic 
— Mișa Kozlev — un litinant scund, cu 
ochi blajini și obraz rumen. Vorbi cu 
locotenentul nostru Barbu, după care 
veni intre noi. căutind parcă pe ci
neva.

— Unde i Stancu ?
Stancu era cel mai bun prieten al 

lui Mișa. Făcuseră o incursiune la sfîr- 
șitul iernii și veniseră cu doî ofițeri 
hitleriști. Mișa spunea atunci că Stan
cu il scăpase de la moarte. Rămăse
seră prieteni pe veci.

— Aici, tovarășe Mișa, răspunse 
Stancu al nostru, păturind o scrisoare.

Primise vești de-acasă. Era înștiințat 
că primise pămint din moșia boierului. 
Partidul făcea dreptate celor mulți. 
Stancu umblase pînă tîrziu noaptea 
să ne arate ce ii trimisese nevasta : 
într-o foiță, cîteva fire de pămînt din 
pămîntul lor, de-acasă. Vestea asta 
parcă ne-a amețit pe toți.

începură să bată iarăși hitleriștii cu 
tunurile.

In ziua aceea nu mai atacarăm. Dar 
noaptea pornirăm în incursiune. De 
aceea venise Mișa la noi. Se sfătui
se cu Stancu - specialistul nostru în 
„problemă". Auzind despre ce e vor
ba, mă cerui și eu voluntar. O caze
mată cu tunuri antitanc, făcea impo
sibilă înaintarea în acest sector, spre 
Brno. Trebuia să lichidăm cazemata. 
Dar cum ? Stancu fu de părere să in
trăm intr-o groapă din avanposturile 
hitleriștilor și de-acolo, îmbrăcați nem
țește, să-i păcălim pe cei din caze
mată. Așa am și făcut. Ne-am apropiat 
tîrîș de pîndarii inamici. Luna tinea 
cu noi. Se nvelise cu o pătură nea
gră de nori. Tîrîș, pe coate și genunchi, 
am ajuns :n fața unui amplasament. 
Auzirăm sunînd un telefon. Cineva vor
bea. Așteptarăm să termine. Cînd în
chise, sărirăm in amplasament. Erau 
doi. In cîteva secunde i-am făcut ino
fensivi. Dezarmați, cu căluș în gură, 
ne priveau îngroziți. Telefonul sună din 
nou. Mă înfiorai. Cineva trebuia să 
răspundă pe limba lor. Mișa ridică re- 
ceportul. Și-ncepu, ca un adevărat 
neamț, să răspundă cu „jawohl" și 
„ja" I „ja“ ! de ți era mai mare dra
gul să-l asculți. Cind termină, îmi 
șopti.
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schimbe pe ăștic
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Atunci Mișa l-a 
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tea vorbi. Mișa il 
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V-ați întors pe locurile copilăriei după treizeci de 
ani ? Eu m-am întors. Vi s-a întîmplat să pără

siți un sat mic și glodos și să regăsiți în loc 
un oraș modern, în plină construcție? Așa am găsit 
eu orașul Onești.

Șoferul, cere conduce camionul, îmi ghicește emo
ția. De aceea reduce viteza, ca să pot admira în voie 
blocurile proaspăt înălțate. Omul de la volan e mîn- 
dru. a lucrat și el la impunătoarele construcții so
cialiste.

El nici nu bănuie că-n satul de demult poate că am 
mers împreună la școala primară. Iincerc să-l des
copăr chipul printre colegii de odinioară. Nu reușesc. 
In schimb, observ că-i cunoscut de toți localnicii. 
Cei din satul de demult îi spun „Bădia Ștefan", cef 
veniți în orașul nou îi spun ..Nenea Fănică". Con
statarea aceasta mă bucură, poate mă va ajuta -să-mi 
ating mai repede scopul reîntoarcerii mele pe aceste 
meleaguri, de aceea mă adresez :

— N-ai vrea să-mi faci cunoștință cu unul dintre 
constructorii orașului Onești, care să fi săvîrșit fapte 
deosebite de arme pe front ?

îmi răspunde cu bunăvoință i
— Mai încape vorbă I.-. Avem o mulțime de ase

menea viteji pe-aici... Este unul la betonieră... Unu! 
la..

Dar cel căutat la betonieră era plecat la Tg. Ocna. 
Nu-i nimic. Am căutat pe altul la ateliere. Era plecat 
la direcție. Am mai căutat pe doi, trei. Urmau să 
vină la lucru de abia după amiază. Mă întristai. îmi 
zîmbește i
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_ — Ii vom găsi la orele patru I Sau vreți să cău* 
tăm pe alții? V-am spus doar că avem o muilțime...

Hotărăsc !
— Să mergem la sfatul popular I
Numai că mașina nu -se urnește. Omul de la volan 

se încruntă.
— Mă lace de rușine 1 Da-1 repar eu îndată I
Sare jos. își dezbracă haina și începe să mește

rească la motor. Observ că are o cicatrice Ia mînă. 
alta la braț, iar cînd își desface gulerul cămășii, ob* 
serv o altă cicatrice lingă umăr.

— Ai fost pe front ?
Cînd e supărat, i se potrivește mai mult „Nene 

Fănică" ; dar cînd zîmbește, „Bădie Ștefan". Acum 
Nenea Fănică n-are poftă de vorbă.

— Fost I
Nu-i dau răgaz și intervin cu o altă întrebare i
— Ai fost rănit ?
— Fost I
— De cîte ori ?
— De cinci I
—• Ai primit vreo decorație ?
— Primit I

—- Și cel fel de decorație? — 11 Întreb Încercat de 
nerăbdare.

— Mai multe... Una sovietică... una cehoslovacă. 
și altele romînești...

II privesc cu atenție. Oare nu cumva Bădia Ștefan 
s-a prins de șuguit cu mine ?

— N-ai vrea -să-mi istorisești și mie cum ai primit 
aceste decorații ?

Ca mai toți oamenii de acțiune, Bădia Ștefan se 
lasă greu convins să povestească.

— Acestea au lost odată... Mai demult.:: Cine Ie 
mai ține minte?... Și cui ar mai folosi?...

— Iată, mi-or folosi miel Eu am să le spun cos 
piilor mei, ei or să le spună nepoților...

El își aprinde o nouă țigară, își șterge sudoarea 
de pe frunte și se așează molcom la povestit

— Vezi, matale, apa Trotușuliii ? E repede și nes 
potolită. Păi. așa a mers și via'ta mea... Multi bolo
vani și mult prundiș mi-au sîngeret inima, dar am 
trecut ca Trotușul peste toate...

Ochii i-am deschis la Onești, cu patruzeci de ani 
în urmă. Taică meu tăia lemne la pădure pentru bo- 
ierași. maică-rnea spăla rufele' celor avuți... Știi 
ce-nseamnă să speli rufe pentru o bucată săracă de 
pîine ? Păi, s-o fi înțrebat pe malcă-mea I... Tot timpul 
avea mîinile crăpate și roșii, iar'reumatismul a încers 
cat-o din tinerețe... Apoi, cînd nu a mai mers cti tă
iatul pădurilor, tatăl meu a lucrat într-o fabrică la 
Mărășești... Aici am terminat și eu patru clase pri
mare. și pentru că mai aveam doi frați, am plecat 
în lume să-mi cîștig singur pîinea. adică bruma de coa
jă de mămăligă neagră ș] amară. Mai tîrziu am în
vățat șoferia la unul Vasile- Bulcan. Meseria aș fî 
prins-o eu repede de tot, că-mi era drag motorul, dar 
stăpînul mă snopea în bătăi... Și iacă-te, cu o bătaie, 
ou alta, am ajuns și la încorporare... Apoi a venit 
ziua de 22 iunie 1941.

