
O importantă contribuție 
la asigurarea unei păci 

trainice în lume

1

In zilele noastre, sarcina cea mai nobilă, oea 
mai măreață o constituie asigurarea unei păci 
trainice in lume. Era atomică, era celor mai mă
rețe descoperiri științifice trebuie să fie o eră a 
păcii.

Consfătuirea ordinară a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, de prietenie, colaborare ți asistență mu
tuală, care a avut loc la Moscova in ziua de * fe
bruarie 1960, a abordat cele mai importante pro
bleme ale situației internaționale actuale, proce- 
dînd la un schimb de păreri în problemele de im
portanță mondială ca dezarmarea generală și totală 
și încheierea Tratatului de pace cu Germania. Con
sfătuirea de fa Moscova constituie un eveniment de 
o mare însemnătate internațională, ea venind să 
contribuie puternic la limpezirea orizontului pașnic 
al omenirii, la purificarea pe mai departe a atmos
ferei internaționale de miasmele otrăvitoare răspin- 
dite de cavalerii războiului rece. Consfătuirea se 
inscrie pe linia luptei consecvente pentru pace pe 
care o duc țările lagărului socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică, ca un eveniment deosebit de 
important, menit să ducă la consolidarea și dez
voltarea destinderii ce s-a conturat în situația in
ternațională.

Importantul document politic adoptat, Declarația 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
analizează cu profunzime situația internațională, 
exprimînd hotărîrea fermă a țărilor socialiste de a 
depune noi eforturi constructive pentru menținerea 
și întărirea păcii in lume.

Constatînd cu satisfacție existența a numeroase 
fenomene pozitive, îmbucurătoare in situația inter
națională, ca urmare a întăririi continue a lagă
rului socialist in frunte cu U.R S.S. și a luptei con
secvente pentru pace dusă de acesta. Declarația 
conține și o seamă de propuneri eficace menite a 
lărgi pe mai departe breșa făcută în gheața răz
boiului rece. Deși în momentul de față predomi
nantă în întreaga lume este acea orientare care 
tinde spre stabilirea unor relații normale în timp 
de pace intre state, totuși adepții războiului rece 
nu au depus armele. Arătînd manevrele la care re
curg aceștia, primejdia pe care o constituie cursa 
înarmărilor pentru popoare și povara acestor curse 
pe care oamenii muncii sînt siliți să o suporte, De
clarația dă glas îngrijorării pentru viitorul între
gii omeniri. Este o îngrijorare izvorîtă dintr-un uma
nism profund, umanismul socialist. Fiecare literă 
a Declarației poartă pecetea dragostei nemărgini
te pentru om. Punctul de vedere ol țărilor socialiste 
este acela că omenirea nu va scăpa definitiv de 
coșmarul unui viitor război decit atunci cînd se va 
înfăptui dezarmarea generală și totală.

„Pe primul loc se impune, in mod firesc, pro
blema dezarmării — se arată în Declarație. — Aceasta 
este problema principală a vieții internaționale în 
zilele noastre. De soluționarea ei depinde reușita 
excluderii depline a posibilității de izbucnire a 
unui nou război care, in condițiile actuale, ar duce 
la pieirea a sute de milioane de oameni și la dis
trugerea unor state întregi".

De la înălțimea morală pe care le-o conferă po
litica consecventă dusă pentru statornicirea unei 
păci trainice in lume, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia cheamă statele occidentale să 
urmeze pilda țărilor socialiste, de a depune efor
turi pentru ca dezarmarea generală și totală să 
devină o realitate. Cel mai important pas spre o 
înțelegere între state care ar putea fi făcut acum 
cu rezultate din cele mai bune pentru viața tuturor 
popoarelor, ar fi încheierea acordului cu privire 
la încetarea experiențelor cu arme nucleare, ori
unde și pentru totdeauna. Popoarele din lumea în
treagă ar răsufla ușurate știindu-se la adăpost de 
groaznicele urmări pe care le pot avea pentru ome
nire experiențele prelungite cu armele nucleare.

Cu îngrijorare, intrutotul motivată, privesc po
poarele din lumea întreagă renașterea în Ger
mania occidentală a spiritului revanșard, a nazis
mului sălbatic, alimentate de o situație fără pre
cedent in istorie - refuzul din partea unui stat suc
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cesor ai agresorului care a capitulat necondiționat, 
de a consimți la încheierea tratatului de pace.

In Declarație, statele participante la Tratatul de la 
Varșovia își exprimă părerea unanimă că numai un 
tratat de pace încheiat cu ambele state germane 
poate pune stavilă planurilor nebunești, revanșarde 
ale guvernanților de la Bonn, numai încheind un 
asemenea tratat se poate asigura dezvoltarea paș
nică, democratică, pe calea progresului a întregii 
Germanii. Trebuie, de asemenea, reglementată pro
blema Berlinului occidental pe baza transformării 
lui intr-un oraș liber. Poporul romin, alături de 
popoarele celorlafte țări reprezentate în Organi
zația Tratatului de la Varșovia, de toate popoarele 
europene din Răsărit și Apus, care au simțit pe 
spinarea lor în mai multe rînduri ce înseamnă agre
siunea militarismului german, este profund interesat 
ca niciodată securitatea sa și a vecinilor săi să 
nu mai poată fi amenințată. In cazul cînd înche-
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ierea unui tratat de pace cu ambele state germane 
va fi tărăgănată, statele participante la Tratatul de 
la Varșovia vor fi nevoite să recurgă la soluția 
încheierii unui Tratat de pace cu R. D. Germană, 
găsind în felul acesta și rezolvarea problemei Ber
linului occidental.

In actuala situație internațională, cînd popoarele 
lumii au primit cu bucurie înțelegerea dintre Uniu
nea Sovietică, Statele Unite, Anglia și Franța cu 
privire la convocarea conferinței la cel mai incit 
nivel, s ar putea obține o apropiere considerabilă 
între state prin promovarea pe toate căile a schim
burilor comerciale, încetarea propagandei de 
război care se desfășoară și în prezent in țările ca
pitaliste (în țările socialiste această propagandă 
este interzisă prin lege), încheierea unui pact de 
neagresiune între cele două grupări de state — 
N.A.T.O. și Organizația Tratatului de la Varșovia, 
precum și încheierea de tratate bilaterale intre 
țările făcind parte din grupări militare diferi
te, crearea în Europa de zone în care să nu 
existe arme atomice și arme rachete. Plin de 
semnificație este faptul că Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al țărilor participante la 

Tratatul de la Varșovia a fost precedată de Consfă
tuirea reprezentanților partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste ale Europei consacrată 
schimbului de experiență in dezvoltarea agricul
turii. Asemenea țeluri constructive, decurgînd din 
însăși esența orînduirp socialiste, cum ar fi asi
gurarea pentru oamenii muncii a celui mai inait ni- , 
vel de trai din lume, pe baze creșterii producției 
și a productivității muncii, au un izvor comun cu 
marile și statornicele sentimente de dragoste pen
tru pace, cu neobositele acțiuni pentru a asigura 
un viitor luminos, lipsit de amenințarea unui nou 
război.

Alături de celelalte semnături. Declarația Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia poartă și 
semnătura reprezentanților din partea Republicii 
Populare Romine. Aceasta este un titlu de mîndrie 
pentru poporul romin și o obligație de cinste de a 
contribui prin toate forțele sale la traducerea în 
v'ață a ideilor, propunerilor, țelurilor pașnice defi
nite în această Declarație, față de care își 
afirmă adeziunea sa deplină.



Propaganda prin conferințe 
în satele regiunii Ploeștisatele
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In salo mare a Palatului Culturii din 
Ploești s-au intrunit de curind peste 
300 de conferențiari, activiști culturali 
de nădejde, pentru a dezbate -una din 
cele n»ai actuale ți importante laturi 
ale activității culturale' de' masă : pro
paganda prin conferințe la sate. Aceș
tia au reprezentat miile de conferen
țiari din codrul celor Dește 400 de co
lective de conferenȚIort din " regiune 
care au activat anul trecut.

Referatele prezentate ți discuțiile 
participanților au subliniat însemnăta
tea deosebită pe care o are pentru 
masa largă de țărani muncitori, pro
paganda prin conferințe, susținută cu 
continuitate Io căminul cultural.

Ținind seama de cerințele maselor, 
cunoscind problemele cele mai actua
le, politice și economice, sarcinile ime
diate ce stau în fața organelor locale 
de partid și de stat, numeroase co
lective de conferențiari au înregistrat 
frumoase succese pe linia propagan
dei prin conferințe. îndrumate 
mitetele de partid, acestea au 
nit cu operativitate, organizind 
minul cultural conferințe legate 
blemele cele mai actuale.

O metodă interesantă pentru alcă
tuirea planurilor de conferințe pentru 
o anumită perioadă este folosită, bu
năoară, in comuna Șotinga-Pucioaso. 
Aici, colectivul de conferențiari iniția
ză periodic discuții cu masa largă de 
țărani muncitori, fâcîndu-le cunoscut 
planul trimestrial de conferințe și so- 
licltîndu-le noi sugestii cu privire la 
problemele ce-i interesează mai mult. 
Și oamenii nu se lasă prea mult în
demnați. Ion Brinduț, de pildă, a pro
pus să se țină mai multe conferințe 
despre viața nouă a satului nostru ți 
mai ales despre transformarea 
listă a agriculturii

Un loc însemnat in domeniul 
gandei prin conferințe, de care 
de în ultimă instanță succesul aceste
ia, îl ocupă legarea conferințelor 
sarcinile imediate ce stau în fața ță
ranilor muncitori. Acest lucru l-au 
cut, bunăoară, activiștii culturali 
Ghergheasa. care au îmbinat armon'os 
activitatea prin conferințe cu celelalte 
forme și metode ale muncii culturale 
de masă. In ziua consfătuirii, țăranii 
muncitori din Ghergheasa au sărbăto
rit colectivizarea întregului sat. De a- 
semenea, colectivul de conferențiari 
din Comarnic, condus de comunistul 
Ion Pîrvan," a redactat o serie de con
ferințe interesante, legate de probleme
le specifioe comunei. Conferențiarul 
Dumitru Chiru Marin, ajutat de mem
brii colectivului este realizatorul con
ferinței „Întovărășirea zootehnică, iz
vor de belșng personal ți de dezvol
tare economical o comunei" care a 
fost difuzată în tool satele aparțină
toare. ConferinȘefeca : „Achitarea con
tribuției voluntare la timp, sarcină de 
onoare pentru cetățenii satului nostru" 
sau „Contribuția în- muncă, mijloc de 
ridicare a satelor noastre", prezentate 
de președintele sfatului popular, Con
stantin Tucă, s-ou soldat cu strînge- 
rea sumelor necesare pentru electrifi
carea satului Poiana, construirea unor 
săli de clase no>, procurarea de bănci 
școlare etc. S-au efectuat, de aseme
nea, ore de muncă voluntară, pentru 
înfrumusețarea comunei.

O caracteristică necesară unui co
lectiv de conferențiari, care asigură o 
fructuoasă propagandă prin conferințe, 
trebuie s-o constituie operativitatea,
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vrei cumva sa-i întilneștj pe 
vătătorii din Florești, raionul Cîmpina, 
în afara orelor de curs va trebui să b«t> 
ulițele comunei. Cei neinițiați vor fi ten
tați să creadă că învățătorii se află prin 
sat, fie la un cerc de citit, fie la 
punct de convorbiri. Din păcate 
realitatea este cu totul alta. In acest timp 
ei se ocupă cu încasarea contribuției vo
luntare, cu lămurirea oamenilor pentru a 
păstra curățenia, cu recensămîntul ani
malelor, în fine cu tot ce vreți, numai cu 
munca culturală nu se prea ocupă. 

răspunderea imediată la cerințele ma
selor. Operativitate în munca de pros 
pagandă prin conferințe implică răs
punderea întregului colectiv .de confer 
rențiari in elaborarea materialelor și 

- studierea acestora ‘și, -mai *alesF'0omen-- 
tarea evenimentelor importante petre
cute pe plan intern ți internațional, cuc 
ceiirne științei moderne, marile’realî- 
'zări pe târîm cuttural.

Acest lucru l-a dovedit, de pildă, 
propaganda prin conferințe desfășu
rată la Sihlea, unde numai în trimes
trul IV-1959 s-au ținut la căminul cul
tural 16 conferințe, multe elaborate de 
colectivul local de conferențiari. Cu 
mult interes au ascultat țăranii mun
citori din Sihlea expunerea „Ce sar
cini deosebite pune în fața* noastră 
Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decem
brie 1959" organizată cu operativitate 
la numai cîteva zile după apariția Do
cumentelor de partid. De altfel, ma
joritatea, colectivelor de conferențiari 
fruntașe din regiunea Ploești, cum 
sînt cele din Comarnic, Prăjani, Băl
tești, Storchiojd și altele ou organizat 
conferințe in lumina Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, subli
niind succesele dobindite de poporul 
nostru muncitor pe drumul construirii 
socialismului și sarcinile de viitor puse 
de part'd în fata oamenilor muncii de 
ta orașe și «ate

Pentiu îmbunătățirea propagandei 
prin conferințe colectivul de conferen
țiari din Puchenii Mari, raionul Ploești, 
a stabilit o metodă interesantă. Con
ferențiarii își analizează reciproc acti
vitatea și, împreună, stabilesc ce tre
buie făcut pe viitor pentru înlăturarea 
lipsurilor manifestate atît în redacta
rea alt și în expunerea conferințelor, 
atragerea auditorului, organizarea pro
gramelor artistice și moi ales in folo
sirea materialului didactic-intuitiv.

