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In intimpinarea 
celei de-a H-a 
aniversări 
a eliberării patriei

ANGAJAMENTELE 
. DEVIN FAPTES intern la începutul celui de al doilea semestru al anului, în plină vară, mai frumoasă și mai bogată în înfăptuiri, vara celui de al XX-lea an de la eliberare, E vremea deci cînd. fără a slăbi o clipă avintul întrecerii socialiste inițiată în cinstea marii sărbători de care ne despart doar citeva săptămini, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării fac bilanțul realizărilor din prima Jumătate a anului. Siderurgiștii și minerii, petroliștii, constructorii de mașini și de pe marile șan- ■^ere, muncitorii, tehnicienii și inginerii din toate sectoarele de muncă, această minunată armată a făuritorilor de bunuri și frumuseți, raportează cu legitimă mindrie cit anume au realizat din angajamentele pe care și le-au luat în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei. Ne aflăm în perioada cînd modificările pe graficele de producție, schimbările de priveliști se succed cu o uimitoare rapiditate, de la o zi la alta și chiar de la ceas la ceas.De la Combinatul siderurgic Hunedoara, cetate a fontei și oțelului, aflăm că oțelarii au elaborat în luna trecută, în medie, zilnic mai mult de 230 tone de oțel peste prevederile planului, că de la începutul anului au produs peste plan o cantitate de oțel necesară pentru fabricarea a nu mai puțin de 12 600 tractoare. Și cînd spunem tractoare ne gindim la făuritorii acestor minunate mașini, la Eroul Muncii Socialiste Hie Trandafirescu, cel care a turnat motorul primului tractor romînesc. Atunci, în primul an, uzina a produs 30 de tractoare. Astăzi din secția de montaj a uzinelor ies într-o singură zi 80. De Ia 30 la 20 000 de tractoare anual. De la cel dintîi, la cel 

4bge în aceste zile se va înregistra sub numărul 140 000. Iată un strălucit bilanț al constructorilor de tractoare din Brașov, bilanț ce se va îmbogăți cu alte noi realizări.La Galați constructorii navali au lansat la apă cel de al 19-lea cargou de 4 500 tone. în primul semestru harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni gălățeni au înregistrat izbînzi fără precedent în istoria șantierului. Șapte vase (patru cargouri și trei motonave) au fost lansate înainte de termen. La construirea ultimului cargou ce poartă numele orașului Pitești s-a folosit o nouă metodă de asamblare care a contribuit mult la scurtarea ciclului de fabricație.Cine călătorește astăzi prin Valea Jiului are prilejul să afle, chiar de la sursă, cum înțeleg bravii mineri din acest bazin carbonifer să întimpine cea de a XX-a aniversare a eliberării. Ei au extras peste plan circa 63 000 tone cărbune, iar economiile suplimentare realizate la prețul de cost se ridică la peste 7 milioane lei. Potrivit bilanțului făcut rezultă că la începutul acestui semestru minerii din Valea Jiului și-au depășit angajamentele luate in privința realizării de economii peste plan.Miile de sate, datorită hărniciei, gustului pentru frumos manifesiat de harnica noastră țărănime colectivistă, capătă înfățișare tot mai plăcută. Se lărgesc străzi, se aliniază garduri, se fac trotuare și se plantează pomi fructiferi și ornamentali. „Pentru cea mai frumoasă comună" a devenit lozinca tuturor. E o adevărată epidemie a parcurilor și grădinițelor de flori. Numai în raionul Slatina, prin munca patriotică depusă de peste 28 000 de cetățeni, au fost amenajate și extinse zonele verzi pe o suprafață de 120 000 metri pătrați. Și tot în această perioadă, adică de la începutul anului, s-au reparat și întreținut drumuri pe circa 100 kilometri, iar economiile realizate se ridică la aproape două milioane Iei. In comuna Castelu s-au construit trotuare noi pe o suprafață de 3 200 metri pătrați și s-au amenajat spații verzi pe o suprafață de aproape 20 000 metri pătrați. Și toate s-au făcut și se fac în timp ce pe ogoare se desfășoară cu intensitate întrecerea pentru întreținerea culturilor, strîngerea recoltelor și alte lucrări agricole. în raionul Calafat și Corabia, regiunea Oltenia recoltatul a și luat sfîrșit. în celelalte raioane întrecerea pentru strînsul plinii e tot mai avîntată. Sînt fapte care puse alături de cele ale muncitorimii din industrie ilustrează în mod cît se poate de grăitor participarea deosebit de însuflețită a întregului nostru popor la sporirea avuției naționale, la înfrumusețarea țării, Ia desăvîrșirea țelurilor și împlinirea idealurilor sale.

PROBA DE ȘARJĂ

s

DIN INIMA INIMII MELE...
Sub fulgerul roșu de stele, 
eroii Doftanei i-aud...
Din inima inimii mele — 
cimentul de singe e ud.

Sub fulgerul roșu de stele, 
o toacă mai sună prin văi, și-n inima inimii mele,„Nu ba-teți, nu ba-teți, că-lăi

Sub fulgerul roșu de stele, 
din lanțuri un bici mi-am făcut, 
din inima inimii mele — 
gonind sîngerosul trecut.

Sub fulgerul roșu de stele, 
în August măreț, Două-și-Trei —■ 
din inima inimii mele 
cresc flamuri, și flori, și scîntei—Sub fulgerul roșu de stele 
te-nalță, Republica mea, 
din inima inimii mele — 
te-nalță sub roșia stea !

Sub fulgerul roșu de stele, 
cu mîinile pieptu-mi deschid, și, inima inimii mele, 
ți-o dărui, eroic Partid !...

GEORGE DAN

DIN SUMAR
ÎN CINSTEA MARII ANIVERSĂRI
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2 ALBINA

IN CINSTEA 
MARII_ _ _
ANIVERSĂRIActiviștii culturali din raionul nostru se 

pregătesc intens pentru întimpinarea 
celei de a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Pe baza planului elaborat 
de biblioteca noastră în colaborare cu 

casa raională de cultură bibliotecile sătești 
și comunale organizează interesante manifes
tări cu cartea închinate zilei de 23 August.

Dintre acestea o atenție deosebită se acor
dă acțiunilor complexe, de amploare, în ca
drul cărora o anumită tematică se dezbate 
sub diferite forme. De pildă, manifestarea in
titulată : 20 de ani de mărețe realizări s-a
realizat, în mai multe comune, printr-o con
sfătuire cu cititorii, un concurs Cine știe, cîș- 
tigă și o expoziție de cărți, iar tema Regiunea 
Bacău, regiune în plină dezvoltare printr-un 
jurnal vorbit, un concurs Cine știe, cîștigă, și 
un stand de cărți.

In afară de acestea la biblioteci se desfă
șoară și alte acțiuni ca: montaje literar-mu- 
zicale, seri literare intitulate: Cîntec de slavă 
patriei dragi, Te slăvim, te cîntăm patrie în
floritoare, Frumoasă ești patria mea și altele. 
De curînd, bibliotecile din Gherăiești, Bu- 
dești. Roșiori și Tămășeni au prezentat serile 
literare : Mărețele noastre realizări oglindite 
în literatură, Poeții cintă eliberarea. La Să- 
băoani și Săcuieni spectatorii au făcut o călă
torie imaginară pe Drumurile însorite ale pa
triei noastre socialiste.

In preajma lui 23 August, în majoritatea co
munelor se va ține un concurs Cine știe, cîș
tigă pe marginea unor volume de reportaje 
contemporane și cărți social-politice. Pentru 
a veni în ajutorul concurenților, de pe acum 
bibliotecile țin consfătuiri și jurnale vorbite 
pe marginea volumelor respective. Populari
zarea și difuzarea cărților social-politice se va 
face în mod deosebit în cadrul Săptămînii 
cărții social-politice care va avea loc între 1 
și 7 august. Cu acest prilej se vor face re
cenzii, prezentări, expuneri bibliografice etc.

Bibliotecarii din raionul nostru și-au luat 
angajamentul ca pînă la 23 August să reali
zeze 90 la sută din planul anual de cititori și 
cărți citite. De aceea, ei se străduiesc să or
ganizeze manifestări cît mai atractive în ve
derea popularizării și răspîndirii cărților în 
rîndul colectiviștilor. Avînd și sprijinul orga
nelor locale de partid și de stat, ca și al Bi
bliotecii regionale Bacău, vom reuși să tradu
cem în fapt angajamentul.

GEORGE BARARU 
directorul Bibliotecii raionale 

Roman

ASPECTE DE LA
FAZA INTERREGIONALI HUNEDOARA

Pipăruș Pătru tu mijlocul colectiviștilor din Babșa-Banat. Moment din programul brigăzii artistice de agitație prezentat pe scena concursului.

fCorul unificat de deschidere a programului prezentat de regiunea Crișa- na.

Trio vocal de la căminul cultural din Daia, raionul Sighișoara.