Badea Ștefan se opri din povestit Fără să mai în
trebe dacă mi-e foame, scoase dintr-un pachet o bu
cată de pîine. brînză, salam și mă pofti să mănînc.

— Mulțumesc, nu mi-e foamei

llllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllKilllllll  III
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— Ba să mănînci, că pînă la patru mai e cele 
lungă și de nu îmbuci, iată, nici eu nu mai povestesc I

A trebuit să-i satisfac dorința, nu fără tragere de 
inimă, că mf-era strașnic de foame și astfel ascultai 
povestirea rrteî departe.

— Căpătase spume la gură ..domnul" colțmel tot 
trăncănind despre războiul sfînt", avea trei moșii după 
cîte auziserăm noi. Dar eu cînd am ajuns să pornim 
la atac, am fugii de pe front cu tot echipamentul. Nu 
vroiam să lupt contra sovieticilor, țineam minte cînd 
taica îmi spunea că acolo se făurește tara omului mun- 
citor, că spre ei -se îndreaptă toate nădejdile noastre. 
Am stat ascuns mult timp, pînă ce într-o zi m-au di
buit și m-au prins. M-au pus în lanțuri. Judecata a 
avut loc La Curtea Marțială din lași- La început au
zisem că voi fi condamnat ]a moarte, dar, apoi, am 
primit 15 ani muncă silnică. Cincisprezece ani de 
muncă silnică la închi-soarea Cetățuie din Iași era tot 
o condamnare La moarte, dar spusă mai altfel. Nu 

vreau să-mi mai amtintesc 
de cele pătimite acolo. 
Simțeam doar că pumnii 
mei se strîngeau cu în- 
crîncenare si abia așteptau 
să lovească I

Dar iată că toți deținuții 
am fost adunați într-o di
mineață pe platou. A venit 
un grup de generali nemtî 
și romîni, care ne-au pro* 
pus să mergem pe front, 
astfel toată pedeapsa ne va 
fi iertată și vom căpăta 
imediat un concediu de 15 
zile. Am judecat: de data 
asta voi dezerta la sovie
tici și n-o să mai pună ei 
mîna pe mine.

Le-am îndurat pe toate 
și abia așteptam ziulica ai 
ceea cînd să ajungem pe 
front și să trec de partea 
sovieticilor. Pe mine m-au 
repartizat însă în spatele 

frontului și eram cu strășnicie vegheat la fiecare pas. 
Mi-am spus în gînd : „Vor să mă încerce, să mă tină 
Inlr-un fel de ,,carantină", cum ziceau ei. și apoi să 
mă bage în foci" Dar pînă să se hotărască, a venit 
23 AugusL

Ai fost vreodată însetat? Ca un în-setat, după ore 
lungi și cumplite de arșiță, m-am repezit în vălmă
șagul luptelor, ca la un izvor de apă rece și împros- 
pătătoare. Eram trăgător la un pluton de mitraliere. 
Prima ciocnire am avut-o pe dealul Cotrocenilor.

îmi amintesc și acum. îmi vîjîia capul. îmi zvîc- 
neau tîmplele. îmi simțeam buzele uscate. Mă spriji
neam de {cava rece a mitralierei. Deodată au apărut 
hitleriștii în două camioane. Am tras. S-au predat. 
Tremurau. Așa mi-am făcut botezul focului. Apoi, am 
luptat cu unitatea la Timișoara și Arad. Pentru fapte 
de arme am fost avansat sergent. In aceste lupte mi a 
căzut comandantul plutonului. Am luat comanda plu
tonului, pe care am păstrat-o pînă ce am fost rănit 
In Cehoslovacia. Dar ce drum lung a fost 1 Drum 
lung și greu. Să vezi numai prin cîte am trecut...

De la Arad am luptat alături de trupele sovietice. 
Am asaltat la 60 km. de Debrețin. Am curățat cu 
phitonul meu o pădure- A fost o luptă grea. Am 
dus-o la capăt. Pentru această faptă am luat „Servi
ciul Credincios". Dar greul l-am dus Ia trecerea Tisei. 
A venit ordin :

— Tisa trebuie trecută chiar în această noapte!
Cînd comandantul a întrebat cine dorește să treacă 

primul, m-am ridicat în picioare. „Ai să poți trece, 
sergent Luca Ștefan ?“ ,.Am să trec, domnule căpi
tan !“ O oră și jumătate a tras artileria sovietică. Ar
dea malul Tisei. A sosit și clipa hotărîtoare. Min
tea-mi lucra cu o repeziciune uimitoare. Am trecut 
pe un ponton. Eram doar la cîțiva pași de hitleriști. 
Un păpuriș înalt de doi metri ne acoperea înaintarea. 
Ne-am azvîrlit într-o scurtă luptă la baionetă I Hitle
riștii au rupt-o la fugă. I-am urmărit. Deodată, ne potopi 
un foc sălbatic. Sim*eam cum mlaștina în care ne aflam 
ne înghite încetul cu încetul. „Ehei, nemernicilor, n-o 
să ne gătați voi aici I Vom vedea care-i mai tare I 
Nu ne speriem noi dintr-atîta" 1 Am luptat cu mlaș
tina, am ieșit la suprafață, ne-am apropiat pe nesim-* 
țite și am aruncat grenadele. Pare-se că luați pe ne-i 
așteptate, hitleriștii se descumpăniseră. Nu i-am lă
sat să-și revină. Am asaltat în clipa următoare. Nu 
aveam timp să auzim șuierul înfiorător al proiectile* 
lor prin văzduh. O stăpînire de sine încolți în sufle
tul meu, puternică și odihnitoare. Aici plutonul meu 
a capturat în luptă cîteva zeci de camioane împotmo
lite în mocirlă și peste o sută de prizonieri „S.S.", 
Capul de pod a fost făcut și întărit. Cu această oca
zie am fost decorat cu „Virtutea Militară" clasa doua...

Cînd am ajuns în Slovacia, inamicul ne-a pregătit 
șosele și cîmpuri burdușite cu mine. Am trecut cu plu
tonul meu în avangardă. Am învățat meseria grea 
de pionier, am învățat să descoperim minele și să cu
rățăm cîmpul de mine.

Nu vă mai spun, că pînă aici am fost de trei ori 
rănit și de trei ori am avut și o biruință asupra doc
torilor și nu m-am lăsat evacuat din linia întîia. Nu 
pentru patul moale din spital venisem eu pe front. 
Am trecut în Tatra. Tot prin foc și plumbi. Și prin 
ger. Și iată că atacul nostru a fost zăgăzuit. Trei 
cazemate ascunse sub zăpadă ne baricadau înaintarea. 

Stăteau hitleriștii în beton și fier, și cum apăream Ia 
creastă, ne luau ca pe iepuri. Dar pentru ce am răb
dat eu viață de cîine. închisoare, umilinți. să mă po
ticnesc acum de aceste trei cioturi ?

Tot eu am cerut și această misiune. Am luat cu 
mine numai șase oameni. Insă toți, unul șl unul. 
Le-am spus doar atît: „Ori ei. ori noi 1“ Ostașii m-au 
priceput Am tras cîte-o cană de ceai, să ne fie mai 
cald, că ne dobore gerul al naibii I Și așa ne-am a- 
șezat față în față șapte oameni și trei cazemate cu 
tunuri Și mitraliere. Ne-am apropiat pe nesimțite, în 
cearceafuri de camuflaj. Eu m-am urcat într-un pom 
și am pîndit o zi întreagă.

