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N. HILOH1 : „Solia păcii"

rrivind harta lumii
FRAGMENT

de RADU BOUREANU
Pe masa mea de lucru, sub cristal, 
E-o hartă ce cuprinde lumea-ntreagă. 
In continente bate-albastru val 
Și căi de transatlantice le leagă. 
Pămîntțil e cu galben zugrăvit.

‘ Oceanele cu cenușiu-albastru. 
Le-nclnge ecuatorul aurit
Pe care trece-nflăcăratul astru. ’ 
'Ades, sub oerul lămpii, o privesc 
Cum harta sub cristal frămîntă viață. 
Din țări de foc șl de pustiu pornesc 
Peste pămtnt spre mările de gheață. 
'Am îtttîlnit, călătorind, în drum, 
Cetăți și negi, armate șl popoare. 
Cetățile ipe-alccurea sînt scrum 
Regii, năluci; armata lor, răzoare.
Dcr pretutindeni văd popoare mari 
Ci tot mai vii tălăzuiesc pe hartă. 
Istoria o scriu cu brațe tari. 
Cu semne vii pe rînduiala moartă.
Pe masa mea de lucru, sub cristal, 
E harta lumii împărțită-n două. 
Intr-tina soarbe singe zeul Baat, 
In alta se clădește lumea nouă.
'Am zugrăvit pe hartă un simbol; 
In visul lumii am mulat penelul 
Pe fondu-i galben, de ia pol la pol 
Iși fîlfîle lumina porumbelul.
L-am slobozit din caldul hulubar 
Pe aripă cu dorul viu de viață;
II urmăresc deasupra hărții Iar 
Și țările pe rînd mi-apar în față.
Călăuzind popoare ce-au pornit, 
Să-nfrîngă al răzlzoiului balaur. 
Hulubul păcii zborul și-a suit 
Din Moscova cu turlele de aur.

Privesc pe hartă; nu e loc pe glob 
Și suflet tînăr să nu se avînte. 
Cel care pînă ieri gemuse rob 
Acum a prins să lupte și 6ă cînte I

Cum stau privind pe hartă, aplecat. 
In miez adine de noapte șl tăcere 
De-al lumii tineret mă simt legat 
Șl parcă miliarde de artere
Pornesc din harla lumii ce-o privesc, 
So string mănunchi în inimă la mine 
Și ca Anteu puterile-mi sporesc
Să cînt puternic șl să cînt ma] bine.

*

— O rOZIȚIE ACTIVĂ DE PROMOVARE .
A PRINCIPIILOR COEXISTENȚEI PAȘNICE
Recenta sesiune extraordinară a Marii A- 

dunări Naționale, consacrată situației interna
ționale si politicii externe a R.P.R. a exprimat 
cu o torță deosebită în fața întretjii omeniri nă
zuințele și voința fermă de pace a poporului 
nostru.

In raportul prezentat la sesiune, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut o analiză pro
fundă. marxist-leninlstă a situației internaționa
le, definind cu claritate poziția constructivă a 
tării noastre în cele mai importante probleme 
ale contemporaneității și în special în proble
ma dezarmării.

Citit și studiat cu un uriaș interes de oame
nii muncii din orașele si satele patriei noastre, 
acest document de înaltă valoare principială 
si de o mare boaătie de idei, a stîrnit un pu
ternic ecou în întreaaa lume.

Milioanele de cetățeni al patriei noastre a- 
probă din toa'ă inima spiritul în care s-au des
fășurat lucrările sesiunii Marii Adunări Națio
nale și hotărîrile adoptate, salutînd cu entu
ziasm vestea că delegația R.P.R. la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. va 
fi condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dei, fiu și conducător iubit al poporului mun
citor, care întruchipează în modul cel mai desă- 
vîrslt aspirațiile și voința sa de pace. Faptul că 
cel mai înalt for al puterii noastre de stat a ho
tărî! ca în fruntea delegației rom’ne să fie ales 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, dovedește 
marea însemnătate pe care quvernul și poporul 
nostru o acordă problemei dezarmării generale 
și totale, pe care Oraantzația Națiunilor Unite 
este chemată s-o dezbată si s-o rezolve, în In
teresul însănătoșirii situației internaționale și al 
instaurării unei păci durabile.

„Asiqurarea viitorului luminos al patriei re
prezintă obiectivul primordial al politicii exter
ne a statului nostru* — se arată pe bună drep
tate în Raport. Pacea este condiția de bază ne
cesară poporului nostru pentru a înfăptui vastul 
proqram constructiv elaborat de cel de-al Ill-lea 
Conqres al partidului, pentru continua înflorire 
a patriei si făurirea unei vieți de bunăstare și 
înaltă cultură pentru cei ce muncesc. Cu arme
le păcii, harnicul și talentatul nostru popor, con
dus cu înțelepciune de încercatul partid al co
muniștilor. este hotărît să lupte neobosit pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste și asigurarea 
viitorului fericit, în minunata eră a comunismu
lui. Avînd la temelie prietenia frățească și a- 
lianța de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică șl 
cu celelalte țări ale laqărului socialist, politica 
externă a statului nostru este îndreptată spre 
sluiirea consecventă a cauzei păcii, militînd ac

tiv pentru micșorarea încordării internaționale, 
pentru promovarea principiilor de coexistență 
pașnică. Alături de Uniunea Sovietică și de ce
lelalte țări socialiste, țara noastră susține punc
tul de vedere că terenul pe care trebuie să ne 
întrecem cu capitalismul este nu războiul nu
clear, ci producția de bunuri materiale, știința, 
cultura și arta, tot ce poate înirumuseța viata 
omului. Orientarea politică a statului nostru în 
spiritul principiilor coexistenței pașnice este ba
zată pe aprecierea științifică a raportului de 
forte șl a tuturor factorilor care influențează e- 
voluția situației internaționale.

Partidul și guvernul nostru, întregul popor 
muncitor, călăuzindu-se după concluziile Decla
rației Consfătuirii de la Moscova și Manifestului 
Păcii, din 1957, nutresc convingerea fermă că 
fn vremea noastră războiul nu mai este o ine
vitabilitate fatală. Superioritatea forțelor mon
diale ale păcii crește continuu, zădărnicind 
uneltirile cercurilor imperialiste agresive. Victo
riile epocale dobîndite de Uniunea Sovietică în 
construcția desfășurată a comunismului, suc
cesele obținute de celelalte țări socialiste, uni
tatea și coeziunea de nezdruncinat a lagărului 
socialist, constituie principala chezășie a suc
cesului lupte! nebile pentru pace și securitate 
internațională, pentru democrație și progres so
cial.

In dorința de a contribui cît mai eficace la 
rezolvarea problemelor celor mai arzătoare care

(
„La temelia politicii externe a 
statului nostru s-a aflat și se 
afla prietenia și alianța indes
tructibilă cu Uniunea Sovietică 

ț și cu celelalte (ari ale lagărului 
I socialist. Coeziunea și unitatea 
I lagărului socialist reprezintă 
I chezășia apărării păcii, garan- 
î (ia victoriei politicii de pace 
{ și securitate internațională.**
’ (Din Raportul tovarășului Gheor-
? ghe C hmrghiu-Dej la sesiunea ex-
J traorrlinară a Marii Adunări Națio-
> nale a R.P. Romine). 

frămîntă omenirea, țara noastră iși susține po
ziția fermă de pace prin acțiuni concrete și Ini
țiative în scopul îmbunătățirii climatului interna
țional. Astfel binecunoscutele propuneri ale gu
vernului romîn în vederea stabilirii între sta
tele din sud-estul Europei a unor .relații de bună 
vecinătate și de colaborare multilaterală, pen
tru crearea în Balcani a unei zone a păcii în 
care să nu existe arme de distrugere în masă, 
rampe de lansare a rachetelor si baze militare 
străine, au fost primite extrem de favorabil în 
cercurile largi ale opiniei publice. Guvernul 
nostru a depus și denune eforturi susținute pen
tru dezvoltarea relațiilor politice, economice și 
culturale cu state capitalis’e mari și mici, și face 
tot ce-i stă in putință ca aceste relații să se 
dezvolte și pe viitor, în mod rodnic, pe bază de 
interese reciproce și respect mutual. Promovînd 
consecvent principiile coexistentei pașnice, 
R.P.R. a propus înscrierea pe ordinea de zi a 
apropiatei sesiuni O.N.U a punctelor: „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate dintre statele euro
pene aparținînd unor sistrm9 social-politice di
ferite" și „Măsuri pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului a ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare"

Poporul romîn aprobă cu însuflețire și în
dreptățită mîndrie faptul că țara noastră, îm- 
brățișînd inițiativa Uniunii Sovietice c'j privire 
la discutarea problemei majore a dezarmării la 
nivelul reprezentanților de frunte ai statelor, a 
fost prima care a adoptat hotărîrea oficială de 
a trimite o delegație la nivelul cel mai înalt 
pentru a participa la lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U Prezența în fruntea delegației so
vietice a tovarășului N S. Hrușciov, eminent mi
litant pentru pacea omenirii, precum și hotă- 
rîrile adoptate de alte țări socialiste de a În
credința conducerea delegațiilor lor la O.N.U. 
conducătorilor de partid și de stat cu cea mai 
înaltă răspundere, sînt apreciate în rnodul cel 
mai favorabil de popoarele întregii lumi. A- 
ceasta este o nouă dovadă a seriozității și înal
tului spirit de răspundere cu care statele puter
nicului lagăr socialist înțeleg să participe la 
dezbaterea problemei cruciale a contempora
neității: dezarmarea generală și totală.

Exprimîndu-și profundul său atașament față 
de politica fermă, clarvăzătoare, promovată de 
partidul și guvernul nostru, poporul romîn este 
hotărît să contribuie cu toate puterile sale la 
triumful principiilor coexistenței pașnice, la 
realizarea unor progrese cît mai însemnate pe 
linia destinderii internaționale, la întărirea pă
cii în întreaga lume.



Cu cîță- emoție au pățit pe ecer» ff- 
nalei primului Festivul bienal da teatru 
„I. L. Caragiale" intenprețil piesei 
„Bucuroși de ohspeți"’ de Gheonghe 
Țențulesouj îți amintesc toți cei care 
se aflau atunci în sala concursului. 
Prezentatorul îi recomandase : sînt din
comuna Izvorul, regiunea Bacău, .iar 
echiipa are vîrsta acestui festival, fiind 
înființată în momentul, intrării ei în 
competiție. Urcînd etapă cu etapă trep
tele concursului, formația s-a calificat 
pentru finală, iețind învingătoare. îm
bucurător succes pentru regiunea ’ Ba- 
caU ! Dar succesele n-aii numai frumu
sețea laurilor, ele o au șf pe aceea de 
a stimula pe cîștigălor sa meargă mai 
departe, să suie pe noi culmi. Șt casa 
regională a creației populare a înțeles 
sa răepundtl felicitărilor primite atunci 
printr-o muncă asiduă menită să ridice 
nivelul numeric și calitativ' ăl forma
țiilor de teatru din întreaga legiune 
Bacău, Constatarea că Ia primul 'festi
val bienal doar raioanele Piatra ,Nfamț, 
Roman și Buhuși șe prezentaseră la 
un nivel mai înalt, nu putea.butura pe 
nimeni. Era nevoie de metode mai bune 
de muncă, de noi inițiative și masuri 
care să creeze condițiile necesar^ pen
tru a face ca și în celelalte raioape ac
tivitatea teatrală a amatorilor să,, înre
gistreze un salt calitativ.

Lozinca sub care sa pornit mun
ca a fost „Nici un cămin cultural, nici 
o casă de cultură, nici un colț roșu din 
G.A.C. fără echipă de teatru". Și an
gajamentul suna astfel : „Vom antrena 
în cel dc-al III-lea festival bienal de 
teatru 781 de formații".

încă de Ia faza interccmunală din ia- 
nuarie s-a putut constata că amgaija- 
mentu] nu fusese o cifră seaca, înscrisă 
pe hîrtie, ci o realitate. In afara forma
țiilor de teatru ale căminelor culturale, 
în concurs au fost antrenate și echipele 
de teatru ale case
lor de citit. Cifra 
de 781 s-a dove
dit a fi mică, în 
concurs partici- 
pînd 983 de for
mații care cuprind 
peste 12.000 de 
artiști amatori.

După ce au a
vut loc fazele raionale, juriile, a 
căror exigență n-a fost miea, au 
putut promova cu încredne o mul
țime de echipe, cum ar fi cele ile că
minelor culturale din satul Huțu-Găi- 
ce-na (Adjud), Nieolae Bă ic eseu (Ba
cău), Pcdoleni (Buhuși), Bereștl-Tazlău 
(Moinești), Sagna (Roman), Bînsănești 
(Tg. Oona), Dragomirești (Piatra 
Neamț), Godinești (Zeletin), ale colțu
rilor roșii din Bălțățești (Piatra 
Neamț) și Urecheni (Piatra Neamț) șl 
a casei de citit din Tazlăul de Sus 
(Moinești) etc.