Fanfara căminului cultural din Apol- dul de Sus, raionul Sebeș, regiunea Hunedoara

Pipăruș Pătru, vechi și vestit personaj al folclorului bănățean, este un Păcală al meleagurilor dintre pustă, Cerna și Mureș. El întrunește cele mai luminoase trăsături ale țăranului nostru. Este inteligent, drept, pătruns de bun simț și cu un spirit de observație ascuțit, dar mai ales șod, cum se spune prin partea locului, a- dică hîtru, veșnic pus pe glume. Pipăruș are înainte de toate umor.De această calitate a eroului nostru și-au amintit și membrii brigăzii artistice de agitație a căminultfi cultural din satul Babșa, comuna Șano- vița, raionul Lugoj. Ei l-au invitat pe nemuritorul Pipăruș să coboare cîte- va ore de pe soclul pe care l-a înălțat creația folclorică și să le viziteze satul. 4Pînă să ajungă la destinație, Pipăruș are timp să afle cîteva lucruri despre fața nouă a satului colectivist. Totul i se pare însă de necrezut și el se teme la început că membrii brigăzii vor să-l păcălească. De aceea, plănuiește să nu se lase condus prin locuri dinainte stabilite ci să investigheze de unul singur, după bunul său plac. Modul de trai al colectiviștilor, chipul nou în care lucrează ei pămîn-

Ce nu stîe
Pipăruș

tul, confortul locuințelor îi prilejuiesc tot atîtea revelații.Programul brigăzii are deci un caracter monografic și este străbătut de haz și optimism robust. Babșa ne a- pare în tot farmecul său : un sat cu 176 numere de casă, cu toate locuințele noi sau renovate, cu o gospodărie colectivă multilateral dezvoltată unde valoarea zilei-muncă a fost anul trecut de 35 lei și cu o activitate culturală bogată. Căminul cultural al a- cestei așezări cu nici două sute de familii cuprinde toate formațiile artistice obișnuite : cor, echipă de teatru și de dansuri, taraf și brigadă artistică de agitație. Iar Pipăruș Pătru se 

convinge cu vîrf și îndesat că aceste formații, cu eîte unu, doi susținători în fiecare casă, nu activează pe hîr- tie și nu figurează în rapoarte fictive, ci se produc cu regularitate pe scenă. Că luminile culturii și-au croit drum larg către mintea și inima băbșenilor, se subliniază în multe stihuri din program.Dui Pipăruș, ca și spectatorului neavizat, îi scapă însă un lucru, poate singurul pe care nu-1 află pînă la urmă : identitatea membrilor brigăzii. Despre ei înșiși interpreții nu spun nimic. Nici textierul, dintr-o modestie lesne de înțeles, nu dezvăluie i- dentitatea lor. Sarcina aceasta îi re

vine reporterului. Putem spune că programul brigăzii artistice din Babșa are o distribuție „tare“. Din ea fac parte 20 de colectiviști (12 femei și 8 bărbați) în frunte cu Radu Ion, președintele G.A.C., Vasile Radu, președintele sfatului popular comunal, Ștefan Laichici, directorul căminului cultural și Dorel B'restoviceanu, gestionarul cooperativei — toți împreună cu soțiile lor. Dragostea acestor entuziaști pentru munca cultural-artistică este dublată de talent autentic. Ajunge să arătăm că atît președintele G.A.C. cît și directorul căminului cultural au absolvit cursurile de dirijo- rat ale secției externe a Școlii populare de artă din Lugoj și că interpreții brigăzii atacă pe 3 și 4 voci, cu o înaltă măiestrie, cîntece lirice și satirico-umoristice de compozitori clasici sau din folclorul bănățean.Cu acest program și cu această distribuție „tare“, brigada băbșenilor s-a dovedit a fi în acest an cea mai bună brigadă artistică de agitație sătească din regiunea Banat.Pipăruș Pătru se poate felicita că a acceptat invitația de a veni la Babșa.
NICOLAE CULCEA
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IN RECORD ÎN IUREȘUL RECOLTĂRII

ÎN SECTORUL PORCINUn om înalt, subțirel, ne întîm- pină în ușa grajdului. E Gheor- ghe Negoiță starostele sectorului porcin de la gospodăria colectivă din Văcăreasca-Mizil. Auzisem de un exemplar gigant, de o scroafă neobișnuit de prodigioasă care la a doua tătare a făcut 24 de .purcei. De la născare au fost separați, crescuți aparte, tocmai datorită unei astfel de obîrșii. Este un caz rar dar !nu întîmplător. încă de la înființare, gospodăria din Văcărească duce acțiune de selecție. Ferma de porci a început cu un lot de grăsuni. Ea a avut de întîmpinat două greutăți. Prima : porcii Landrace s-au dovedit inadaptabili și încrucișarea cu „Marele Alb" a devenit imperios necesară ; a doua : puțini se îndemnau să preia un secator unde pentru început se anunța un cîștig mic și multă bătaie de cap. S-a oferit Negoiță, omul tăcut și modest, comunistul deprins să înfrunte și să înlăture greutățile. A ridicat primul lot de 18 porci. Apoi altul. Azi gospodăria din Văcărească are o matcă de 74 de scroafe cu o prolificitate medie de 16 purcei pe an. Anul trecut, Negoiță a obținut, muncind aci, 420 zile-muncă. Și cum sectorul porcin a ajuns într-un fel punctul de atracție al gospodăriei, vin și-1 întreabă ' „Cum făcuși, nea Negoiță ?“ Prinwe- cei care dau acum tîrcoale fermei se spune că ar fi și Damian Petcu și Dumitru Stamate, care au lucrat o vreme la ferma de porci și au părăsit-o cînd au dat de greu.— Și cum făcuși, nea Negoiță ? — Ne-a spus și am putut asculta astfel o întîmplare frumoasă, despre un om devotat profesiei, care a arătat cît de nobilă poate fi munca chiar și la crescătoria de porci.„Cînd a fătat prima oară Joița — povestește — era iarnă. Am luat toți godacii cu tîrna — așa erau de mulți — și i-am adus la căldură. îi duceam 

la mă-sa numai ca să sugă. Au trăit toți 24. Vana întreagă am vegheat purceii în tabăra de cîmp“.Unul din purceii fătațâ atunci da Joița, căruia nu știe cine i-o fi dat numele de Gheorghe, e acum un vier falnic care se ține după Negoiță ea un dulău.La ferma de porci sînt oameni buni, dar Negoiță e cel mai bun. Președintele, Tudor Șerban, spune că-i inteligent și disciplinat Cea de a doua însușire se leagă de faptul că aplică cu strictețe programul de hrănire. Iar el, Negoiță, a explicat cum a scurtat ciclul biologic al scroafelor printr-o îngrijire științifică, datorită cărui fapt a făcut ca fiecare scroafă să dăruiască anual gospodăriei, 18 purcei, într-o zi o mînă nepricepută a dat drumul în turmă produșilor de pră- silă. I-a căutat, intrigat la culme, și i-a identificat pe toți pînă la unul. Șl e de mirare cum a putut să facă treaba asta între atîtea sute de porci. „Dacă nu-i separi după calitățile moștenite de la părinți și după vîrste, cum mai poate fi vorba de selecție ?• — le spunea tot timpul celor din jur.A fost la un instructaj al crescătorilor de animale, ținut la Istrița, iar cînd s-a întors avea printre însemnări cîteva rețete de hrănire a păsărilor.— Păi ce-ți trebuia matale asta că doar ești îngrijitor de porci ?— Oi fi, dar erau niște rețete care zice-se că au dat un mare spor de carne și nu m-a lăsat inima să nu le scriu. Noi n-avem păsări ? Și scoate rețetele dintr-un volum, unde le pusese ca semn de pagină pare-se în clipa cînd și-a întrerupt lectura. NI le citește și le așează la loc, închizînd cartea. Ne uităm pe copertă.Era volumul întîi din „Creșterea a- nimalelor"
V. T.

La noi

Grăbirea recoltării are rostul ei. Pe de-o parte 
reduce la minimum pierderile de boabe; pe de 
altă parte eliberează te
renul în vederea arătu
rilor de vară. Știrile care ne sosesc in aceste zile de pe ogoare, scot în e- 
vidență eforturile care 
te depun pentru a răs
punde in timpul cel mai scurt urgențelor acestei campanii. Lucrătorii din 
gospodăriile de stat, me
canizatorii, colectiviștii 
folosesc din plin fiecare 
ceas bun de lucru. Rit
mul secerișului depinde și de felul cum este or
ganizată munca. La g.a.c. 
„Timpuri noi“ din Po
iana Mare, brigăzile gos
podăriei au fost astfel 
distribuite pe tarlaua de 
grîu, incit recoltarea și 
arăturile de vară se fac 
aproape simultan.

Dar iată că întrecerea 
aceasta desfășurată pe 
întreg cuprinsul țării, 
pentru terminarea grab
nică a culesului, și-a scos în evidență și fruntașii. 
Aflăm că gospodăriile a- 
gricole de stat din trus
tul Fetești au terminat 

primele pe țară recolta
rea griului de pe întreaga suprafață de 15 000 
ha. Tractoriștii au exe
cutat arăturile de vară 
mergând în urma combinelor. Pe 1 500 hectare din suprafața proaspăt 
arată s-au cultivat plan
te de nutreț. In raioa
nele Călărași și Slobozia, recoltarea griului se află 
de asemenea de sfîrșite.

Consecință a bunei organizări o constituie și ziua record realizată pe 
ogoarele raionului Brăila. într-o singură zi, me
canizatorii și colectiviștii 
au strins recolta de grîu și secară de pe o supra
față de 3 226 hectare. Cu 
aceasta, 70 la sută din 
suprafața cultivată cu grîu a fost recoltată. 
Gospodăriile colective 
din Gropeni, Scorțaru 
Vechi, Chișcani și Lacu- Sărat au terminat recol
tatul.

în raioanele Segarcea și Corabia 28 de gospo
dării colective au termi
nat recoltatul păioase- 
lor. Stațiunile de mașini 
și tractoare care deser
vesc gospodăriile colec
tive dn cele două raioa

ne, folosind în două 
schimburi întregul parc de tractoare, au arat o 
mare suprafață de te
ren.