Am observat cu atenție fiecare cazemată. Un neamț 
a bănuit că ar fi ceva suspect în pomul în care mă 
cățărasem și a pipăit crengile cu o rafală lungă de 
mitralieră. Nici n-ăm clintit. Un glonte mă răni la 
umăr. Am tăcut și m-am pansat în grabă. Noroc că 
rana era mai mult o zgîrietură. De cu seară, mi-am 
pregătit oamenii. Și grenadele. Am legat șase gre
nade una de alta. Privii ceasul. M-am apropiat prin 
zapadă. Am lăsat oamenii la loc ferit, gata să inter
vină cu foc. Cînd să tai sîrmele telefonice îmi tre
mura mîna. Da, mt-a fost teamă. Dacă or fi avînd 
mine ? Pricop era doar la cîțiva metri în spatele meu. 
Ei, acum e acum I Tăiai cu băgare de seamă sîrma 
ghimpată. îmi sîngerau degetele, dar nu simțeam 
durerea- Nici sîngele. Afurisită sîrmă, mi-a dat mult 
de furcă, foarfecele tăia prost și era vina mea că nu 
l-am controlat. Poate din cauza teamei simții o greață 
și un gust amar în gură. Mușcat din zăpadă îmi 
clătii gura. Atinsei o ridicătură sub omăt. încremenii. 
O mină l Ași. o cutie veche de conserve. Sudoarea 
îmi cădea pe pleoape și corpul tremura de frig. Am 
ajuns la „piciorul" cazematei, cum o numea Pricop, 
ajuns lîngă mine. Am zîmbit sau. mai bine zis, am 
încercat să zîmbim. Așa se obișnuiește ca să-ți 
ascunzi teama. In clipa cînd am strîns legătura de 
grenade în mînă, m-am simțit mai bine, mai stăpîn. 
Am pipăit betonul cu mîna. Dacă ai știi cît de gros 
și de tare este betonul unei cazemate 1 Totuși să poți 
strecura grenadele înăuntru I Să le servești pe nesim* 
țite celor din adăpost. Ii terciuiești. Și atunci namila 
de fier șl beton se supune.

Linia de cazemate a fost străpunsă, iar eu am pri
mit pentru această acțiune „Virtutea Militară" clasa 
întîia și o decorație cehoslovacă. Un general sovietic 
m-a îmbrățișat chiar acolo. între cazematele cucerite, 
și m-a decorat. Am primit două săptămîni de reia-, 
cere... Două săptămîni de refacere cu tot plutonul.

Au urmat alte zile de lupte îndirjite cum a fost 
aceea de la cota 303. Ultimul asalt l-am dat în ziua 
de 2 mai 1945 în direcția satului Ianosvîte. Aici am 
căzut grav rănit... Șase luni am zăcut în spitale, la 
Budapesta și la Arad. Cînd m-am înzdrăvenit, m-am 
întors, la Onești, unde în 1945, tmpreună cu fratele 
meu, am făcut parte din prima celulă de partid. Și 
de-atunci lucrez aici mai departe la zidirea noului 
oraș... De-ai ști ce mulțumire ai cînd vezi că pe 
pustiurile unde altădată te fugăreau lupii, cresc astăzi 
blocurile aceste ca niște stupi uriași... Ia numără-le I

II privesc cu admirație cum își rotește privirea în 
preajmă, parcă dorind să soarbă frumusețea peisajului 
înnobilat de schele și șantiere.

— Vezi, acolo e Centa A... Centa B...
Deodată Bădia Ștefan tresare. Privește cu interes 

ceasul. ‘
— Aoleu, e ora patru I Să ne grăbim, ca să vor

bești cu cei care au avut fapte deosebite de arme pe 
front... Or fi sosit la lucru I Haidem I

Orice cuvînt rostit despre acest om minunat ar fi da 
prisos.

Cu cea mal sinceră modestie, porni motorul.
Pe blocuri fîlfîia, uriaș, steagul purpuriu.
Te felicit din toată Inima, tovarășe Luca Ștefan I 
Din toată inima I
ȘI pentru curaj și pentru modestie I



CIRCUIT 
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Dintre toate corpurile cunos
cute, apa are cea mai largă 
răspîndire pe suprafața pămîn- 
tuliii. In natură rolul său este 
uriaș, luînd parte la toate pro
cesele fizico-chimice și biolo
gice care se petrec pe pămînt. 
Pentru om ca și pentru orice 
altă ființă, apa este absolut 
indispensabilă în întreținerea 
vieții.

După condițiile fizice in care 
se găsește, apa se poate pre
zenta fie în stare lichidă, fie 
în stare solidă sau gazoasă, 
ceea ce arată că ea este un 
corp foarte mobil. Starea tichii 
dă este starea ei normală. Su

pusă răcirii apa se transformă 
în gheață, iar prin căldură de- 
vine gazoasă. In natură, apa 
se întîlnește peste tot, în aer, 
pe pănjînt sau sub pămînt. In 
aer, ea se găsește sub formă 
de vapori puțind fi întîlnită pînă 
la o altitudine de 10—15 km. 
Intr-o cantitate mai mare, însă, 

ea se află în păturile mai joase 
ale aerului care stau în contact 
direct cu suprafața pămintului. 
In scoarța pămintului, apa pă
trunde pînă la 20 km și chiar 
mai mult. Pătrunderea ei este 
înlesnită de crăpăturile rocilor.

I a suprafața uscatului, întin
derile de apă se prezintă sub 
forma oceanelor și mărilor, a 
lacurilor, bălților, mlaștinilor, 
rîurilor și pîraelor, alcătuind 
astfel o rețea deasă. Apa deci 
ca și aerul sau ca și scoarța 

*9 t- MICUL ȘlMAR UE ClRCUIl Al APE! ÎN NATURĂ

formează un adevărat înveliș al 
pămintului, care a și primit nu
mele de hidrosferă (hidros = 
apa ; sfera — înveliș) și care 
acoperă ’/< din întinderea pă
mintului. In- adevăr, din cele 
510 milioane km.p. cît este su- 
praiața globului întreg, 361 mi
lioanei, adică 71 la sută apar
ține apei, iar restul uscatului.

Oceanele și mările alcătuiesc 
cu adevărat marile „rezervoare* 
ale globului către care se în

Pentru a se apăra de duș
mani și a ataca prada, șerpii 
întrebuințează un venin toarte 
otrăvitor. Acest venin îl are 
vipera, pe care o întîlnim în 
țara noastră. Salamandra și 
broasca au și ele un venin 
dezgustător pentru cline și 
pisică dar nu este otrăvitor 
pentru om

Mușcăturile de șerpi veni
noși, în țara noastră, sînt des
tul de rare, dar atunci cînd 
se produc ele pot fi foarte 
grave. îmbolnăvirea omului 
în urma mușcăturii de șarpe 
se numește intoxicație cu ve
nin de șarpe, care apare ime
diat după mușcătură. La lo
cul mușcăturii se simt arsuri, 
înțepături și dureri care merg 
către rădăcina organului muș
cat. Locul respectiv se ro
șește apoi devine violaceu. 
Sub piele se văd pete de sin
ge, iar după 24—48 de ore 
pielea se mortifică și serul 
din sînge iese afară. Aceasta 
se datorește faptului că veni
nul intrat în organism dis
truge sîngele. Boinavul are

UL APEI 
TURĂ
dreaptă cea rnai mare parte 
din apa rîurilor și fluviilor care 
se scurg la suprafața uscaturi
lor. S-a socotit că amtal rîu- 
rile și fluviile varsă în mări 
și oceane cam 36.000 km3. Dacă 
această imensă cantitate de 
apă nu s-ar evapora, ar înălța 
nivelul oceanelor și mărilor cu 
oîte 10 an. pe fiecare an. S-ar 
ajunge astfel, după un timp mai 
îndelungat că întreg uscatul 
ar fi înecat de apă. Dar aceasta 
im se întîmplă, deoarece evapo- 
rația este aceea care menține 
echilibrul acestui nivel Plecînd 
de la această constatare, vom 
putea acum bine înțelege cum 
se desfășoară circuitul apei, 
unul din cele mai grandioase 
fenomene ale naturii.