In dezbaterea acestei importante 
probleme din viața cultural-educativă 
a satelor noastre n-au fost ocolite însă 
nici lipsurile ce-au existat în acest do
meniu. A fost combătut, de exemplu, 
faptul că mai șînt încă colective de 
conferențiari care se mulțumesc să 
funcționeze doar cu nurqele, care orga
nizează sporadic conferințe, citesc 
conferințele in grabă, așa cum vin de 
la centru, fără a reflecta în ele viața 
satelor respective, frămîntările oame
nilor cărora se adresează.

Pe drept cuvînt țăranii muncitori din 
comunele Săpoca, Vernești, Merei, Mă- 
neci-Ungureni și altele sînt nemulțumiți 
de faptul că în «omunele tor căminele 
culturale nu manifestă suficientă preo
cupare pentru organizarea unor con
ferințe care să cuprindă răspunsuri la 
problemele ce-i frămîntă, legate de 
munca tor de zi cu zi. Aici se întoc
mesc rar conferințe pe pfen local, și 
acestea superficial redactate și lipsite 
de o documentație precisă de exem
ple concrete locale. O conferință cu 
caracter general nu este pe placul au
ditorilor, nu răspunde cerințelor a- 
cestora.

Țăranii muncitori cer de la intelec
tualii satelor întruniți în colectivele lo
cale de conferențiari — din care au în
ceput să facă parte de altfel în multe 
locuri și fruntași ai recoltelor bogate, 
președinți de gospodării agricole co
lective etc. - conferințe cît mai multe, 
organizate cu pricepere, care să ocu
pe un toc principal in ansamblul mani
festărilor cultural-educative de masă 
ce au toc la căminele culturale.

ȘERBAN RADULESCU

Sfatul popular comunal, dînd asemenea 
sarcini cadrelor didactice împiedică în 
bună măsură desfășurarea vieții culturale.

Ce se întîmplă în acest timp la cămi
nul cultural condus de învățătoarea Du
mitra Ghiurcoi ? Mai nimic. Sătenii do
resc să revadă pe scenă corul, echipa de 
teatru sau cea de dansuri. Dorința lor 
este firească deoarece la Florești nu s-a 
mai dat un festival artistic din luna... 
iunie 1959. Da, ați citit bine, luna iunie, 
adică mai mult de jumătate de an.

Conferințele se tin cu ocazii festive sau 
la ședințele cu părinții elevilor Cadrele 
didactice consideră conf^jința o simplă 
formalitate care trebuie îndeplinită ori
cum și oricînd, pentru a se mai putea 
trece ceva în planul de activitate.

Cercul de cultură generală, căci doar 
unul singur există, cuprinde 15 oameni 
dintre care frecventează doar zece. 
Și aceasta se petrece într-o comună

Colțul roșu al G. A.C. din comuna Otopeni, regiunea București. Brigadierul Ene
Radu citește colectiviștilor un fragment din romanul „Pornirii desțelenit'’ 

de M. Șolohou.
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Au trecut doar doi ani de la a- 
pariția unei modeste broșuri care ves
tea că în munca de răspîndire a 
noștintelor politice și științifice 
sate s-a născut o nouă inițiativă.

De atunci această inițiativă —
gada științifică — a devenit cunoscu
tă pretutindeni. Studiată și însușită ca 
metodă, brigada științifică a fost in
trodusă pe scară largă în practica 
muncii culturale, devenind unul din 
cele mai eficiente mijloace de Tăspîn- 
dire a științei și culturii la sale. Re
zultatele frumoase obținute de brigă
zile științifice dovedesc grija cu care 
secțiile de învățămînt și cultură se 
preocupă de îmbunătățirea activității 
lor

In raionul Huși, regiunea lași, la 
începutul iernii s-au uat o serie de 
măsuri — unele foarte bune și inte
resante — pentru o mai largă folosi
re a brigăzilor în activitatea culturală 
de masă. După o lungă și nejustifica-, 
tă lipsă de activitate (cele 2 brigăzi 
existente nu s-au mai deplasat de la 
15 iulie), la 15 decembrie. înlr-o șe
dință la care au participat activiști 
sindicali, profesori, ingineri, medici, 
juriști și alți intelectuali, precum și 
secretarul sfatului popular raional, hu 
fost organizate 8 brigăzi științifice la 
centrul de raion Merită a fi. semnalat 
faptul că secția raională de învătă
mînt și cultură i repartizat acestor 
brigăzi, pe o perioadă mai îndelun
gată, cît? două comune pentru a cu- 
noaște mai bine situația din satele 
respective și a-și desfășura cu 
mult succes activitatea.

In zilele de 27 și 29 decembrie, patru 
din cele opt brigăzi s-au deplasat in 
comunele repartizate. Brigada nr. 1 
la Tătărani, a 2-a la Epureni, brigada 
a 4-a la Stănilești, iar brigada nr. 5 
în comuna Oltenești

Intr-un dosar ce poartă titlu] „Bri
găzi știintif'ce" sînt trecute, ca într-un 
jurnal de bord, toate măsurile luata, 
lista membrilor brigăzilor și graficul 
de deplasări. In acest dosar se găsesc 
și patru informări întocmite de res
ponsabilii celor patru brigăzi. Din a- 
ceste informări aflăm că la Oltenești 
țăranii munetorj au pus un număr de 
40 de întrebări din domeniile politic, 
științific agricol, pomicol, că răspun
surile au fost însoțite de materiale jn- 

mai

cu aproape 20U0 de locuitori- Este 
evidentă lipsa de preocupare a cadrelor 
didactice și pentru această formă de ac
tivitate. Nici despre bibliotecă, (bibliote
cară Ana Bilbîie), nu se pot spune cu
vinte de laudă. Planul foarte sumar întoc
mit. se vede treaba că în grabă, pentru 
luna ianuarie, cuprinde o recenzie, o con
vorbire cu tema „Cine se înscrie în colec
tivă, cîștigă", două seri de poezie și pe
tru informări politice. Din toate acestea 
nu s-a făcut absolut nimic.

Sfatul popular comunal are 
ia grabnic măsuri pentru ca 
și profesorii, în afara muncii 
catedră, să-și îndeplinească cu 
entuziasm menirea de luminători ai ma
selor pentru a face ca și la Florești să 
pulseze viata culturală.

A. CROITORII

datoria să 
învățătorii 
depuse la 
mai mult

formulat pe lor
aceste patru informări se în- 
capitolul ..deplasări pe teren" 
la data de. 20 ianuarie a.c., cu 
că grafiqyl deplasărilor mai pre-

tuitive Părți, planșe, tablouri, că tov. 
Ioan Silistra, medic veterinar, a tra
tat la fata tocului vitele bolnave. De 
la Epureni responsabilul brigăzii re
latează- brigada a vizitat sediul gos
podăriei agricole colective și a dat 
sfaturi pentru îngrijirea albinelor în 
timpul iernii și pentru furajarea mai 
rațională a animalelor. Deși in comu
na Epureni nu a fost anunțata venirea 
brigăzii, totuși au participat numeroși 
țărani muncitori care au pus intrehări 
în legătură cu problemele ce-i fiuinin- 
ta. La Stămlești au participat 150 de 
țărani muncitori. Din toate aceste in
formări reiese că țăranii muncitori au 
primit cu mult interes brigăzile știin
țifice. Ca o lipsă se desprinde faptul 
că țăranii, aflind abia în ultima clipă 
de venirea acestor brigăzi, n-au avut 
răgazul să se gindească din vreme la 
întrepările ce urmau să le pună, ci 
le- au

Cu 
cheie 
pînă 
toate „ ,
vedea și alte deplasări pină la acea 
dată, atît ale brigăzilor mai sus amin
tite, cit și ale celorlalte patru brigăzi.

După organizarea brigăzilor la cen
trul de raion, fără să se pieocupe mai 
îndeaproape de îndrumarea și sprijini
rea lor, secția de învătămînt șî cultură 
și-a indrdptat atențiă către organiza
rea brigăzilor la comune. Fără îndoială 
că este up lucru bun ’are arqjă stră
dania secției .de a înființa biigăzi și 
la comune Dar multe din cele 12 bri
găzi comunale au fost organizate fără 
o prealabilă și atenta examinare a ne
voilor și a posibilităților existente în 
aceste comune. Astfel, s-au înființat 
brigăzi și în comunele Duda. StonF 
Iești și Lunca Banului, unde erau re
partizate brigăzi raionale. La Rădu- 
căneni s-au înființat chiar două bri
găzi. lnființînd în grabă mare 20 de 
brigăzi într-un răstimp de cîteva zile, 
secția de învătămînt și cultură n-a fosl 
în situația de a le ajuta pentru a-și 
începe în bune condiții activitatea. 
Este adevărat că în organizarea bre 
găzilor comunale, cît și a celor raio
nale, secția s a orientat foarte bine 
îo ce privește componenta lor. In co
muna Tirzii, de exemplu, din brigadă 
face parte și tov ton Niculăeș. pre
ședintele gospodăriei agricole colecti
ve și tov. Ion Popa noinerul agro
nom al gospodăriei.

Nefiind ajutate după inființare. ma
joritatea brigăzilor comunale nu.și în
cepuseră activitatea nici chiar după o 
lună de la înființarea lor. In comuna 
Stămlești bunăoară, pînă in ziua 'e 13 
ianuarie a.c. br.gada nu avusese mei o 
manifestare, iar directoarea căminului 
cultural, tovarășa Niculina Spătaru, 
nici nu se gîndea la așa ceva. In co
muna Duda în ziua de 16 ianuarie 
exista aceeași situație La 15 ianuarie 
în comuna Raducăneni, directorul că
minului — tovarășul Moraru. conside
ra pe bună dreptate că două brigăzi 
științifice depășesc posibilitățile co
munei și se frăminta să organizeze cu 
una din ele măcar o ieșire in comuna 
Grozești.

Ar fi bine dacă după munca depusă 
pentru organizare, secția raională de 
invățămînt și cultură ar analiza mi
nuțios situația brigăzilor științifice 
și activitatea lor. mai ales a acelor co
munale și ar lua măsuri eficiente de 
a le ajuta în muncă.

s
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FUMULUI A SATE
In întreaga țară, se desfășoa

ră ce-a de-o două etapă a Fes
tivalului filmului la sate. Peste 
5600 de localități din mediul 
sătesc sint antrenat» in cadrul 
festivalului, cuprmzînd o rețea 
de 786 cinematografe pe bandă 
îngustă, 152 pe bandă normală 
și 132 caravane cinematogra
fice.

Filme artistice valoroase. in- 
structiv-educative rulează la toate 
unitățile cinematografice aflate 
in festival, precedate de jurnale 
de actualități și documentare cu 
caracter agr:col, zootehnic, po
micol și de popularizare a suc
ceselor obținute de gospodăriile 
agricole colective fruntașe.

Documentarele și jurnalele a- 
gricole sint explicate înainte de 
începerea proiecției de către 
tehnicianul agricol sau unul din 
cadrele didact'ce, iar după ter
minarea proiecției, țăranii dis
cută despre felul in care pot să 
oplice in practică cele văzute. 
Astfel, la cinematograful sătesc 
din Ferești, regiunea lași, învă
țătorul Alex. Trifan a explicat 
conținutul documentarului agri
col in fața a peste 100 specta
tori, care au vizionat în conti
nuare filmul. La Breaza, regiu
nea Ploești, inginerul zootehnist 
Mihai Berescu a vorbit despre 
îngrijirea animalelor pe timp 
de iarnă, după care a rulat fil
mul documentar „întreținerea 
vitelor pe timp de iarnă'. Pe 
marginea problemelor ridicate 
de acest film au luat cuvintul 
numeroși membri ai întovărăși
rii zootehnice. Astfel, întovără- 
șitul fruntaș Gh. Șerbănescu, a 
vorb't celor aproape 750 de 
spectatori, despre metodele a- 
vansate de muncă pe care le-au 
oplicat în urma vizionării filme
lor documentare și care au dus 
la obținerea unor însemnate 
realizări în producție. In comu
na Corod din regiunea Galați, 
documentarele .,Pe urmele lui 
1907' și „Vizita lui N. S. Hruș- 
ciov in America’’ au fost prece
date de expunerea „însemnăta
tea producției agricole pentru 

dezvoltarea economiei națio
nale', ce a avut loc in prezența 
a peste 120 de țărani muncitori. 
Popularizind invățămintul agro
zootehnic în rindul maselor de 
țărani muncitori, inginerul de la 
G.A.C. Pădureni, regiunea lași, 
a prezentat și exemplificat prin 
fapte concrete din munca G.A.C. 
din comună, documentarele „In- 
silozarea furajelor" și „Cine a 
ieșit mai bine la socoteală ". 
La majoritatea cinematografelor 
din comunele și satele regiunii 
lași, unde funcționează cercuri 
agrozootehnice, sint prezentate 
jurnale și documentare pe teme 
agricole, care susțin cu exemple 
concrete lecțiile expuse de teh
nicienii agronomi in fața țărani
lor muncitori înscriși la aceste 
cercuri.

In urma măsurilor organiza
torice și a pregătirilor susținute, 
privind intensa popularizare a 
filmelor din festival, peste 
2.811.700 de spectatori au vizio
nat filmele prezentate in prima 
etapă a festivalului. In regiunea 
Ploești, ca urmare a muncii de 
popularizare a acțiunilor festiva
lului, filmele prezentate au fost 
vizionate de un număr de 
73.663 spectatori. In satele re
giunii Galați festivalul a insu- 
mot un număr de 99,098 spec
tatori. iar în regiunea lași — 
peste 57.600 spectatori.