Dintre atîtea, echipe care au stîrnit 
entuziastele aplauze ale spectatorilor, 
juriile au reținut jocul unor remarca
bili inte'prețl De pildă, îd comuna 
Sa wna co'ertiMsta Elena An-
drieș a fost‘autentică și admirabilă în 
rolul Oatrincăi Dorobăț din piesa ..în
doiala''’ ’de Ernest Mafiei. Cu atît mai 
mare a' fost surpriza publicului cînd a- 
plaudîttd-d pe colectivistă au constatat 
că rolul soțului din piesă îl joacă Emil 
Andrieș soțul igi'real), iar ai copilului, 
micul lor Vasile în vîrsta de 7 ani.

Faptul că la absolut toate instituțiile 
©ulturale din regiune, echipele au sta
giune permanentă și un plan de' reper
toriu, că pun în scenă ■ cel puțin’ trei

Stâsp«BM«lem
In eiGlcrtlcf*

Vasile Stănescu, tehnician le secția 
agricolă a sfatului raional Craiova, 
Ștefan Nicoară, salariat la gospodăria 
agricolă de stat Urzlceni. regiunea 
București, și alții întreabă ce condiții 
trebuie să îndeplinească pentru a urma 
fără frecvență Institutul Agronomic;

Răspuns : Admiterea in anul l Ia In
stitutul Agronomie se face pe bază de 
concurs. Pentru a vă înscrie trebuie sa 
fiți absolvenți ai unei școli de cultură 
generală cu examen de maturitate sau' 
a unei școli echivalente, cu diplomă, să 
lucrați direct în producție ea muncitor 
calificat .nțaistru sap tehnician, să aveți 
o vechime cel puțin trei «ni în aceas
tă specialitate

Grigort Cifaș din ’Comuna Nepoș. 
raJomtl Niăsăud. regiunea Cluj întreabă 
cum poate dovedi o perioadă muacita 
pentru care;mi mai posedă nici un fel 
«le act.

Răspuns: In conformitate eu noile 
dispoziții în vigeaae angajații peț să 
dovedească timpul muncit, pentru eare 
nu au acte în fața organului sindical 
din instituție La care lucrează- Pentru 
cei ee nu sînt în eîmpul muncii, tâmpul 
lucrat se stabilește de -către comisia spe
cială de De lingă sfatul popular raional. 
Intrueît dv. nu sinteți în prezent în

In cadrul concursului „Biblioteca in slujba construcției socialiste" în comunele și 
solele patriei noastre sînt organizate diverse manifestări tematice. In fotografie: 
Elena Mincă de la biblioteca raională Drclgănești-Olt, regiunea Pitești, recomandă 
bibliografia pentru o nouă temă bibliotecarei Elena lacobescu din Sioicăneșii, raio

nul Drăgănești-Olt.

Cîteva 
teatrală

însemnări despre activitatea 
de amatori din regiunea Bacău

piese pe an, pe care le joacă, pe fle
care măcar o dată la sediu șl de două 
ori în deplasare, avînd un număr de cel 
puțin 1000 de spectatori, a creat un 
climat favorabil nu numai promovării 
unui repertoriu bun și variat, dar și 
unei interpretări din ce în ce mai va
loroase.

Pentru a stimula nu numai activita
tea echipelor de teatru, dar și pe aceea 
a recitatorilor și cititorilor artistici, 
casa regională a creației populare din 
Bacău a sugerat unor echipe să treacă 
de la recitarea individuală la cea colec
tivă. Oamenii s-au entuziasmat de a- 
ceastă idee și au pornit să facă aseme
nea colective care cuprind 5-6 recita
tori și un cititor artistic. Așa se face 
că și angajamentele de a antrena în 
concurs 3600 de recitatori au fost de
pășite, cifra treeînd acum de 4000.

La casele de cultură 6-a mers și mal 
departe, spre montajul literar. Astfel, 
.colectivul casei raionale de cultură din 
Adjud, condus de instructorul Apostol 
Panghel a lucrat la dramatizarea și in
terpretarea poemului, lui Marcel Bres- 
lașu ’ Cfntef de leagăn al Doncăi".

■ Ne mai desparte .puțină vreme de 
faza regională a celui de al Il-lea Fes

eîmpul muncii, urmează- să faceți dova
da timpului lucrat în fața, comisiei spe
ciale de pe lîngă sfatul popular raional, 
unde trebuie să vă prezentați cu cel pu- 

. țin doi martori eare a-ti luerat efectiv cu 
dv. în perioada respectivă.

Victor Vasiliu din Drăgușeul, • raio
nul Fălticeni, regiunea Suceava. întrea
bă daca, fiind absolvent a patru clase 
elementare, poate urma școala elemen
tară de 7 ani.

Răspuns : Pentru oamenii muncii ca
re nu au absolvit școala elementară de 
7 ani și doresc să-și comnleteze studiile 
5-;>u organizai cursuri serale oentru cla
sele 5> .6 ..și 7 pe lîngă școlile elemen
tare- ?i medii. Dv. vă puteț’ completa 
studiile înscriindu-vă în clasa a 5-a la 
cursul seral. Puteți promova într-u.n an 
numai o singură clasă.

Vasile Gheorghe Arghir din Tătă- 
ranl, raionul Huși, regiunea Sucea
va, întreabă dacă activitatea depusă în 
cadrul șosjxxlâriei agricole colective se 
socotește vechime în muncă.

Răspuns : Conform legilor în vigoa
re, activitatea depusă în cadrul gospo
dăriilor agricole «elective se socotește 
veehime în muncă.

Elena Vasile Darcaci din comuna 
Stiubieni, raionul Săveni, regiunea Su

tival bienal de teatru ,,I. L. Caragiale". 
Se impune ca metodiștii casei regiona
le a creației populare să mobilizeze și 
mai mult pe actorii teatrului de stat 
în sprijinirea formațiilor care au pro
movat la faza regională, să se ocupe 
mai îndeaproape de munca instructori
lor și să urmărească cu perseverență ca 
lipsurile semnalate de jurii să fie înlă
turate. Casa regională a creației popu
lare Bacău a inițiat pînă acum o serie 
de acțiuni bpne și faptul că numărul 
echipelor a crescut, că s-au format co
lective de recitatori șt cititori artistici, 
că repertoriul e variat dovedește că 
există o serioasă preocupare în acest do- 
meniu. Rămîne ca în scurta vreme care 
a mai rămas pînă la începerea fazei re
gionale a celui de-al doilea Festival 
bienal de teatru „I. L. Caragiale", ac
tiviștii casei regionale de creație, ai ea- 
selor raionale de cultură și secțiilor de 
învățămînt și culțură ale sfaturilor 
populare șă acorde o și mai măre grijă 
pregătirii formațiilor, astfel ca mișca
rea amatoare de teatru din regiunea 
Bacău. să fie reprezentată cu cinste în 
întrecerea djn cadrul fazei redorrale a 
festivalului de. teatru.

LIANA MAXY

ceava, întreabă dae<. poate să primeas
că pensie de urmași, dupv. soțul său, 
care a decedat și; a avut numai 5 ani 
veehime în eîmpul muncii

Răspuns : Dacă aveți vîrsta de peste 
55 ani și sînteți lipsită de mijloace de 
existență, puteți primi un ajutor social 
de pe urma soțului dv. care a decedat.

Ion Sova din Leordeni, raionul To- 
poloveni, regiunea Pitești întreabă care 
este cuantumul alocației de stat pentru 
copii. • ,

Răspune: Cuantumul alocației de 
stat pentru copii este de lei 100 lunar 
de copii, pentru beneficiarii eare au do
miciliul statornicit in mediul urban și 
50 lei de copil pentru cei cu domici
liul statornicit în mediul rural.

Beneficiază de alocație de stat tot de 
100 tei de copil, indiferent de mediul 
în care domiciliază, angajații cu con
tracte de muncă pe durată rtedefermi- 
nati din gospodăriile agricole de stat, 
S.M.T.-uri, centre mecanice, întreprin
deri uentru creșterea și încrăcarea ani
malelor. precum șl din unitățile anexe 
ele acestora ete.

luhaaa Istrate din Cîmpenî. regiu
nea Cluj. întreabă dacă mai poate pri
mi alocație pentru copilul său eare este 
elev și are bursă.

Răspuns . Alocația «le stat nu,se acor
dă pentru copiii eare sînt în întreține
rea statului sau a unor organizații ob
ștești și pentru aceia care primesc bursă. 
Puteți însă alege între bursă și alocația 
de stal.

V. BRAILOIU 
jurist

O activitate 
sezonieră?

Cu cîtva timp în urmă, în comu
na Pleșești, raionul Rîmnicu Sărat, 
a poposit brigada științifică. Brigă
zii i s-au pus întrebări din cele 
mai variate domehii. Moș Ion Me- 
leica și alții din întovărășirea agri
colă „1 Mai“ au întrebat de ce în 
comuna lor, merele domnești au 
ajuns să degenereze, de ce merele 
Ionathan nu dau roade bune, de ce 
prunele vineții nu ajung la maturi
tate ? (în comună este dezvoltată 
mai ales pomicultura). Alții au fost 
curioși să știe ce este Cosmosul sau 
cum se previne și cum se tratează 
cancerul. Au fost puse, de aseme
nea, întrebări despre : ce este reli
gia, cum a apărut ee ?

Timp de trei.ore și mai bine, oa
menii au urmărit cu interes răs
punsurile date și nu le mai venea 
să plece. Inginerul agronom din bri
gadă, tovarășul Ifrim Bălescu, a 
răspuns în amănunțime la întrebă
rile privind pomicultura, arătînd că 
o bună îngrijire a merilor și pruni
lor duce la dezvoltarea unor poame 
sănătoase și care nu mai cad. Tova
rășa dr. Georgeta Nicolau, după ce 
a terminat de răspuns la întrebări, 
a trecut la „practică", consultînd 
cîteva femei și dîndu-le sfaturi fo
lositoare. Despre Cosmos a vorbit 
profesoara R. Șapira. Înarmată cu 
planșe, făcînd și desene pe tabla 
pregătită dinainte, ea a vorbit con
vingător despre marile realizări ale 
Uniunii Sovietice în domeniul ex
plorării Cosmosului. Apoi, răspun
surile tovarășului profesor Tiberiu 
Iordache cu privire la religie s-au 
legat firesc de cele ce s-au spus an
terior despre Cosmos. Expunerea 
sa cu privire la felul în care religia 
a fost folosită de clasele exploata
toare pentru amăgirea poporului, 
argumentele științifice aduse au ară
tat caracterul eronat al tezelor reli
giei.

După plecarea brigăzii științifice, 
mulți săteni, printre care Ion Me- 
leica, Ion E. Pavel, Marin V. Asa- 
nache au hotărît să stropească și 
să-și îngrijească pomii așa cum au 
fost sfătuiți. Rezultatele nu au în- 
tîrziat să se arate. Merii și prunii 
lor s-au dezvoltat frumos, iar fruc
tele nu au mai căzut.

Din păcate, tot ce se referă la ac
tivitatea brigăzilor științifice din 
raionul Rîmnicu Sărat trebuie pus 
la timpul trecut. în mod cu totul 
nejustificat, deplasările pe teren 
ale brigăzilor științifice au fost în
trerupte toată vara. Trebuie spus 
că dacă membrii brigăzii în majo
ritatea cazurilor au manifestat en
tuziasm față de această mtinCă, la 
sfatul popular raional (șeful secției 
învățămînt și cultură, tovarășul vi
cepreședinte Constantin Popa) încă 
nu există clarificată problema dacă 
brigăzile științifice îi aparțin sau 
nu. Dubiul în această direcție a fă
cut ca secția învățămînt și cul
tură să nu țină nici o ședință de 
analiză a activității brigăzilor, (o 
asemenea ședință s-a ținut doar la 
cabinetul raional de partid) să nu 
existe la sfaț. decît o evidență su
mară, mai bine zis un grafic a) de
plasărilor și nimic despre activitatea 
brigăzilor.

Se pot remedia aceste lipsuri, și 
cu cit mai repede se va face aceas
ta, cu atît va fi mai bine. Brigăzile 
științifice sînt așteptate cu mare 
nerăbdare în comunele din raionul 
Rîmnicu Sărat. Activitatea lor tre
buie să fit permanentă, nu sezo
nieră. . .

E MARTON

Notiștii satului
Pe mulți din cel ce stow in bănci acum, 
învățătorul i-a de'pr'ns, încet, 
Să tragă pe hirtre negrul drum 
AJ literei culcate-n alfabet...