F.vaporația, adică transforma
rea apei în vapori, este produsă 
de energia solară. Anual se 
evaporă de la suprafața globu
lui peste 500.000 km.3 de apă, 
pentru care se consumă cam 
>/5 din cantitatea de energie so
lară, trimisă pe pămînt în timp 
de un an.

Evaporarea cea mai puternică 
se produce în ținuturile calde, 
mai ales deasupra oceanelor și 
mărilor și mai puțin în regiu- 
nilc reci. In părțile noastre, e- 
vaporarea este mai activă vara 
Vaporii astfel născuți, se ridică 
în atmosferă sub acțiunea cu- 
reriților de aer. In anumite con
diții, vaporii se condensează și 

apoi sub forma ploilor revin 
iar la pămmt.

Ploile pot cădea pe mări sau 
oceane. In acest fel se reali
zează circuitul mic oceanic, apa 
urmînd drumul ocean-acr-ocear» 
(fig. 1). Dar ploile pot cădea 
și pe uscat, ca urmare a eva- 
porației îndeplinită deasupra a- 
pelor continentale (bălți, lacuri, 
mări interioare). Și în acest 
caz se realizează un circuit 
mic, numit circuitul mic. conți- 

dureri mari de cap, de sto
mac, are grețuri și vărsături, 
gîtul îi este uscat, simte o 
mare sete, este somnolent și 
moare prin sufocare. Aceasta 
se întîmplă mai ales cu bă- 
trînii șl copiii. In cazul că 
mușcătura a fost prin haina, 
cantitatea de venin este mal 
mică. Iar ceî mușcat se însă
nătoșește de obicei după 5 
zile.

Cum ajutăm intoxicatul cu 
venin de șarpe ?

Imediat după mușcătură 
vom lega organul mușcat cu 
o funie sau fașe pentru a îm
piedica intrarea veninului în 
sînge. Rana nu se arde cu 
fier înroșii sau acizi, fiindcă 
înțepătura este adincă. iar noi 
cu flerul nu ajungem la ve
nin, așa că arderea este de 
prisos. Legătura pe care am 
pus-o vom avea grijă să o mu
tăm treptat, treptat spre ră
dăcina organului din zece in 
zece minute. Făcînd aceasta 
vom reuși ca veninul sa Pă
trundă în sînge foarte puțin. 
Legătura de pe organul muș
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nental, apa tirnund drumul us
ca t-aer-u scat.

In același tirrjp însă, vaporii 
ridicați pe suprafața mărilor și 
oceanelor, pot fi transportați 
de vînt deasupra uscatului la mii 
de kilometri depărtare de țărm, 
unde se condensează sub for
ma ploilor. O dată căzută, o 
parte din cantitatea de apă se 
evaporă și reintră din nou în 
atmosferă, o altă parte se scur
ge la suprafața pămintului sub 
forma rîurilor și fluviilor și în 
fine o altă parte se infiltrează 
în pămînt de unde apoi prin 
izvoare ajunge tot în rînri și 
fluvii, iar împreună vărsîndu-se 
am nou în oceane și mări. A- 
cesta este circuitul mare al 
apei în natură. Verigile acestui 
circuit sint: oceanul — aerul 
— uscatul — oceanul.

Circulația apei în natură se 
desfășoară neîncetat, numai că

TĂCA/faliTELE *MffnUFWE
Cu miliarde de ani in urmă, 

Pămîntul pe care noi îl locuim 
astăzi, avea cu totul altă înfă
țișare. Unii cercetători conside
ră că la începuturile sale Pă- 
mintul a fost o masă fierbinte, 
incandescentă, în compoziția 
căreia se găseau gaze ca : hi
drogen, oxigen, azat etc., me
tale ca : fier, magneziu, nichel 
și altele, care din cauza tem
peraturii foarte înalte erau sub 
formă de vapori. Această ipo
teză se bazează pe cercetările 
astronomice întreprinse in zilele 
noastre, care au stabilit că a- 
ceste substanțe se găsesc și în 
Soare, planete și celelalte cor
puri cosmice, ceea ce înseamnă 
că toate sînt formate din mate
rie și că nu au fost create din 
voința unei forțe supranaturale.

Cu timpul, masa incandescen
tă s-a răcit și a prins o coajă 
care s-a îngroșat, în interior 
rămînînd materia fierbinte. Sub 
scoarța solidă, materia fierbinte 

J
cat nu se va ține mai mult 
de o oră. Depășirea acestui 
timp duce la putrezirea mem
brului respectiv (se gangre
nează).

După ce am legat organul, 
așa cum am arătat mai sus, se 
la un briceag se încălzește 
bine în foc și apoi se taie 
între cele două înțepături ale 
dinților se pune o ventuză 
pentru a extrage veninul. In 
cazul cînd nu avem ventuză 
la îndemînă, putem extrage 
veninul și cu gura, cu con
diția să nu avem vreo rană la 
gură și să nu se înghită ve
ninul. Bolnavul trebuie să 
stea tot timpul culcat și să 
bea cafea neagră. După ce 
toate aceste măsuri de preve
nire au fost luate, bolnavul 
va fi transportat fără întîr- 
ziere la medic pentru a 1 se 
face serul antiveninos în in
jecții. Astfel se poate salva de 
la moarte orice mușcat de 
șarpe veninos

Dr. ION CIMPEAN 

în diferitele epo. din viața pă- 
niîntuJtii acest circuit a fost 
cînd mai îneetirrft cînd mai ac
celerat. Așa de exemplu, în 
epocile cînd pe pămînt frigul 
era mai mare, apa se depozita 
sub formă de ghețuri uriașe 
care acopereau o btmă parte din 
suprafața, pămintulrri. Alunei nk 
velul apei oceanelor era mai 
scăzut cu cîteva zeci de metri 
față de cum e azi, deoarece nil 
mai primea înapoi apa evapo
rată. Dimpotrivă în epocile de 
încălzire, cînd ghețurile se to
peau, apa reintra în circuit în 
mai mare cantitate, iar nivelul 
oceanelor se ridica, menținîn- 
du-și totuși un eclnlibru.

Si azi de exemplu în unele 
regiuni de pe pămînt circuitul 
apei este oarecum încetinit, cura 
se întîmplă în regiunile polare 
unde apa se menține tot anul 
înghețată 3au în regiunile cal

a inceput să piardă căldura și 
din gazoasă a devenit lichidă, 
formînd o topitură, căreia i s a 
dat numele de magmă.

Ca urmare a răcirii, scoarța 
□ suferit modificări, pe alocuri 
s-a încrețit, în interiorul Pă
mintului producindu-se crăpă
turi. rupturi sau chiar goluri. 
Magma, supusă la presiunea 
extraordinar de mare din inte
rior, a început să ocupe spații 
de diferite mărimi și forme, tin- 
zînd spre suprafață și infiltrîn- 
du-se intre straturile scoarței. In 
drumul său către suprafață, 
magma s-a răcit ; răcirea ei, 
însă, nu sa făcut dintr-odată, 
ci treptat, după natura metale
lor care o alcătuiau. De multe 
ori, materia fierbinte din inte
rior a ieșit la suprafață o 
dotă cu erupțiHe vulcanice și 
în contact ou temperatura scă
zută din atmosferă s-a răcit 
brusc și apoi s-a întărit.

Locurile în care se găsesc 
concentrații metalifere care pot 
fi exploatate se numesc zăcă
minte metalifere și ele se gă
sesc in interiorul Pămintului 
pînă la adîncimea de 16 km. 
de cele mai multe ori insă, 
pînă Io 8 km. In zăcăminte, me
talele apar uneori in stare na
tivă, adică curate, cum sint 
platina, aurul, argintul etc., de- 
obicei ele formează combinații 
cu sulful, arsenul, oxigenul sau 
cu alte elemente, alcătuind mi
nerale metalice (galena, blen- 
da, hematite etc.).