Festivalul filmului la sate - 
această importantă acțiune cul- 
tural-educativă — se desfășoară 
cu intensitate pe tot cuprinsul 
patriei noastre. Antrenind ma
sele de țărani munc'tori in pe
rioada de iarnă la folosirea rod
nică a timpului liber, festivalul 
contribuie din plin la îmbogăți
rea cunoștințelor agrozootehnice 
ale acestora, la rid:carea nive
lului lor ideologic și cultural, la 
o cit mai temeinică lămurire a 
politicii partidului în munca la 
sate, dovedind țăranilor munc'
tori că drumul belșugului și fe
ricirii este drumul transformării 
socialiste al agriculturii.

V. MIHU

Sintem in plină desfășurări: a fazei intercommale a Festivalului 
trienal de teatru ,./ L. Caragiale". Artiștii amatori din Mușetești, 
regiunea Pitești, se străduiesc să-și îmbogățească încontinuu 

măiestria interpretării.

Ion Gtielu Destelmca, meto
distul cu problemele de teatru 
de la Casa Regională de crea, 
tie Bacău are două pasiuni : 
munca de teren și... mașina de 
scris. ..Terenul" îi dă posibili
tatea să cunoască îndeaproape 
și să îndrume cu competență 
echipele de teatru, iar la mașina 
de scris s-a născut piesa „Fata 
tatii cea frumoasă" piesă care-i 
aparține și care se joacă incă 
cp succes. Acum, se zice că are 
în plan o altă piesă : „Băiatul 
tnamii cel urît".

L-am întrebat
— Cite echipe de teatru din 

regiunea Bacău participă la 
Festivalul bienal de teatru 
.1 L. Caragiale" ?

— 781 — îmi răspunse el 
prompt. Număr aproape dublu 
față de primul concurs.

— Cum stați cu pregătirile 
pentru faza intercomunală ?

— Se desfășoară sub lozinca : 
„Nici o unitate cultural-artiștica 
de la sate (cămine culturale, 
colțuri roșii, case de citit) fără 
formație de teatru în concurs". 
Fiecare echipă de teatru este 
obligată să se prezinte totodată 
și cu un colectiv de recitatori 
și cititori artistici, format din 
5-8 oameni care prezintă un re
cital de poezie sau proză. 
Aceste colective, experimentate 
pentru prima oară în regiunea 

KtM IMSCHiM
noastra cu prilejul pr.imului 
concurs, s-au dovedit a fi bine
venite și inițiativa s-a extins și 
In alte regiuni.

— Altă noutate ?
— După cum se știe, mamele 

sau bunicii își învață copiii încă 
din primii ani, felurite poezii și 
tare se mai mîndresc cu ei în 
ochii vecinilor sau ai rudelor 
cînd îi pun să le recite. E un 
lucru foarte bun, dar, din pa. 
cate, uneori, copiii sînt puși să 
învețe unele poezii fără valoare 
literară sau fără semnificație 
educativă De aceea, toate cele 
40 de formații de teatru de pă
puși care vor participa la 
concurs sînt obligate să prezin
te. pe lingă piesa respectivă și 
cîte un recital de poezii și po
vestiri oentru copii cu păpușa 
Păpușa mînuită cu talent, va 
vorbi cu copiii și-i va face și pe 
ei să i urmeze pilda, să învețe 
poezii frumoase, să le spună 
corect etc.

— Ce măsuri organizatorice 
ați luat pentru buna desfășu
rare a Festivalului?

— 1 S-a stabilit un reperto
riu cît mai bogat și cit mai le. 
gat de problemele actuale ale 
satului. 2. S-au instruit peste 
600 de... instructori ai echipe
lor de teatru. 3. Pentru ca echi
pele de teatru să nu ducă o ac
tivitate sporadică sau în sal. 

turi, s-a fixat pe perioada 15 
septembrie 1959—15 iunie 1960 
o așa numită „stagiune perma
nentă". Fiecare echipă intrată 
în concurs trebuie să prezinte 
în această perioadă cel puțin trei 
premiere ou piese contemporane, 
să dea circa zece spectacole cu 
cel puțin 1.000 de spectatori.

— In ce •stadiu vă aflați cu 
Festivalul ?

— In ajunul fazei intercoms 
nale. Deocamdată e pe isprăvite 
așa-zisa „subLază" comunală, 
de pregătire; A fost necesară 
aceasta, deoarece, în aceeași 
comună există mai multe echipe. 
Ele se întrec între ele și cea 
mai bună merge mai departe; 
Dar, se întîmplă adeseori oa 
juriul local să fie pus în grea 
cumpănă cărei echipe anume 
să.i acorde cinstea de a repre
zenta comuna în confruntarea 
cu altele. Așa s-a întîmplat, 
bunăoară, în comuna Fătăciuni, 
raionul Zeletin, unde ambele 
echipe din satele Șendrești

și Bădești au 
fost deopotrivă de 
bune, ambele cla- 
sîndu-se pe primul 
loc și... ambele vor 
merge mai departe!

— Dar... ceva 
lipsuri aveți?

— Pădure fără uscătură 
nu se poate. Așteptăm ca și 
dumneavoastră, gazetarii, să 
ni le aratați la vreme...

— tn prrvința a'sta vă făgă
duim tot sprijinul, ou toată. 
căldura, iar „AIbina“ cu toată... 
înțepătura.

— Bine ar fi ca „Albina" 
să-i înțepe și pe cel care mai 
tărăgănează încă înființarea 
unei Case raionale de cultură a 
raionului Bacău După cum se 
știe, raionul Bacău e cel mai 
mare raion din regiune și e... 
singurul care nu are casă ra
ională de cultură. De aceea nu 
e de mirare că munca cultural, 
artistică în acest raion cam 
șchioapătă. Oricită bunăvoință 
ar avea inspectorii de ia secția 
de învățâmînț și cultură. nu 
poț face față sarcinilor. Loc 
pentru desfășurarea activității 
casei raionale de cultură este 
suficient ch’iar aici, în clădirea 
casei regionale de creație, dar;.; 
nu este suficient interes din 
partea celor care ar trebui să 
se ocupe de asta.

PETRE POPA

Obișnuiesc să urmăresc qra- 
ficele- Dintr-un asemenea gra
fic, al secției regionale de în- 
vățamint și cultură al regiunii 
Ploești, am aflat că în două 
comune din raionul Cricov vor 
avea loc, duminică, 7 februarie 
1960 fazele intercomunale de
concurs în cadrul Festivalului 
bienail de teatru „I L- Cara- 
giale’ Zis și făcut. Mi-am luat 
stiloul și carnetul și am alergat 
intr-acolo
x Dar., la Albești-Paleoloqu ca 
și Ia Cioceni (astea sînt cele 
două centre de concurs), e li
niște Deplină liniște !

Dar concursul ? La căminele 
culturale nici vorbuliță de așa 
ceva. In Cioceni nu se pre
zentase nimeni. In Albești, nu

Echipa de teatru a căminului cultural din comuna 
Galații Bistriței, raionul Bistrița, s-a prezentat ne
pregătită la faza intercomunală a Festivalului de 
teatru. O parte din artiști și-au citit rolurile pe 
scenă.

— Cum, Ionele, zici că mă iubești ?
— Păi... așa scrie aici I...

Unii care an uitat de concurs...
mai o echipă de teatru, cea din 
Dîrvari. Veniseră oamenii pen
tru concursul de teatru și a- 
cum.. dansau. Jucau de mama 
focului

— De ce dansați ?
— De frig.
— ? I ? Sînteți doar echipă 

de teatru...
— Ne am reprofilait, — au 

răspuns toți în cor și-au dat-o 
înainte cu jocul Veniseră de 
la 7 dimineața. S-au dus Ia

(Desen de I. PALL) 

cămin. Acolo frig. Ca afară. 
Și-au așteptat 1 Au așteptat 
mult și bine. Că pe ei nu i-a 
așteptat nimeni.

Dincolo. Ia vreo 6 km. adi
că la Cioceni, unde am aler- 
qat în căutarea subiectului 
pentru care venisem, am înre
gistrat altceva. Un joc pasio
nant de tintar. Tovarășul se
cretar al sfatului popular, Bu- 
deanu (care ținea de altfel lo
cul și secretarului sfatului 
popular din Albești. și care 
răspunde de munca culturală) 
se străduia să așeze cît mai 
bine boabele de fasole.

— Aveți concurs aici ?
— Avem
— Cînd ? Era anunțat pen

tru ora nouă I
— N-a venit nimeni. .
•— Si vor veni ?
— Nu cred... Și boabele 

de fasole erau așezate cu 
grijă pe careul țintarului- 
Aicr nu mai aștepta, în- 
tr-adevăr, nici o echipă. Era 
„un succes" Nu mai îngheța 
nimeni Tovarășul secretar ,.a. 
ștepta' să vină echipa din Al
bești (am uitat să vă amintesc 
o inovație: echipa din Albești, 
unde era centrul de concurs, 
trebuia să se deplaseze la 
Cioceni pentru a concura I). 

Și aceasta n-a venit. vNici cele
lalte echipe de teatru. Dar nu 
era prezentă nici măcar echi
pa de teatru locală I

Am profitat de prezența to
varășului secretar pentru a-i 
aminti că directoarea căminu
lui cultural din Albești, direc
toare cu normă întreagă Ma
ria Chiscan, fusese „învoită" 
de vreo două zile să plece din 
comună, deși se știa că aici 
va fi centrul de concurs, pri
ma fază și cea mai importantă, 
a Festivalului de teatru „I. L. 
Caraqiale" învoirea a primi
t-o [ocmai de la tovarășul se
cretar al sfatului popular. Bu- 
deanti.

Și a plecat. Simplu. Proble
ma concursului puteau s-o re
zolve și alții. Care alții ? Asta 
nu mai știa nimeni. Și într-a- 
devăr a fo6t rezolvată- Con
cursul nu a avut loc.

Am cercetat din nou grafi- 
cul In ziua respectivă exista 
fază de concurs și Ia Breaza, 
raionul Cîmpina. M-am îndrep
tat intr-acolo- Ei, da. la Breaza 
am qăsit un lucru frumos. Pe 
scena căminului cultural, pavoa
zată. s-au perindat 5 echipe de 
teatru. Au venit cei din Cor
nu de Jos cu piesele „Fata tatii 
cea frumoasă' și „Cei din 

urmă", cei din Ocina cu „pie- 
sa „îndoiala", cei din Cornu dd 
Sus cu „Bărbatul fără opinci' 
și din Capu Cîmpului cu „In-> 
ir-o seară de toamnă". Un re
pertoriu frumos, bine ales. Ju
riul și.a notat cu atenție cali
tatea spectacolelor și a avut 
grijă ca. în pauze, să stea de 
vorbă cu interprets, povățuim 
du-i arătîndu-le qreșelile ca și 
realizările. Intr-adevăr fază de 
concurs organiz,ată. De ce or- 
qanizată? Pentru că aici, orga
nele locale, care știau de con
curs tot din aceiași timp cu 
cele din Albești și Cioceni, 
s au preqătit temeinic, au asi
gurat participarea, au creat o 
atmosferă de adevărată între
cere.

După aceste cîteva instanta
nee sfîrșitul se adresează scris, 
neqru pe alb. Secției de învăță- 
mînt și cultură a Sfatului popu
lar raional Cricov și casei ra
ionale de cultură : Tovarăși a- 
cordați mai multă qrijă Festi
valului de teatru „I. L. Cara- 
giale". Pentru organizarea unei 
faze de concurs nu vă mulțu
miți cu trimiterea, în ziua con
cursului a unui om care nu 
poate face altceva decît să a- 
siste. să fie un... spectator. 
Activiștii culturali de la sate 
așteaptă să-i sprijiniți. Altfel 
se întîmplă ca Ia Albești și 
Cioceni Adică nimic 1

VIOREL POPA ȘERBAN



23 aprilie 1956. In comuna 
Puiești, din Rm. Sărat, era 
mare sfat- Scopul ? Ușor de 
aflat! Pentru asta era destul 
să te apropii de linul dingrti. 
purile de oameni ce se în
dreptau către locul adunării.

— Ce zici, nea Ionică, se 
aude un glas- — Nu te-nscrn 
și dumneata ?

— Nu- Costache I Pînă a- 
cum nu m-a sccotit nimeni 
ce și cum muncesc.

— Da ’ nicj caru ’ nu ți-a 
scîrțîit sub greutatea bucate
lor.

Discuții din astea se pu
teau auzi la tot pasul- Căci 
dacă primăvara aceea adu
sese înnoiri în viata satului, 
puțini au înțeles de la în
ceput îndemnul vieții noi. De 
aceea, în întovărășirea agri
colă ce s-a înființat atunci, 
nu s au înscris decit 67 de 
familii cu 86 ha. Pe tăcute, 
fără vreo înțelegere anume, a 
pornit întrecerea. De o parte 
era satul (mar mult de 200 
de individuali), iar de par
tea cealaltă stăteau cei 67 de 
întovărășiți. Primul an le-a 
adus întovărâșiților primele 
succese. 1600 kg- grîu la 
hectar, 1.620 kg. orz, aproa
pe 2000 kg. porumb, 1100 kg. 
floarea soarelui. 1200 kg. 
tutun la hectar. Recoltele in
dividualilor au fost mai mici 
cu 600 kg- grîu, cu 500 kg.

porumb și cu 2 300 kg. 
iloarea soarelui, la hectar. A 
fost prima biruință.

★
Sfîrșit de an 1958. Dm 

nou e adunare la Puiești. De 
data as'a, membrii întovără
șirii „Gh. Doja“ s-au adunat 
în sala mare a căminu’ui 
cultural să discute planul de 
muncă pe 1959. Privirile tu
turor sîr.t îndreptase către 
Năstase Capbun, președin
tele.