Tot el i-nvoță ostâzi, semn cu semn. 
Al cintecelor tainic alfabet,
Și parcă de pe tabla cea de lemn 
Se-așează stolun negre pe caiet.

li văd, cînd secra umbre se prefir 
Cu ochit cplecoți pe partitură 
Cum tălmăcesc al melodiei fir 
La cîntec țări, ca ți Io arătură

STELkAN FILLP



iHSILOZBREH PBRUmBULUI
Porumb siloz... faza lapte- 

ceară — sînt cuvinte care se 
fac tot mai des auzite în a- 
ceste zile la sate. A sosit vre
mea însilozării, vremea pre
gătirii hranei animalelor pen
tru perioada de iarnă.

Să poposim în trei gospodă
rii agricole colective și să stăm 
de vorbă cu cîțiva oameni. 
Subiectul în discuție : porum
bul pentru siloz.

Un furaj bun, consistent
La g.a.c. „Vasile Roaită“ din 

comuna Gherășeni, raionul 
Buzău, însilozatul e în toi. In 
apropierea mașinei de tocat 
porumb l-am găsit pe briga
dierul Ștefan Cocor.

— Insilozăm mereu, ne spu
ne Cocor. Căruțele cară po
rumbul. tocătoarea merge din 
plin și gropile se umplu. Noi 
am dat anul acesta o deosebită 
atenție porumbului pentru si
loz. Și nu așa ca să ne aflăm 
în treabă. Căutăm să asigurăm 
un furaj bun, consistent pentru 
animale. După Consfătuirea de 
la Constanța, pentru gospodă
ria noastră dezvoltarea secto
rului zootehnic a devenit o 
problemă de căpătîi. Anul tre
cut în grajd erau numai 25 de 
vaci, azi sînt 88, iar pînă la 
sfîrșitul anului vor fi 103. 
Aceasta a impus mărirea su
prafeței cultivate cu porumb 
siloz de Ia 8 hectare în 1959, la 
40 hectare în 1960. Am execu
tat cu grijă trei prașile și toate 
celelalte lucrări agrotehnice 
necesare.

Și iată că a venit vremea 
recoltării. Media la hectar a 
fost de 30.000 kg. Cînd am tre
cut la însilozat, ne-am gîndit 
să facem o treabă gospodă
rească. Așa că am săpat cele 
16 gropi pentru însilozat în a- 
propierea grajdurilor, pentru 
ca transportul nutrețurilor să 
se poată face cu ușurință.

2.600 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată

In comuna Cristian, regiu
nea Stalin, ne-am adresat to
varășului Gheorghe Alexan
dru, secretarul organizației de 
bază din gospodăria agricolă 
colectivă.

— încă la sfîrșitul anului 
trecut, după Plenara C. C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie, co
muniștii din gospodărie și mai 
apoi toți colectiviștii au discu
tat cu multă atenție problema 
porumbului siloz. Fiecare și-a 
spus părerea despre felul în 
care se poate mări producția.

Oamenii spuneau că n-ar 
strica să mărim suprafața cul-

tivată cu porumb siloz. Propu
nerea s-a făcut în iarnă, ia al
cătuirea planului de producție 
al gospodăriei și ea a fost în
sușită de toți colectiviștii, ast
fel că anul acesta am cultivat 
80 de hectare față de 45 cît 
am avut anul trecut. Vom a- 
vea de hrănit aproape 200 de 
vaci cu lapte, ceea ce nu-i de 
loc ușor. ,

Practica a dovedit că dato
rită porumbului siloz se spo
rește cantitatea de lapte. Anul 
trecut s-au obținut pe cap de 

vacă furajată cîte 2.200 litri de 
lapte, iar în acest an s-a pla
nificat să se ajungă la 2.600 
litri de lapte. Și se va ajunge. 
La sfîrșitul anului se va vedea.

.Invăfăm din greșeli"
Nu departe de Cristian, se 

află Rîșnovul. Gospodăria co
lectivă de aici, spre deosebire 
de vecina ei, nu prea are cu 
ce să se laude în ceea ce pri
vește porumbul siloz.

Inginerul Dorin Popa, repar
tizat la Rîșnov numai de cî- 
teva luni, ne-a spus : „Pînă a- 
cum în această gospodărie nu 
s-a dat prea mare atenție po
rumbului siloz. In cursul anu
lui 1959 cultura de care vorbim 
cuprindea o suprafață de numai

Pină la data de 27 
august a.c. colecti
viștii din comuna 
Mănăsia, raionul 
Urziceni, au Insilo- 
zat 600 tone po
rumb siloz ți ma
să verde. In pre
zent lucrările se 
desfășoară din plin 
pentru terminarea 
însilozării celor 
2.000 tone prevăzu

te in plan.

• 

5 (cinci) hectare. Foarte puțin. 
Anul acesta s-au însămînțat 
15 hectare. Nici asta nu-i mult. 
Planificat a fost să se obțină 
40 tone porumb siloz la hectar. 
După mine însă cred că mai 
mult de 18 tone/ha nu se va 
realiza. Această recoltă scăzută 
se datorește greșelii că nu s-a 
făcut prașila la timp.

Se înțelege că din greșelile 
făcute vom trage destule învă
țăminte. In 1961 s-a prevăzut 
o suprafață de 40—50 hectare 
pentru a fi cultivată cu porumb 
siloz. Și, bineînțeles, vom exe
cuta la timp toate lucrările a- 
grotehnice.

*
Discuțiile purtate în cele trei 

gospodării colective au scos la 
iveală faptul că porumbul si
loz constituie hrana cea mai 
bună pentru animale. La Ghe
rășeni și la Cristian, unde 
acest lucru a fost înțeles pe 
deplin și au fost respectate 
toate regulile agrotehnice, re
zultatele sînt bune.

După cum s-a văzut, cu to
tul alta este situația la Rîșnov. 
Conducerea gospodăriei va 
trebui să analizeze cu atenție 
cele întîmplate și să ia cele 
mai hotărîte măsuri pentru ca 
pe viitor porumbului siloz să 
i se acorde atenția cuvenită.

Acțiunea de însilozare care 
se desfășoară acum în toată 
țara dovedește limpede că în 
cele mai multe unități agrico
le socialiste, oamenii au înțe
les că însilozînd mai mult po
rumb siloz se poate obține o 
producție mare de carne și 
lapte.

Secția Stoenețti-Olt a G.A.S. Caracal, va insiloza în acest 
an peste 400 tone porumb siloz.

Vești din țară
• Ritmul recoltatului și însi- 

lozatuiui porumbului s-a inten
sificat în cuprinsul regiunii 
Constanța în special în raioa
nele Negru Vodă. Fetești șl 
Adamclisi. In raionul Negru 
Vodă s-a organizat munca în 
două schimburi la cele mai 
multe gospodării colective și 
s-au luat din timp măsuri pen
tru buna desfășurare a recol
tatului, transportului și toca

■

tului. La gospodăriile colec
tive din Vîlcele, Topraisar, 
Cumpăna și altele din acest 
raion, s-au realizat în medie cu 
fiecare tocătoare, într-un sin
gur schimb, cîte 60-70 tone 
de porumb pentru siloz.

• Comitetul raional de par
tid Găeștl a îndrumat unită
țile sociallst-cooperatiste din 
agricultură în vederea însilo
zării unor cantități cît mai 
mari de porumb. Acum, în 
perioada cînd însilozatul se 
desfășoară din plin, roadele au 
început să se vadă Colecti
viștii din comuna Mogoșani, 
de pildă, vor insiloza anul a- 
cesta cîte 10-12 tone furaje 
pe cap de vită mare.

• La gospodăria agricolă' de 
stat Zăicești, raionul Botoșani, 
se înslîozează zi și noapte. 
Tocătorile nu-șl încetează de 
toc activitatea. Aș» se face că, 
în numai trei zile, a fost însi
lozat porumbul de pe o supra- 
față de 21 hectare.

• Din regiunea Oradea ne 
sosește vestea ca fruntașe în 
acțiunea de însilozare a po
rumbului sînt gospodăriile co
lective din raioanele Sacueni 
și Saionta

ai|
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Insilozarea unor cantități cît mai 
mari de porumb este o condiție de 
bază pentru înfăptuirea sarcinii stabi
lite de Congresul al lll-lea al partidu
lui ca pină in 1965 producția de lapte 
și carne să fie dublată.

Experiența din ultimii ani a gospo
dăriilor agricole de stat și colective din 
țara noastră ca și experiența Uniunii 
Sovietice, ne arată că producțiile cele 
mai mari de unități nutritive se pot 
obține de pe Un hectar cultivat cu 
porumb siloz recoltat în faza lapte- 
ceară. Există deci posibilități de spo
rire ți ieftinire a producției de lapte, 
prin folosirea acestui nutreț valoros. 
Porumbul siloz este furajul cel mai e- 
conomic și cel mai bun, pentru că se 
pot obține în mod obișnuit 40.000 
kg./ha. din care rezultă 8.000 unităti 
nutritive, față de numai circa 4200 uni
tăți nutritive cit rezultă dintr-o pro
ducție de 30.000 kg./ha. sfeclă. Cu po
rumbul siloz de pe un hectar folosit in 
hrana vacilor de lapte se poate obți
ne o cantitate aproape dublă de lapte, 
față de cea obținută de pe un hectar 
cultivat cu sfeclă și unitățile nutriti
ve produse prin porumbul de siloz se 
obțin la un preț de cost de 2—3 ori 
mai scăzut decît cele obținute prin 
sfeclă.

Producțiile de lapte de peste 3.000 
litri de fiecare vacă pe care le obțin 
gospodăriile agricole colective din Viile 
Noi și Palazu Mare, regiunea Con
stanța, Peregu Mic, Comloșul Mare, re
giunea Timișoara, G.A.S. Popești Leor- 
deni, regiunea București și altele, se 
datoresc in bună măsură hrănirii va
cilor cu cantități mari de porumb în
silozat.

In aceste zile, pe întreg cuprinsul țâ

rii se dă bătălia însilozării porumbu
lui destinat pentru siloz. Inginerii și 
tehnicienii au datoria sâ cerceteze sta
rea lanurilor de porumb pentru oa in
silozarea să se facă atunci cînd plan
tele se află in faza de coacere lapte- 
ceară, cind conțin cantități mari de 
unități nutritive și au suculenta nece
sară însilozării in condiții bune. Recol
tat în faza de lapte-ceară, porumbul 
pentru siloz conține cu 25 la sută mai 
multă substanță nutritivă decit în faza 
de lapte și are un conținut de 75 la 

sută apă, asigurînd astfel suculenta și 
substanța uscată pe care trebuie să o 
aibă plantele în momentul însilozării. 
Este important ca porumbul să fie re
coltat și introdus în siloz curat, fără 
praf și pă-mint, cum se poate întîmpla 
cînd tăierea plantelor se face prea de 
jos. Praful și pămîntul prilejuiesc ajun
gerea in siloz a microorganismelor dă
unătoare fermentației tactice, pot să 
producă indigestii animalelor și in ge.

neral înrăutățesc calitatea nutrețului. 
Silozurile trebuie să asigure o bună 
izolare a nutrețului de aer, apă și de 
variațiile prea mari de temperatură.

Cea moi importantă condiție ce se 
cere îndeplinită la insilozarea porum
bului este presarea și scoaterea com
pletă a aerului din masa de nutreț. 
Presarea 
in mare 
însilozat.
loz cît mai repede, se micșorează pier
derile de valoare nutritivă, iar tempe-

este luorarea care hotărăște 
măsură calitatea porumbului 
Prin scoaterea aerului din si-
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rotura se poate menține la 35-38 gra
de, obținindu-se astfel un nutreț bun. 
Cînd se intirzie cu scoaterea aerului 
din siloz, se favorizează ridicarea tem
peraturii pină la 70 grade C., ceea ce 
duce la pierderi mari de substanțe nu
tritive și la degradarea calității nu
trețului.

O atenție deosebită trebuie dată a- 
sigurării cu mijloace de transport, or
ganizării judicioase a muncii, a echi
pelor care lucrează la însilozare. Lu
crările de însilozare trebuie să fie ast
fel organizate ca operațiunile de re
coltat, tocat, transportat, încărcat in 
silozuri și presat să se facă încontinuu. 
Acoperirea silozurilor trebuie să se 
facă atent, pentru a feri nutrețul de 
pătrunderea aerului, apei, de 
sau de căldură.

Practica arată că în fiecare 
agricolă socialistă este bine să 
gure in medie cîte 10—15 tone 
treț însilozat de fiecare vacă și can
tități corespunzătoare pentru celelalte 
specii și categorii de animale. Aceasta 
va însemna mai mukă carne, mai mult 
lapte, mai mult unt și alte produse, 
atit de necesare în continua areșțere a 
bunăstării oamenilor muncii din țara 
noastră.