Zăcămintele metalifere lo
calizate in crăpături se numesc 
filoane și ele au lungimi, adîn- 
cimi și grosimi diferite. Dimen
siunile unui filon simt foarte im
portante din punct de vedere 
practic, pentru că ne dau indi
cații asupra rezervelor minera
lelor respective. Filoanele se 
găsesc la adîncimi de cîteva 
sute de metri, uneori depășind 
chiar 2.000 de metri

Cele mai numeroase zăcămin
te metalifere sînt cele rezultate 
din umplerea golurilor libere 
din scoarță. Aceste zăcăminte 
au un mare avantaj, pentru că 
pot fi exploatate la mari adîn*
cimi (aur, staniu, zinc. plumb.
cupru. mercur, uraniu. radiu
etc.).

Din cele spuse pină acum
rezultă eă zăcămintele me tain

de cum ar fi în pustiuri tinde 
ploile sînt foarte slabe. Acestea 
însă sint tulburări locale și ele 
nu întrerup complot circuitul 
apei în natură.

De aici putem lesne înțelege, 
cîtă importanță are circuitul 
apei în natură. Datorită acestui 
circuit, pămîntuil își capătă via
ță. Rîurile și fluviile rod neîn
cetat scoarța. Apele infiltrate 
în pămînt ies la suprafață în 
chip de izvoare, se prefac în 
rînri și ajung iar în ocean de 
unde iar se evaporă trecînd prin 
același ciclu (fig. 1 și 2).

Este important să reținem 
faptul că omul, cunoscînd cum 
acționează legile naturii, are 
posibilitatea să modifice circu
lația apei în natură pentru ca 
aceasta să lucreze pentru ne
voile lui. Exemplul cel rr?ai gran
dios ni-1 oferă oamenii sovietici 
care luptă pentru transforma
rea naturii. Astfel prin crea
rea de perdele de protecție pe 
întinderi uriașe, secetele nu mai 
sînt o problemă. De asemenea, 
prin construirea de stă vita re 
iau naștere lacuri de acumulare, 
care alcătuiesc adevărate re
zervoare de evaporare. în 
U.R.S.S. s-au perfecționat tot 
mai mult metodele pentru pro
ducerea ploilor arlificale.

Uribînd exemplul oamenilor 
sovietici șt în țara noastră se 
aplică asemenea măsuri, menite 
să ducă la înlăturarea acțiuni
lor dăunătoare ale naturii.

CLAUDIU 
GIURCANEANU

fere s-au format în urma unor 
procese naturale care s-au pe
trecut în interiorul Pămintului, 
sub influența anumitor factori 
pe care omul cunoscindu-i a 
putut explica apariția metale
lor. lată cum știința a pus ca
păt definitiv credințelor greși
te după care metalele erau so
cotite de origine divină.

EUGEN POPA 
secretar științific S.R.S.G
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Mașină ierasieră

La Tallin a început să fie 
produs un nou tip de mași- 1 
nă terasieră pentru săparea 
de canale late de o jumătate 
de metru și adinei de doi 
metri. Noul escavator sapă 
pînă la 100 metri cubi de 
pămînt pe oră și în același 
timp taluzează marginea ca
nalului. Cu ajutorul aceleași 
mașini pot fi instalate și 
conducte de drenaj.

Not lacuri artificiale

Uniunea Sovietică se nu
mără printre primele țări din 
lume în ceea ce privește su
prafața terenurilor irigate, 
lungimea totală a canalelor 
din U.R.S.S. depășind 400.000 
kilometri.

Recent, în apropierea ora
șului Termez din Uzbekista- 
nul de Sud, a început con
struirea unui nou lac artifi
cial cu o capacitate de un 
miliard de metri cubi. Uria
șa cantitate de apă acumu
lată în acesț lac artificial, 
va îngădui irigarea a încă 
50.000 hectare de pămînt 
cultivate cu bumbac.



PENTRU CEA MAI BUNA VIATA PE PANllNT, PENTRU PACE
Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.

vorbind ta Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.\r. S. Hritscioo

!n dimineața zilei de 5 mat 
și-a început lucrările cea de-a 
V-a Sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a celei de-a 
5-a legislaturi. Pe ordinea de 
zi a sesiunii au figurat pro
bleme de o covârșitoare im
portanță cum ar fi : desființa
rea impozitelor percepute de 
la muncitori și funcționari ; 
măsurile pentru desăvârșirea 
trecerii în anul 1960 a tutu
ror muncitorilor și funcționa
rilor la zi.ua de muncă redusă; 
aprobarea decretelor Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Raportor la primul punct al 
ordinii de zi a fost deputatul

Cuvîntarea Iu N. S. Hrușciov 
la recepția de la Ambasada 
R. Cehoslovace din Moscova

Luînd cuvîntul ic recepție de 
la Ambasada Republicii Ceho
slovace la Moscova, N. S. Hruș- 
ciov a subliniat că Ziua Victo
riei este cu adevărat o sărbă
toare a tuturor popoarelor. Po
porul sovietic ca ;i toate po
poarele, a spus el, dorește în 
mod sincer să nu mai fie răz
boaie, dorește ca ultimul război 
să fie intr-adevăr ultimul, ca el 
să rămînă în amintirea po
poarelor și în istorie ca cel din 
urmă război.

Subliniind că U.R.S.S. face 
toiul pentru a obține în mod 
concret acest lucru, N. S. Hruș- 
ciov a vorbit despre propune
rile sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală ca 
și despre măsurile de reducere 
a forțelor armate efectuate ale 
Uniunii Sovietice. El a arutat că 
Uniunea Sovietică este gata să 
meargă pe calea dezarmării 
totale dacă partenerii ei vor fi 
de acord.

Amintind de zboru, ..ovoca» 
tor al avionului american dea
supra teritoriului Uniunii Sovie
tice, N. S. Hrușciov a continuat : 
E o mare rușine pentru America, 
deoarece toată lumea vede în 
prezent cum s-au acoperit de 
rușine în fața întregii lumi acei 
care au săvîrșit acest revoltător 
act agresiune. întreaga lume 
dorește pacea, dorește destin
derea încordării internaționale 
în timp ce anumite cercuri din 
Statele Unite se dedau la ost- 
fel de acte provocatoare. N. S. 
Hrușpiov a arătat cit de peri
culoasă este declarația Depar
tamentului de Stat a S.U.A. ir 
care nu se condamnă agresiu
nile agresive’ împotriva Uniunii 
Sovietice, ei se caută o justifi
care a lor, pentru a le putea 
continua și în viitor. El a califi
cat răspunsul Departamentului 
de Stat ca fiind cusut cu oță 
albă și a avertizat că docă ci
neva intenționează să efectueze 
zboruri deasupra teritoriului 
U.R.S.S., să descopere obiective 
și să afle secrete de stat ose- 
meneo avioane vor fi doborile. 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., prlm-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice. 1n prima parte a eu- 
vîntării sale, N. S. Hrușciov 
a relevat acele succese 
ale oamenilor sovietici care 
au dus la măsurile de 
mare însemnătate ale actualei 
Sesiuni a Sonetului Suprem 
al U.R.S.S. Trecerea tuturor 
oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică la ziua de muncă de 
7 și 6 ore pînă la sfîrșitul 
acestui an, desființarea, în 
etape, a impozitului pe venit 
perceput de la muncitorii și

Și nici bazele de unde decolea
ză nu vor fi cruțate.

Țările care ou baze pe teri
toriile lor trebuie să ia aminte, 
a spus N. S. Hrușciov. Dacă 
vor permite ca de pe bazele 
lor să decoleze avioane care să 
zboare deasupra teritoriului nos
tru, noi vom lovi în aceste baze. 
Fiindcă noi considerăm aceste 
acțiuni ca o provocare împo
triva țării noastre.