— Am obținut realizări de 
seamă, spmlea el.—Recoltele 
noastre au depășit cu mult 
pe ale individualilor. Tocmai 
de asta, aproape toți ni s-au 
alăturat. întovărășirea noas
tră este acum mare și pu
ternică. De la 67 familii am 
ajuns la 304 și de la 86 la 
peste 1500 hectare- Dar am 
putea să fim și mai puter
nici. Uite, eu aș face o pro
punere. Să organizăm mun
ca în comun.

Discuțiile au pornit aprin
se-

— Să muncesc eu pămîn- 
tul altora și să nu iau nimic 
de pe el ? — spusese unul 
din cei de față.

— Vezi că n-ai priceput, 
nea Vasilc, răspunsese atunci 
președintele. — Munca în 
comun înseamnă să muncim 
toți împreună tarlalele înto-

vărășirii. Bunăoară, d-ta. să 
zicem, ai un hectar de grîu. 
Semeni, plivești, îngrași pă- 
mîntul, la seceriș lucrezi atî- 
tea zile cite trebuiesc pentru 
un hectar sau poate chiar 
mai puțin. Bucatele tot de 
Pe un hectar le ici.

— Atunci care-i diferența ?
— Diferența-i, că muncim 

împreună și nu mai ținem 
seama ca-i lotul dumitale sau 
a! meu. Ieșim la lucru toți 
oda.ă la timpul potrivit și 
lucrăm după știință. Pe ur- 

produc-mă... diferența-i la 
tie.

Au discutat atunci 
pe îndelete. Și-au 
toții parerea. Au mai 
cîțiva care 
propunerea 
muncilor în comun. Majori
tatea însă au fost de acord 
cu ea- Pentru fondul de bază 
au hotărît ca la fiecare hec
tar semănat cu grîu să dea 
cîte 50 kg. boabe.

★
A trecut mai bine de un 

an de cînd s-au luat aceste 
hotărîri- Astăzi întovărășirea 
are un fond de bază de 
aproape 58 000 lei. Munca în 
comun s-a dovedit deosebit 
de avantajoasă. De pe cele 
300 hectare cu grîu care au 
fost lucrate în comun s-au re
coltat cîte 1-550 kg- la hec-

mult și 
spus cu 

fost 
n-au sprijinit 

cu efectuarea

|!ȘW.T -- J.

La grădină, primăvara sosește mai curînd. In răsadnița gospodăriei colective din Dobreni 
legumicultorii au fi început treaba. Se face răritul răsadurilor de salată.

tar. Pe celelalte numai 1330. 
Recolte bur.e au obținut în- 
tovărășiții și la celelalte cul
turi : 2.200 kg. porumb boa
be, 17-108 kg- sfeclă la hec
tar și altele- Dar din munca 
lor întovărășitii au obținut nu 
numai produse ci și bani. In 
total peste 622 000 lei. O 
sumă intr-adevăr însemnată 
care a rezultat din contrac
tarea a 104 tone grîu. 109 
tone porumb, 39 tone floarea 
soarelui, 940 tone sfeclă și 
alte produse.

Despre toate acestea cît și 
despre planurile pe 1960 s-a 
vorbit în adunarea pe care 
întovărășiții au ținut-o de 
curînd. Tot acolo au hotărît 
ca jn anul 1960 să execute 
toate lucrările în comun și 
aplicînd măsurile agroteh
nice recomandate de știință 
și-au propus să obțină pro
ducții de peste 
grîu,
1.200 kg. floarea soarelui și 
18 000 kg- sfeclă de zahăr la 
hectar. De asemenea întovă
rășitii au hotărît să contrac
teze 
grîu. 
tone 
tone 
tutun. De bună seamă că ve
niturile lor bănești vor fi 
aproape duble fată de anul 
trecut.

Prin aceleași mijloace ca 
și în 1959, fondul de bază 
va crește în 1960 la 83-000 
lei, adică 50 de lei la ha.

Experiența anului trecut a 
arătat țăranilor muncitori 
întovărășiți din Puiești, a- 
vantajele muncii în comun. 
Insă vizitînd gospodăriile 
colective din împrejurimi, 
s-au convins că ar putea ob
ține venituri și mai mari 
dacă și-ar uni nu numai 
pămînluriie, dar și atelajele 
și puterea lor de muncă în- 
tr-o gospodărie colectivă. La 
această convingere a contri
buit foarte mult exemplul 
gospodăriei colective din 
Ciorăști ai căror membri au 
primit în acest an produse Și 
bani în valoare de 46 lei la 
fiecare zi-muncă. De aseme
nea realizările gospodăriilor 
colective din Ziduri, Vîlcele 
și altele au fost deosebit de 
convingătoare.

Matei Ene, care a vizitat 
în vara trecută Uniunea So
vietică, le-a povestit despre 
realizările și bunăstarea col
hoznicilor sovietici- De aceea, 
pînă acum peste 50 de în
tovărășiți au făcut cereri 
pentru a se uni în gospodă
ria colectivă. Zi de zi exem
plul acestora este urmat de 
tot mai multi țărani munci
tori din Puiești. Este începu
tul unei noi biruințe.

1 -400 kg-
2.200 kg. porumb.

cu statul 162 tone de 
174 tone porumb, 90 

floarea soarelui, 1.620
de sfeclă și 43 tone

Ing. M. BOGDAN

Fiecare gospodărie își creează un 
renume al ei sub care ajunge și cu
noscută, de altfel.

Colectiva din Dobreni a fost premi
ată de două ori (prima oară cu pre
miul I pe întreaga regiune București), 
pentru cel mai mare venit realizat la 
suta de hectare (în 1957, 271.000 lei, 
anul trecut 300.000 lei, anul acesta se 
prevede peste 300.000 și aceasta mo
dest privind lucrurile).

★
Ce credeți c-ait făcut cu banii luați 

de la premiu ? I-au ținut la ciorap ? 
Nici vorbă. Au trimis delegat cu ți- 
dulă să cum-jere animale de rasă. In 
satul Dobreni găsiți cel mai frumos 
tot de vaci brune din împrejurimi. 
Cu cîtă răbdare și migală și l-au alcă
tuit I (N-au avut decît 6 la început). 
Să-i vedeți cum separă vițeii nou năs- 
cuți și cum îi hrănesc. Sînt fondul lor 
de aur. De curînd colectiviștii au 
dezbătut și hotărît planul de produc
ție pe anul 1960. Iși vor mări în acest 
an numărul de vaci cu încă 35 (25 
cumpărate șf 10 din prăsilă proprie). 
Producția de lapte pe cap de vacă a- 
nul trecut a atins 2.600 litri. Sînt u- 
nele care dau 25 litri pe zi. 
tirana sectorului zootehnic au încasat 
anul trecut 160.000 Ici. Grăjdarul Pop 
Iosif afirmă sus și tare că dacă le-ar 
fi dat siloz pe săturate (din păcate 
gospodăria n-a înmagazinat în 1959 
dccît 15 vagoane), ar fi obținut de 
la vacile pe care le are în grijă pro
ducții nemaiîntîlnite. Va avea posibi
litatea să facă asta în 1960. Se 
cultiva ou porumb siloz o suprafață 
4 orj mai mare.

simt atît de apropiat și atît de palpa
bil de parcă l-ar avea de pe acum sub 
degete). Cînd ai pornit-o bine nu-i 
greu să ajungi tinde țintești. întrebați 
asta pe orice călător, hrănit și îmbră
cat bine, pregătit deci să înfrunte in
temperiile. Anul trecut a fost secetă. 
Ei și ce-i dacă I Au scos 3.000 kg. po
rumb la hectar, 1.860 floarea soarelui 
și 37.003 sfeclă de zahăr. Sfeclă au 
pus pentru prima oară și unii spuneau 
că-i îndrăzneț s-o facă, dar poți să fii 
oricît de îndrăzneț dacă te bizui pe 
știință. La grlu l-a ajustat nițel uscă
ciunea, dar șl așa individualilor le-a 
fost dat să vadă odată mai mult su
perioritatea colectivei. Colectiviștii au 
lotul lor semincer (să mu mai dea bani

1IDH A\3C!n\ I
ÎNTRUN

De pe
olt 
de

să

Planul de producție ne îngăduiePlanul de producție ne îngăduie să 
privim viitorul apropiat (cei de aici îl

va 
de

pa semințe) au dat îngrășăminte 
i-a trebuit plantei, au făcut lucrări 
calitate și la timp.

■A-
— Ce aveți de gînd să faceți ca

vă măriți și mai mult avutul ? — îl 
întreb pe tovarășul Cristescu Eugen, 
președintele.

— Despre animale am vorbit — spu
ne. — Contractările cu statul ne-au 
adus arsul trecut peste 60 la sută din 
venituri. Anul acesta vom mări can
titățile contractate cu 10 tone la ce
reale, cu două tone la legume și alte 
două la lapte.

— Și alte surse ?
— Plusul de efectiv dc vaci va în

semna încă 80.000 lei. Grădina de le
gume va crește cu încă 4 hectare, iar 
venitul, ca urmare, cu încă 60.000 Ici. 
Și spuneam că sînt, uneori, resurse și 
la o întindere de braț. Aici la o în
tindere de braț (într-un fel vorbind), 
este Sabacul, apă curgătoare cu debi- 
tid destul de statornic, iar gospodăria 
e înzestrată cu două motopompe. Vom 
iriga 10 ha. cu sfeclă de zahăr. Pro
ducția scontată 50.000 kg la hectar. 
Spor de venit încă 200.000 lei. Se vor 
iriga și 8 ha. cu porumb. Cîștig supli
mentar 100.000 lei. Acum n-aveți dccît 
să le aduna'i.

— Anul trecut — continuă tovarășul 
Cristescu — s-au consumat în total 
31.500 zile-muncă. La orezărie și trans
porturi s-a tăcut risipă. Acmn am re
partizat pe fiecare sector numărul de 
zile-muncă necesare. (Nu 
așa). Și cu toate 
va lărgi prin noile 
I960, nu vom trece 
muncă. Cheltuielile
scădea cu 10.000 lei, prin reducerea 
costului la reparațiile 
cru 
mai 
Sînt
nu se uite că-n tot acest timp gospo
dăria va crește (numai pe ianuarie 
s-au strîns încă 10 cereri noi) și tot 
acest mare organism va trăi sub 
nul chibzuielii.

Nota aceasta domină planul de 
ducție al gospodăriei colective 
Dobreni pe anul în curs.

se făcuse 
că gospodăria se 
familii înscrise în 
peste 28.000 zilc- 
de producție vor

curente (lu
pe deplin posibil) și vor fi 

și cele administrative, 
cifre minimale. Să

mici 
desigur

seni-

pro- 
din

V. TOSO

3 000 kg. porumb boabe la hectar, producție medie 
E rezultatul aplicării unei agrotehnici superioare 

de soi.
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ÎN POIANA A
In Poiana Mare, poarta cea mai dragă și 

este a gospodăriei colective. Cînd îi calcă ] 
aduc aminte de însemnate momente în vi 
făcut pasul hotărâtor punîndu-și cererile pe 
lui, aipoi discutarea și aprobarea acestor c 
generală, a>poi zilele cînd și-au adus în c< 
văzute în statut, cînd au înțeles cu adevăr; 
lor „al nostru' și „sîntem mulți și puternici

Astăzi, comuna Poiana Mare este colectivi 
Peste 3100 familii stăpînesc laolaltă aproape 
ren agricol. In zece ani gospodăria a cresci 
ori. Venitul a ajuns la aproape 5 mi1 e 
fondul do bază la 3-500 000 lei.

Dacă cineva l-ar fi întrebat, cu ani în un 
Boagiu, sau pe oricare alt individual din Poi 
peste cinci ani, l-ar fi privit cu mirare, ridi 
semn de neștiință. Aceiași oameni și încă r. 
stare astăzi să-ți facă calcule economice, 
„plan dc perspectivă'1. Cum va fi gospodări 
despre „indici de plan", la principalele ram 
cum pot rodi nisipurile, cîte animale se pot 
85 de mii lei economisiți prin muncă volun 
ții, că se poate merge pe linia gospodăririi ■ 
fără împrumut. „Statul ne-a ajutat. Acum e 
gospodărim prin forțe proprii, fără împrumi

Gospodăria „Viața Nouă" nu duce lipsă de 
Dimpotrivă. Față de suprafața de teren s-ar 
de muncă prisosesc. „Asta-i treabă de organiz 
podărire* spun colectiviștii. Nisipurile pot fi 
ve. „De ce n-am planta vii și livezi de pom 
nisipoase î“ Si în planul de perspectivă s-ai 
plantații de viu și 25 hectare cu cireși, prun 

Planul este rod al contribuției oamenilor, a 
care vor munci pentru îndeplinirea și depăț 
tiviștii și-au dat seama că pot fi extinse 
fețe de culturi în dauna altora, în fu<- de 
condițiile locale și de interesele gent.^ie ale 
cii. S-a stabilit, bunăoară, că este necesar să 
prafața cultivată cu plante furajere la 956 he 
eraiu doar 250 hectare) pe seama culturilor de 
boabe și alte culturi. Plantele tehnice vor ocu 
din care 300 hectare sfeclă de zahăr, 200 hect 
relui, 100 hectare bumbac și 75 hectare tutu 
vor fi cultivate cu plante medicinale. In gene 
bil va crește cu peste 700 hectare- Se va înfă« 
ca nisipurile să se transforme în grădini, băl 
viațA, să devină ferme de animale și păsări.

★

Cum va arăta sectorul zootehnic în anul 1£ 
capete din care 400 vaci cu lapte, 6000 de oi, 4C 
porci la îngrășat. In ce privește păsările ele 
8.000 bucăți. Aceasta înseamnă că în anul 1964 
produce aproape un milion de ouă, 21.000 kg. d 
un milion de litri lapte de vacă și oaie, pes! 
carne de porc și cîteva mii de purcei. Singur s- 
nic va aduce aproape atîtea milioane de lei cît 
gospodăriei realizat anul trecut.