Un element de ordin 
organizatoric (și nu nu
mai atît), îl constituie 
în această campanie în
trajutorarea între gos
podării. Cete care au 
terminat recoltatul de
plasează mașinile și cei mai buni combineri la 
unitățile rămase în ur
mă. în regiunea Dobro- 
gea primele care au dat 
exemplu în această pri
vință au fost gospodă
riile de stat (G.A.S. Tor- 
tomanu, G.A.S. Siliștea și altele).

în campania de recol
tare timpul nu este nu
mai locul de concentrare 
a forței de muncă din 
sat. Forțele culturale ale 
satului sînt de asemenea 
prezente aici zi de zi, in- 
formînd pe colectiviști 
asupra mersului campa
niei de recoltare, infor- 
mîndu-se la rîndul lor 
în vederea întocmirii ul
terioare, a unor progra
me culturale autentice, 
legate strins de viață.

la BuhociPe malul sting al Șiretului, ascunsă de lunci și dealuri domoale se află comuna Buhoci. Aici mi-am trăit copilăria, iar acum îmi fericesc tinerețea. Cunosc fiece uliță, fiece casă și mă bucur împreună cu toți consătenii de realizările înfăptuite.Răsfoiesc acum filele din istoria acestei comune, incepind ou cele îngălbenite de vreme, despre care am luat cunoștință prin mijlocirea bătrînilor care au trăit amarul acelor ani.Bordeie șubrede, aruncate în neorînduială de a lungul Șiretului, care cădeau iarna pradă viscolelor — așa arăta satul pînă acum vreo 20 de ani. Locuitorii, oameni harnici și dîrji, în pieptul cărora pulsa dorința de a trăi o Kiață mai bună, erau nevoiți, fie să sgîrie un petec de pămînt sărac, fie să muncească pe moșiile boierilor Lega sau Gorovei.Bolile și analfabetismul erau în largul lor. Puțini au fost aceia care In pofida unor mari greutăți reușeau, copii fiind, să urmeze cursurile școlare. Școala din acea vreme ? O cămăruță scundă și întunecoasă, cu geamurile sparte, așa cum descria undeva Eminescu școlile moldovene prin care a umblat ca revizor școlar. Un singur dascăl îi învăța tainele slovelor pe copiii din cinci sate dimprejur. înfruntând mari greutăți, lipsindu-le straiele pentru vreme aprigă de iarnă, acești copii aveau de mers drumuri lungi, reușind totuși să ajungă pînă la școală.Imaginea Buhociului din trecut a rămas undeva, departe. Azi, cînd datorită regimului democrat-popular satul a cunoscut o transformare din temelii, cînd oamenii sînt stăpîni pe viața lor, alta este înfățișarea comunei.De cum intri în sat în locul drumului părăginit, mergi pe o șosea pietruită, străjuită de pomi tineri. In loc de bordeie acoperite cu stuf și paie ai să întîl- nești case trainice și frumoase, dintre care majoritatea mai au încă tencuiala umedă. Pe acoperișuri antenele aparatelor de radio țes un plăcut păienjeniș. O frumoasă bibliotecă comunală cu peste 5 000 de volume și mai bine de 1 000 cititori, trei biblioteci sătești, două cămine culturale și două cinematografe, satisfac setea de cultură a buhocenilor.La cele 7 școli construite în ultimii ani vin să învețe peste 800 de elevi. Ei sînt îndrumați de 46 cadre didactice. O altă școală este în construcție.Da, e aproape de necrezut dar este o îmbucurătoare realitate. Comuna care cu ani în urmă avea un singur dascăl are azi 46 de învățători și profesori. Multe din cîte s-au înfăptuit în comună, bunăstarea din casele oamenilor, își au izvorul în dezvoltarea pe care a luat-o gospodăria colectivă. S-au ridicat aici 15 construcții mari, iar averea obștească numără printre altele 451 bovine, 800 oi 2 500 păsări.S-ar mai putea spune multe despre comuna mea care în acești 20 de ani de la Eliberare s-a ridicat la viață. Dacă vreodată o să vă aflați pe malul Șiretului, nu uitați să veniți să ne vizitați. Merită. O să aveți ce vedea.
TITI GODOCI 

—corespondent- Recoltarea griului la G.A.S. Hălăuceștl-IașL



Dacă ar fi fost cu un an, doi, mai în vîrstă, Alexandru Codrea n-ar fi avut încotro și, prin 1947, s-ar fi apucat să învețe meseria de frizer.Dar micul Alexandru nu se simțea atras de această perspectivă. Lui îi plăceau motoarele, visa să monteze și să demonteze mașini. Insă așa ceva era greu de învățat prin partea locului. Domnul Mateescu, proprietarul făbricuței de bărci de la marginea orașului, nu angaja mecanici pentru simplul motiv că la el se lucra numai cu lemn. Alte ateliere nu existau în Oltenița. Ca să învețe mecanica, Alexandru Codrea ar fi trebuit să se ducă la București sau la Giurgiu. Dar cine să-i dea banii de care ar fi fost nevoie?Tocmai cînd problema carierei sale n-a mai putut fi trecută pe planul al doilea (împlinise 15 ani), domnul Mateescu și ceilalți domni coproprietari ai așa-zisei fabrici de ambarcațiuni au fost rievoiți să-și facă geamantanele și să plece care încotro. Se înfăptuise actul istoric al naționalizării și modesta întreprindere devenită proprietatea întregului popor a intrat într-o perioadă de mari transformări.Acum Alexandru Codrea are 31 de ani și se consideră unul din „veteranii uzinei de nave" despre ale cărui începuturi știe, din proprie experiență, o mulțime de lucruri. Dar memoria copilului de atunci n-a înregistrat cu prea mare fidelitate unele evenimente, așa că, dacă vrem să aflăm amănunte „istorice", trebuie să urmărim recomandația lui și să ne adresăm lui nea Memișu, care a apucat și vremea patronilor și a participat direct la naționalizarea fabricii de bărci.Ion Memișu a fost marangoz. Așa se chema meseria de dulgher naval cum o definește el astăzi. Ma- rangozul avea o teslă, un fierăstrău și o rindea, cu ajutorul cărora, pentru un salariu săptămînal din care abia putea să-și întrețină familia, trebuia să decupeze din scînduri profiluri de bărci, să le încheie și apoi să. le călăfătuiască.Cînd au devenit ei înșiși stăpînii fabricii, marango- zii s-au văzut nevoiți să-și schimbe meseria. Au făcut-o, fără părere de rău. Acum construiau cabotoare, seinere și alte ambarcațiuni care, ce-i drept, mai aveau încă bordaj de lemn dar se montau pe coaste metalice și aveau un deplasament mai mare decît bărcile pescărești. Șantierul, așa cum arată astăzi, a fost ridicat pe loc gol chiar de acești oameni. Ei au înălțat primele clădiri, au montat primele mașini și au pregătit construcția primelor nave metalice.
Nituiiorii și sudorii — aceiași oameniCine n-a văzut cum se lansează la apă o navă gata construită nu poate să înțeleagă de ce acest moment constituie în viața unui șantier naval unul din cele 

mai emoționante cu putință. Alunecarea colosului de metal pe grinzile calei încheie întotdeauna o vastă operă la care au lucrat vreme de luni de zile zeci și sute de oameni. Fiecare a imprimat un semn anume în corpul uriașului și semnul acesta e un fel de emblemă care îl reprezintă.— Cîțiva kilometri de „cusături" făcute de noi se află acum la Viena, ar putea spune sudorii de la Oltenița cînd ar afla că o navă construită aici navighează pe Dunăre în rada orașului lui Johann Strauss.— Cîteva mii de nituri bătute de noi, ar spune aceiași, dacă nava cu pricina s-ar număra printre cele mai vechi.— Dușumelele și mobilele noastre, ar adăuga tîm- plarii.— Motoarele, vinciurile, cablurile și celelalte instalații, ar completa mecanicii și montorii.Sentimentul acesta de mîndrie e legitim. O navă, chiar dacă este produsă în serie, are totuși individualitate, poartă un nume, oamenii o recunosc dintr-o simplă privire și cînd o văd trecînd pe Dunăre o salută de pe mal cu semne prietenești. Cînd însuși șantierul care a produs-o e opera lor, mîndria oamenilor devine și mai puternică. Iar emoția și entuziasmul cu care urmăresc lansarea la apă a unui vas nou exprimă satisfacția unor izbînzi pe care le datoresc propriei lor strădanii.Trei etape s-ar putea distinge în evoluția profesională a navaliștilor oltenițeni. Etapa marangozilor deveni ți meșteri constructori de cabotiere, care mai mî- nuiau încă rindeaua și tesla, a rămas pentru totdeauna în trecut. Figura predominantă a șantierului a fost la un moment dat nituitorul. Primele vase metalice, îmbinate prin nituri, delimitează a doua etapă. Nitui- torii s-au recrutat dintre marangozi și dulgheri. E drept că era vorba de două meserii cu totul deosebite și că învățarea artei de a mînui ciocanul pneumatic cerea întoarcerea la situația de ucenic. Dar cît de bă- trîn trebuia să fie cineva ca să nu se mai simtă în stare să învețe, de vreme ce pînă și unii muncitori cu părul aproape alb îmbrățișaseră cu entuziasm noua meserie ? Nici cînd au părăsit nituitul pentru a deveni sudori — în legătură cu modernizarea procesului tehnologic de fabricare a navelor — oamenilor nu li s-a părut prea grea recalificarea. Etapa a treia ar putea fi denumită etapa sudorilor, a oamenilor care modelează metalul lichid în flacăra fierbinte a acetilenei, sau în scînteia orbitoare a aparatului electric. Mulți dintre sudorii de astăzi au fost nituitori și unii au lucrat chiar la bărcile pescărești de lemn.
• Ceea ce nu seSă ne întoarcem din nou la toi al reportajului nostru. La 