Referindu-se la faptul că 
cercurile agresive au vrut ca 
înainte de întîlnirea de la Pa
rrs să exercite o puternică pre
siune asupra U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov a înfățișat în cuvinte 
rea sa ineficacitatea unor încer
cări de a speria Uniunea Sovie
tică Cu puterea militară a 
Ș.U.A., deoarece U.R.S.S. dis
pune de forțe suficiente pentru 
a respinge orice agresor. N. S. 
Hrușciov a amintit de avioanele 
de vînătoare sovietice care se 
pot ridica la înălțimea de 28.000 
metri (avionul american care a 
fost doborît deasupra U.R.S.S. 
zbura doar la 20.000 metri înăl
țime), de rachetele sovietice 
care iși găsesc singure obiec
tivul. El a spus că se cuvine tă 
se renunțe |a schimbul de ame
nințări, deoarece este mai bine 
să se vorbească despre pace și 
prietenie, despre modul în care 
s-ar putea face comerț reciproc 
avantajos, despre modul în care 
să se stabilească relații bune 
între popoare, să se dezvolte 
legăturile culturale, turismul. 
Este o ocupație mult mai utilă 
și mult mai nobilă ți ea ar fi 
salutată de popoarele tuturor 
țărilor.

Noi ne situăm tocmai pe ast
fel de poziții a spus N. S. 
Hrușciov. Tovarăși, popoarele 
vor liniște, ele sînt împotriva 
războaielor și a conflictelor mi
litare. Să venim deci în întâm
pinarea acestor interese juste 
ale oamenilor.

Ridic paharul, a spus el in 
încheiere, pentru ca să nu mai 
fie războaie, să nu mai fie pro
vocări, pentru pace și prietenie 
intre popoare ! 

funcționarii cu salarii tarifare 
pînă la 2000 ruble lunar care 
va aduce oamenilor sovietici 
74 miliarde ruble venit în 
plus .pe an pînă în anul 1966, 
au f06t calificate de N. S. 
Hrușciov drept remarcai» le 
cuceriri sociale ale oamenilor 
muncii, acte de stat de uriașă 
însemnătate politică și econo
mică. Acestea constituie do
vezi eflocvente ale superiorită
ții incontestabile ale orîndui- 
rii sociale socialiste. Președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a relevat că aseme
nea măsuri sînt posibile doar 
în orîndulrea socialistă.

O bună parte a raportului 
său. N. S. Hrușciov a consa
crat-o problemelor apropiatei 
conferințe la nivel înalt.

„Dacă vor fi rezolvate pro. 
blemele fundamentale ale zi
lelor noastre, dezarmarea și 
reglementarea pașnică cu Ger
mania. inclusiv problema 
Berlinului occidental, a spus 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., sarcina 
îmbunătățirii relațiilor dintre 
Est și Vest s-ar rezolva de la 
sine.“

In continuare, subliniind că 
în Occident mai există forțe 
destul de active, ostile co
existenței pașnice a statelor, 
N. S. Hrușciov a arătat Se
siunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. o serie de fapte ale 
adepțllor războiului rece, me
nite să învenineze atmosfera 
în preajma conferinței la ni
vel înalt. Așa este înarmarea 
Germaniei occidentale și po
litica revanșardă a cancelaru
lui Adenauer, așa sînt decla
rațiile oamenilor de stat din 
S.U.A., Herter, Nixon, Dillon 
care. „sînt de rău augur, sînt 
departe de a da speranțe în- 
tr-o încheiere favorabilă a 
tratativelor care încep la 16 
mai“. N. S. Hrușciov a rele-

Ședința solemnă de la Moseeva 
eu prilejul celei de-a 15-a aniversări 

a victoriei asupra Germaniei hitleriste
In Palatul Sporturilor de la 

Lujiniki a avut foc la 9 Mai șe
dința solemnă consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a victoriei 
asupra Germaniei hitleriste. 
Asistența a îrrtîmpinat cu căl
dură pe conducătorii partidului 
comunist și ai guvernului so
vietic, în frunte cu N. S. Hruș
ciov.

Ministrul Apărării R. 1. Ma- 
Tinovski, mareșal al Uniunii So
vietice care a prezentat repor
tul, a spus că victoria asupra 
Germaniei hitleriste a fost re
purtată prin eforturile comune 
ale popoarelor Uniunii Sovie
tice, S.U.A., Angliei, Franței și 
celorlalte țărî ale coaliției anti
hitleriste. Rolul principal și ho- 
tărîtor î.n zdrobirea militaris
mului german, a subliniat R. I. 
Malinovski, l-a avut poporul so- 

vat ca deosebit de grave ac
țiunile agresive săvîrșite în 
ultimele săptămîni de S.U.A, 
împotriva U.R.S.S. Statele 
Unite au trimis în ultimul 
timp avioane care au trecut 
frontierele de stat sovietice și 
au pătruns în. Spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice, exeeu- 
tînd misiuni de Spionaj.

La 7 mai, în cadrul ședin
ței comună a Camerelor, Se
siunea. Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a aprobat legile cu 
privire la desființarea impozi
telor percepute de la munci
tori și funcționari și cu pri
vire la desavîrșirea trecerii în 
anul 1960 a tuturor muncito
rilor și funcționarilor la ziua 
de muncă de 7 și 6 ore. So
vietul Suprem a aprobat de 
asemenea hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la mărirea etalonului 
rublei de zece ori începînd 
de la 1 ianuarie 1961 și pu
nerea în circulație a unor 
bani noi.

Sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a satisfăcut cere
rea lui Kliment Voroșilov și 
l-a eliberat din funcția de 
președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
A fost aprobat decretul cu 
privire la conferirea titlului 
de Erou al Muncii Socialiste 
cu Ordinul Lenin și Medalia 
de aur „Secera și ciocanul14 
lui Kliment Voroșilov.

Sesiunea a adoptat hotărî
rea de a alege pe Leonid 
Brejnev în funcția de preșe
dinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. 
Sesiunea l-a ales pe K. E. 
Voroșilov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In cursul ședinței de 7 mai 
a celei de-a 5-a Sesiuni a 
Sovietului Suprem a U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov a rostit o cu- 
vîntare. Constatând cu satisfac
ție că deputății aprobă în 
unanimitate politica internă și 
externă a guvernului sovietic, 
N'. S. Hrușciov a subliniat în 
mod deosebit necesitatea cre
ării unei puternice industrii 
de construcții în vederea în
deplinirii cu succes a progra
mului lucrărilor de construc
ție prevăzute în planul sep- 
tenal.

N, S. Hrușciov a făcui pre
cizări în cuvîntarea sa cu pri
vire la actul agresiv săvîrșit 
de aviația americană împotri
va U.R.S.S. Astfel, un avion 
de tip Lockhead-U2 care zbu
ra la mari înălțimi deasupra 
teritoriului Uniunii Sovietice, 
a fost doborît la 1 mai cu o 
rachetă. Pilotul avionului, 
Francis Gary Powers în vîr- 
stă de 30 de ani, în ciuda 
.„sfatului" primit din partea 
celor ce l-au trimis să facă 
spionaj de a se omorî cu un 
ac special ce 1 s-a încredințat, 
a reușit să se salveze. El a 
arătat că a avut misiunea să 
traverseze întregul teritoriu 
al Uniunii Sovietice din re- 

vietic și forțele sale armate care 
au duis principala povară a lup
tei împotriva armatelor fasciste.

„Puterea noastră este invinci
bilă, a subliniat mareșalul Ma
linovski. Dar cu toată superio
ritatea ei militară, Uniunea So
vietică nu amenință pe nimeni. 
Armata sovietică nu există pen
tru a ataca și înrobi alte po
poare, ci pentru a apăra patria 
noastră socialistă de agresorii 
ifnpeiîaliști. Ea este o armată 
care stă de strajă păcii și se
curității popoarelor".