Important este faptul că rezerve pentru d-ezi 
lului se găsesc chiar ;n comună și anume: la i 
1959, în Poiana Mare existau peste 8500 capei 
care cu lînă fină 1362 capete, peste 1200 vaci 
733 vaci cu lapte și 3724 capete porcine. Ele sîr 
personală a colectiviștilor. Dar colectiviștii știu 
că numai dezvoltînd creșterea animalelor pro 
tească, vor izbuti să-și sporească veniturile. Ei 
verificat pînă acum, din care au tras învățămin 
o bună parte dan animalele propuse în plan vo 
chiar de la membrii gospodăriei. Este și aceasta 
profundă dragoste și încredere în viitorul lumi 
asigură colectiviștilor gospodăria tor colectivă.

CL. MU
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Vacile de rasă brună sini mindria gospodăriei agricole colective ,,llie Pin- 
tilie" din comuna Dobreni, regiunea București. Venitul obținut de pe urma 

fermei de vaci răsplătește din plin strădaniile colectiviștilor.
Dobreni I 
seminței

grea trudă. Ulițele nu apucaseră să 
îmbrace straiul de noroi al toamnei și 
se răsfățau, încă văratice, sub razele 
soarelui palid. Silistrenii ieșeau la 
poartă și căutau cu orice pr;lej să- 
mință de vorbă.

— De-acu, sîntem cu toții la fel își 
spuneau. Colectiviști I

Și se felicitau reciproc pentru colec
tivizarea intregei comune.

In alte împrejurări, trecerea prin co-« 
mună a unor oameni străini, ar fi is
cat multe nedumeriri și noi prilejuri 
de vorbă pentru cumetre. Acum însă, 
nici o fereastră nu se deschise cînd 
Ion Moraru, tinărul absolvent al facul
tății de agronomie, mergea agale prin 
mijlocul uliței, ținîndu-și nevasta de 
braț.

Președ'ntele de atunci, Sandu Ne- 
graru, îl privi cu neîncredere, cercetă 
îndelung repartizarea inginerului, di
ploma, îl cintări din ochi, apoi după 
o pauză :

— Dumneata văd că ești muscelean. 
Noi am avut pe acest post pe altci
neva. Unul de-ai noștri...

Moraru s:mți cum i se urcă tot sîn- 
gele în cap. Unde au rămas urările 
de bun venit, imaginate în cele mai 
mici amănunte, în drum spre gospo
dărie ? Mînios, vru să-l înfrunte pe 
președinte, dar înghiți cuvintele și 
rosti numai pentru sine : „Om vedea, 
tovarășe președinte, al cui sînt 1“

Se apucă de treabă. Cutreieră pă- 
mînturile gospodăriei, cercetă scriptele 
să vodă producția medie la hectar, 
fondul de bază al gospodăriei, venitu
rile colectiviștilor și constată cu o oa
recare amărăciune: „N-am n’merit 
într-o gospodărie tocmai fruntașă".

— Trebuie să cărăm gunoiul pe cîmp 
și să facem arături adinei, a propus 
el conducerii gospodăriei.

Știau silistrenii cite ceva despre im
portanța arăturii adinei de toamnă, 
dar de încercat nu încercaseră pînă 
otunci.

— Las’ că facem cum am apucat — 
ziceau unii. — Punem sămința în ară
tura proaspătă, de primăvară. O fi ea 
știința bună, dar dacă la noi nu se 
potrivește ?

Celelalte propuneri ale lui n-au avut 
nici ele o soartă mai bună. Explica 
oamenilor că ar putea avea un venit 
mai bun dacă ar cultiva și plante teh
nice, dacă ar dezvolta sectorul zooteh
nic. Oamenii se scuturau însă de vor
bele lui ca de pleavă.
- li stră!n, dă-i pace, zicea cîte 

unul, pufăind din pipă, seara, la o 
tacla cu vecinii.

— D-apoi I Azi aci, mîine-n Focșani! 
Nu-î pasă lui dacă iese bine sau nu. 
Vrea să facă 'speriențe, d-apoi noi nu 
ni-s iepuri...

Lui Ion Moraru nu-i veni greu să ci
tească pe fețele oamenilor neîncrede
rea. Vedea bine cu cîtă fereală îi vor. 
beau, cum il cercetau cu privirea. 
„Cum să-i conving?" — se întreba el în- 
tr-una. Cit de simple i se păreau toa
te pe băncile facultății. Credea pe a- 
timci că e de ajuns să știe cum să 
muncească și să vrea să muncească 
și toate vor merge ca pe roate. Ca să 
răpună neîncrederea cu care era în
conjurat ar fi trebu't să poată pune 
în aplicare tot ce a învățat la făcui- 

Consiliu! de conducere al G.A.C. din Dobreni la lucru. Se discută planul de producție pe anul în curs.

silistrenii nu voiau să știe de metode
le științifice de cultivare a pămîntu- 
lui ? Putea să răsfoiască manualele 
mult și bine răspuns la aceste între
bări nu găsea in ele.

— Tu, Rubinca. ție nu ți-e greu? In 
tine au încredere? — își întreba 
soția.

Rubincăi îi venea într-adevăr 
ușor. Copiii învățau cîntece, poezii și 
părinții au îndrăgit-o pe educatoarea 
atît de tînără și drăguță.

— Poate ai încerca, Ioane, să te 
duci la organizația de bază, îl sfătui 
nevastă-sa.

Sa dus.
— Tovarășe inginer, se vede cît colo 

că dumneata cunoști puțin viața, i s-a 
spus. Țăranul nostru așa-î. El face 
totul pe-ncercate. El nu face un pas 
dacă nu e convins pr!n fapte că e cu 
folos, lată, el a urmat îndemnul par
tidului și toată comuna noastră e as
tăzi colectivizată. De ce crezi că am 
ajuns la un asemenea rezultat ? Pen
tru că și cei mai șovăielnici s-au pu
tut convinge prin fapte că numai co
lectiva ii poate scăpa de sărăcie.

— Da' cum, a munci după știință, 
oare nu tot partidul ne îndeamnă ? 
— sări cu vorba, enervat, Moraru.

— Ba da. Dar 
răgaz oamenilor 
cercate...

— Bun I Fie și
Comuniștii au 

dunarea generală de utilitatea 
lot de experiență.

— Pe această bucată de pămînt fă 
cum crezi de cuviință, i s-a spus citeva 
săptămîni după ce a sosit în gospodă
rie.

S-a cărot aici gunoiul necesar, au 
apucat să facă și arături adinei pînă 
a nu da înghețul. Primăvara s a se
mănat nu numai porumb ci și sfeclă 
de zahăr și floarea soarelui, coreandru 
și ricin. Inginerul Moraru nu mai cu

și aici trebuie să dai 
sâ se convingă. Pe-n.

pe-ncercate.
reușit să convmgă a- 

unui

N-or fi visat bătrînii mei, sărmanii, 
Care-au trăit și au murit săraci 
Că eu, feciorul lui Ion și-al Leanii. 
Voi fi stăpîn pe nouăzeci de vaci.

Pe la băgați viața-mi fu căznită
Că le-am slujit și vreme grea, și multă 
Și ei rîdeau și îmi spuneau că-s vită 
Că vitele de mine doar ascultă.

Cînd cîntnl răzvrătirii mele drepte 
Eu mi-1 doineam prin ierbile uscate 
Aceste dobitoace înțelepte
Mi-1 ascultau cu frunțile plecate.

N-or fi visat bătrînii mei, sărmanii, 
Care-au trudit cu brațele robite 
Că eu, feciorul lui Ion și-al Leanii. 
Voi fi, de seamă, crescător de vite.

Dar cînd sub aur îngroparăm hatul 
Și sărăciei i-am făcut colaci 
Propus au președintele și satul 
Să fiu întîiu-ngrijitor de vaci.

in
pla

că or 
nouă

înfri-

noștea astîmpăr. Febra și emoția în 
preajma examenelor era o nimica 
toată pe lingă ceea ce simțea acum. 
Dacă ar fi putut, ar fi îmbrăcat 
haine călduroase fiecare f’ricel 
pînd și dacă ar ft fost util poote 
fi dus pe cîmp și plapuma cea 
la care ținea Rubinca otit.

Dar nu numai el urmărea cu 
gurare lotul experimental. II urmăreau 
și colectiviștii.

— Văzut-ai ? — își dădeau cîte unii 
cu cotul. — Cresc frumușel bucatele pe 
ogoarele „lui".

Trecu primăvara cu b:ne, sosi și 
toamna, prima toamnă de numără
toare a bobocilor în „cariera" de in
giner agronom a lui Moraru. „Oare, 
tot de străin mă ținî“ — se gindea el 
într-una. Ce-i drept, acum cînd se a- 
propia de 
de el, ba 
fel și chip 
gricole. In 
dură, mai 
bună zi primi un răspuns și 
întrebare. Sediul gospodăriei 
plin de colectiviști veniți cu fel de 
fel de treburi. Doi dintre ei, care nu 
l-au zărit pe Moraru cînd a intrat, po

oameni nu se mai fereau 
mai mult, îl descoseau în 
despre rosturile 
priviri citea mai 
multă simpatie.

științe: a- 
multă căl- 
Și într-o 
la această 

era

Și înă!(arăm grajduri luminate 
Cum eu rîvneam alt’dată o odaie...
Și cit de dragi mi-s vacile băljate 
Cînd stau culcate, rumegînd pe paie.

In piept îmi bate inima — păstrugă 
Cînd iureș năvălesc peste stanogi 
Și se reped la ugere să sugă 
Vițeii mei bălțați și pintenogi.

I 
i

Da, eu, feciorul lui Ion și-al Leanii 
Care-au trăit și au murit săraci, 
Sînt mîndru azi că m-au ales țăranii 
In colectivă-ngTijitor de vaci.

Și nu mai dorm ca sluga într-un cort 
Din paie moi le-aștern la vaci saltele 
Și-oriunde merg, cu fruntea sus

mă port 
C-averea mea e-a colectivei mele.

FL. SAIOC

pămînt al gospodăriei a fost 
cu multă chibzuință pentru 

culturi. 690 hectare grîu, 570 
porumb, 220 hectare floarea 

zahăr.

vesteau ceva despre „inginerul nostru". 
Nu „ăla", nu „inginerul’’, nu „agro
nomul” ci „ingmerul nostru’’.

Ce s-a întîmplat ? Nimic deosebit. 
Pămintul arat și îngrășat de cu toamnă 
a rodit mai bine. Ș-apoi, și inginerul 
a rezistat la proba „pe-ncercate". Nu 
s-a speriat de greutăți, nu s-o descu
rajat, nu a dat bir cu fugiții. Și silis
trenii știu să prețuiască asemenea ca
lități.

Cînd veni în fața adunării generale 
cu propunerile respinse în 1957, nu nu
mai că nu se împotrivi nimen:, dar au 
fost primite cu entuziasm.

In toamna anului 1958 s-a îngrășat 
și s-a arat adine întreaga suprafață 
destinată însămînțărilor de primăvară, 
întregul 
împărțit 
diferte 
hectare 
soarelui, 50 hectare sfeclă de 
70 hectare orz, 20 hectare coreandru 
și altele. Vremea a fost secetoasă, 
floarea soarelui a fost atacată masiv 
de rățușcă, la tot pasul s-a simțit ne
voia de apă - o suferință de mai de 
mult a silistrenilor. Totuși, datorită res
pectării regulilor agrotehn'ce, recolta 
a fost bună. Nu o recoltă record, dar 
pentru condițiile locale, satisfăcătoare. 
Barometrul treburilor din gospodărie 
— adică fondul de bază — arată acum 
timp prielnic. De la nici un milion în 
1957, s a rdicat la aproape două mi
lioane în decembrie 1959.

Alde Bănică Leu sau Constantin Bă- 
dilă, avînd peste 800 zile-muncă îm
preună cu familiile lor, au adus acasă 
numai bani aproape 5.000 lei și au 
încărcat hambarele cu produse (că 
s-au primit pentru fiecare zi-muncă și 
cîte 7 kg. porumb boabe, 2,700 kg. 
grîu, 1.200 kg. floarea soarelui, 0,700 
kg. orz, zahăr, brînză și altele).

Credința în știință a silistrenilor a 
crescut odată cu rezultatele bune în 
muncă. Mult a făcut pentru aceasta și 
recolta obținută pe lotul experimental 
de 3 hectare, la care tovarășul Mo
raru nu a renunțat. In fața a 9.200 kg. 
porumb cit s-a obținut la hectar pe 
iotul experimental, ce obiecții ar mai 
putea exista ? Acum, la cursurile agro
zootehnice vine deseori vorba despre 
ce și cum s-a lucrot pe acest lot și 
cum s-ar putea obține pe întregul pă- 
mînt al gospodăriei asemenea produc
ții.

— Știința să trăiască — spun acum 
silistrenii. — Președintele nostru ne-o 
învăța el la cercurile agrozootehnice 
cum e mai bine, după ști'nță, să lu
crăm. N-om rămîne în pagubă dacă 
l-om asculta...

„Președintele nostru"? Care? Sandu 
Negraru, care l-a primit atît de rece 
pe inginerul Moraru ?

Inginera zootehniciană Antonina Ser
binov, pe care am întrebat-o, deși de 
puțină vreme se află în gospodărie, se 
dovedi a cunoaște bine situația.