Ing. L. MOLDOVAN

îngheț

unitate 
se asi
de nu-



1/slfrMiiamiHtlUIIUUII

'Aspect de la întîlnirea tovarășei Elena Li seu, deputată in Marea Adunare Națională, secretar al Comitetului oră
șenesc al P.M.R., cu muncitorii de la Uzinele „23 August" din Capitală in cadrul căreia s-a discutat pe marginea Ra
portului tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej privind situația internațională și politica externă a R.P. Romine.

I ÎNCREDERE DEPLINĂ
|

I
I

ÎN POLITICA PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI
„Simțim o justificată mîndric pen

tru succesele noastre și sîntem ho- 
tărîți să apărăm cu dîrzenie tot ce 
arh clădit. Cu vigilență și fermitate 
vom contribui, alături de toate po
poarele iubitoare de pace, la zădăr
nicirea uneltirilor agresive ale 
cercurilor militariste interesate în 
cursa înarmărilor. Pentru tot ce 
am construit și pentru tot ce vom 
construi aprobăm cu însuflețire po
litica partidului și guvernului no- 

, stru în domeniul relațiilor interna
ționale, politică ce a fost expusă în 
raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta 
sesiune extraordinară a Marii Adu
nări Naționale".

Cuvintele acestea, rostite cu căl
dură de muncitorul fruntaș Nicolae 
Dascălu de la Uzinele „23 August" 
din Capitală la adunarea în care 
s-a dezbătut Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privi
re la situația internațională și j>oli- 

itica externă a Republicii Populare 
Romîne — exprimă clar și hetărît 
năzuința fierbinte de pace a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră 
și voința lor nestrămutată de a 
apăra cu fermitate cuceririle dobîn- 
dite sub conducerea partidului și 
guvernului nostru.

Patria noastră este o țară a păcii. 
Poporul nostru este educat de par
tid și guvern în spiritul respectării 
drepturilor suverane ale tuturor po
poarelor. Nouă ne sînt străine șovi
nismul, ura de rasă, ațîțările la 
război. Frăția sinceră dintre po
porul romîn și minoritățile naționa

le conlocuitoare este o realizare im
portantă a regimului nostru. Slrîns 
uniți în jurul partidului și guver
nului, muncitorii, țăranii muncitori 
și intelectualii atașați poporului 
muncesc cu abnegație pentru con
struirea unei vieți tot mai fericite 
și mai îmbelșugate. Pentru a înfăp
tui însă aceasta avem nevoie de 
pace. Lucrul acesta este exprimat 
cu tărie în toate cuvîntările rostite 
de oamenii muncii care au luat 
parte la discuțiile pe marginea dă
rilor de seamă prezentate de de- 
putați în diferitele localități din 
țară.

Iată ce a spus, de pildă, în cu- 
vîntul său tov. prof. Ștefan Paterffi, 
prorector al Universității „Babcș- 
Bolyai" din Cluj, la adunarea ce a 
avut loc în sala mare a Casei uni
versitarilor din acest oraș : „Noi, 
oamenii de știință, dascăli ai tine
retului universitar, romîni și ma
ghiari, muncim și luptăm strîns 
uniți pentru realizarea mărețelor 
sarcini de făurire a viitorului feri
cit al poporului nostru... Colabora
rea pașnică promovată de politica 
externă a statului nostru asigură 
realizarea schimburilor științifice 
care creează posibilitatea de a ne 
însuși în mod reciproc descoperirile 
făcute în domeniul științei și teh
nicii, în interesul ușurării muncii 
omului și pentru ridicarea nivelu
lui de trai al popoarelor".

Cu același prilej, acad. Emil Pe- 
trovici a spus : „Sîntem profund în- 
creuințați că partidul nostru con
duce țara și poporul pe drumul

Echipa de tineret din brigada de construcții a G.A.C. „Dunărea" din Ostrov, 
regiunea Constanța, citind în pauza de prinz raportul tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
cu privire la situația internațională ți politica externă a Republicii Populare 

Romîne.

păcii și al buneistări. Aprobăm din 
inima politica partidului nostru, po
litică ce duce pe drumul coexisten
ței și colaborării pașnice, pe drumul 
dezarmării"...

Oamenii muncii din patria noa
stră știu că ei vor putea contribui 
cu atît mai efectiv la apărarea păcii, 
cu cît patria noastră va fi mai pu
ternică din punct de vedere econo
mic. „Care dintre noi nu dorește din 
tot sufletul pacea și nu luptă pen
tru ea ? Pentru aceasta trebuie să 
devenim și mai puternici pe plan 
economic. De aceea — a spus în cu- 
vîntul său muncitorul Nicolae Preda 
de la Uzinele metalurgice „Progre
sul" din Brăila — muncim și noi 
cu însuflețire pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al III-lea al partidului. 
Faptul că delegația țării noastre la 
cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite va fi 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ne umple inimile de 
bucurie și ne dă încrederea deplină 
că năzuințele noastre fierbinți de 
pace vor fi exprimate și susținute 
cu cea mai mare competență și vi
goare".

Citirea și studierea raportului to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a constituit un prilej de bucurie și 
de nou avînt în lupta pentru dobîn- 
direa de noi succese în producție și 
pentru oamenii muncii de pe ogoa
rele patriei noastre. „Și mie, ca și 
tuturor colectiviștilor din gospodă
ria noastră — a spus în cuvîntul 
său tovarășul Vasile Mustață, pre
ședintele gospodăriei agricole colec
tive din Babadag, regiunea Con
stanța, în adunarea ținută în acea
stă localitate — raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej prezentat 
la sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale mi-a produs o 
mare bucurie. Raportul arată dru
mul politicii externe a țării noa
stre și el ne dă încrederea deplină 
în victoria forțelor păcii, siguranța 
construirii în pace a mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
III-lea al partidului nostru".

Poporul nostru acordă o înaltă 
prețuire eforturilor neobosite de
puse de partid și guvern pentru 
apărarea păcii. El este conștient că 
forțele lagărului socialist constituie 
principala piedică în calea planu
rilor războinice ale cercurilor agre
sive, că au apus pentru vecie vre
murile cînd fabricanții de arme ho
tărau soarta omenirii, fără să le 
pese de popoare.

Pacea este cauza scumpă a între
gii omeniri. Poporul nostru este ho- 
tărît să nu precupețească nici un 
efort pentru apărarea păcii și apro
bă cu însuflețire politica de pace a 
partidului și guvernului nostru.

Inginerul agronom de Ia co
lectiva din Cumpăna (Con
stanța), pe nume Emiț Con- 
stantinescu, spune că pentru 
el gospodăria colectivă în
seamnă de fapt continuarea 
studiilor de la facultate șl 
mal mărturisește că atunci 
cînd a fost repartizat aci cu 
greu ar fi bănuit așa ceva.

Am mal auzit asta în multe 
locuri. Am văzut ingineri fră- 
mîntîndu-se și spunînd, în fața 
unor probleme ridicate de 
munca în gospodărie : „Asta 
n-am mal întîlnit-o!“ Nu mai 
e mirare că cei mai multi 
ajung să fie cuprinși de pa
siunea științifică.

La colectivă nu-I loc numai 
pentru beL-ug șl saț ci șl 
pentru învățătură. Se învață 
tot timpul.

Gospodăria d'in Cumpăna 
devine cu fiecare an ce trece 
un lalxirator. Loturile de
monstrative unde, știut este, 
se aplică cea mai înaintată a- 
grotehnică, cuprind suprafețe 
tot mai mari. (Griul: 20 de 
hectare anul trecut, 75 hecta
re anul acesta; idem la po
rumb ; la floarea soarelui, 40 
hectare anul acesta, anul tre
cut nimic).

După cum spune președin
tele, Teodor Pintea, nu pes'.e 
mulțl ani întreg ogorul gos
podăriei va fi un mare lot 
demonstrativ.

Culesul griului nu mai este 
ce a fost. Pentru un ochi pro
fan sau pus pe oontempia-e 
totul se reduce la combina, 
plutind ca o navă în lanuri, 
la batoza care înghite într-una, 
la șuvoiul de boabe inun
dând aria. In acest an preșe
dintele, inginerul, cei din , 
consiliu, au putut fi auziți , 
dlscut.nd cu combinerii, în ■ 
ceasul zorilor: „Terminați în- 
tîi cu soiul Triumf, apoi cu , 
301 și cu A-15. Culegeți se- I 
parat. Cu nici un chip sa nu 
se amestece''. De ce? știu 
de altfel toți colectiviștii. 
Acum se face comparația. In
ginerul, președintele, briga- I 
dierii socotesc: ce au semănat, 
cum l-au semănat, ce îngră- 
șămînt au dat și ce a ieșit.

Producția medie de grîu 
gospodărie (aproape 900 
tare), 1824 kg./ha. Au 
cu 600 kg. mai mult de 
fiecare hectar decît anul 
cut). Soiul 301 a întrecu 
700 kg. la hectar pe A-15, 
mai bun decît el s-a dov 
„'Triumful". La Cobadin. 
G.A.S.-ul învecinat, cu i 
diții pedoclimatice idem , 
„Triumf" a dat 3500 kg 
hectar. E pe deasupra re 
lent la cădere (o parte 
301 a căzut aci din cauza 
ilor) și se coace cu aproap 
săpt. mînă mai devreme, li 
de mare însemnătate per 
reușita recoltării. Și ac: 
lucrul cel. mai îmbucurător: 
pe 75 hectare pe care a 
înainte grădină s au obținu 
Cumpăna 3.000 kg. de 
la hectar. E cea mal m 
producție din istoria cornii 
Au stabilit și cauzele per 
ca să te generalizeze, desij 
în anii următori. Terenul 
grădină e săpat de 5-6 
într-un an, e îngrășat pînă 
saturație, în afară de faj 
că se eliberează din vre 
permițînd anafura și însăn: 
țatul timpuriu.

In vara aceasia la gospo 
ria din Cumip.na recolta 
grîu a întrecut prevede: 
colectiviștilor cu 48 vagoa

Bătrînu
Aspre ierni din vremi apuse 
Poartă-n pletele-i moșneagul. 
Pe obraz, vestigii aspre, 
Dar se ține drept ca fagul.

L-au bătut destule vînturi 
Și poveri a dus destule. 
Pentru domni cu hrăpărețe 
Miini, de aur nesătule...

Biet bordei i-a fost sălașul, 
Ura, veșnică merinde...
Cînd prin ani se dă cu grndul 
Foc năpraznic mi-l cuprinde...

Brigadierul Dumitru Năstase, un om la vreo 
patruzeci de ani, puțin înspicat la păr și se
rios, deși, dacă te-ai lua după cum îl arată 
fața e totuși fără vîrstă deslușită, — cu ochi 
mititei, șterși și cu vorba cam repezită pre
cum îl știu, nu face farafastîcuri și nu umblă 
cu ocoluri și cu danteluri : ce are a-ți spune, 
îți spune așa, deschis, pe șleau, poți să fii 
cine-ai fi.

— Am o „Jawa", bădie, jos pălăria 1 — în
cepu el a-și lăuda motocicleta cumpărată 
nu tare de mult, scoțînd-o fudul din tinda 
casei, pornind ș-o înfieri: înte în mijlocul o-

grâzii ș: 
nervi în
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irisăcar

de în-

așa 
era 
are

de ce 
la fie-

indrăgostit de gîze, 
itre stupi își află treaba 
lin zori și pînă-n seară 
i un pic nu stă degeaba.

cum uite ce minune : 
rși buchet in colectivă 
uiesc la rodul gliei 
nai oameni deopotrivă.

muie comoara-n faguri 
ochi buni și blinzi din fire, 

rnicele.naripate 
it duioasa lui iubire...

doară. Au purces la 
temeinic. Au studiat 

de producție al gospo- 
șl-n loc de 2.200 litri

Țdranrd din Munții Apuseni.

In contemplare
■HM

sătuc izolat, 
se frămînta 
unei Intovă- 
prag. Vine,

bă- 
de

E-n

Vereșcani, e știut lucru 
a iost, — ca taică-su, 

străbunicu-su, — a lost 
tot 1 E drept, se pricepe, 

în sat, la mioare și Ia

iruntea co- 
puțin de-un 
la Vilcele. 
istorisit ce

— Vreau la teatru la Botoșani, ori la un 
film? — face eL — Urc femela la spate șl în- 
tr-un ceas îs la Botoșani. Vreau Ia tîrg, la 
Sulița ? O vii în viteză și-s acolo 1 Cît mă 
costă benzina ? Acum s-a și ieftinit șl chel
tuiesc cu dinsa cam cit cheltuiam înainte de 
asta cu fumatul 1 E bine ?._ Plus de asta, 
die, „Jawa" mea a iost, oarecum, șl ea 
folos la Înființarea unei Întovărășiri, 
regulă ? Fiindcă ce s-a întlmplat ?
adăugi Dumitru Năstase, dlnd irîu slobod la 
povestire. — Luna trecută, tocmai se treie
rase la noi griul, cînd vine la mine un fel de 
nepot de-al meu din Vîlcele, un 
nu prea departe de aici, unde 
de multișor problema Înființării 
rășiri. Cum s-ar zice, eram In
cum spun, nepotul șl mă bate la cap ca la 
trei ceasuri, rugîndu-mă să-l cunun, fiindcă 
hotărîse să se însoare.