poate uitaeroul din primul capi- Alexandru Codrea. El

și-a văzut cu ochii visul din copilărie, ba chiar a aj mai departe decît visase atunci.Printre prietenii mai vechi ai lui Codrea se num și Ion Beriridei, unul din mecanicii de la sectorul Cei doi tineri au lucrat împreună mulți ani. La îr put, cu toate că lipseau unele utilaje, au făcut to treabă bună. Mai tîrziu, cînd șantierul a fost înzes cu utilaje noi, moderne și cînd primele motonave 2 000 de tone au prins să se contureze pe cala de m taj, preocupările lor au devenit altele și prietenia ci doi tineri s-a cimentat și mai mult.îți amintești, tovarășe Berindei ? Te-ai îmboln o dată și ai fost internat în spital, iar prietenul du tale Codrea ți-a preluat artibuțiunile și a făcut d treburi deodată, în tot timpul cît ai lipsit din șan Venea în fiecare zi să-ți comunice noutățile de la cui de muncă și greu te împăcai cu gîndul că ești i bolnav și că nu te afli acolo printre muncitori, aduci aminte ? Dar cum să fi uitat ? Omul poatt uite bunăoară cum se căra cîndva apa de băut, malul Dunării, cu sacaua trasă de măgar. Poat« uite, fiindcă acum există în șantier apă curentiL. mele la tot pasul, asfalt și o ordine exemplară.însă fapte ca aceea relatată mai sus ră adînc încrustate în memorie, tocmai pentru că ex mă trăinicia legăturilor dintre oameni, spiritul loi întrajutorare și faptul că efortul comun îi unește toți într-o singură mare familie, familia șantieruli
„Oltenija", „Carpaji" și alteieDacă vom porni la drum pe Dunăre spre Porții Fier și Cazane, bunăoară, la bordul unei motonav pasageri, excursia va avea o valoare incomparabil mare decît în cazul deplasării cu oricare alt fe vas. Iar dacă ne va purta pe apele fluvi^ui unul cele două nave construite la Oltenița special pe scopuri turistice, efectul călătoriei va fi de-a drc excepțional._ „Oltenița" și „Carpați" — cum se numesc aceste sînt un fel de bijuterii gigantice pe care nava le-au lucrat, parcă pentru a-și demonstra lor î virtuțile artistice ale meseriei pe care o practic imposibil să găsești printre ei vreunul care să i vorbească despre cele două giuvaeruri pluti toar mîndria omului ce se consideră autor (într-o mă mai mare sau mai mică, firește) al unor opere nim îndrăgite și apreciate.Cu toții au contribuit cu ceva la crearea „pai relor", chiar dacă unii n-au avut decît să montez șurub sau să vopsească un metru pătrat de.La cheiul Dunării giganții de oțel, aliniați, așt< răbdători momentul plecării. Pe corpurile lor m, sclipesc arcurile electrice ale aparatelor de sudui luminițele acelea verzui, tremurătoare, se într< strălucire cu soarele orbitor care inund? ntregul tier. încă puțin și pe calele de montaj rămîn< nou un loc liber. Un alt uriaș se va înălța în ci acolo, iar cel care i-a cedat locul va porni la drui apele fluviului, ducînd în lume mesajul construe lor lui, oamenii de azi ai Olteniței.

NICOLAE RADULESC

LEGĂMÎNT
— la marea sărbătoare —In anu-acela, toamna și-a cîntărit buimacă recolta ei de roade străină și săracă...Puține crengi dădură prinosul arămiu pămîntului do piatră, poemului tîrziu...Treceau mulțimi cu flamuri pe ulițe stiicite — transfuzie solarăla viață să invite ;Și-am tresărit deodată: în ochii-nchipuirii, eu am zărit și pîinea crescind, și trandafirii...Și m-am legat de-atunceaca-n vremea viitoare să ies in calea lumii cu pline și cu floare.S-aduc Ia masa țării pe lîngă-a horei salbă, cea mai aprinsă floare și pîinea cea mai albă!

GHEORGHE SCRÎPCA
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Scriitori romini contemporani

.£■ Ștefan lllt

N septembrie 1924 la Tg. Mureș. Se pentru cariera didactică. După școlii normale e încorporat, ins-ascut la 7 pregătește absolvirea truit și încadrat într-o unitate militară care va lupta pe frontul antihitlerist- După război lucrează ca activist cultural și ziarist in presa de partid regională. începe să publice literatură în 1952. Urmează cursurile școlii de literatură și critică literară Mihai Eminescu. Redactor, o vreme, la Contemporanul apoi la alte publicații.Volumul său de debut, Cișmele șl noroi (1954), îl recomandă ca pe un scriitor satiric deplin stă- pin pe meșteșugul său. dotat cu o ascuțită sensibilitate socială și cu fantezie. Dușman înverșunat al spiritului mic-burghez, autorul acestor schițe satirice are ochiul exercitat pentru a depista diverse manifestări ale vechiului sub aparența noului. Obiectivul de a sancționa cit mai sever lingușeala, arivismul, teama, invidia, demagogia, birocratismul, excesul de zel, falsa principialitate și alte tare ale unor funcționari de veche formație îl atinge, pla- sindu-și adesea personajele în situații absurde, deși cadrul in care ele acționează e totdeauna descris cu minuție realistă. Denunțînd și condam- nînd spiritul mic-burghez, care explică aceste comportări dăunătoare, autorul ii privește pe vinovați nu cu o adversitate înverșunată, ei cu un soi de compasiune ce-i compromite definitiv și care denotă, în fond, o încredere nezdruncinată in forțele noului.începe să publice, în această perioadă, o serie de povestiri, inspirate din viața satului, adunate in 1959 în volumul Drumul trece prin pădure ți care ne dezvăluie o altă fațetă a talentului său. Ștefan Luca dovedește de astă dată aptitudinea de a sonda adine in sufletul eroilor săi, știința de a utiliza monologul interior. In cele mai multe din povestirile sale și in deosebi în excelenta S-a întors Achim, accentul nu cade pe descripția cadrului. ci pe problematica sufletească a unor eroi dintre eei mai interesanți.

autorului contrastul

Activează și pe tărîmul literaturii pentru copii, volumul său Zile de iulie fiind apreciat ca o realizare însemnată in acest domeniu ; publică, de asemenea, frumoase reportaje din care va alcătui volumul Călător pe întinsul patriei.In 1961 ii apare primul roman, intitulat Balul intelectualilor, o monografie a unui tîrg ardelenesc în condițiile cînd, rămînînd aparent același, el încetează să mai fie ceea ce a fost pină acum, începe să se transforme în contrariul său (Acțiunea cărții se desfășoară in 1946, in timpul campaniei pentru cîștigarea primelor alegeri libere). Monografia e redactată cu scopul de a intenta un proces spiritului mic burghez, iar reușita ține de capacitatea sa de a dezvălui dintre aparenta stagnare a tîrgului și dinamica lui reală, prin utilizarea a două ritmuri eu totul deosebite : unul exterior, lent, domol, care să ne lase impresia stabilității lucrurilor și altul interior, de o dinamică intensă, dobindit prin concentrarea întregii acțiuni doar în citeva ore, și care să ne comunice ofensiva forțelor socialiste, a noii mentalități. Construcția romanului, adaptată perfect celor două ritmuri de care vorbeam, e menită și ea să pună în lumină ideea că liniștea e doar aparentă, că, deși toate par să se desfășoare după vechiul tipic, de fapt situațiile sînt supuse unei radicale primeniri, că scara valorilor e structural revizuită. Tradiționalul „bal al intelectualilor" nu mai e, în pofida aparențelor, „cel de altădată", căci „Lumea — cum foarte sugestiv se intitulează un capitol — nu mai încape într-o sală". Balul se revarsă în stradă, unde răsună împușcături, pe unde trec arestați organizatorii eșuatei provocări anticomuniste, unde se ține apoi un miting cu prilejul alegerii noului primar, un muncitor comunist. Și strada zgomotoasă se revarsă în sala de baL Tîrgul nu mai este tirg, nu mai poate fi înghesuit într-o sală înăbușitoare de bal, are nevoie <țe aer, de lărgime, de mișcare- Iluzia stabilității a fost spulberată. Automatismul a fost dereglat Gheața

1 A

categorii ale micii burghezii, și unii intelectuali care au păstrat, condiții sociale, un fond de

s-a rupt, iar sloiurile sînt purtate departe și azvîr- lite de apele repezi ale riului.Ceea ce s-a petrecut în mare, Ia bal, se petrece, în mic, în fiecare familie mic-burgheză, toate miturile micii burghezii fiind spulberate de vîntul înnoitor al revoluției.Biciuind necruțător modul de viață mic-burghez și opunîndu-i modul de viață muncitoresc, socialist, Ștefan Luca adoptă totuși o atitudine diferențiată față de diversele...................................." "îndeosebi față de chiar în vechile onestitate.Ștefan Luca a neobișnuit. Septembrie pe Crișuri, povestire inspirată din luptele purtate pe frontul antihitlerist, și, recent, însemnările unui învățător.Ștefan Luca are pe masa de lucru un nou roman intitulat provizoriu Moștenire, consacrat dezbaterii problematicii sufletești generate de întărirea econo- mico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective.