Pătrunderea banditească a 
evioanelor militare americane 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice. a spus R 1 Malinovski. 
îi demască încă o dată pe impe
rialiști ca dușmani înrădi ai 
păcii Și securității popoarelor. 
i,Ain doborit și vom dobori pe 

giunea Pamirului pînă la pe
ninsula Kola, în scopul spio
nării obiectivelor militare și 
industriale ale Uniunii . So
vietice prin fotografiere. In- 
fățișînd o parte din fotogra
fiile luate de pilotul ameri
can. Nikita Sergheevici Hruș
ciov a spus : „Cred că acea
sta este o pregătire nepotri
vită în vederea unor convor
biri serioase cu privire la 
slăbirea încoraarii internațio
nale".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și-a în
cheiat cuvîntarea arătînd că 
acest caz nu va deter
mina schimbarea planurilor 
U.R.S.S. în ce privește proce- 
su I de reducere a armatei și nu 
va aduce după sine sporirea 
alocațiilor pentru înarmare șl 
pentru armată. „Ne vom con
duce și în viitor după princi
piile politicii leniniste iubi
toare de pace, vom apăra 
ideea coexistenței pașnice".

Acțiunea agresivă a S.U.A. 
împotriva U.R.S.S. a stîrnit 
indignarea opiniei publiee 
mondiale, inclusiv a celei 
americane. In urma faptului 
că Statele Unite au recunos
cut că avionul american do
borît la 1 mai a cules infor
mații cu caracter de spionaj 
privind Uniunea Sovietică, 
într-un comentai1 transmis de 
corespondentul „France Pres- 
se“ se spune că capitala 
S.U.A. este „uluită" de comu
nicatul Departamentului de 
Stat care „recunoaște cea mai- 
mane parte a acuzațiilor 
aduse Statelor Unite de N. 
S. Hrușciov. Nimeni nici 
chiar în cercurile cele mai 
bine informate ale guvernului 
nu se aștepta la revelații^ atît 
de capitale.

Mai mulți oameni politici 
americani au luat atitudine 
potrivnică acțiunilor de spio
naj îndreptate împotriva Uni
unii Sovietice. Senatorul 
Mansfield a declarat că gu
vernului Statelor Unite „îi 
revine o răspundere serioasă". 
El a subliniat că declarația 
Departamentului de Stat vine 
să ateste „că în guvern exi
stă un for sau foruri care fo
losind împuternicirile lor ac
ționează împotriva politicii de 
pace dusă de președinte".
. Mai sînt citeva zife- pînă 
la deschiderea Conferinței la 
nivel înalt de care sînt le
gate speranțele popoarelor 
din lumea întreagă. Ele știu 
că Uniunea Sovietică nu va 
precupeți nici un efort pen
tru a asigura o pace trainică 
pe pămînt. De la tribuna ce
lei de-a 5-a Sesiuni a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. N. 
S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a arătat că Uniunea 
Sovietică vine la conferința 
de la Paris „cu inima curată, 
cu Intenții bune șl nu-și va 
precupeți eforturile spre a 
obține un acord reciproc ac
ceptabil".

oricine va îndrăzni să încalce 
spațiul nostru aerian și vom 
lua toate masurile pe care le 
vom considera necesare pentru 
apărarea inviolabilității frontier 
relor noa.slre de stat".

Poporul sovietic, a spus în 
încheiere rnareșalul R. I. Ma-t 
linovski, poate- privi liniștit 
viitorul, poate pași cu curaj pe 
drumul construcției comunismu- 
lui, trasat de oarlid.

Participant Ia ședința so
lemnă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste au adre
sat un mesaj de salut Comitetu
lui Central al PC.U S

La sfîrș tul ședinței festive 
a fost adus în sală drapelul 
victoriei, care la 30 aprilie 1945 
a fost înălțat la Berlin deasu
pra Reichstagului hitlerist.

zi.ua


Panou de onoare O lecție, ca la carte.,.

— Cred că nu-1 bine construit căminul nostru I
— De ce ?
— Nu vezi ? Pe zt ce trece, devine tot mal neîncăpător...

(Desen de GH. BADEA)

Cu zimbeiul

a
la

Bibi iotecara
— De-o săptămînă n ai citit nimic. 
Te-ai supărat pe noi, sau ce anume 
Ți-a cășunat pe bietele volume 
Ce-așteaptă să le vizitezi un pic ?

Nu te uita că mi-e dulapul mic. 
Da -n rafturile lui găsești o lume
De fapte și idei, romane, glume... 
Și tot ce-apare nou pot să-ți indic.

Și bibliotecara noastră știe 
Să te intereseze, 
In spre comoara

Ducîndu și zilnic 
Activitatea ei de 
Ce-și poartă n zbor scinteia de lumină.

MIRCEA PAVELESCU

Gospodăria agrico
lă colectivă din comu
na Tîrzli, este una 
dintre cele mal bune 
din regiunea Iași.

Ceea ce vă spun aci 
nu e un joc de cuvinte: 
colectiva din Tîrzii 

luat-o... inainte.
Mecanizatorii de

S.M.T. Vlădenl-Iașl 
luptă cu succes pentru 
reducerea prețului de 
cost per.hantru.

El pe ogor muncesc cu rost, 
sînt pricepuți și Inimoși ; 
de cînd reduc prețul de. cost, 
sînt oameni și mai... prețioșl.

M. CODRESCU

să te-mbie
ei de ginduri plină 

printre mari și mid 
licurici

La biblioteca din Făl- 
ciu. raionul Murgeni. se 
organizează cu succes 
„zilele cărții", acasă 
cititori.

Cartea vizitează case, 
Și, in jur, țărani adună...
După cum e așteptată 
Face cu ei... casă bună l

Depunătorilor la C.
Privitor la strins bănuți 
Adevărul mă obligă 
Să afirm că C.E.C. înseamnă: 
Cine-i Econom, Cîștlgă I

S. HOROVITZ
coresp.-lașl

la

:.e.c.

în stînga Iul, 
o car- 
Mînca 
mînca.

Alături, 
afla un 
groasă, 
citea. I
cu totul absorbit de a-

i roman, 
deschisă. 

Citea șl

...o piesă de teatru intr-un 
tablou spre a fi inclusă în pro
gramul brigăzii artistice de agi
tație din comuna Stilpu, raionul 
Buzău. Acțiunea se petrece la 
cooperativă Decorul : o tejghea, 
niște rafturi, un cîntar și un... 
gestionar. La ridicarea cortinei, 
gestionarul ridică din sprincene 
le un cumpărător

Cumpărătorul :
— La glume nimeni nu te-ntrece. 
Dar. să lăsăm acuma asta.
Dă jos un pachețel și basta I

Gestionarul:
— Vino vineri, 

Atuncea te servesc precis.

Gestionarul :

Cumpărătorul:
— Bine, dar ... vineri t«i închis.

Cînd am intrat în casă, pri
virile ml s-au oprit asupra lut 
Blcă. Stătea la masă șl mînca 
ciorbă dlntr-o farfurie adîn- 
că.
se 
te 
$1 
Era
ceastă îndeletnicire ritmică șl 
originală. M-am apropiat tip
til de masă șl l-am întrebat 
prin surprindere : ,,Ce faci 
Blcă?* „Ce să fac? Citesc* 
— mi-a răspuns el absent. „A- 
dică nu. Mănînc*.

In clipa următoare, ciorba 
din lingură a nimerit trei 
sferturi în gura lui Blcă șl un 
sfert pe paginile cărții 1... 
„Vezi Blcă, dacă nu ești a- 
tent ? Al vărsat ciorba pe 
carte 1“ „Nu contează puțină 
ciorbă, fiindcă oricum, sînt 
sătul I*.