— Nu mă prind, bre 1 — l-am răspuns cam 
In glumă, cam într-adins. Eu îs colectivist 
de opt ani. Cum să-țl fiu nănaș eu ție care 
nici măcar la Întovărășire nu ești ?

— Ei, zice el oarecum rușinat, mă 
eu că am șovăit pînă acuma... că 
la dumneata șl văd că bine o duci
lectivă. Dar să știi că In cuiînd o să iacem 
și noi o întovărășire.

Că-i cir, că-i mîr, a mai înduplecat-o pe 
nevastă-mea, m-am mai muiet și eu, ce mai 
încolo-ncoace, m-a convins. Nunta a avut 
loc peste două săptămîni. In duminica aia cu

ai de pe griul vîndut sta- 
, pe bază de contract șl 
mentări de contract, au 
sat 700.000 lei. Vor mai 
>a de pe porumb, floarea 
elui șl sfeclă încă 
0.000 lei. Aceasta în- 
mă mai mult de jumătate 
venitul global pe 1960.

m colectiviștii primesc 
isul de 40 la sută. Pe 
ta colectivei ies într-una 
le vîrfuite. Vasile Agri- 
-aiel din brigada a doua 
cîmp are pînă acum 404 
muncă, R^du Glojdaru cu 
i 523 zile.muncă. Au pri- 

'*-în afară de grîne, primul 
e 3.000 lei, iar 
>0. Amet Nagie, 
e, și-a luat cizme, 
eas de mînă. (La 
ales, se uită de 

pe zi și după el 
— face acum mulsul).

cele mal multe unități 
Coacerea nu se pe-

celălalt 
mulgă- 
rochie 

ultimul, 
zeci de 
— zice

e frontul practicii agri- 
a apărut de cîți'va ani un 

îen nou „porumb siloz", 
terminologia legații de el 
îmbogățit printre altele cu 
resia „lapte-ceară".
ind faza „lapte-ceară" bate 
ișă, inginerul și brigadie
re află zilnic în lan, 
i au mai fost cînd 
il în pîrgă. Porumbul

H0R1A CREȚIANU

acum 
nutritive, 
trece deodată pe sute de hec
tare. Oamenii n-ar mal pri
didi. Au fost înțelepți șl au 
semănat din primăvară soiuri 
care se coc succesiv șl îngă
duie recoltarea pe rînd.

Vor însiloza cu aproape 
2.000 tone mai mult ca anul 
trecut. Inginerul agronom 
ne asigură că au lucrat 
rumbul siloz la fel ca pe 
pentru boabe.

Printre altele, solul 
mare productivitate dublu 
brid, densitatea 28.000 fire la 
hectar, trei prașile făcute la 
vremea lor, îngrășămînt (mra- 
niță) pus cu mina la flecare 
cuib.

In clipa asta tocătoarele în
ghit masa verde șl o fac 
puzderii. Bazinele sînt pregă
tite. In Jurul tocătoarei plu
tește izul bine cunoscut de 
verdeață zdrobită. La tocătoa- 
rea de nutreț sînt femei. Fac 
muncă voluntară. Așa s-au 
angajat în fața comisiei de 
femei șl a colectiviștilor. Lu
crul de căpetenie este însă că 
au luat în grija lor întreg sec
torul zootehnic. Șl n-au făcut-o 
într-o 
treabă 
planul 
dărici 
de lapte pe cap de vacă fura
jată, dînsele au socotit că le 
stă în puteri să obțină 2.600 
litri.

Mulgătoarele șl-au făcut ca
iete de evidență șl notează cit 
a dat fiecare vacă lunar. Spi
cuiesc din caietul Măriei Glo- 
deanu : pe ianuarie — 1923 
litri — abia luase lotul în pri
mire; martie — 2013 litri; 
mal — 2159 litri; Iunie — 
2746 litri. Pentru august, a- 
nunță sigură pe ea (șl 
n-ar fi) 3.000 litri de 
care vacă!

Aplică în munca lor 
grijitoare de vaci, totul ca la 
carte: îngrijire, hrănlre,
muls. Deoarece cartea este un 
produs al practicii, al expe
rienței celei mal valoroase.

V. TOMA

ind astfel groază și boală de 
găinile din bătătură.

ițoș pe șa, însăilă demonstra- 
f-uri" prin curte, după care se 
ea, se descălără și prinse a-mi 
manevrează irîna, unde-i am- 

nde se dă drumul la iar și cum 
teză, vorbindu-mi despre toate 
un asemenea înalt nivel tehnic, 
ocul meu ar fi jurat că are de-a 
in al cărui neam de neam au 
rlaltă cel pu|in mecanici 1 Nici 
isă. La 
ăstase 
și ca 

și atîta 
ii altul 
aște cînd au țurcanele cîrceag, 
ilgîr, găsindu-le leac la iiecare, 
aatic la muls și la dus turma în 
nai ales, e vestit că la stîna co- 

e el brigadier de aproape opt 
iese un lucru de caș galben ca 
ă dulce nemaipomenită. In urmă 
ni și ceva, numai așa, mai mult

5, și-a tîrguit o bicicletă pe care 
după vreo șase luni de călărea- 

urmă l-a procopsit careva de 
u o mctoretă sprintenă, dar s-a 

si de aia ; acum, cu avansul 
gospodărie și cu ce-a mai avut 
rte, cu ce-a mai luat de la ne- 
e-i la ierma de păsări, și cu 
doi porci contractați șl vînduți 
, iată-1 
natului

r, zbirlit
1 toată

pîriind și păcănind pe 
și de-a dreptul peste 
pe-o motocicletă lără 

comuna.

O gospodărie 
colectivă 

din Bărăgan
1950, în comu- 

Bordușani, raionul Fe
tești, a luat ființă gospo
dăria agricolă colectivă „Răs
coala din Bobîlna". La înce
put au fost doar o mînă de 
oameni. In numai patru ani 
cei rămași deoparte s-au con
vins de avantajele muncii în 
gospodărie și astfel s-a colec
tivizat întreaga comună.

Colectiviștii din Bordușani, 
învățînd să-și organizeze bine 
munca și să lucreze după re
gulile științei, au reușit să 
smulgă pămîntului an de an 
roade tot mai bogate. Numai 
la grîu, anul acesta au obți
nut o producție de peste 
2.000 kg. la hectar, în loc de 
1.600 kg. cît era planificat. 
Printre măsurile luate de co
lectiviști pentru mărirea pro
ductivității muncii, se nu
mără și irigarea a 250 hec
tare de sfeclă de zahăr.

Pentru a-și mări veniturile 
colectiviștii au dat o atenție 
deosebită sectorului zooteh
nic. Numărul vacilor de lapte 
va ajunge la sfîrșitul anului 
la 118, dintre care 84 au și 
fost cumpărate, iar pînă în 
anul 1965 efectivul de anima
le existente se va dubla, nu
mărul bovinelor va crește 
pînă la 500.

Cu trecerea fiecărui an fon
dul de bază al gospodăriei

mustru 
mă uit 
în co-

pricina, m-am pomenit, cum e pe la noi obi
ceiul, cu vieo zece căruțe din Vîlcele. Veni
seră mirele, mireasa, voiniceii, druștele, opri
seră la poartă și voiau să mă la la cunu
nie cu tot cu oaspeții pe care-i poftisem eu, 
ca din partea mea. Eu de colo, tare pe si
tuație, strig la mire și la ceilalți :

— De ce ați venit cu atîtea căruțe, măi 
glnerică ? Păi nouă ne dă mîna Bă mergem 
mal repede ca voi. — Și, nici una, nici două, 
precum am fost aranjat dinainte cu preșe
dintele, am suit musafirii mei în două auto
camioane de-ale gospodăriei, eu, cu nevas
ta m-am cocoțat pe „Jawa“ în 
Ioanei, șl, mină, bădie I In mai 
sfert de ceas eram cu toții 
Pînă să vină căruțele le-am
mai e nou pe la noi și cum trăim de cînd 
sîntem colectiviști. Ce-am lost și ce sintem, 
ce-avem și ce încă ne mai trebuie, s-a 
strîns lumea roi în jurul motocicletei mele, 
— In fine — haz, așteptare, cînd, după 
vreun ceas și jumătate, iaca apare și convo
iul căruțelor.

Totul a mers apoi cum e mai bine. I-am 
cununat, s-a întemeiat jocul, s-a rînduit ma
sa, le-am dat darurile care li se cădeau și 
ne-am așezat vîrtos pe petrecanie, pe discu
ții, pe glume și pe veselie, ținînd-o așa pînă 
a doua zi în zorii zilei. De-atunci sînt numai 
trei săptămîni, dar la Vîlcele e altul curentul 
acum: în afară de cei doi fini ai mei, care 
și-au depus cei dintîi cererea s-au mai în
scris încă treizeci și două de familii, înteme
ind deunăzi o întovărășire agricolă. Aud că 
ieri dimineață le-au și sosit niște tractoare 
de la S.M.T. și au și început dezmiriștitul. 
Asta înseamnă că-i bine 1 Înseamnă că-s un 
naș care se poate lăuda cu finii lui, nu ?

ION ISTRATI

colective a crescut simțitor* 
Dacă în anul 1951 el atinger 
cifra de 280.740 lei, astăzi a 
ajuns la 2.920.100 lei. Pînă 
la sfîrșitul anului colectiviștii 
s-au angajat să dubleze 
această cifră. O dată cu dez
voltarea gospodăriei venitu
rile au crescut. în cursul 
anului trecut gospodăria a li
vrat statului produse în va
loare de 3.000.000 lei, dintre 
care 400.000 lei provin din 
sectorul zootehnic. în acest 
an colectiviștii vor valorifica 
pe bază de contract peste HOOiu 
tone de cereale, 187 tone floa-| 
rea soarelui, 450 tone orez, 80| 
tone lapte, 200 porci îngrășațil 
9.000 pui de găină și 440 k 
lină.

Dintre realizările colectiviș-lJ 
tilor mai trebuie amintite con-j 
strucțiile din resursele locala 
ce vor fi gata în acest an ; i 
trei pătule a 100 tone fiecare/, 
o remiză pentru mașini, două! 
grajduri, trei adăposturi pen
tru păsări, trei cotețe mobilai' 
supraetajate, pentru ducerea, 
păsărilor la masa verde din', 
apropierea apelor.

Dezvoltarea economică ; 
gospodăriei a dus la dezvol 
tarea comunei. în locul cir-** 
ciumelor afumate și murdarei'! 
de odinioară s-au ridicat ma-îi 
gazlne curate și spațioase aleg 
cooperației de consum, plinefT 
de mărfuri, după nevoile și 
gusturile consumatorilor. 001 
curînd s-a terminat clădireaM 
noului cămin cultural, carefj! 
este luminos și spațios. Dis-t1' 
pensarul construit în aniijj? 
aceștia vindecă bolnavii car<% 
altădată își căutau leacul p<; 
la babe.

O dată cu schimbarea infă-î 
țișării satului s-au schimbatei 
și oamenii. Ștefan David, foști 
argat, locuiește în casă nouăj 
Seara, la lumina becului elec-j 
trie, citește o carte sau ascul4 
tă o piesă de teatru transmi
să de aparatul de radio p< 
care și l-a cumpărat o dată! 
cu mobila și mașina de cusut.1 
Și ca el sînt zeci de țăran 
colectiviști care și-au făcui 
case noi sau și le-au refăcul 
pe cele vechi, și-au tras lumi-, 
nă electrică sau și-au cumpă-| 
rat mobilă, aparate de ra
dio etc.