mai publicat volumele Itinerar

E. L.

FRAGMENT DIN ROMANUL „MOȘTENIRE" DE ȘTEFAN LUCA

Toader Nistor ajutase, fără să-și dea seama, caracterul sfios, lipsit de perso- j^^țate al fiului său. Victor crescuse, feciorise, se însurase în casa părintească. Tot acolo se născuseră și copiii săi. Abia după ce au venit grijile noi legate de Florica și Cornelia, mult mai mici decît el. Toader Nistor se hotărî să-i ridice casă și să-1 ajute să-și înjghebeze o gospodărie proprie. Și chiar după ce au trecut anii bătrînul se amesteca încă în ograda feciorului. El, bătrînul hotăra cum și ce să samene, cît fîn să strîngă, ce vite să țină, cînd să-și taie porcul. Se ajutau ce-i drept și, intr-un fel, își lucrau împreună pămîntul, ca și înainte. Mîncarea pe cîmp o aducea pentru toți bătrîna, nurorile secerînd sau pră- 5 șind alături de bărbați. Singur Sabin, ajuns cu chiu cu vai ajutor de notar, ocupat la birou, ducea o altă viață. La secere și coasă ajuta și el, părăsind fără mofturi cancelaria. Toader se mirase la început. Se așteptase la împotrivire. Același sentiment îl încercase Victor, dar nu și-1 dăduse pe față. Pînă la urmă au ghicit amîndoi că Sabin visează să capete parte egală la moștenire. Toader Nistor încercase să îl descoase pe Victor ce, crede. Victor se încăpățîna să tacă, dîndu-i de înțeles că hotărîrea tatălui ră- mine hotărîre. în atitudinea lui nu era însă numai supunere și ascultare necondiționată. Victor chibzuise îndelung, fără să se descopere vreodată, că tocmai această supunere îl va înmuia pe bătrîn și că altă șiretenie mai potrivită n-ar fi. II va părtini pe el, pe Victor. Cel mult, parte egală vor primi numai cei trei feciori, adică el, Toader și Hariton, adică văduva lui HaritOn. Ana și Cornelia vor primi foarte puțin, iar Florica își căpătase zestrea odată cu măritișul._Așa judecase Victor. Și judecase întemeindu-se pe ceea ce simțea nedeslușit. Că față de el tatăl avea o slăbiciune nemărturisită. O descoperise atunci cînd, în șură, bătrînul s-a apucat să le înșire planurile lui și cînd, fără să-și dea seama, izbucnise contrar firii sale, aruneîndu-i lui Sabin, în față, că și el mănîncă, în rînd cu ceilalți. aHul ar fi rostit acele vorbe grele, bătrînul l-ar fi pleznit. Dar se vede că nici bătrînului nu-i căzuseră bine cererile lui Sabin. Și scăpase ieftin.Așa judecase Victor. Reținuse din cele învățate de la bătrîn tot ce-i putea folosi în conducerea propriei gospodării. Căutase, în afară de asta, să se desprindă pe încetul de autoritatea acestuia. Toader Nistor îmbătrînea și se încăpățîna să se amestece în viața copiilor lui. Se amesteca și-n mărunțișuri. Voia să știe cu cît s-a cumpărat sau s-a vîndut ceva, de ce s-a cumpărat așa și nu așa.Adevărul este că Victor nu căuta cu tot dinadinsul să se scape de autoritatea părintească. își da seama că tatăl său e un om priceput, cu un cap limpede, pătrunzător, ^ascultat în multe privințe și de consăteni. Era aspru, dar nu întrecea măsura. Știa să fie și bun și se pricepea să găsească drumul în toate împrejurările. N-a fost 

Desen de Liana PETRUȚIU înțeles că hotărîrea tatălui ră-dîndu-i de

un bărbat rău nici față de femeia lui, dar nici duios nu s-a arătat vreodată. își iubea nepoții și era iubit de aceștia și numai față de ei își dezvăluia unele porniri pe care și le imprimase față de proprii copii. Le spunea povești, le cumpăra jucării, le aducea poame și întreba de fiecare din ei amănunțit. Se ducea la serbările școlare, deși el nu-și aducea aminte să-l fi întrebat vreodată ce notă a căpătat sau de ce are palmele înroșite.Victor Nistor a ajuns astfel în pragul înscrierii în gospodărie. Toader, fratele mai mic, voia să-l tragă după sine. Bătrînul afirmase neted. „Faci cum crezi". Cumpănind între Toader mezinul și Sabin, Victor se hotărî pentru primul. Nu fără a avea între timp discuții nesfîrșite cu Sabin. Sabin însă vorbea în doi peri. Ca de obicei ascundea ceva și acum Victor nu reușea să ghicească...
■ArDe la început Victor, înscris în gospodăria colectivă, repartizat la una din brigăzi, munci așa cum fusese deprins de cînd apucase. El nu s-a lăudat niciodată că a mîncat o dublă de pămînt de cînd sapă și seceră, nici n-a cerut să fie împărțit în altă echipă. înainte vreme se modelase după cum voise tatăl său. Acum. în fiecare dimineață, i se spunea — Victore, tu faci rîndurile astea.învățase repede rostul. Știa și cit i se cuvine pentru cele ce lucrase. Curînd începu să facă și comparații, găsind că unele treburi sînt mai bine și cu mai mult spor organizate în gospodăria mare, altele însă nu. Căutase să găsească răspuns la întrebare. Nu-1 aflase atît de ușor și repede, dar nici nu se grăbi. Obișnuit să facă în așa fel îneît să se vadă că acolo a umblat mîna lui, săpa, sădea pomi sau răsturna pămînt cu hîrlețul pentru vie, exact ca în fosta lui gospodărie. Și se mai adăuga ceva. Acolo nu-1 controla decît bătrînul, aici controlul era și al celorlalți. Se îngrijea și se mira singur că are timp de propria-i gospodărie.Așa au trecut primele luni. Nouă, gospodăria n-a fost prea darnică la avansuri. S-au ivit neînțelegeri. Iarăși s-a poticnit de întrebarea care-1 chinuia. Ce anume nu-i așa cum trebuie.— Aș vrea să mă schimb din echipa asta, își mărturisi dorința Victor.Ii venea greu să-și destăinuie îngrijorările mezinului. Era cu cincisprezece ani mai în vîrstă și îl considerase mereu copil. Acum Toader era om în toată firea. Dar nu i se adresa ca frate. Se folosea de împrejurare numai fiindcă i se păruse prudent procedeul. Toader fusese ales în consiliu, dar răspundea de grajduri și ce avea .el cu brigada de cîmp ? Altuia n-ar fi îndrăznit să-i spună nimic. Descoperise că ne o bună parte din tarlale se prășise de mîntuială. în locurile unde nu reușise să treacă mașina printre rînduri, buruienile abia fuseseră acoperite cu pămînt. Ploaia spălase pămîntul și buruiana apăruse din nou. Ca să nu mai amintească de felul cum s-au rărit plantele.Pe el îl dureau abaterile de la aceste reguli, abateri de care se lovea în gospodăria colectivă. Coborînd la apă, într-o zi, a văzut că unul din îngrijitori aruncă cu o bîtă de pe mal într-o junincă. Vita a sărit într-o parte, speriată. El nu s-a putut stăpîni și i-a strigat celuilalt să se astîmpere.îi devenise limpede că cele care nu mergeau bine izvorau din felul~ în care oamenii înțelegeau să se dăruiască muncii, în sensul că e muncă serioasă, că-i păcat să nu scoți de pe fiecare rînd de porumb cît poți scoate, așa cum nu-i intră în cap cum poate cineva da cu bîta într-o junincă. Las-o să se adape că iese ea singură din apă, nu-i bivoliță să se tolănească în nămol și să-și arate deasupra numai botul și coarnele încovoiate pe spate. Bunica lui, ca să poată mulge bine una din vaci, îi cînta. El ține minte fiecare Joiană, Florică sau Marișcă pe care a prins-o vreodată în jug, după obiceiuri, după muget, după cum își apropia botul de găleata cu tărîțe. Păi cum ? S-arunci cu bîta-n ea ? Și cînd le dai la purcei îi știi pe cei care se-ndeasă și-i împing pe alții. Tu trebuie s-ai grijă ca fiecare să se hrănească.— Victore, îi spunea Toader. Aici nu-i ca acasă la noi, unde tata ne știa și tata ne învăța. Ne mulțumeam cu atît. In fiecare an făceam aceeași treabă, dacă stai să te gîndești, cam în aceleași zile și poate și la același ceas se găta cu cutare sau_ cutare muncă. Știai că ție-ți vine rîndul la adăpat astăzi, că ai atîta de săpat, că de galițe are grijă mama. Trebuie să-i spui întîi cu binele. Gavrile. ai lăsat buruiana și-ai tăiat bunătate de tulpină. Savetă, ferește-te, calci pe vrejurile de castraveți.— Păi, nu-i bine.— Sigur că nu-i bine. Se cuvine să lucrezi cumsecade, ca un adevărat țaran.— Asta-i drept. Ăștia nu seamănă a țărani.— Nu, nu seamănă a țărani colectiviști.Toader se-ntoarce către fratele său mai mare.— Nu te știam grăbit, Victore.— Ce vrei să zici ?— Vreau să zic că-mi pare bine că ești așa. Numai că abia învățăm să umblăm încă. O să vezi tu, cum la sfîrșitul anului, tocmai acele rude o să se sfădească între ele, acelea care s-acoperă acum, așa cum zici tu că astupi cu un strat subțire de pămînt, buruiana .Și o să, le ceară, ei înșiși, s-o taie din rădăcină...
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PROTEINELE
A_________ in____  

hrana animalelor
Organismul animalelor și 

al plantelor este alcătuit 
in general din apă și substanță 
uscată formată din săruri mine
rale și materie organică.