— Nu tovarășe. Sandu Negraru nu 
mai e președinte. Colectiviștii 
ales pe Moraru, el e președinte acum 
și... lector la cercul agrotehnic. Avem 
planuri mari și cu un om ca el, cu si
guranță le vom duce la capăt. Ați 
văzut că la Plenara C C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie s-a arătat importanța 
porumbului siloz in hrana vitelor? Â- 
poi noi, încă ina'nte am insilozat 
vreo 80 vagoane de porumb cu 
știuleți în faza lapte-ceară, contînd 
cam pe un vagon pe cap de vită. 
Deci sectorul nostru zootehnic va de
veni mai rentabil. Colectiviștii noștri 
sînt convinși că pot obține mult mai 
mult de pe ogoarele noastre. Ș-apoi, 
avem în perspectivă să rezolvăm una 
din problemele noastre arzătoare — 
apa. Vom ir:ga probabil 180 hectare 
pămînt arabil. Vino numai dumneata 
peste cîțiva ani și o să vezi...

E. MARTON
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laid cum va arăta un astronaut în timpul zborului In Cosmos. 
Acest costum a lost creat de oamenii de știință sovietici’

Actuaiită(i 
științifice și tehnice

Pasări și animale folositoare agriculturii

Electricitate „solară"
Oamenii de știință au fost a- 

trași de multă vreme de proble
ma transformării directe a ener
giei razelor solare în energie e. 
lectrică. Fizicienii sovietici au 
reușit șă creeze puternice fo- 
toelemente denumite „baterii 
solare". în care drept semicon
ductor este folosit cristalul u- 
nui element foarte răspîndit în 
natură — siliciul. In timpul 
primei demonstrații, o baterie 
de mărimea unui pachet de ți
gări luminată de razele soa
relui. a pus în mișcare un 
ventilator de masă. Apoi cer
cetările au continuat. Oamenii 
de stiintă sovietici. în urma 
experiențelor făcute, au reușit 
să creeze diferite generatoare 
ale ..bateriilor solare" Unul 
din acestea este o ramă mobi
lă Pe care s'nt montate zeci 
de discuri cu elemente sensi-
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J care are o de ,,
' 6.671 km 3

j ...pe fundul oceauuiui Pa- * 
I' cific exislă un lanț de munți 

luna de ne-le 1 600 km ?

cel mai înalt vulcan din 
lume este Tupungato 3 F.l 
are o înălțime de 6.800 m. 
și se află in munții C.ordi- 
lierii apuseni, la granița 
dintre Chile și Argentina.

...un om respiră de 16 ori 
pe minut ?

...în orașul Viena, capitala 
Austriei, din anul 1914 și 
pînă în prezenl nu s-a mai 
construit nici o școală ?

...cei rriai mici oameni de 
statură sînt pigmeii ? Băr
bații au o înălțime de 1.20— 
1.50 metri. Cei mai multi 
pigmei trăiesc în pădurile 
Iluri din Africa

...girafa poate trăi 6 luni 
fără să bea apă. că ea poate 
să mănfnce crengile de sal- 
cîm cu ghimpi cu toi și că 
este un animal mut 3

...în insula Carnbelor, fe
meile nu folosesc între ele 
aceeași limbă pe care o vor , 
besc bărbații lor ? Atunci > 
însă cînd slati acasă vor
besc la fel ca și bărbații lor . 

bile din siliciu monocristalic. 
Rama este montată pe un su
port în jurul căruia se poate 
roti periodic în direcția soare
lui. O astfel de instalație, cu 
o suprafață de 1 metru pătrat 
produce pînă la 100 wați ener
gie electrică.

„Plămîn de oțel"
Industria de aparate medica

le din Republica Democrată 
Germană a realizat un „plămîn 
de oțel" de dimensiuni reduse. 
Cu ajutorul „plămânului de 
copii Medi-436" se asigură res
pirația artificială pe timp în
delungat a sugacilor sau a co
piilor mici care prezintă para

lizii aie mușchilor aparatului 
respirator provocate de polio
mielită. Folosirea acestui apa
rat a dat rezultate bune in ca
zurile grave de paralizie a dia
fragmei și el este folosit in 
prezent în numeroase policli
nici si spitale de copii

Macine pentru 
împrâștierea îngră
șămintelor natura e
întreprinderea „Agrostroj" 

ain Pelhrimov (R. Cehoslova
că). a început de curînd pro
ducția în serie a unei mașini 
pentru împrăștierea îngrășă
mintelor naturale Această 
mașină se fixează Pe remorci , 
și este pusă in funcțiune de 
motorul tractorului. Datorită j 
folosirii unor soluții de înaltă ; 
tehnicitate, noua mașină dă un I 
randament foarte mare, ea îm
prăștiind pînă la 500 kg. in. 
grașăminte pe minut pe o rază 
de cinci metri

Aceeași întreprindere va 
produce o mașină universală 
pentru recoltarea și tăierea 
plantelor furajere, au o capaci
tate de recoltare de 280 000 
kg. pe oră

In lupta împotriva dușmanilor 
culturilor, agricultorul primește 
ajutoare neprețuite din partea 
pasărilor și a unor animale.

Dintre păsărele deosebit de fo
lositoare sînt : piti goii, ciocăni- 
toacele, gr augurele, cucul, pupă
za, sfrinciogul, privighetoarea, 
rindunicile de casă și de cîmp. 
sticleții și presurile, graurii, cio- 
cîrliile și codobaturile.

Față de mărimea corpului lor, 
pasarelele de grădina consumă 
mult mai mult decît unele amma
le. Astfel, un pițigoi poate con
suma în timp de 24 ore, o can
titate de insecte egală cu greu
tatea sa. O familie de pițigoi 
consumă într-o vară insecte în 
greutate de cca 75 kg., ceea ce 
înseamnă cca. 120.000.000 ouă
ale diferitelor insecte, sau cca. 
150.000 ormzi. Deosebit de la
comi sînt puii pasarelelor Nu
mai în timp de cîteva ore, et 
ajung să-și dubleze greutatea. 
Pentru aceasta ei au nevoie 

De aceea, 
puilor, pă

de multă hrană 
în timpul creșterii
rinții sînt în permanentă cău
tare a hranei. S-a constatat că
in timp de 17 ore graurul a zbu
rat la cuib cu hrană pentru puf 
de 198 ori, rîndumca de 295 ori 
în timp de 18 ore, pițigoiul mare 
de 332 ori în timp de 18.5 ore.

Există însă >i păsări dăuna 
toare agriculturii. Astfel, vrăbii
le dacă se înmulțesc prea mult 
devin dăunătoare consumînd ce
realele si fructele livezilor Co
țofana este o pasăre dăunătoare 
deoarece consumă cînepa, cerea
lele, cartofii, precum și ouăle 
păsărilor de curte. In sfirșit, u- 
li-ul. șoimul, acvila, vulturul, a 
tacă păsările de curte.

Intre dușmanii cei mai pri- 
mejdioși ai culturilor agricole se 
numără și rozătoarele, care sînt 
deosebit de păgubitoare. E su
ficient să amintim că. de pildă, 
un hîrciog consumă și distruge 
pe an 30-40 kg de boabe de ce
reale și alte vegetale. Un șobo 
lan consumă 30-35 kg. cereale 
și strică de 20 de ori mai mult 
(prin roadere și murdărire), un 
șoarece consumă cca. 8 ke. boa
be și distruge cca. 18. Uu șobo
lan de apă distruge 16-20 kg. 
legume rădăcinoase si zeci de 
puieți prin roaderea rădăcinilor. 
Cunoscindii-se deosebita putere 
de înmulțire a rozătoarelor (în 
special șoarecii de cîmp, care în 
condiții favorabile nasc în- fieca 
re lună cîte 5 12 pui. care se 
înmulțesc la rîndtil lor în ace
lași an) înțelegem si mai bine 
pierderile pe care le provoacă 
aceste animale. In plus rozătoa
rele transmit o serie de boli la 
om și animale. In lupta îninotri- 
va rozătoarelor omul primește im 
ajutor de mare pre* din partea 
unor păsări si animale, dintre 
care amintim

Popoare și (ari

B A B I N G A
Despre existența pigmeilor și 

mai ales a pigmeilor babinga 
se știa de multă vreme Mulți 
exploratori ai pădurilor tropica
le dm arropierea Ecuatorului au 
desens felul de viată, obiceiu
rile Ier Cu toate acestea, pînă 
în ultimul timp, cunoștințele pe 
care oamenii le aveau deșire 
babinga erau destul de redu
se E'e au fost îmbogățite in 
urma căfăt-riei oe are au în
treprins c recent trei francezi 
pe meleagurile locuite de acest 
ponor

Ei iu constatat că babinga 
sînt oameni harnici și cinstiți. 
Iși resnectă .-uvîntul dat și nici
odată nu si lasă tovarășii în ne
norocire Lpcu'esc ca o singură 
și mare familie împreună își 
conUrmesc colibele împreună 
se duc la vinătoare. Ia pescuit, 
la petreceri Hrana lor o consti
tui mierea vin aiul plantele și 
fructele comestibile Cînd aces
te rr.iduse <e înmuține.'ză. în 
pădurea unde s au stabilii, ba-

Cucuveaua. Această pasăre al 
cărei cîntec este considerat de 
oameni ca prevestitor de rele, în 
realitate este nu numai cu totul 
nevinovată, dar și foarte folosi
toare. Cucuveaua se hrănește a- 
proape numai cu rozătoare. F.a 
distruge într-o singură lună 
300—600 șoareci. Urmărirea și 
izgonirea acestei păsări din ju
rul casei este cel mai mare rău 
pe care ni-1 putem face nouă tns 
șine. Tot atît de folositor este 
ciutul, care poate fi recunoscut 
după culoarea galben-ruginie și 
smocurile de pene în dreptul u- 
reclulor. S-a constatat că 95 la 
sută din hrana lui o constituie 
șoarecii și șobolanii de cîmp. O 
altă pasăre de mărimea ciulului 
este vinderelul care distruge pe

și gripaRăceli
Foarte răspindite în timpul 

iernii sînt așa-zisele răceli. Ce 
se ascunde sub numele de ..ră
ceală"? Frigul nu poate să dea 
altă vătămare organismului o- 
menesc decît degerarea. înghe* 
tarea. Toate celelalte boli, 
așa-zise datorite frigului 
cum ar fi guturaiul, aprin
derea de plămini (pneumo
nia) congestia pulmonară gri
pa, tușea (bronșita) ca și dife
ritele junghiuri, sînt în reali
tate produse de dezvoltarea în 
organismul omenesc a acelor 
ființe foarte mici numite mi
crobi. a căror forță vătămătoa
re este ajutată de răceală. 
Învățătura pe care o tra
gem este că atunci cînd răcim 
nu trebuie să privim cu nepă
sare boala, oricît ar părea ea 
de ușoară la început Trebuie 
să evităm complet oboselile, 
șederea în frig, 2—3 zile tre
buie stat în casă la căldură, 
să bem ceaiuri calde și să ne 
hrănim bine fără a ne îmbuiba. 
O frecție cu .,Diana", o table- 
tă-două de aspirină seara la 
culcare sînt foarte folositoare. 
Alcoolul nu numai că nu fo
losește dar estp chiar dăună
tor. agravî-nd boala. Un pahar 
de vin sau țuică fiartă e bun 
la o răceală ușoară. guturai 
sau tuse ușoară, dar numai la 
început fiind vătămător dacă 
boala se însoțește de o crește
re a temperaturii corpului, de 
călduri și frig (frisoane) sau 
de stare generală rea. In aces- 

buaga pornesc în căutarea unui 
all popas

Babmga au obiceiuri pe care 
le respectă cu sfințenie. Așa. de 
pildă, bărbații se ocupă cu vî- 
nătoarea. și cu apărarea împo
triva dușmanilor sau a fiarelor 
sălbatice. In atribuțiile femeilor 
intră aprovizionarea familiei cu 
fructe și plante comestibile, a- 
mena jare.a locului.' vremelnic, 
unde vor locui si păstrarea or- 
dinei și curățemei Colibele se 
fa- dm ramuri de copaci, acope
rit» cu frunze Din cîleva trun
chiuri de copaci se face un fel 
de oat. singura ..mobilă", de alt
fel. în mijlocul încăperii se a- 
pr-nde un foc și „locuința" e 
gata

lată un fragment din povesti
rea unuia din cei trei francezi, 
Lu ien Demesse. despre o seară 
petreculă la babinga. „Fiecare 
familie stă în fața focului din 
dreptul colibei sale și mănincă 
In lumina tremurîndă a flăcări
lor tețele acestor oameni par 
aspre, războinice Dar această 

lună 200—300 șoareci, deși este 
foarte mic.

Dintre animalele sălbatice care 
au o importanță deosebită în 
distrugerea rozătoarelor amin
tim:

ariciul, care se hrănește în a- 
numite perioade ou șoareci, pe 
care îi prinde chiar la ieșirea din 
galerii. Consumă în plus multe 
insecte dăunătoare și altele ca 
nevăstuica, dihorul de casă etc.

Prețuind ajutoarele pe care le 
aduc acești auxiliari foarte pre- 
țioși pentru agricultură, se cade 
să fie luate măsuri de ocrotire 
a lor, împiedicînd pe aceia care 
vor să-i stîrpească.