Bunăstarea colectiviștilor, 
înflorirea comunei se dato- 
resc în primul rînd creșterii 
și întăririi necontenite a gos
podăriei colective. De aceea 
colectiviștii însuflețiți 
tărîrile Congresului al 
al P.M.R. și-au propus 
nul de muncă măsuri 
duce la mărirea producției la 
hectar (50 la sută din supra
fața arabilă va fi irigată) și 
la creșterea productivității 
muncii în gospodărie.
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------ Despre vulcani
; și fenomenele vulcanice

d înțelegem prin vulcan o ruptură în 
' scoarța pămîntului prin care ies din 

i* interior materii topite, fluide sau 
'* solide, și cantități mari de vapori 

și gaze fierbinți, Cunoscînd ce este 
un vulcan, se pune întrebarea: care 

■' sînf cauzele vulcanisrnului ?
'J In adîncurile scoarței pămîntului, 
' pe măsură ce înaintăm, temperatura 

crește, în medie cu un grad la 33 m. 
înseamnă că la o adîncime de 33 km. 
în interiorul scoarței terestre tempe- 
ratura trebuie să fie de 1000°. La o 

, asemenea temperatură multe roci ar 
. trebui să fie în stare lichidă (topite 
\ din cauza temperaturi, mari), dacă ele 

n-ar fi supuse la o presiune cores- 
I purtzătoare adîncimii de 33 km. Știin- 
i ja arată că cu cit presiunea este mai 

,> mare, cu atît punctul de topire al 
,. unei substanțe este mai ridicat. Dar 
p știința a dovedit totodată că și pre- 
, i siunea crește o dată cu adîncimea, și 
, > că, deși la adîncimi mari este atinsă 
,, temperatura de topire a majorității ro- 
p cilor, există totuși roci în stare so- 

i lidă, cauza fiind presiunea ridicată.
P Din cauza mișcărilor care au loc în 
, > scoarța terestră se produc rupturi în 
, i ea, rupturi care au ca urmare o scă- 
p dere bruscă de presiune, și în care 
p pot lua naștere pun<gi cu materie to- 
,. pită numită magmă.
, Magma astfel formată — datorită 
,i presiunii gazelor pe care le conține, 
, i tinde să iasă la suprafață prin cră- 
p păturile adinei din scoarță. Atunci 
,, cînd în drum spre suprafață magma 
p întîlnește o rezistență mai mică, ea

1 poate ajunge pînă la suprafața scoar- 
p ței, unde se revarsă sub formă de 

lavă. Atunci însă cînd în drumul ei 
,, spre suprafață întîlnește o rezistentă 
,i mare, magma nu mai ajunge la su-

. prafață, ci pătrunde printre straturi 
, și, după un timp îndelungat, se în- 

tărește (solidifică), dînd astfel naș
ii tere la roci magmatice de adîncime,

, numite intrusive.
începerea unei erupții vulcanice 'n

1 mod obișnuit este însoțită de cutre- 
, mure de pămînt. Se aud zgomote sub- 
, terane, puțurile și izvoarele seacă din 
, cauza căldurii ce se degajă din scoar- 

,, tă. uneori topindu-se chiar și zăpe- 
' Zile. Toate acestea constituie numai

, semne care vestesc erupția
, Datorită presiunii din ce în ce mai 
p mari a gazelor din interior, dopul cu 
p care este astupat coșul este aruncat 
P în agr.. Se aude o explozie foarte pu- 
l1 ternică, iar gazele Și magma încep 
1 să iasă la suprafață, . >■ 1.
(l Din Cauza ceaușei care se pulveri- 
p zează în aer atmosfera se In
i' tunecă. Pulberile de praf din atmo

Aparatul unui vulcan simplu.
yiiiiiiiMiiiniiiiiifniiiiiiiiiiiiiinin«iinniiiiiiiinniniiiiiHiiiiiiiiiuiiiuniiiiiiiiuiiMiiiiiuiiiHHUiiUNi<iMiiiiMiiiuiiuiwMiHwiwHiiiiNiiiNiiuiMiiiuii^

CE SĂ
M. Ilin : Transformarea planetei, 

g Buc. Ed. „Cartea rusă".
= M. Oncescu: Ce este energia 
g atomică ? (Colecția S.R.S.C.).

Toth Imre : Stele, atomi, oameni. 
J București. Ed tineretului.

A. A. Sternfeld ; Zborurile inter- 
= planetare (Colecția „Știința pentru 
= toți").

Ilie Sarf și N. Voiculeț : Atomul 
= în slujba vieții. București Ed. ti- 
= neretu'ui.

Alexandru Stoenescu : Racheta 
nTlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIli?

sferă alcătuiesc nuclee de condensare 
a vaporilor de apă și de aceea dese
ori se întîmplă ca în timpul erupției 
să plouă abundent. Cenușa căzută pe 
flancurile conului vulcanic amestecată 
cu apa de ploaie produce scurgeri de 
noroi. Scurgerile de noroi sînt uneori 
foarte distrugătoare. Astfel în anul 79 
e.n. atunci cînd a erupt vulcanul Ve- 
zuviu din Italia, noroiul a îngropat 
orașele Pompei și Herculanum.

Sfîrșind de aruncat gazele și cele
lalte materiale solide, vulcanul începe 
să arunce lava, care se adună în»tîi în 
crater de unde se revarsă pe versanții 
conului vulcanic.

O dată cu ieșirea lavei, erupția pro- 
priu-zisă se termină. Dar activitatea 
vulcanului continuă prin emanarea de 
gaze — numite fumarole. Gazele sînt 
la început mai fierbinți, dar treptat se 
răcesc.

Fazele amintite mai sus se repetă 
la o nouă erupție. O dată cu stinge
rea activității vulcanului, se continuă 
încă multă vreme emanarea de bioxid 
de carbon (Co2) care în contact cu 
apele infiltrate în scoarță dau naștere 
la izvoare minerale.

Sînt cunoscuțj astăzi pe glob 480 
de vulcani activi și un număr mult 
mai mare de vulcani stinși.

Cei mai mulți dintre vulcanii activi 
(cam 80 la sută din total) se găsesc 
în jurul Oceanului Pacific și în insu
lele din acest ocean, formînd așa-nu- 
mitul „Cer de foc al Pacificului". El 
se întinde pe țărmurile de vest ale 
Americii de Nord și de Sud, pe coas
tele Asiei de răsărit (din peninsula 
Kamciatka și pînă în Noua Zeelandă), 
archipelagul japonez (vulcanul Fuji
yama), insulele Filipine, Noile Hebri- 
de, Sanjoa și Tonga. In mijlocul a- 
cestui cerc de foc se află vulcanii din 
insulele Ha<vai (vulcanii Mauna Loa 
și Kilanea fiind cei mai cunoscuți). 
In această zonă, mtră, se înțelege, și 
statul Chile, unde se știe că acum 
cîtva timp au avut loc puternice cu
tremure de pămînt In Chile s-a con
statat o trezire a activității vulcanice, 
în sensul că un număr de nouă vul
cani, care fuseseră inactivi în ultimul 
secol, au început să scoată fum și ce
nușă.

La noi în țară nu sînt vulcani ac
tivi. Fenomenele vulcanice sînt repre
zentate prin lanțul de munți de ori
gină vulcanică : Oaș, Gutăi, Țibleș, 
Căliman. Harghita, munți care s-au 
ridicat m lungul unei rupturi mari 
produse din cauza scufundării podișu
lui Transilvaniei. Produse ale activi
tății vulcanice sînt cunoscute de ase
menea ‘ în Munții Apuseni. In aceste 

două regiuni ale 
tării noastre, ca ur- 
mare a activității 
vulcanice, se gă
sesc însemnate ză
căminte de mi
nereuri neferoase, 
precum și izvoare 
minerale importan
te și pietre de con
strucții (bazalt, an- 
dezit etc.). Se con
stată deci că în 
afară de efectele 
distrugătoare, vul
canii au și efecte 
pozitive ca : cenu
șa — un bun în- 
grășămînt mineral, 
izvoarele minerale, 
substanțele mine
rale (platină, fier, 
plumb, zinc, aur, 
argint, cupru etc.).
C. MOCANU

CITIM:
și satelitul artificial. București, 
Ed. tehnică.

V I. Prokofiev : Apariția religiei 
și a credinței în dumnezeu. Bucu
rești, Ed. M.F.A.

M. F. Nesturh : Originea omului. 
Buc. Ed științifică.

V. K. Arseniev : Prin taigaua 
Orientului îndepărtat. București, 
Ed. științ.fică.

St. D. Andreescu, maior inginer: 
Vă scriu din gara cosmică. Bucu
rești. Ed. M.F A

Pendul seismic care înregistrează cutremurele de pămînt.

VERIFICATI-VĂ
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De ce vorbesc oamenii limbi diferite?
Acum 2.500 de ani. In orașul Babi- 

lon veneau negustori din toate părțile 
lumii aparținlind diferitelor popoare și 
vorbind numeroase limbi. Pe atunci. în 
apropierea Batalionului se afla și o 
construcție neterminată, Turnul Borsi- 
pel. Pentru terminarea acestei con
strucții au fost folosiți prizonieri de 
război, sclavi și meșteri de diferite nea. 
muri ca : egipteni, fenicieni, arabi, 
perși, evrei etc. Oamenilor oare veneau 
în acest oraș li se părea de neînțeles 
faptul că pot exista atîtea imbl vorbite 
de populație Batalionului. Atît construc
ția neterminată, cît și mulțimea de oa
meni cane vorbeau limbi diferite șl 
care au lucrat la acest turn, stau la 
baza faimoasei legende cu Tumul Ba
bei în cane se spune că ,,s-au încurcat 
limbile''.

Adevărata explicație este cea pe care 
ne-o dă știința pe baza unor cercetări 
îndelungate asupra societății omenești. 
Astfel, oamenii de știință au stabilit 
că pe pămînt s-au format, în locuri și 
timpuri diferite, nenumărate graiuri.

Limbajul omenesc a luat ființă nu 
ca rezultat al vreunei minuni, ci c& o 
urmare firească a traiului și a muncii 
în comun a oamenilor. Pentru a putea 
trăi, oamenii au fost nevolți să lupte 
împotriva fiarelor sălbatice, împotriva 
foametei, setei, arșiței soarelui etc. In 
această luptă ei și-au confecționat 
unelte care să le asigure viața. Folosi
rea acestor unelte in procesul muncii 
a făcut Ca omul să se deosebească din 
ce în ce mai mult de celelalte animale.

La început oamenii s-au întovărășit 
tn grupuri pentru a se putea apăra și

Ge sînt
In timpul călduros, a- 

limentele — îndeosebi 
cele de carne, pește, ouă 
— sînt supuse alterării. 
Consumarea acestor ali
mente stricate din cauza 
unor germeni (microbi) 
ce se dezvoltă sub acțiu
nea căldurii, produce 
boli cunoscute în medi
cină sub numele de toxi- 
infecții alimentare.

Otrăvurile (toxinele) 
conținute de alimentele 
alterate pătrunse în sto
mac și intestine, a- 
jung in singe și dau loc 
la boii grave Și chiar 
foarte grave, punînd 
viața bolnavului în peri
col. Uneori, îndată după 
masă, alteori ceva mai 
tîrziu. bolnavul simte 
greață, crampe la sto
mac, varsă. Apoi, capătă 
fierbințeli, fiori, îl doare 
capul. Scaunele lui sini 
moi, apoase și dese Ne 
dăm seama de gravitatea 
bolii după numărul mare 
de scaune : uneori se no
tează peste 20 de scaune 
în 24 de ore Atunci cînd 
bolnavul elimină prin văr- 

saturi si scaune o prea 
mare cantitate de lichide, 
această pierdere de apă 
și substanțe minerale îi 
poate produce moartea. 
In asemenea împrejurări 
trebuie înlocuită cantita
tea de apă pierdută, dar 
înlocuirea nu se poate 
face prin băuturi ci prin 
intervenția medicului, 
care va injecta în vinele 
celui bolnav substanțe 
speciale care pot fi în 
cantitate de 2—4 litri în 
24 ore

După ce vărsăturile și 
scaunele au încetat, se 
dă celui bolnav să con
sume supe de legume — 
în care se găsesc sub
stanțe minerale — de 
care organismul are ne
voie Carnea de porc, 
mezelurile, peștele sînt 
alimente ce se alterează 
repede și mai bine ne 
lipsim de ele în timpul 
verii. cîn<j nu știm sigur 
dacă sînt proaspete.

Sînt și intoxicații gra
ve date de ouă vechi, 
ciuperci toxice Aceste 
ciuperci otrăvitoare sînt:

mai bine de fiarele sălbatice și pentru 
a-și asigure hrana necesară. Trăind șl 
muncind laolaltă, oamenii au simțit ne
voia să se înțeleagă între ei, să comu
nice unii cu alții. Astfel, ei se înțele
geau prin semne, mișcînd mîinile, 
calpul, sărind în sus șl strimbîndu-se în 
fel și chip. Toate aceste semne le în
soțeau și de anumite sunete scoase din 
gură. Cînd omul însă a început să 
muncească, mîinile șl corpul au deve
nit mat puțin libere pentru a face sem
ne. Singurul mijloc de comunicare la 
îindemîna tuturor a fost sunetul. I>e 
unde le început sunetele erau folosite 
lai întîmplare, eu timpul, datorita exe
cutării aceleiași munci flecare grup a 
întrebuințat același sunet pentru arăta
rea unul anumit lucru sau pentru efec
tuarea unei lucrări In felul acesta s-au 
născut primele cuvinte, care mal apoi, 
înmulțindu-se. îmlx>gățindu-se și legîn- 
du-se între ele, au format vorbirea

Pentru obținerea hranei, oamenii au 
început să se răsplndească în grupuri 
pe un teritoriu din ce în ce mai întins 
Aceste grupuri și-au dezvoltat fiecare 
graiul independent, ajungîndu-se astfel 
la graiuri diferite, de la o grupare o- 
menească la alta.