Totuși, între compoziția cor
pului plantelor și cel al anima
lelor există o mare diferență, 
care constă în proporția în care 
intră aceste substanțe în alcă
tuirea celulei specifice animalu
lui sau plantei.

In general. în plante predo
mină zaharurile (glucidele, ca 
amidonul, celuloza etc.) folosite 
de plante atît ca substanțe de 
rezervă cît și ca țesuturi de sus
ținere. pe cînd în corpul anima
lelor predomină proteinele care 
intră în alcătuirea țesuturilor și 
grăsimile care formează sub
stanța de rezervă a organismu
lui

a g azin

EXPERIENȚA PENTRU 
INVIZIBILITATESecția de cercetări tehnice a Academiei de Științe tehnice din Moscova a demonstrat recent o experiență cu devierea razelor luminoase. In mijlocul camerei stătea sub o carcasă de sticlă un cîine. La cele patru laturi ale cutiei erau așezate cîte un aparat, cu cîte un felinar. Cînd s-au aprins aceste patru felinare au dispărut carcasa de sticlă și cîinele, iar locul unde au fost aceștia a- părea gol. Profesorul Celiakin care conducea aceste experiențe a împărțit atunci partici-

panților niște ochelari galbeni- verzui, cu ajutorul cărora se putea vedea din nou carcasa de sticlă cu cîinele sub ea.Prof. Celiakin a afirmat că experiențele cu difuzarea luminii au depășit faza incipientă, iar cu aparatura de mai sus poate fi făcut invizibil orice obiect. Se consideră însă că construcția unei aparaturi portabile pentru invizibilitate este destul de problematică.
UN NOU PRODUS 

SANITARUzina „Medicor" din Budapesta a construit noi produse care vindecă pe bolnavi de urmările neplăcute ale șederii îndelungate la pat. Printre a- ceste produse se numără și o saltea cu aer care pulsează. Salteaua este alcătuită din

Dintre sărurile minerale, în 
corpul animalelor predomină 
sodiul. iar în plante, potasiul.

Cum în hrana animalelor prin
cipalele nutrețuri folosite sînt 
cele vegetale, și numai în mică 
măsură cele de origine anima
lă, înseamnă că problema cea 
mai grea de rezolvat din acest 
punct de vedere este aceea a 
potolirii „foamei de proteine*.

Ce sînt proteinele?
Proteinele sînt substanțe or

ganice complexe, alcătuite din 
carbon, hidrogen, oxigen, azot 
și cantități mici de sulf, fosfor, 
fier, potasiu etc. Ele au un rol 
foarte important în viața orga
nismelor. Fără proteine nu exis
tă viață. Animalele tinere folo
sesc. de pildă, proteinele pen
tru creștere, iar cele adulte — 
pentru diferitele producții (lap-

două părți : o saltea de cauciuc împărțită în 20 de segmenți și o unitate mecanică înzestrată cu un compresor și un dispozitiv automat. Prin apăsarea unor butoni salteaua intră în funcțiune. Unitatea mecanică pune în funcțiune timp de 3—5 minute 20 de seg- menți ai saltelei, astfel încît bolnavul nici măcar nu simte schimbările, ridicarea și cobo- rîrea dreaptă. Prototipul acestei saltele cu aer va fi expus la Tîrgul internațional de la Budapesta.
27 DE ORE DE VIAȚA 

CU O INIMĂ DIN
MATERIAL PLASTICPatru cercetători de la Clinica Cleveland (Ohio - S.U.A.) au menținut în viață timp de 27 de ore cîini cărora le-a fost înlocuită inima cu o inimă din material plastic.Inima artificială are două ventricule separate, constînd fiecare dintr-un sac flexibil conținut într-un lăcaș rigid. In spațiul separînd sacul de lăcașul său este trimis aer comprimat, ceea ce exercită un efect de compresiune asupra sacului, trimițînd astfel sîngele în artere. Ritmul bătăilor acestei inimi artificiale și cantitatea de singe pompată la fiecare bătaie sînt reglate de un servo- mecanism. 

te. lînă, ouă etc.). La vaci, de 
pildă, producția de lapte depin
de direct de conținutul în pro
teine al rației. Orice schimbare 
bruscă în calitatea sau cantita
tea de proteine din rație atrage 
după sine schimbări în produc
ția de lapte și în compoziția 
chimică a acestuia.

AstfeL dacă o vacă a primit 
în hrană 930 g/zi proteină și a 
produs 17,3 litri lapte cu 3,58 la 
sută grăsime, micșorindu-i can
titatea de proteine din rație la 
406 g, producția de lapte a scă
zut la 11.8 litri cu 3.07 la sută 
grăsime. Revenind la prima ra
ție. producția de lapte nu a 
crescut corespunzător, de unde 
rezultă că dacă vacile nu au 
primit suficientă proteină o pe
rioadă îndelungată, au folosit 
pentru producerea laptelui pro
teine din corp, iar la revenire, 
suplimentul de proteină a fost 
întrebuințat pentru restabilirea 
pierderilor suferite de organism.

De aici rezultă că trebuie să 
asigurăm în permanență întreg 
necesarul de proteine, pentru 
că în caz contrar, dacă se pro
duc tulburări în sănătatea ani
malelor. nu numai că ele nu mai 
produc cu întregul lor potențial, 
dar se îmbolnăvesc și nu mai 
pot fi folosite în mod economic.

Cea mai importantă sursă de 
proteine o reprezintă legumi
noasele perene (trifoiul, lucer
na, sparceta) și cele anuale 
(borceagurile) ocupînd primul 
loc în asigurarea cu proteine.

Alte surse de nutrețuri pro
teice sînt boabele de legumi
noase verzi (mazărea, măzări
chea, bobul și soia) nutrețurile 
însilozate din leguminoase sau 
amestecuri de leguminoase cu 
gramineele, șroturile, tărîțele și 
diferitele nutrețuri de origine 
animală (făina de carne, de sin
ge, de pește, laptele praf etc.).

Toate nutrețurile păstrate co
respunzător și folosite rațional 
pot da, pentru creșterea anima
lelor, proteină de calitate și în 
cantitățile îndestulătoare, atît 
de necesară animalelor tinere 
pentru creștere și dezvoltare 
sau celor adulte pentru reali
zarea unei producții corespun
zătoare.

Dacă recoltarea și conserva
rea plantelor verzi pentru fînuri 
nu se face însă în mod cores
punzător, atunci se pot produce 
pierderi de proteină care ajung 
între 40—50 la sută.

Modul de uscare, în special, 
are o influență deosebită asupra 
conservării proteinelor din fîn. 
Astfel, la uscarea pe brazdă ră- 
mîn în fîn 66—70°/» din protei
nele existente în nutrețul ver
de, la uscarea pe capre (prepe- 
legi etc.) 80—85 la sută, iar 
prin uscarea artificială se păs
trează 95—97 la sută din pro
teina inițială. In același mod se 
pot păstra și vitaminele (caro
tenul) din nutrețul verde.

Dr. MIRCEA HORNOIU
I.C.Z.

Sfatul 
mediculuiFuruncululuclucul așa „din senin" nu 

vine peste om. De bucluc dai 
singur atunci cînd ești de vină. 

La o gospodărie colectivă 
dintr-un sat de cîmpie, s-a zvonit in
tr-o dimineață, că pe Ilenuța Nichifor 
ar fi dus-o peste noapte cu căruța la 
spitalul raional. Gurile rele au spus 
multe pînă în clipa cînd a apărut ta
tăl fetei să lămurească lucrurile.

— Ce să-i faci, dă buclucul peste om 
și gata I A avut Ilenuța noastră iaca 
atîtica o fărîmă de buboi ici pe obraz.- 
Mai ieri, l-a stors vîrtos pîn’ce-a ieșit 
inima din el, a pus acolo o foaie de 
pătlagină și gata. Azi noapte, rău și 
rău! Ilenuța era umflată la față cu 
ochi cu tot, clănțănea din dinți, frigea și vorbea aiurea. Am cerut căruța și 
am dus-o la spital la raion. Ziceau 
doctorii că nu-i bine deloc și au opri
t-o acolo.

...Ce să-i faci, dă buclucul peste om, și gata !...
Dar furunculul, numit popular și buboi este o realitate. El este o in

fecție la rădăcina unui fir de păr, 
cauzată de un microb numit stafilococ. 
Acesta distruge rădăcina firului de 
păr, cît și o parte din țesuturile ve
cine care se elimină apoi, formând 
capul (țîțîna) furunculului. Apariția 
lui este favorizată de lipsa de curățe
nie a pielii, de frecarea sau scărpinarea 
pielii, de o apărare slabă din partea 
organismului, de unele stări (alcoolis
mul) sau de boli speciale (boala de za
hăr — diabetul).

Datorită acestor condiții favorizante 
stafilococul, care trăiește obișnuit pe 
pielea omului, pătrunde mai ușor la 
rădăcina firului de păr unde se în
mulțește, și toxinele lui (substanțe de 
distrugere) îmbolnăvesc țesuturile 
pînă la distrugere.

In jurul firului de păr apare o ri-
dicătură roșiatică, mai tîrziu violacee, 
care se mărește și se întărește, devine 
dureroasă, caldă, și-și formează un 
punct central colorat în galben. La 
cîteva zile se sparge și apare o secre
ție purulentă. După alte cîteva zile se 
va elimina și centrul (miezul) furun
culului.

Fenomenele locale sînt însoțite de o 
stare de rău general: dureri de cap, 
oboseală, febră.