II privesc nedumerit șl con
tinui: „Nu-1 păcat ?* „E păcat, 
că era o ciorbă pe cinste 1" 
„Lasă ciorba. Nu-țl pare rău 
că ai pătat cartea?* ...„Poftim 
ce întrebare. De ce să-mi pară 
rău de carte ? Ce-1 a mea ? 
E de la bibliotecă". „Aha, șl 
pentru asta nu te sinchisești șl 
ai murdărit-o toată cu grăsi
me 1“... „Nu-1* adevărat, faci
din țînțar armăsar. N-am 
murdărit-o toată. Capitolul I 
l-am murdărit cu tocăniță, ca
pitolul III l-am murdărit cu 
ciulama, capitolul 
fiindcă 
mîncat

Am
am prlvlt-o cu atenție, 
într.un hal fără de hal. „Măi 
Blcă măi, pentru ce să citești 
în timpul prînzulul ? Nu țl-e 
milă de carte ?... Crezi c-o să 
mai poată citi vreunul roma, 
nul ăsta ?“ „O să poată, fiind
că la bibliotecă mal sînt încă 
două exemplare*. „Fără listă 
de bucate pe ele ?". Blcă a 
simțit că-1 iau la sigur și s-a 
supărat: „Șl ce mă rog, atî- 
ta morală pentru cîteva pete 
acolo I... Îmi place cartea șl 
vreau s-o citesc 1“ „S-o citești 
mă băiatule, dar nu s-o hră
nești !...“

Intre timp ochii au dibuit 
o altă carte aruncată pe divan 
într.un colț. Mă uit la ea, 
tot de Ia bibliotecă. O răsfo
iesc. Pe prima pagină, scris 
cu creionul: „Această carte 

bucurat mult de tot*.

Semnat î „Blcă S.“ Capito
lul II începea cu următoarea 
Inscripție: „Capitolul acesta 
ml-a plăcut șl mat mult. Blcă 
S.“ Capitolul IV nu începea 
de loc, șl am trecut de-a drep
tul la capitolul V. II întreb 
nedumerit: „Dar unde.I ca
pitolul IV ?“ „Păi... capitolul 
IV, se biblîie Blcă, ml-a plă
cut cel mal mult, așa că l-am 
oprit ca amintire I..."

A doua zl am revenit la 
Blcă șl l.am rugat: „Blcă. te 
rog să-mi împrumuți cartea 
(șl-1 spun titlul) pe care țf-al 
cumpărat-o deunăzi pentru bi
blioteca personală*. „Eu. ml.a 
răspuns Blcă, de obicei nu 
împrumut cărțile mele, dar 
fiindcă sîntem prieteni buni, 
țl-o dau. Vezi numai să nu 
mi-o murdărești, să nu ml.o 
mîzgăleștil* „Vai de mine I 
Se poate ?"... (Iau cartea, scot 
un creion șl...) „Ce vrei să 
faci ?“
Uite, 
glnă 
carte 
Stai,
șl pe vreo cîteva pagini a. 
celașl lucru, să-mi Intre bine 
în cap... Poate al un creion 
chimic... Șl ce copertă groza
vă are cartea I Ce ilustrație 
minunată 1 Fata seamănă leit 
cu Ileana, soră.mea 1 Dă-ml 
voie să rup coperta șl s.o 
păstrez ca amintire, că n-am 
nici o poză de la Ileana, șl 
ml-e tare dor de dînsa*... 
„Țl-al Ieșit din minți? — se 
repezi la mine Bică. — Ai că
piat?... Dă-mi cartea înapoi I... 
Să nu mi-o rupi l Să nu mi-0 
murdărești I Auzi ?“ „Aud, — 
zîmbli înapoindu-1 cartea ca- 

incă nici o 
dar tu pentru 

ai pătat cărțile 
Cărțile tale ?

„Cele de la bl-

— sare Btcă. ,,Nimic I 
scriu aici pe prima pa- 
ceea ce ml-al spus : „O 
nu trebuie mîzgălltă... 
stal... lasă-mă să scriu

în ziua 
acasă...", 
luat cartea

IV e curat
aceea n-am

In mînă șl 
Era

— Ce-ai spus ? Nu vreau 
s-aud nimic.

Vrei să-l desfac, să-I rup, să-l 
stric ?

Gîndește-te și dumneata : 
Nu e păcat de munca mea ?

le-am terminat 
și de legat 
mă-mpiedicam

Gestionarul :
Poftim I Abia
De-mpachetat
Că tot mereu
Cînd le vedeam pe jos, pe geam, 
Și-acuma vrei să mă cocoț
Să le desfac, să le dau jos. 
Că te-ai găsit tu mai cu moț ? 
Și pentru ce. mă rog frumos. 
Iți trebuie chiar azi o carte ?
De ce n-o iei din altă parte ? 
Eu, dacă aș fj în locul tău, 
M-aș repezi pîn-la Buzău
Și-aș cumpăra nu una, zece I

Cumpărătorul :

— O fi păcat, n-o fi păcat, 
O fi sau nu frumos legat. 
Eu vreau o carte. Asta e.

Gestionarul:
— Păi, de-aia ți-am și spus, 

să scap. 
Că prea mult m-ai bătut la cap. 
Dar. stai așa. Ești norocos I 
A mai rămas una pe jos.
O carte rară I Precum vezi. 
Vorbește de... parazăpezi,

Gestionarul ■
— Ești culmea, zău. Și despre 

ce ?

Cumpărătorul :
— Intr-adevăr e foarte rară 
Acum, în miez de primăvară. 
Și ea e rară, dar mai rari 
Sînt astfel de... gestionari.

Cumpărătorul:

— Păi, despre munca de-ntreți- 
neri

La prășitoare.. <

Gestionarul meu rămase
Cu fruntea-n zvîcnet și călduri;
Cortina, nevrînd să se lase.
Așteaptă să se ia măsuri I

PETRE POPA

re nu suferise 
stricăciune — 
ce al rupt șl 
mele ?“ ,,Eu ? 
Care cărți ?".
blioteca satului l... Că-s șl căr
țile mele, șl ale tuturor l... în
țelegi ?...“.

Șt Blcă a înțeles. Cam tîr- 
ziu, e drept, dar a înțeles.
................................................... .....

Ieri către ptrînz l-am în- 
tîlnlt pe 
casă. In 
„încotro 
„Și cu 
„Nu... 
masă,
masăl“...

Blcă, zorind spre 
mînă ținea o carte. 
Blcă ?

cartea
asta

e

,,La 
asta 

nu mal e 
pentru...

masă 1“ 
ce e ?"
pentru 

după

Lăpuș, 
fînețele, 

îngrijite-

Echipa de teatru din 
Rodbav, a cîștigat fa
za raională Făgăraș a 
festivalului bienal.

Buhuși, 
continuă 

de asanări.

I. AVIAN

| V ZOOTeHN^T]

Colectiviștii din Moș
neni, regiunea Con-, 
stanța, au început pră- 
șitul 
zahăr.

P.T

In raionul 
pășunile și 

prost

In comuna Budești. 
raionul Sighet, tere
nul de sport este tran
sformat în izlaz.

In comuna Blăgești, 
raionul 
se mai 
crările

— Cum? Nu se aude ? 
Nici n-are ce să se mai 
audă. Colectiviștii mi au 
luat piuitul !...

■— El, da e-adevărat că 
nu prea ne-am îngrijit 
de pășuni, dar de lapte 
nu ducem lipsă...

— Pe terenul nostru 
de fotbal a intrat acum 
echipa adversă I

— Nu vreți să vorbiți 
cu noi ? îmi pare rău, 
dar altcineva nu mai e 
pe aici t

— Cred, dragă albini- 
ță, că o să te vizitez la 
București I!

(Desene de
NIC. NICOLAESCUȚ
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