Cunoscînd explicațiile științifice a- 
supra modului cum s-au format grăitu
rile limbajul omenesc putem afirma 
că toate legendele și basmele născocite 
în legătură cu nașterea diferitelor limbi 
vorbite de populația globului pămîntesc 
au fost doar simple închipuiri, scorneli 
ale claselor exploatatoare care aveau in
teresul să țină masele largi în bezna 
neștilnței șl superstițiilor.

toxiinfecțiile alimentare ?
pălăria șarpelui, hribul 
țigănesc ș.a. Ele trebuie 
bine deosebite de ciuper
cile bune de consumat

Alteori, intoxicațiile a- 
limentare se produc din 
cauza alimentelor prepa
rate în vase de plumb și 
aramă, care n-au fost de 
mult spoite.

In toate cazurile de 
intoxicații alimentare bol
navul nu va mînoa și nu 
va bea nimic timp de 
1—2 zile, va lua purga
tive ușoare și i se vor 
face spălături stomacale. 
Unele medicamente, cum 
sînt antibioticele, vor fi 
prescrise de tnedic numai 
după ce prin examen de 
laborator se va ști despre 
ce fel de microb este 
vorba. Altminteri acestea 
nu sînt necesare In toate 
cazurile, cînd bolnavul 
nu se vindecă în 3—4 
zile, acesta va fi văzut 
de medic la dispensar și 
dacă e cazul va fi inter
nai în spital

Dr O. COkIEA



Ecoul internațional al

Adunări Naționale a R.
sesiunii extraordinare

Lucrările sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne consacra
tă situației internaționale și 
politicii externe a țării noa

Uniunea Sovietică.

Sub titlul „Coexistența pașnică — necesita
te vitală pentru întreaga omenire" ziarul 
„PRAVDA" a publicat pe o jumătate rle 
pagină de ziar un rezumat amplu al raportu
lui tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Zia
rul subliniază partea în care se arată că, în 
strînsă unitate cu celelalte țări ale lagărului 
socialist, Republica Populară Romînă mili
tează activ pentru micșorarea încordării in
ternaționale, pentru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice, pentru zădărnicirea ori
căror uneltiri ale cercurilor imperialiste agre
sive, pentru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru statornicirea unei păci trai
nice în lume.

Sub titlul „Gheorghe Gheorghiu-Dej — șe
ful delegației romîne Ia sesiunea O.N.U.", 
ziarul ,,PRAVDA" din 1 septembrie publică 
o amplă informație în care arată că luînd 
cuvîntui la sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer a propus în numele guver- 
nuliij și al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale ca șef al delegației romîne la apropiata 
sesiune a O.N.U. să fie numit omul care în
truchipează în cel mai înalt grad năzuințele 
poporului romîn și voința lui de pace, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Ziarul scrle că Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate propunerea făcută.
R. P. Bulgaria.

Toate ziarele centrale din Sofia publică în 
numerele lor din 1 septembrie extrase din 
raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fața Marii Adunări Națio
nale.

Ziarul „RABOTNICESCO DELO" sub titlul 
„Coexistența pașnică, o necesitate vitală pen
tru întreaga omenire", publică pe larg extra
se din raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej. 
Ziarul subliniază pasajele referitoare la uni
tatea șl coeziunea lagărului socialist, coexis
tența pașnică și posibilitatea preîntîmpimărll 
unui nou război, problema dezarmări} ca pro
blema cea mai importantă a vieții internațio
nale.
Anglia.

In ziarele engleze „TIMES" și „DAILY 
TELEGRAPH" au apărut reportaje despre 
raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, relevînd partea privitoare la 
relațiile țării noastre cu Marea Britanie.

Intr-un alt număr, ziarul „TIMES" comen
tează știrea cu privire la faptul că delegația 
R. P. Romîne la O.N.U. va fl condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, arătînd 
că acest lucru denotă însemnătatea pe care 
guvernul romîn o acordă pijțblemelor ce se 
vor dezbate în actuala sesiune li Adunării Ge-

Se aprop e 
cea de-a XV-a sesiune 

a Adunării Generale 
a O. N. U.

întreaga omenire iubitoare 
de pace își ațintește privirile 
spre apropiata sesiune — cea 
de-a XV-a — a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care are loc 
la aproape un an după istori
ca propunere a U.R.S.S. pri
vind dezarmarea generală și 
totală. După cum se știe, în 
cursul acestui an, S.U.A. au 
făcut totul ca să zădărniceas
că tratativele, să împiedice o 
înțelegere între marile puteri. 
Față de situația creată, 
U.R.S.S. și celelalte țări socia- 
l'ste consideră necesar ca în 
fața organului suprem al Or
ganizației Națiunilor Unite și 
anume în fața Adunării Gene
rale, să fie adusă din nou a- 
ceastă problemă, la discutarea 
căreia să ia parte oamenii de 
stat cei mai autorizați, șefi de 
state sau șef; de guverne.

Componența delegației so
vietice la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. a și fost anunțată. In 
fruntea ei se află Nikita Ser- 
gheevici Hrușeiov, președinte

stre au trezit an larg interes in 
străinătate. Ziarele, agențiile 
de presă și posturile de radio 
din numeroase țări au publi
cat sau transmis informații 

le Consiliului de Miniștri al 
ILR.S.S. Vestea aceasta a pro
dus un puternic ecou în lu
mea întreagă.

In legătură cu acest eveni
ment, Dag Hammarskjoeld, se
cretar general al O.N.U. a fă
cut corespondenților de presă 
următoarea declarație : „Salut 
această vizită a domnului

CRONICA EVENIMENTELOR 
INTERNATIONALE

Hrușeiov la Adunarea Genera
lă, deoarece ea oferă posibili
tatea de a se expune la nivelul 
cel mai inalt părerile in legă
tură cu unele probleme de 
cea mai mare importanță care 
stau in fața Adunării Gene
rale. Consider de asemenea că 
in felul acesta N. S. Hrușeiov 
recunoaște rolul Organizației 
Națiunilor Unite in actuala 
situație internațională".

Comentînd evenimentul, o 
seamă de ziare și personalități 
politice din țările occ dentale 
cer ca delegațiile acestor țări 

lucrărilor 
a Marii 
P. Romîne 

ample despre raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, extrase din 
raport, știri despre dezbateri 
și despre botărîrile adoptate.

nerale a O.N.U. și mai ales problemei dezar
mării.
R. P. Chineză.

„JENMINJIBAO" șl „PEKINJIBAO” din 
3 septembrie publică știrea despre lucrările 
sesiunii extraordinare a Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. la care tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej prim-secretar ai C.C. al P.M.R., a ținut 
un raport cu privire la situația internațională 
și politica externă a R.P.R. Ziarele sublinia
ză că s-a adoptat în unanimitate o hotărîre 
prin care se aprobă raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, șl că Marea Adunare Națio
nală a hotărît numirea tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej ca șef al delegației R. P. Romîne la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.
R. D. Germană.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" a publi
cat în pagina întîi știrea alegerii de către 
Marea Adunare Națională a R. P. Romîne a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej ca șef 
al delegației R. P. Romîne car© va participa 
la lucrările apropiatei sesiuni a O.N.U.
Indonezia.

La 2 septembrie agențiile de știri indone
ziene ANTARA și PIA au publicat extrase 
din raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
prezentat în fața sesiunij extraordinare a iMa- 
rli Adunări Naționale a R.P.R., subliniind 
pasajlile referitoare la relațiile R. P. Romîne 
cu țările Asiei și Africii și poziția guvernu
lui romîn în problema dezarmării.

De asemenea s-a publicat știrea că Marea 
Adunare Națională a hotărît ca tovarășul Gh. 
Gheorghfu-DeJ să conducă delegația R.P.R. 
la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.
R. P. F. Iugoslavia

Agenția iugoslavă de presă „TANIUG" a 
anunțat că Ia sfîrșitul sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne 
a fost adoptată în unanimitate hotărîrea ca 
delegația romînă care va participa la apro
piata sesiune a Adunării General© a O.N.U. 
să fie condusă de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al CC. al P.M.R.
S. U.A.

Reluînd telegrama agenției Associated 
Press, ziarul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE" a publicat la 1 septembrie o știre în 
care, după c© anunță numirea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej în fruntea delegației R. P. 
Romîne la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., subliniază că este pentru prima oară 
cînd o țară de democrație populară din Eu
ropa va fi reprezentată la New York de pri
mul el secretar de partid.

să fie și ele conduse de 
șefii de state sau primii 
miniștri . „Dacă conducăto
rii puterilor occidentale vor 
refuza să procedeze in mod 
similar — scrie ziarul en
glez „Guardian" — atunci 
popoarele lumii ii pot acuza de 
faptul că ei nu acordă Adu
nării Generale respectul pe 

care ii acordă Uniunea Sovie
tică*.

Un „da" hotărît 
al poporului cuban

„Dacă Cuba va fi victima 
unei agresiuni imperialiste, 
vom primi sau nu vom primi 
sprijinul Uniunii Sovietice?"

întrebarea aceasta a fost 
adresată Adunării naționale 
generale a poporului Cubei 
de către Fidel Castro, liderul 
revoluției cubane. Răspunsul a 
fost un puternic „da", care a

Com de culturi din talul Strajifc fR. P. Hulouria).

n PBPDBULUI FRHTE BULGAR
In ziua de 9 septembrie, po

porul bulgar sărbătorește 16 ani 
de la eliberarea patriei de sub 
jugul cotropitorilor fasciști. A- 
cest eveniment, de covîrșitoare 
importanță, a încununat lupta 
eroică dusă sub conducerea 
Partidului Comunist de masele 
populare bulgare pentru inde
pendența patriei, pentru viitorul 
ei socialist.

Eliberarea țării, în condițiile 
înaintării victorioase a glorioa
sei Armate Sovietice, și instau
rarea puterii populare au de
terminat o cotitură radicală în 
istoria poporului bulgar. In anii 
puterii populare, înfățișarea 
Bulgariei s-a schimbat radical. 
Dintr-o țară înapoiată din punct 
de vedere economic, cu o in
dustrie aproape inexistentă și cu 
o agricultură fărîmițată și puțin 
dezvoltată, R. P. Bulgaria a de
venit astăzi una din țările in- 
dustrial-agrare dezvoltate, avind 
propriile sale întreprinderi in
dustriale moderne și o mare a- 
gricultură mecanizată și coope- 
rativizată. Industria constructoa
re de mașini produce acum lo
comotive electrice de cale fe
rată îngustă, războaie automa
te de țesut, motoare electrice, 
mașini autopropulsate de cosit 
fin, secerători purtate și tracta
te, mașini purtate de sădit ră
saduri, electrocare, pompe cen
trifuge și alte mașini ce altă 
dată erau importate din străină
tate. .

Eforturile depuse de poporul 
frate bulgar pentru dezvoltarea 
continuă a economiei țării se 
oglindesc in realizarea și chiar 
depășirea planurilor anuale de 
producție. Astfel, planul indus
triei globale pe anul 1959 a 
fost realizat in proporție de 
102.4 la sută.

in urma muncii avîntate de
puse an de an de cooperatori, 
lucrători din stațiunile de ma
șini și tractoare și din gospodă
riile agricole de stat, au fost 
obținute succese remarcabile și 
în ridicarea producției agricole.

făcut să răsune „Piaza Civica" 
unde a avut loc adunarea. Cei 
un milion de oameni adunați 
aici, au răspuns afirmativ și 
la întrebările : „Trebuie oare 
să promoveze Cuba o politică 
de prietenie, o ptolitică de re
lații comerciale cu toate țări
le ? Aprobă oare Adunarea 
stabilirea relațiilor diplomati
ce cu Uniunea Sovietică ? Este 
oare de acord poporul cuban 
să mențină relații normale cu 
toate țările Socialiste ?“

In continuare, în numele 
guvernului revoluționar al Cu
bei, Fidel Castro a pus po
porului următoarea întrebare: 
„Este el gata să stabilească 
relații diplomatice cu Repu
blica Populară Chineză?" Du
pă puternicul, răsunet afirma
tiv, Castro a declarat: „Adop
tăm hotărîrea de a stabili re
lații diplomatice cu R. P. Chi
neză și chiar din acest moment 
Cuba rupe relațiile diploma
tice bu regimul marionetă al 
lui Cian Kai-și“.