Dacă se procedează la un tratament 
foarte simplu dar corect: prișniță care 
ameliorează durerea, deschiderea cu 
bisturiul cînd este colectat, cîteva 
pansamente sterile, răul trece fără 
urmări. Penicilina sau alte antibiotice 
se folosesc la indicația medicului. 
Anatoxina antistafilococică se face de 
către medic, de asemenea, ca trata-
ment general în caz de furuncule.

Cînd dorința de a ne trata singuri 
ne face să folosim diferite metode 
neștiințifice (ceara ferbinte, foaia de 
pătlagină, foi de ceapă sau... stoarce
rea, strivirea furunculului) se pot ivi
complicații neplăcute, uneori grave.

Astfel de complicații sînt: furuncu
loza generalizată, abcese, flegmoane, 
infeeții ale ochilor, sinusurilor și con
ținutului cutiei craniene, trombo-fle- 
bite (infecții pe calea venoasă a sîn- 
gelui), infecții ale oaselor, rinichilor și cea mai gravă „septicemia".

Așa că, de bucluc dai singur, dacă 
nu te ferești.

Dr. M. GHEORGHIU
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PREZENȚE ROMINEȘTI PESTE HOTARE

_____ la fel ca și 
acum patru aniZiarele din apus au subli

niat că, părăsind Congo, 
trupele O.N.U. (retrase la 

30 iunie) au lăsat țara așa cum 
au găsit-o cu patru ani în urmă. 
Intr-adevăr, în patru ani cîți au 
trecut de la proclamarea inde
pendenței, Congo a cunoscut tot 
ce poate fi mai cumplit: război 
intern, oameni nevinovați uciși

In activitatea politică din Congo a reapărut Moise Chombe care a alcătuit noul guvern.

Nu se sparge, nu se strică._.Și în picioare se ridică !(Desen de NEAGU RADULESCU)

S-a vorbit și s-a scris mult 
despre situația nunelor și a in
dustriei (manufactură) din Con
go. Mai puțin se știe despre 
agricultură. Iată ce se poate citi 
într-o carte scrisă de doi ziariști 
belgieni, Pierre Joyey și Rosine 
Lewin: „în această țară în care 
70 la sută din populație trăiește 
din munca cîmpului. agricultura 
este sectorul cel mai vitregit al 
economiei. Venitul anual mijlo
ciu al congolezului este foarte 
mic... cel al congolezului agri
cultor nu atinge nici măcar mi
nimum vital... Exploatarea colo
nială a lăsat agricultura autoh
tonă în afara progresului tehnic, 
aproape complet în afara econo
miei de schimb, lipsind-o de in
vestiții și de cadre. Dar nu s-a 
mulțumit doar s-o neglijeze. 
S-a îmbogățit pe seama ei. stor
cind-o de vlagă*.

Aceasta este situația în Con
go. Acum, ca și în urmă cu patru 
ani.

DANIELA ROMAN

La Viena a avut loc festivitatea jubileului de 60 de ani de la întemeierea Institutului de fiologie romină de pe lingă universitatea din acest oraș Festivitatea jubileului a avut loc în prezența a numeroși profesori, studenți și ziariști.Institutul pedagogic național din Paris a organizat o expoziție de marionete „Țăndărică", care va fi deschisă pentru public pînă în toamnă. în 30 de vitrine sint prezentate marionete, fotografii, reproduceri de decoruri și aranjamente scenice care înfățișează vizitatorilor arta păpușarilor romîni. Radiodifuziunea olandeză a transmis o emisiune specială, închinată aniversării a 75 de ani de la moartea lui Mihai' Eminescu. în cadrul emisiunii, prof. Sigismund Pragano de la Universitatea din Amsterdam a vorbit despre viața și opera marelui poet romîn. în continuarea programului, Anny Schuitema, critic de artă, care a participat la manifestările Eminescu din țara noastră, a recitat din poeziile poetului.La primăria orașului Vincennes (Franța) a avut loc recent deschiderea primului festival internațional de artă și cultură populară, organizat din inițiativa Federației franceze a universităților populare. Țara noastră este prezentă cu o amplă expoziție de grafică romînească contemporană, cuprin- zînd 52 lucrări — gravuri în lemn, litografii, linogravuri, afișe, acuarele, aparținind a 43 artiști plastici romîni. Exponatele romînești s-au bucurat de o bună apreciere.In sala de festivități de la Karlovy-Vary a fost prezentată producția studioului București — „Străinul". Filmul romînesc a suscitat comentarii în rîndul criticilor, regizorilor și actorilor aflați Ia festival. Cunoscuta actriță engleză Betsy Blair l-a felicitat, după spectacol, pe realizatorul filmului.S-a încheiat la Moscova cea de-a 6-a Olimpiadă internațională de matematică. In această întrecere anuală a tineretului școlar, inițiată în urmă cu șase ani de R.P. Romină, participă cei mai buni elevi-matematicieni din țările socialiste. Printre premianți s-au numărat și 5 elevi romîni: Octavian Biscadi din Craiova și Alexandru Vinea din București au fost distinși cu premiul doi, iar Tiberiu Spircu din Arad, Mlhai Cherciu din Ploiești și Eleodor Popescu dn Turnu Severin au primit premiul trei.Postul de radio Cairo a transmis în cadrul emisiunilor culturale un program dedicat muzicii folclorice romînești. Programul a cuprins o prezentare și o suită de piese muzicale din colecția antologia muzicii populare romînești.

Prin țările lumii
sau aruncați în închisori, femei 
și copii pe drumuri, foametea, 
bejenia. Tot mai limpede a apă
rut că nici una din suferințele 
îndurate n-a fost în folosul po
porului congolez. Au profitat de 

J^ele cei care au profitat și înain
te de bogata colonie Congo, re
zervor de avuții nesfîrșite din 
care niciodată congolezii nu 
s-au putut hrăni pe săturate.

Guvernul Adoula a demisio
nat. S-a organizat un referen
dum pentru noua constituție. Din 
republică parlamentară. Congo 
va deveni stat prezidențial. Pre
ședinte va fi tot Kasavubu. ca 
și pînă acum. Moise Chombe. 
cel care în urmă cu patru ani a 
fost poftit afară din Congo, a 
revenit încredințîndu-i-se for
marea noului guvern.

în rest. în Congo totul e ca 
acum patru ani. Dar cum era 
atunci ? ..Lucrul de care sînt 
sigur este că astăzi Congo este o 
țară nedezvoltată, o țară care 
prezintă toate semnele subdez
voltării"— spunea ministrul eco
nomiei și finanțelor belgiene, 
Raymond Scheyven în februarie 
1960. Iar guvernatorul general 
colonel Pierre Eyckmans, în cu- 
vîntarea de despărțire pe care a 
rostit-o cînd a părăsit Congo 
dădea sfaturi, spunînd că țara 
trebuie scoasă din cercul vicios 
al sărăciei : „Pentru că produce 
puțin. Congo e sărac și pentru că 
e sărac, n-are cu ce să producă 
mai mult". De fapt, Congo pro
duce mult, dar producția lui (cu
pru, cobalt, mangan, diamante 
industriale, ulei de palmier, 
cauciuc, bumbac), care i-a îmbo
gățit pe colonialiști, continuă să 
fie și azi în folosul lor.

MELEAGURI IUGOSLAVECălătorului prin Iugoslavia nu-i lipsesc surprizele : pitorescul litoralului adriatic și strălucirea albă a noilor cartiere din Belgrad, asprimea peisajului macedonean și Slovenia acoperită de verdeață, liniștitul Dubrovnik cu vechile sale acoperișuri de țiglă roșie și fremătătorul Zagrab cu hotelurile și magazinele sale moderne.O călătorie prin țara prietenă e în același timp o incursiune în trecut, o ancorare în prezent și o privire aruncată în viitor.Trecutul te întîmpină printre altele în muzeul amenajat în vechea cetate a Kalemegdanului din Belgrad. Aici se pot vedea adunate vestigii ale ocupa

In orașul Zagreb, capitala Croației (R.S.F. Iugoslavă), se construiesc în fiecare an oca. 3 000 apartamente. In clișeu : Noi construcții de locuințe pe malul drept al fluviului Sava.

ției turcești : tunuri, iatagane, lanțuri... Nu lipsesc nici amintirile unei ocupații mai apropiate : arme purtînd inscripții ale Germaniei hitleriste, tot felul de ordonanțe redactate în termenii drastici, fotografii reprezentînd partizani spînzurați de felinarele din Belgrad. Dar tot aici sînt expuse și arme ale partizanilor iugoslavi, obiectele lor de campanie, ziarele și manifestele chemînd poporul la luptă. Toate amintesc de eroismul cu care partizanii iugoslavi au acționat pentru eliberarea țării lor de sub jugul fascist. Această luptă a deschis țării drumul prezentului.Prezentul Iugoslaviei îl reprezintă realizările obținute în anii de muncă 

pașnică de după eliberare. Ca să intri pe autostrada care leagă Belgradul — capitala țării — de orașul Zagreb, treci pe lîngă una din marile întreprinderi belgrădene : Uzina de tractoare și motoare. Muncitorii de aici fabrică motoare Diesel și tractoare pînă la 52 C. P. Anual se fabrică aici 8.000 de tractoare. Ziarele scriu în fiecare zi despre realizările muncitorilor de la șantierele navale din Split, ale celor de la uzinele chimice Balkan sau de la uzinele electrice Elektroserbia, ale celor ce înalță noua uzină de roți și anvelope la Ruma și ale celor din alte uzine și de pe alte șantiere.O atenție deosebită se acordă construcțiilor. Ele reprezintă într-un fel Iugoslavia de mîine. Parcurgînd strada principală a Belgradului — bulevardul denumit Terazie — observi siluetele noilor blocuri. Pașii te poartă dincolo de rîul Sava, acolo unde a și început să se contureze noul Belgrad. Clădirile vor atinge aici 8—16 etaje. Ele vor fi acoperite cu plăci ceramice și cu tencuieli de diferite culori, în care se va răsfrînge soarele. în apartamente comode, înconjurate de spații verzi și de locuri pentru sport și distracții, avînd la îndemînă magazine, școli și alte clădiri de interes social- cultural, vor locui în anii viitori 200.000—250.000 de oameni. Luminile de aici vor putea fi văzute de pe înălțimea Avala, acolo unde cărarea îrf serpentină urcă spre monumentul ridicat în 1938 în cinstea Eroului Necunoscut.Pînă nu de mult, monumentul de pe Avala construit după planurile marelui sculptor iugoslav Ivan Mestrovici — era considerat cel mai înalt punct al Belgradului Dar acum constructorii înalță aici noua antenă a televiziunii. Săgeata din vîrf va ajunge pînă la 200 metri. Terasele construite în tumul antenei vor îngădui locuitorilor din Belgrad și turiștilor ca o dată a- junși pe Avala să se înalțe încă și mai sus, spre a putea privi ziua străzile a- nimate, noaptea luminile scînteietoare ale capitalei...
RADU ȚIULESCU
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BALADA