Ing. C. SNAGOVEANU

te cazuri, dacă după o zi. două 
de repaus în casă. Ia căldură, 
de ceaiuri calde, în special de 
tei de frecții și aspirină, sta
rea rea, temperatura și cele
lalte nu scad, atunci trebuie 
chemat medicul. In aceste cu
sturi. se poate ca sub masca 
„răcelii" să se ascundă una din 
bolile rele arătate la început, 
sau o amîgdalită (gilci), sau 
chiar o gripă virotică. de felul 
celor care au bîntuit în anii 
trecuți. Penicilină nu e bine 
să se facă decît dacă recoman
dă medicul, fiindcă în unele 
cazuri, cum ar fi în griipa 
virotică ea nu e de nici 
un folos De asemenea, bol
navul la care boala începe 
cu temperatură mare, cu fier
bințeli și cu stare generală rea, 
pe care îl bănuim de gripă vi
rotică, mai ales dacă în loca
litatea respectivă sînt cunos
cute astfel de cazuri trebuie 
să fie izolat de ceilalți într-o 
cameră bine aerisită Este ne
cesar acest lucru fiindcă gripa 
asta e foarte contagioasă. B- 
navul nu are voie să strănute 
sau să tușească decît în ba
tistă. iar aceasta nu trebuie să 
fie folosită de alții, decît după 
ce a fost opărită și spălată cu 
apă fiartă. Anunțarea la timp 
a medicului este obligatorie.

Dr. N. EFTIMESCU

impresie este inșelatoare. In 
scurt timp te convingi că babin
ga sînt oamenii cei mai pașnici 
de pe părnînt. ...Deodată se au
de un cîntec lung, tinguilor, 
care-mi amintește de melodiile 
din Tirol Vocile subțiri ale fe 
meilor se împletesc cu glasurile 
groase ale bărbaților Cineva 
începe să bată ritmul cu ajuto
rul a două bucățele de lemn 
Uneori cintecul slăbește. rfar 
nu dispare, un glas-două con
tinuă melodia. Apoi, cintecul 
crește, crește mereu Mi se 
pare că în această melodie aud 
un oftat, o tînguire prelungă • 
fără îndoială că acești Diginei 
își amintesc de timpul cînd 
neamul lor era mult mai nume
ros și mult mai puternic..."



Cronica evenimentelor imemaționaie
n Voința noastră 

să se facă simțită 
în orice ocazie"

Voința de pace a tinerei ge
nerații este glasul însuși al 
viitorului omenirii. Tineretul 
vrea să creeze, sâ întemeieze 
familii, să-și îndeplinească vi
surile, să zboare în Cosmos, să 
construiască case, să scrie 
cărți, să facă mașini nemaipo
menite. Centru toate acestea 
tineretul crea pace.

Tinerii și studenții din țările 
regiunii Balcanilor și a Mării 
Adriatice și-au dat întîlnire în 
Capitala patriei noastre pen
tru a discuta /problema vitală 
care îi interesează in egală mă
sură. indiferent de concepțiile 
lor Aceasta este problema 
transformării Balcanilor într-o 
zonă a păcii, denuelearizată. 
Acum, zvonul glasurilor ti
nerești din sălile primitoare 
s-a ostoit, delegații și invitații 
tineretului au plecat spre ță
rile lor însuflețiți de con
vingerea în posibilitatea coe
xistenței pașnice intre țările 
din regiunea Balcanilor și a 
Mării Adriatice, ca și din lu
mea întreagă Documentele a- 
doptăte la întîlnire — „Apelul 
adresat tineretului din regiunea 
Balcaiîilor și Mării Adriatice" 
ca și „Scrisoarea către guver
nele țărilor din regiunea Bal
canilor și "Mani Adriatic^' de
finesc obiectivele faptei pentru 
pace ale tinerilor și studenților 
din această parte a lumii-

„Noi, tinerii și studenții, să 
ne unim forțele, să ne ridicăm 
glasul împotriva cursei înar
mărilor împotriva adep/ilor 
perpetuării războiului rece, 
împotriva experiențelor cu ar

„Nici un fel de încercări ele adepților „războiu
lui rece" nu pot schimba însă faptul că înțelege
rea necesității coexistenței pașnice devine în zilele 
noastre factorul determinant în dezvoltarea rela
țiilor internaționale. Raportul de forțe pe arena in
ternațională asigură superioritatea statelor iubitoa
re de pace, iar forțele păcii depășesc cu mult for
țele războiului".

(Din „Declarația slutelor participante 
la Tratatul de la Varșovia)

4DEPȚIJ RĂZBOIULUI RECE: — Vai drăguțule, se vede că 
nu-ți priește soarele!

mele nucleare și termo-nu- 
cleore, pentru dezarmarea ge
nerală și totală, cit și pentru 
realizarea ailor initiative de 
dezarmare, menite să asigure 
un viitor fericit tinerei gene
ralii" — se spune in „Apel".

Atit în Apel cît și in scri
soarea adresată guvernelor se 
real ir mă hotărirea tinerilor de 
a întări unitatea ior, indiferent 
de concepțiile politice, filozo
fice sau religioase in lupta 
pentru transformarea Balcani
lor și regiunii Mării Adriatice 
într-o zonă a bunei înțelegeri, 
a cooperării reciproce, a prie
teniei dintre popoare, unde să 
fie interzisă stocarea arma
mentului atomic și inetalarea 
bazelor pentru lansarea rache
telor

După evenimentele 
din Algeria

In Algeria, țară din Nordul 
Africii de cinci ani și mai 
bine guvernanții francezi duc 
un război care, așa cum s-a 
arătat într-o plenară a CC al 
Partidului Comunist Francez, 
este o plagă care distruge for
țele vii ale țării Sute de mii 
de algerieni și zeci de mii de 
francezi și-au găsit moartea în 
acest război al cărui scop este 
de a menține dominația străină 
în Algeria, de a împiedica po
porul alqerian să-și dobîndeas- 
că independenta Lagăre de 
concentrare unde au fost arun
cați peste un milion de alge
rieni. provocări și ucideri in 
masă, „dispariții fără urme* 
ale patrioților algerieni au în
soțit acest război nedrept. De 
la nici o crimă, de la nici o atro
citate nu s-au dat inapoi colo
nialiștii pentru a-și menține 

dominația in această parte 
a lumii

Nu de mult, aici a izbucnit 
rebeliunea ultracolonialiștilor 
francezi țintind să instaureze 
un regim fascist, dictatorial și, 
plinind mina pe putere aici 
să extindă dictatura fascistă și 
in Franța. „Franța se află fn 
fața celui mai qrav pericol cu
noscut de la ocupația germa
nă" — scria în zilele rebeliu
nii. comentatorul american Sul
zberger.

Planurile ultracolonialiștilor 
au eșuat însă. S-au izbit ca de 
un zid, de forța unită a po
porului francez care le-a dat o 
ripostă unanimă Greva gene 
rală de la 1 februarie, la care 
au participat peste 12 milioane 
de oameni, a înfăptuit în prac
tică unitatea tuturor forțelor 
democratice, în lupta împotri
va pericolului fascist

In fruntea maselor populare 
a oăror acțiune hotărîtă a fă
cut posibilă zdrobirea rebeliu
nii fasciste se află Partidul 
Comunist Francez- Partidul Co
munist Francez, urmat de ma
joritatea clasei muncitoare, de 
la izbucnirea războiului din 
Alqeria a dus o luptă consec
ventă pentru încetarea acestui 
război nedrept, pentru acorda
rea independentei poporului 
algerian

Rebelii fasciști au fost zdro
biți. dar focul din Algeria con
tinuă să existe- „Zdrobirea re
beliunii — /s-a scris în ziarul 
„Les Ecbos' — n-a vindecat 
boala"- Vindecarea acestei 
boli — războiul din Algeria 
— se poate face numai pe ca
lea arătată de Partidul Comu
nist Francez : „să fie înlătu
rate barierele care împiedică 
înfăptuirea conștiincioasă o 
dreptului de autodeterminare, 
discutîndu-se cu reprezentanții 
împotriva cărora se duce lupta, 
condițiile înfăptuirii acestui 
drept, precum și condițiile de 
încetare a focului' — a spus 
Waldeck Rochet — președin
tele grupului parlamentar a'l 
Partidului Comunist Francez, 
în cadrul dezbaterilor din A- 
dunarea Națională

E. ABRAHAM

I

N. S. Hrușciov 
a acceptat invitafia 

de a vizita Republica 
Guineea

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a acceptat invitația 
făcută de Seku Ture, președin
tele republicii și guvernului din 
Guineea, de a face o vizită ofi
cială în această țară Reprezen 
tanțele diplomatice ale celor 
două țări vor pune de acord 
data vizitei.

Conferinfa 
pentru dezarmare 

de la Londra 
și-a încheiat lucrările

La 4 februarie în clădirea 
parlamentului britanic s-au în
cheiat lucrările celei de a treia 
conferințe internaționale „a 
mesei rotunde" consacrată pro
blemelor dezarmării.

La conferință au fost prezen
tate două rapoarte nrincinale

„tratatul de colaborare reciprocă și securitate" cu Statele Unite 
este atit de odios poporului japonez, incit primul ministru japonez 
— Kishi — a trebuit să plece pe furiș la Washington. pentru a-l 
semna. Japonezii au protestat in numeroase ocazii împotriva 
acestui tratat, care dă dreptul Statelor Unite, pe cel puțin încă 
10 ani, de a-și menține forțele armate in Japonia și de a dispune 
de teritoriul japonez ca de o bază proprie pentru arme atomice și 
rachete. In clișeu : Poliția japoneză împrăștiind o manifestație 

îndreptată împotriva tratatului semnat la Washington.

Vizita președintelui
Republicii Italia, 

Giovanni Gronchi, în U.R.S.S.
In urma vizitei oficiale pe 

care o întreprinde Giovanni 
Gronchi, președintele Republicii 
Italia, în U.R.S.S., la 9 februa
rie a fost semnat „Comunica
tul comun sovieto-italian", pre
cum și acordul cu privire la 
colaborarea culturală dintre 
U.R.S.S și Italia.

In comunicat se spune că cele 
două părți au examinat situația 
internațională insistînd asupra 
problemelor celor mai impor
tante și confruntîndu-și puncte
le de vedere

In cursul vizitei a avut lac 
un larg schimb de păreri intre 
Kliment Voroșilov și Nikita 
Hrușciov pe de o parte, și Gio
vanni Gronchi, pe de altă par
te, cu participarea miniștrilor 
Afacerilor Externe, Andrei Gro 
mîko și Giuseppe Pella.

In comunicat se arată că a 
fost confirmată necesitatea de 
a se asigura pacea în condițiile 
securității și progresului econo
mic și social al popoarelor. A 
fost discutată multilateral doc
trina coexistentei pașnice baza
tă pe principiul excluderii răz-

PE SCURT
„Delegații la conferință, se 

spune în comunicat, sînt de 
acord că singurul mijloc de 
preîntîmpinare a unui nou răz
boi mondial este asigurarea de
zarmării generale controlate și 
interzicerea totală a armei nu
cleare, că este mai bine să se 
realizeze o dezarmare cu un 
sistem imperfect de control, de. 
cît să se permită continuarea 
cursei înarmărilor cu armament 
nuclear și clasic".

„Mai multe eforturi 
pentru pace, 

nu pentru război 1“
Ls 6 februarie la Woolwich 

— centru englez de cercetări a- 
tomice — a avut loc o demonstra 
ție de protest împotriva produc, 
ției de arme atomice. Demon
stranții purtau pancarte pe care 
era scris : „Mai multe eforturi 
pentru pace, nu pentru război I" 
„Niciun fel de bombe cu hidro
gen pentru Germania occiden
tală 1“ „Să înceteze toate expe- 
ripni-ola —...I----- IM 

boiului ca mijloc de rezolvare 
a problemelor internaționale li
tigioase și pe principiul nea
mestecului în treburile interne 
ale altor state.

Au fost examinate cu o deo
sebită atenție, se spune în co
municat. problemele dezarmării 
și- securității europene. Cele 
două părți și-au exprimat con
vingerea fermă că mijlocul cel 
mai sigur de menținere și con- 
soldiare a păcii este dezarmarea 
generală și totală în condițiile 
unui control corespunzător, că 
obținerea unor rezultate con
crete în domeniu) dezarmării 
va contribui la întărirea încre
derii intre state și Ia. reducerea 
substanțială a poverii cheltuie- 
lilo- militare

Cele două părți au examinat, 
de asemenea, problema relații
lor i’alo-sovietice fn scopul stu
dierii posibilității îmbunătăți
rii și dezvoltării lor în diferite 
domenii. în special în domeniul 
economic și cultural.

In legătură cu aceasta a 
fost semnat și acordul cultural 
bazat pe principiul reciprocită
ții și strictului neamestec în 
treburile, interne ale fiecăreia 
din țări In cadrul acestui 
acord va căpăta largi posibili
tăți de dezvoltare schimbul în 
domeniile cultural, artistic, știin
țific, tehnic și sportiv.

Constatînd dezvoltarea favo. 
rabilă i legăturilor comerciale 
dintre Italia și Uniunea Sovie
tică. părțile au căzut de acord 
să studieze metodele și miiloa- 
cele de extindere continuă a 
comerțului Ele au căzut de 
acord asupra unei noi proceduri 
de soluționare a problemelor de 
viză în scopul facilitării schim
bului comercial și de turiști 
dintre cele două țări. Noua pro
cedură va intra în vigoare la 
10 februarie a c.

Această vizită — se spune în 
încheierea comunicatului — a 
permis să se releve posibilită
țile îmbunătățirii continue a re
lațiilor dintre cele două țări, 
ca mijloc de întărire a colabo
rării internaționale, colaborare 
bazată pe o mai mare încredere 
și însuflețită de năzuința co
mună a tuturor popoarelor spre 
o pace îndelungată. întemeiată 
pe dreptate, progres și respect



PANOU OE ONOARE
Tractoristului Victor 

Micu, de la G.A.S. Ur- 
leasca, raionul Brăila, 
care de patru ani își men
ține titlul de tractorist 
fruntaș.

