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In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Republicii 
Populare Romîne,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romî
ne convoacă Marea Adunare Națională în a noua sesiune a celei 
de a treia legislaturi, pentru ziua de joi 22 decembrie 1960, orele 
10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale Marii Adunări Naționale 

ION GHEORGHE MAURER GHEORGHE STOICA
București, 6 decembrie 1960

Alcatnirea 
planuri lor 
de producție 
in G. A. C.

Anul se apropie de sfîrșit. Facem 
dupâ obicei în această perioadă bi
lanțul activității unui an cu succe
sele și lipsurile lui, tragem învăță
minte și astfel înarmați ne îndrep
tăm privirile spre viitor. Ca și în 
celelalte ramuri ale economiei noa
stre naționale și în agricultură se 
fixează obiective noi și totodată 
măsurile pentru îndeplinirea lor.

In G.A.C. ca și în multe alte uni
tăți se întocmesc acum planurile de 
producție pe 1961 ca și bugetele de 
cheltuieli și venituri.

In condiții climaterice normale 
creșterea producției agricole în 
1961 va fi de 19 la sută față de 1960. 
După cum se vede e vorba de o 
sarcină însemnată și de mare răs
pundere, care stă în fața agricultu
rii noastre. Iată de ce e bine ca a- 
tunci cînd trecem la alcătuirea pla
nului de producție să stabilim cu 
precizie care va fi contribuția fie
cărui colectivist, fiecărei echipe 
sau brigăzi și mai ales să stabilim 
ce măsuri avem de luat pentru rea
lizarea cu succes a sarcinilor ce ne 
revin pentru anul viitor. Bine întoc
mit. planul de producție arată cum 
se vor folosi cu maximum de fo
loase toate forțele gospodăriei, re
sursele sale interne. întocmirea ca 
și îndeplinirea planului anual de 
producție trebuie să fie opera ma
sei largi de colectiviști. Dezbătînd 
planul pe brigăzi și echipe, el va 
putea asigura îmbogățirea lui cu 
multe propuneri interesante, bazate 
pe realități precise. E recomanda
bil ca în planul de producție pe 
1961 să generalizăm experiența 
bună a acestui an. In 1960 la 
G.A.C. Sîntana, de pildă, s-au obți
nut pe anumite parcele peste 10.000 
kg. porumb știuleți la hectar. Așa
dar, ce au de făcut cei de la Sîn
tana în această privință, atunci 
cînd își vor stabili viitorul plan de 
producție ? Să prevadă măsurile 
ce le au de îndeplinit pentru ca 
producția de mai sus să apară pe 
suprafețe cît mai mari. Măsuri ase
mănătoare vor trebui să prevadă și 
colectiviștii din raionul Ciacova, re
giunea Timișoara, pentru ca să ob
țină în 1961, 7 tone carne-marfă la 
suta de hectare (în loc de 5 tone), 
cum a dovedit însuși studiul po
sibilităților din gospodărie.

O sursă bună de venituri pentru 
gospodăria colectivă și membrii 
săi s-au dovedit contractările cu 
statul, pentru cereale și produse a- 
nimale. E necesar deci ca la întoc
mirea noilor planuri G.A.C. să se 
țină seama de acest lucru și, în 
funcție de situațiile concrete, să se 
prevadă pentru contractare pe 1961 
cantități cît mai mari de produse.

Cadrele de specialitate din 
G.A.S., S.M.T., sfaturile populare, 
au datoria să sprijine gospodăriile 
agricole colective, în special pe 
cele nou înființate, la alcătuirea 
unor cît mai bune planuri de pro
ducție. întocmirea planurilor de 
producție în gospodăriile colective 
trebuie să fie rodul unei munci co
lective la care alături de consiliul 
de conducere participă cu propu
neri prețioase brigadierii șefi de 
echipă, iar apoi o dată stabilite 
sarcinile pe baza posibilităților 
reale atît în privința dezvoltării 
multilaterale a gospodăriei cît și a 
sporirii producției se vor dezbate în 
adunarea generală. Numai în acest 
fel sarcinile fixate în planurile de 
producție pe 1961 vor duce la va
lorificarea nenumăratelor resurse 
de care dispun gospodăriile colec
tive, le vor face mai bogate și mai 
puternice, asigurînd astfel o înde
stulare și mai mare a traiului fie
cărui colectivist în parte.