T atăă ! Dormi ?— Da !— Atunci nu-ți mai spun că te caută un nenea la telefon. Tescol cînd te-i trezi.— Și abia ațipisem !... Alo ! Da ! Eu sînt îmi amintesc, cum să nu. Directorul căminului cultural din Șendreni Păi vezi ? Da'de unde, nu m-ai deranjat deloc. Dimpotrivă. Tocmai visam că sînt în examene, așa că m-ai scăpat de e- moție. Lasă, frate, și nu te mai scuza atât întîi să aud despre ce e vorba. Aha ! înțeleg. N-ați izbutit să faceți textul pentru brigada artistică de a- gitație. Bine. Cu ce-o să pot vă ajut Sîmbătă sînt acolo. La revedere !._Iată-mă deci la Șendreni- Galați, stînd de vorbă cu prietenul meu, directorul căminului cultural, despre textul brigăzii artistice.
GRABA

STRICĂ
TREABA

Dedicată conducă
torului de atelaj M. 
Aftene de la G.A.C. 
Satu-Mare (Istria), 
care a gonit caii pînă 
la extenuare.Fusese Cezar mîndru șarg Cînd în primire i l-au dat. Avea pas mare și piept larg De bidiviu adevărat.Trecea ca iulgeru-n april Cînd spintecă un nor,Ducînd căruța spre I.C.IX. La Babadag, în zbor.Dar lui Aftene chiar și-așa Purtat în zbor pe șesTot prea încet i se părea... Și-i da cu biciul ghes !Mai tare se-ncorda Cezar Pe drumul spre oraș,In dreapta-i, alergînd cu-amar Și roibul Victoraș...Un hop, un geamăt, și-au căzut Căluții. Iată-i lăți.Aftene-abia de i-a văzut Cu ochii-i... țuicizați.Crezu Ia început că-i vis. Pe urmă că-i minciună.— Sus, leneviților ! le-a zis, C-o să mai dau o... „prună*.Dar totul fuse în zadarȘi cînd se dumiri Pierea suflarea din Cezar (Din Victor cît pe-aci).Ajuns acas', sări în sus Pufnind abraș pe nări La colectiv cînd i s-au pus Fireștile-ntrebări.El s-a jurat precum că nici N-a fost cu țuica-n capȘi n-a gonit, n-a dat din bici, N-a mers măcar la trap.Pe Cezar l-a plătit apoi Căci spusu-i-s-a clar : Unde e capul în butoi E vai de buzunar !

NICOLAE FĂTU

— E slabă partea critică, a- dică satira. Asta-i defectul programului dvs. Și știți de ce ? Vă repetați, reluați aceleași aspecte arhicunoscute : fata care nu vine la dans, leneșul care nu prășește bine, cititorul care nu înapoiază cărțile împrumutate de la bibliotecă etc., etc. Mai căutați și altceva.— Ce?— Ceva mai tare ! Vă găsesc eu lipsuri cîte vreți.Puțin după aceea cutree- ram prin sat în căutarea unor exemple negative critică „tare*.Primul popas, la universaL— Cum stați eu varășe responsabil ? l-am iscodit eu pe acesta de îndată ce mi-a fost prezentat — îl îndepliniți ?— Nu ! De peste doi ani n-a mai fost realizat niciodată sută la sută — a răspuns el teribil de senin. — 150—200 și chiar 500 Ia sută, acestea sînt frele zilnice de realizări.Degeaba zimbește pe mustață însoțitorul meu. rectorul. încă n-am vizitat toată comuna !Abia am pășit pe stradă și iată în fața noastră un grup de colectiviști cu sapa pe umăr. Mă uit la ceas : 11 șl jumătate.— Acum se pleacă la cîmp? le-am strigat eu, gata să pun mîna pe carnet și să-i notez. — Păi nu plecăm. Acum ne întoarcem ! Am terminat lucrul și mergem să ajutăm altei brigăzi.Va să zică, nu mi-a mers nici de data asta ! Noroc că mi-a venit în ajutor directorul:— Știu eu un chefliu care încă n-a ieșit la lucru...— Asta-i tot un fapt mărunt. Vreau ceva mai tare I— Ceva și mai tare ? Păi™ avem o comisie obștească în sat care de Ia un timp încoace nu mai activează deloc, răsuflă ușurat directorul.— Care comisie ?— Comisia de împăciuire. De cîteva luni, n-a mai judecat nici un fel de pricini.— Bravo ! Ăsta zic și eu tare de tot!zburam

pentru omagazinulplanul, to

ci—sub' di-

nu prea te ai bine cu autocritica. Aveți o activitate egală cu zero și puneți totul în seama oamenilor. De ce ? Pentru că v-au dat această muncă de răspundere ?— Totuși nu văd ce vi se pare de neînțeles — mi-a răspuns, la fel de liniștit ca mai înainte, președintele. — Dacă nu mai sînt pricini, asta se datorește în primul rînd oamenilor, care nu se mai ceartă.Undeva, în capul meu, a scăpărat atunci o luminiță care m-a îndemnat cu insistență să completez spusele președintelui.— Cum, tovarășe Dragomir, se poate ? Dacă n-au fost pricini între oameni pe care să le rezolvați, nu era să vă certați între dvs., cei din comisie, ca să aveți apoi ce aplana ! Este ?Cît privește partea satirică 
a programului, n-am terminat-o nici acum. Ce vreți, mai am și eu lipsuri 1

N. CREANGA

RECOLTEI
de ȘTEFAN TITACe înstelat e cîmpul și ce bogat tezaur î Cît îți rotești privirea e totul numai aur... în „Georgicele" sale, bucolicul Virgiliu Ne-a dat campestre lecții direct la domiciliu, Vorbind despre recolte ajunse la scadență, în măiestrite versuri cu splendidă cadență. Dar ce-ar gindi poetul din urbea vechii Rome, Văzînd cum Bărăganul se-mbată de arome Și-ar mai vedea cum holde își leagănă alene LuminaȘi ee-ar Cînd ar Și sacii Iar ochii Iui ar crește pe dată de mirare Căci sus nu-i nici Heracles, nici Zeus, nici AchUe, Ci-s două mîndrulițe cu zimbet de zambile... Prin alte locuri oameni se-adună roiuri, roiuri Și string nectar din spice de productive soiuri... Batozele bat ritmul și griul curge fluviu Iar inimile toate sînt parcă un Vezuviu.„ Văzînd acestea, poate, s-ar rușina Virgiliu Iar sfaturile sale le-ar pune sub sigiliu.

parcă smulsă de-a dreptul din Selene ? mai spune oare, pe glia de rod plină vedea cum tunde tarlaua o combină ? cine-i leagă ? Surpriza i-ar fi mare

Așa-și zicea o fată, cu gîndu-ntors departe, Cind la bibliotecă citea, zimbind, din carte.

LUI
Noul complex sportiv comunal măsoară 10 000 m p.

De pe această suprafață vom culege o bogată recoltă... de succese sportive.

caz. O să iasăPeste cîteva clipe, nu altceva, să mă conving Ia fața locului de cele aflate. Deviza mea de totdeauna a fost să atac frontal. Zis și făcut. Dînd de învățătorul Emil Dra- gomir. președintele comisiei de împăciuire, începui:— Tovarășe președinte, am fost informat că în ultima vreme comisia dvs. nu mai activează deloc.— E drept. Aceasta-i situația — se grăbi să recunoască președintele.„Mamă, ce mîndrețe de cuplet o să iasă de aici ! cugetai eu vesel.— Da’ să știți că nu numai datorită nouă n-a activat comisia — adăugă președintele, zîmbind cu subînțeles. — Principalii „vinovați“ sînt oamenii din sat.N-am mai putut să rabd. L-am luat tare :— Cum vine asta că sînt vi- novați oamenii pentru inactivitatea comisiei ?— Fiindcă de luni de zile...— Lasă, tovarășe 1 — oscurtai eu, închizînd carnetul de notițe. — Văd că dumneata
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Neavînd masă de ping-pong, colectiviștii sînt nevoiți să fo- • losească două table școlare...
IN

E

sportivă este

Desene de T. PALL

In magazia dezordine...

Pe lingă plasele de volei, handbal și fotbal, aveți în magazie o plasă ceea ce este o lipsă !
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— Uf, tot antrenîndu-ne la ping-pong cu tablele astea grele, o să ajungem campioni... la haltere !
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