Adunarea a adoptat în una
nimitate hotărîrea de a anula 
tratatul militar bilateral, cu 
caracter colonialist, semnat în 
1952 între Cuba și S.U.A. Tex
tul acestui tratat a fost rupt de 
Fidel Castro în văzul întregii 
adunări.

Chiar și în anul trecut, cînd 
condițiile meteorologice au fost 
nefavorabile, în R. P. Bulgaria 
s-au obținut producții medii pe 
țară de 1726 kg. grîu, 1999 kg. 
porumb, 2056 kg. orz la hec
tar etc.

Datorită succeselor dobîndite 
în toate domeniile de activitate 
și a grijii părintești pe care 
partidul și guvernul a poartă 
ridicării continue a bunăstării 
poporului muncitor, nivelul de 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc la orașe și sate 
a crescut în mod simțitor. An de 
an au sporit veniturile reale 
ale muncitorilor și țăranilor. In 
orașele și satele din R. P 
Bulgaria s-au construit în anii 
de după eliberare sute de mii 
de locuințe noi. Numai în anii 
1958—1959 la satie au fost ridi
cate peste 77.000 de case. 
Aproape 80 la sută din satele 
bulgare sînt astăzi electrificate.

Poporul bulgar are multă dra
goste de carte și învățătură. 
Părinții își dădeau altădată 
bucățica de la gură ca să-si 
poată trimite copiii la școală. 
Visul din trecut al poporului 
bulgar — să aibă o școală în 
fiecare sat — se îndeplinește as
tăzi. Statul prevede în bugetul 
său mijloace importante pentru 
ridicarea culturală a poporului, 
iar țăranii contribuie în mod 
activ prin munca voluntară la 
opera de luminare a satelor. .

De 16 ani pe scenele din sate 
și de la orașe răsună cîntecul, 
se joacă hore sprințare, se reci
tă, se joacă piese de teatr.u 
etc. La sate munca culturală 
se desfășoară în cadrul cămi
nelor culturale, care se bucură 
din plin de sprijinul statului și. 
al cooperativelor agricole.

Itr trecut, în satele bulgare 
existau aoor 23 ha. de grădini 
publice șî parcuri, 52 ha. de 
porcuri-pâdure. Din această 
cauză înfățișarea satelor era 
tristă, iar vara căldura și praful' 
erau insuportabile. In anii de 
după eliberare satele s-au în
frumusețat nespus de mult. 
Pînă la sfîrșitul anului trecut au 
fost plantate aproape 800 ha. 
de parcuri și grădini publice 
noi, 930 ha. de parcuri-pădure 
și peste 2.700.000 de pomi și 
copaci de-a lungul ulițelor și 
piețelor.

In R. P. Bulgaria se depun 
mari străduințe pentru igieniza
rea satelor. Au fost construite 
aproximativ 320 de stabilimente 
de băi moderne, sute de combi
nate de brutărie, baie și spălă
torie, care ușurează simțitor 
munca femeilor de la țară, ri- 
dicind totodată nivelul igienei 
sătești.

Pentru înfăptuirea viitorului 
său luminos și fericit, poporul 
bulgar, ca și toate popoarele 
lumii, are nevoie de pace, lată 
de ce Partidul Comunist Bulgar 
și guvernul R. P. Bulgaria pro,- 
movează cu fermitate o politică 
de pace, militează activ pentru 
traducerea în viață a princi
piului leninist al coexistenței 
pașnice,, depun eforturi susținute 
p»ntru înfăptuirea grabnică a 
dezarmării generale și totale.

Poporul nostru se bucură din 
cdîncul inimii de realizările re
marcabile ale poporului frate 
bulgar și îi dorește succese tot 
mai mari în înflorirea patriei 
sale socialiste, în lupta pentru 
pace.



In ?<xnuna Satu Nou din raionul Bacău, sătenii au ajutat prin muncă 
voluntară la terminarea noului local de școală care va £i dat în folosință 
anul acesta. '

— Vă felicităm dragi părinți că ați terminat școala.
— Și noi vă felicităm, copii, că începeți școala.

(Desen de T. PALL)

A fost un meci formidabil
Iți scriu această carte pitit 

în pod, să nu mă vadă mămu- 
ca. De la o vreme e Coc si 
pară. E supărată mal ales pe 
sora noastră, Veronica. Ziza
nia s-a iscat din senin.

Intr-o seară. Veronica șl 
alte fete Jucau volei în curtea 
școlii. Tocmai cînd Jocul era 
în tot, ne trezim că pică mă- 
muca. O vreme s-a oprit în 
loc. Itplndu-și palma de obraz. 
Pe urmă să te ții :

— Rușine 1 Coșcoveam Ițea 
fete, v-atl dezbrăcat ca la pa
noramă șl bateți mingea ca 
niște copil — a Izbucnit mă- 
muca șl nici una. nici două, 
cum e dînsa iute din fire scoa
te o găleată cu apă din fîn- 
tînă șl vîjlj cu ea asupra fe
telor.

In zadar s-au străduit tova
rășa profesoară șt fetele să-t 
explice rostul sț>o-tulut Mă- 
muca o ținea una șl bună •

— Nici eu n-am făcut sport 
și iaca trăiesc 1

— Veronica e sufletul echi
pei. Trace niște bombe formi
dabile. Fără ea echipa... am 
îngălmat eu.

N-am apucat să termin vor
ba. Mămuca se întoarse sp e 
mine

— Tu să-țl vezi de școală, 
împlelilaltile, îmi striga dînsa 
șl ce a mal urmat nu știu.

Dfntr-o zvîcnitură m am săl
tat pe creasta gardului și dus 
am fost. Nu de alta, dar tu 
știi cum e mămuca la mmle

Noaotea cînd m-am fiMișat 
în tindă l-am auzit pe Al bă- 
trînl cum se sfădeau Tata ne 
lua apăra "ea •

— Sportul îți călește trupul t 
Eu sînt om în toată pute"ea 
cuvîntulut, b-igariler. șl mat 
că a? alenea alături de tineri.

— Unu la zero pentru tata* 
am șoptit olfn de bucurie 
Mămuca însă n a auzit Dacă

(Indiscreție epistolară)
nu era tata să-mi la apărarea 
nu știu cum o scoteam la ca
păt.

Din ziua aceea nu mal e 
liniște în casă. Mămuca tună 
și fulgeră. Seara zăvorăște 
poarta. Veronica plînge. Eu 
fierb. Mai sînt două săptă- 
mîn! pînă la meciul cu comu
na Bă.lenart șl echipa noastră 
de fete nu mai face antrena
ment. După mămuca s-au luat 
șl alte mame care nu mal dau 
voie fetelor lor să joace volei. 
Mă bate gîndui să le sfătu
iesc pe fete să facă antrena

mentele in poiana din pădure, 
așa în taină să nu știe satul. 
Dar de. dacă află mămuca șl 
celelalte mame 1

Iată de ce. dragă frate, te 
rog să.ml scrii urgent ce să 
facem. Poate poți să-ți faci 
timp de la serviciu și să te 
reoezt o zi pe acasă

Aștept răspuns, 
al tău frate.

Ion
Dragă frate.

Sc-isoarea ta a sosit tîrziu. 
Fetele au urmat sfatul meu. 
La două zile dispăreau cîteva 
O"e în oădu-e Nimeni nu le-a 
aflat secretul. Spuneau că 
merg să adune ghindă. E

G î N D U R I

La sfirșitul școlii... și la sfîrșit’*! vacanței
(Desen de T. PALL)

drept, cînd se înapoiau în sat 
aduceau coșurile pline cu 
ghindiă. Numai că de adunat, 
o adunam eu șl aițl pionieri. 
Fetele făceau antrenament.

Duminică, după meciul de 
fotbal care s-a Jucat pe sta
dionul de lîngă izlaz, meci pe 
care l-am cîștigat la soor, a 
avut loc întîlnlrea de volei 
dintre echipa noastră șl echi
pa comunei Bățenart. Mămuca 
era de față. Cînd a văzut-o pe 
Veronica pe teren a sărit ca 
arsă.

— Nu-I dau voie I Nu-I dau 
vo'e •

Tata șl unchiul Mlhal au 
sfătult-o să fa loc pe scaun, să 
amîne sfada pe mal tîrziu, 
pentru acasă. La început echi
pa noastră a Jucat slab. Jucă
toarele se fîțîlau, îș! pasau 
greșit, pierdeau mingile. Bă- 
Jenărenil ce ședeau pe mar
ginea terenului era't siguri de 
victorie. Rîdeau făceau glu
me la adresa fetelor noastre:

— Să venlți la noi. să învă- 
țațl volei I

Mămuca fierbea. Cînd îșl 
trăgea basmaua pe frunte, cînd 
și-o lua de pe cap. Vorbele 
bă'enărenllor o înfurlau șl mal 
mult Deodată, fără să mal 
țină seama de nimic, a sărit 
de pe scaun, s-a repezit spre 
marginea terenului șl a stri
gat

— Hal Veronioo, mlșcă-te 
mal repede. l>ate mal tare în 
minge Nu vezi că rîd băjenă- 
renil de noi ? Asa fetelor, ju- 
cad mal cu suflet1

Nu-țl ma' spun ce-a umat. 
Toate mamele an urmat erem- 
olul el. Aooi tot satul a în
ceput să susdnă echipa. A fost 
t'n mec! cum rar am văzut. 
T-ăgea Veronica niște bom
be... De bucurie uitînd că 
sîn‘ cocoțai în salcîm. am dus 
palmele oîinie la gură să strig 
mal tare. Am căzut buluc pe
ste oameni. Tn afară de un cu
cul nu am oătlt nimic. Dar nu 
simt durerea Sînt fericit că 
fetele s-au ..afirmat” așa cum 
scrie si-n ziarul nostru raio
nal ziar pe care mămuca îl 
păstrează în sertarul cu acte 
ș' ne ca-e-t arată la totf mu
safirii. Acum dînsa știi cum 
e iute din ffre n tot întreabă 
ne tova~ăsa o-ofesoară • „Pe 
cînd vedem un nou meci ?“

Te îmbrățișez.
Ion

(Pentru conformitate, 
PAUL DAN)

N R — Dacă faptele relatate 
în material se aseamănă cu 
anumite aspecte din activi
tatea tlne-elor sportive din 
comuna Bănești, raionul
Săvenl. Asigurăm că e o 
simplă coincidentă.

Să știți că și la noi in sat 
colectiviștii sînt in frunte.
Vă dau aceste amănunte 1 
au terminat de secerat 
și ce-i mai îmbucurător 
e că gospodăria lor, 
cu pare se mindrește satul 
a terminat și treieratul ; 
măi. sînt fruntași că ou predat 
tot griul ce l-au contractat 
și că recoltă mai bogată 
ei nu avură niciodată ; 
în plus, porumbul e frumos 
și toată sfecla — excelentă... 
Concluzia e evidentă : 
din nou munciră Cu folos 
și tinerii și cei cărunți.
(Să vă mai dau o bucurie, 
vă spun că în gospodărie 
avură loc și două nunți). 
N-am pus, apoi, la socoteală 
o faptă demnă de notat : 
raionul i-a felicitat 
și pentru munca culturală.
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..................................... *
Și-acum, se culcă pe-o ureche, 1 t 
așa cum spune-o vorbă veche î
De unde I Ei s-au angajat •
să facă din bătrinul sat *
un sat de oameni fericiți. *
Și-așa cum sint obișnuiți,
ei iși vor respecta cuvîntirl : 
vor face astfel ca pămintul 
să dea recoltă întreit. •
...Ca să vorbesc mai deslușit \
și să fiu bine priceput : «
belșugul lor se ține lanț, 
așa că orișice „bilanț”
la ei e doar un... inceput. 1

MIRCEA CODRESCU J
4

ÎNVINGĂTOR !
(Desen de C. FLORIAN)

Ghicitori
Moșu-n haina lui de lemn 
Cînd pășește, face semn 
Și cu nasu-I de cărbune 
Singur numele și-1 spune.

(înnoțaja)

După zumzet, după trup 
Parcă-ar semăna a stup. 
Mierea însă-aici se-mparte 
Nu din faguri, ci din carte.

(ețeopȘ)

Soare nu-i, dar te-ncălzește, 
Pîine nu-i, dar te hrănește, 
Și-n viață, prietenește. 
Tot ea te călăuzește.

I. TERBESCU

Bibliotecara Tanț Mihu 
din comuna Curtic:, raio
nul Arad, mtoreîndu-se 
de ta băi. nu mai dă pe 
la bibliotecă...

— Bibliotecara a uitat să mai 
vină la bibliotecă!

— Păi a fost la băi și l-o f* 
intrat memoria I- apă!...

(Desen de T. PALL)
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