El stă de patru ani in frunte. 
Și lucrul nu e de mirare: 
Căci Micu, chiar de nu-i un 

munte, 
E pus insă pe faptă... mare t

GR1GORE TOLOACA
corespondent voluntar

In raionul Alba s au e- 
lectrificat numeroase co
mune prin muncă și con
tribuții voluntare.

Cînd lucește-n noapte salba 
Satelor iluminate.

S.M.T. Berești. regiunea Galati, a rămas în urmă cu repa
rațiile tractoarelor și uneltelor agricole in vederea campaniei de 
primăvară.

— Ce face tovarășul director?
— Doarme I
— Dar tovarășul inginer?
— II ajută pe tovarășul director.

(Desen de AD. DRAGOMIRESCU)

In dicționarul limbii romine 
literare contemporane, volumul 
1 (A-C) pag. 130, se spune des- 
fre arpagic că este o „ceapă cu 
bulbul mic, obținută din sămîn- 
ță și care, răsădită, dă ceapa 
obișnuită”.

Adică ceea ce știe toată lu
mea : anume că fără această 
„ceapă cu bulbul mic“ nu poți 
realiza producția mult sporită 
de ceapă mare, comestibilă. De 
aici importanta care se acordă 
cultivării arpagicului. Statul no* 
stru acordă credite, sămință, 
încheie contracte cu producăto
rii la preturi avantajoase.

Colectiviștii din Stoicănești, 
raionul Drăgănești-Olt. au con
tractat cu trustul Agrosem, sec
ția interraională Slatina, 8 hec
tare cu arpagic. Așa cum se an
gajaseră în contract, ei s-au 
străduit să îngrijească cit mai 
bine cultura. Drept rezultat, au 
scos de pe fiecare hectar cu 
3.375 kg. mai mult decit prevă- 
zuseră. Au recoltat colectiviștii 
arpagicul, l-au vinturat, l-au 
sortat, așa cum scrie la carte și 
au chemat beneficiarul, adică în
treprinderea Agrosem S'atina, 
să-l preia — așa cum hotărîse- 
ră în contract. Agrosemul a ri
dicat însă numai o parte din 
cantitatea contractată. Mai ră
măsese la gospodărie peste un 
vagon de arpagic. — Nu-i nimic, 
și-au zis oamenii, au să-1 ridice 
și pe acesta. Dacă nu azi, mîi- 
ne ; dacă nu mîine, poimîine. A 
trecut insă și ..azi și mîine și 
poimîine” și nimeni nu mai ve
nea după arpagic.

— Ce facem, tovarășe ingi
ner? — l-au întrebat colectiviștii 
pe tov. ing. Seul Victorin ce la 
Agrosem. — Să nu se încingă 
arpagicul.

— Foarte bună observație—a 
replicat inginerul. Și, fiindcă tot 
răspundea dumnealui de îndru
marea tehnică în probleme'e ar
pagicului. a adăugat: — Scoa- 
teți-1 afară, să stea la soare, 
să-l ia puțin vîntul. Mîine îl ri
dicăm.

— Mîine ?
— Mîine — a confirmat ingi

nerul solemn.
A trecut și acel ,.mîine”, dar 

arpagicul a rămas tot pe Ioc. 
Peste o săptămînă i-au chemat

Spui; raionul pe dreptate 
Poartă numele de Alba !

DOINA DANIELESCU

Membrii celor 47 
C.A.C-.uri din raionul 
Murgeni, au primit în 
cursul anului trecut, ca 
avansuri bănești peste 
2.200.000 lei.

Le urez ca In ’60
Și mai bine să lucreze. 
Cu alte cuvinte, deci. 
La avans, să... avanseze I

SIG. HOROV1TZ
corespondent voluntar 

din nou colectiviștii pe cei de 
la Agrosem.

— II ridicăm urgent — le-a 
confirmat inginerul Seul. — 
Dar știți ce? Pînă atunci mai 
treceți-1 o dată prin vîntură
toare...

Nu-i ușor să mai treci o dată 
prin vînturătoare peste 10.000 
kg. arpagic. Dar nu s au dat în 
lături colectiviștii. L-au trecut. 
Dar iar au mai trecut cîteva 
săptămîni și cei de la Agrosem 
tot nu se mai arătau.

— Ce facem, tovarăși, cu ar
pagicul ? II ținem tot afară, așa 
cum ne-ați sfătuit ? Dacă dă 
vreo ploaie ?

— Puneți-1 la adăpost.

^■CIINE"^ 
ARAREA 
L VINA ; J
— Și c'acă se incinge ?
— Scoateți-1 din nou afară I
— Și dacă ?...
— Dați-1 din nou prin vîntu

rătoare I
Și uite așa — „la soare..., la 

adăpost..., prin vînturătoare” — 
arpagicul a început să se plimbe 
de colo pină colo. Nu singur, 
bineînțeles, ci cu cheltuială de 
muncă omenească. Asta însă n-a 
fost totul : purtat dintr-o parte 
într-alta și trecut de atîtea ori 
prin vînturătoare, arpagicul a 
început să dea semne de „obo
seală”. Primejdia de a se stri
ca era vizibilă : vînturatul prea 
des îi stricase foile din înveli
șul protector. Orice umezeală îl 
ataca direct. Dar 'nginerul Seul 
Victorin nu știi decît atît:

— La soare I... la adăpost !..« 
prin vînturătoare !...

Alte zile-muncă cheltuite în 
zadar. De ridicat arpagicul nici 
nu mai era vorbă. Colectiviștii 
au căzut pe gînduri. ,.Ce putem 
face'5”. S-au gîndit ei la multe 
soluții. Puteau, de pildă, să dea 
arpagicul altor unități socialis
te, care aveau nevoie de el. Dar, 
prin adresa 561 din 10 septem
brie 1959, trustul Agrosem, uni-

Șarțe prietenești
Lui George Breazu, din 

Leordeni. raionul Topo- 
lovem, corespondent vo- 
lunar activ al revistei 
„Albina”.

E oare cel mai bun, dacă 
„Albina”

II publică in pagini cu duzina ? 
C.itindu-I te intrebi și te socoti: 
Să știi că ăsta • mai... Breaz 

ca tofit

Lui Ion Coțoi, premiat 
la recentul concurs ai 
„Albinei” pentru foileto
nul „Visu[ lui nea Tache”.

Cînd numele-n revistă și-a citit 
(Așa cum se intimplă orișicui) 
S-a bucurat că i s-a împlinit
Cu „Visul tui nea Tache”... 

visul lui I
C. DRAGANESCU 
corespondent voluntar 

comuna Chiselet, Oltenița

Și totuși... rentează!
Dacă au văzut și-au văzut cei 

din Timișești, raionul Tg. 
Neamț, că de multe luni de zile 
caravana cinematografică li tot 
ocolește, i au ținut o dată calea 
intr-o comună vecină, și, nici 
una, nici două, hai s-o ia la ei 
acasă.

— Ce faceți, oameni buni? 
— |e-a spus operatorul. — A- 
vem și noi un plan, un itinera- 
riu, nu sîntem de capul nostru. 
Faceți o adresă la întreprinde
rea cinematografică regională 
Bacău, de care aparținem, și„. 
bucuroși venim și pe la Timi
șești.

tatea interraională Slatina, le-a 
amintit colectiviștilor că : „Așa 
cum prevede contractul încheiat, 
urmează să ne predări întreaga 
producție rezultată... In caz de 
înstrăinare și nepredare a între
gii cantități rezultate, vom fi 
nevoiți să vă tragem la răspun
dere...”

Colectiviștii n-au înstrăinat 
arpagicul. Voiau — și cum mai 
voiau I — să predea „întreaga 
cantitate rezultată”. A trecut și 
termenul contractual — 1 octom
brie — și arpagicul tot pe loc 
a rămas. Din cauza lipsei de 
condiții, de adăposturi și mai 
ales din cauza deselor vînturări 
„cepele cu bulbul mic" au în
ceput să se strice. Oricît s-au 
străduit colectiviștii, nici pînă 
azi n-au putut determina pe to
varășii de la Agrosem Slatina 
să-și respecte contractul înche
iat. Inginerul Seul Victorin nici 
n-a mai dat pe acolo. In schimb 
a venit la Stoicănești tov. An- 
dronic, tot de Ia Agrosem.

— Ce vă necăjiți atita ? —
le a spus el colectiviștilor — 
Uite, noi am găsit o soluție : 
vagonul de arpagic e al nostru, 
nu-i așa ? Ei bine, noi sîntem 
generoși : vi-1 cedăm dvs., în
cheiem un proces-verbal prin 
care dvs. ne vindeți nouă va
gonul de arpagic pe care-1 aveți. 
Vă plătim pentru el 5 lei per. 
kg. — prețul nostru de contrac
tare.

— Bine, dar acum s-a mai 
stricat... Poate nu mai îndepli
nește condițiile...

— Ași — nu importă, v-am 
spus că sîntem generoși..; Dar 
unde am rămas? A, da : dvs. 
ni-1 vindeți nouă cu 5 lei, iar noi 
vi-1 vindem dvs. cu 7 lei kilo
gramul, prețul nostn: de vîn- 
zare. Nu-i așa că i simplu ?...

Colectiviștilor nu le-a părut 
așa de „simplu” să piardă 
20.000 de lei dintr-un condei. Au 
refuzat așadar „generoasa pro
punere”. S-or fi burzuluit sau 
nu cei de la Agrosem Slatina — 
nu știm. Ei însă ar trebui să 
știe că tragerea la răspundere 
— de care pomeneau în adresa 
din septembrie — este deplin 
valabilă și pentru cealaltă parte 
contractantă. Ceea ce trebuie fă
cut neîntîrziat.

ANA VISU

Aplicînd în practică cele învățate la cercul 
agrozootehnic, colectiviștii din Răcăciuni, raionul 
Bacău, au obținut de pe lotul demonstrativ o pro, 
ducție de peste 15.000 kg. porumb la hectar.

— Bună demonstrație, intr-adevăr l
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Oamenii au făcut cale-ntoar- 
să și s-au dus la directorul 
căminului, Dumitru Papuc. Di
rectorul căminului s-a dus la 
președintele sfatului, au ticluit 
amîndci o adresă și adresa s-a 
dus cu poșta la întreprinderea 
cinematografică regională Ba
cău. După prima adresă s mai 
urmat una, apoi încă două, 
și-ncă nouă, pînă cînd, în sfîr- 
șit, adresanții au catadicsit să 
răspundă scurt și concis I „Nu 
vă putem trimite nici o carava
nă, fiindcă v-o trimitem degea
ba. La Timișești sînt spectatori 
puțini și nu rentează”.

De unde și pînă unde între
prinderea cinematografică re
gională Bacău a tras concluzia 
aceasta? Din jurnalul de bord 
al unei caravane care a trecut 
acum cîteva luni prin Timișești 
și a notat următoarele: „Vreme 
caldă, primire rece. Sală mare, 
dar goală. Prezenți: 10 moșnegi, 
15 babe. 20 copii. Spectatori pu
țini. încasare slabă”... Un sin
gur lucru nu s-a notat: ora la 
care a rulat filmul. Era ora 
prînzului. La ora aceasta, toți 
întovărășiții erau în cîmp, dînd 
bătălia pentru strîngerea re
coltei. Seara, cînd aveau timp 
să vizioneze și trei filme, au a- 
flat cu mirare de venirea cara
vanei în lipsa lor, la o oră ne
potrivită. Sînt ei vinovați cu 
ceva ? Ca dovadă că nu, faceți 
o încercare, tovarăși de la în
treprinderea cinematografică re
gională Bacău și trimiteți ori- 
cînd o caravană la Timișești, la 
vreme de seară. Vă asigurăm 
că în jurnalul ei de bord se vor 
nota următjarele: „Vreme fri
guroasă, primire... călduroasă. 
Sală mare. dar... neîncăpătoare. 
Spectatori mulți. încasare mare. 
Rentează din toate punctele de 
vedere”..,

P. TELEMAN

Popa Filip, lector la Burcioaia, raionul Adjud, 
fiind anunțat că va avea un control la cercul agro
zootehnic, și... fiind nepregătit, a lăsat cursanții 
în sală și a dispărut.

LECTORUL: — Aoleo! Vine inspecția!
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

INTERVIU CU...
1

...un aparat de radio 
care ar putea merge, 

dar nu merge...
întrebare: — Cum vă numiți î 
Răspuns: — Sic I Radio, 
întrebare: - Domiciliul î 
Răspuns : - In rafturile co

operativei „Unirea”-Tulcea. De 
fapt ar trebui să locuiesc la 
căminul cultural din comuna Mi
hail Kogălniceanu, dar de do' 
ani sint aici. Am fost adus in 
1958 la reparat și aici am ră
mas.

întrebare: - Pînă cind ?
Răspuns : - Aceasta o poate 

spune cooperativa „Unirea” și 
chiar Secția de invâțămint și 
cultură a sfatului popular ra
ional.

II
...ți cu unul care ar 

merge, dar nu poate...
întrebare : — Dumneavoastră?
Răspuns: — ... I
întrebare: — Aș dori să înțe

legeți. Nu intenționez să vă de
ranjez de pe poliță. Văd că con
siliul g.a.c. „Octombrie Roșu” 
din comuna Mihail Kogălnicea
nu este foarte grijuliu cu dvs. 
Nu vă deranjați de loc. N' 
praful de pe dvs. n-a fost 
tins. Totuși vreau să ne răspun
deți la cîteva întrebări. Să în
cepem : Ce părere au colecti
viștii despre dvs. ?

Răspuns: — ... I
(Pe ușă apare tovarășul 

Zarcu Apostol, președintele gos
podăriei).

— Ce tot îl întrebați, nu ve
deți că tace? E stricat de un an 
de zile.

— Noi îl vedem. Numai dvs. 
se pare că îl treceți cam de 
mult cu vederea.
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