A fost bine în întovărășire. Dar in gospodăria colectivă e și mai bine. De asta s-a convins Ion Pripas din comuna 
Nana, raionul Oltenița. Iată-l scriindu-și cererea de intrare în gospodăria agricolă colectivă sub privirile 

bucuroase ale copiilor săi

Datorită veniturilor mari realizate in gospodăria colectivă, în ultimii ani 130 de colectiviști din Curteni, Re
giunea Autonomă M aghiară, și-au construit case noi. In fotografie : un grup de case construite de curind.

Satul Curteni este Colectivizat în întregime. Gospodăria și-a dezvoltat mult sectorul zootehnic, s-au extins 
suprafețele cu cereale, s-au plantat pomi fructiferi, viță de vie și s-a dezvoltat mai mult grădinăritul. In foto

grafiei vedere generală a satului. In prim plan se află construcțiile zootehnice ale <gospodăriei.



TRAIAN LALESCU

Povestire
De azi dimineață, Gheorghe Brebu nu piea e 

in apele lui. Se cunoaște după cum Iși necăjește 
mustața și o tiage, cînd de un vîrf, cind de ce
lălalt, parcă ar vrea s-o întindă pînă la urechi. 
Iși aprinde, din cind în cînd, o țigară dar. după 
*e trage două fumuri, se răzgîndește și o stri
vește apăsat cu talpa bocancului. N-are chei de 
nimic. L-au necăjit vorbele președintelui, că toc
mai azi s-a apucat să-i amintească de tărășe
nia a veche.

In loc să-1 laude că biigada lui le-a întrecut 
pe celelalte, iar i-a pomenit de nevastă. Că nu 
e bine ce lace el, că nu dă exemplu bun. Auzi 
dumneata... nu dă el exemplu bun?... Păi, cum 
rămîne cu ce s-a scris în gazetă? Că n-a trecut 
săptămîna de cînd a apărut articolul. Și zicea 
acolo negru pe alb: „Un bun exemplu pentru 
toți colectiviștii din Iliești, îl constituie brigada 
a 11-a de cîmp, condusă de Gheorghe Brebu, 
care a îndeplinit înainte de termen, toate sarci
nile ce-i reveneau în campania agricolă de 
toamnă". Așa scria. Și toiul e numai adevăr. Tot 
satul știe că brigada lui a lost mereu in frunte, 
și la arai, și la însămînțat... Și atunci ce mai 
poftește președintele ? Ce-1 tot îndeamnă s-o 
scoată și pe Maria la muncă, așa cum iac cei
lalți cu nevestele lori Ii tot dă zor să n-o mai 
țină- închisă, între patru pereți, că are cine să 
îngrijească de-ale casei și de Niculăiță. Maică-
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sa e femeie în putere și pricepută — a cres
cut, doar, o casă de copii — așa că poate ve
dea, în lipsa lor, și de bucătărie, și de băiat.

Astea 1 le spune mereu președintele. Parcă 
el nu le știe, parcă nu s-a gîndit de-atîtea ori 
la toate astea. Uite, mai ieri, n-a lipsit mult să-i 
spună și Măriei să vină cu el. Dar cind era să 
deschidă gura, și-a adus aminte ba de una, ba 
de alta, și iar s-a râzgîndit. Că dacă n-o ști 
el cum e la cîmpl Ca să meargă treaba mai cu 
spor, mai rîde unul, mai spune altul o glumă. 
Și el nu rabdă să glumească cineva cu nevas- 
tă-sa... Asta e 1

Gheorghe Brebu și-a mai aprins o țigară. Dar 
pe asta n-a mai stins-o. A fumat-o cu sete, pînă 
la chiștoc. Și a oftat cu năduf. Avea și de ce. 
Că și ăilalți, tot președintelui îi dau dreptate. 
Oameni pizmași. Și pe toți îi întărită zgîtia aia 
de Eleonora lui Vîrlan Pe cît e de mărunțică, 
pe-atîta-i de rea de gură Nu seamănă cu mo
totolul de taică-su. Iți întoarce vorba pe toate 
lețele și tot pe-a ei o ține. Și de cînd au făcut-o 
bibliotecară, parcă și mai rău s-a iuțit. In toa- 
le-și bagă nasul, mereu găsește ceva de spus. 
Uite, el, om în toată firea, a pățit rușinea să-1 o- 
ptească fertișcana asta-n drum și să-1 între
be, în văzul lumii, de ce nu dă pe la biblio
tecă De ce nu dă? lac-așa, că n-are poftă. Nu-i 
vine la îndemînâ să se căciulească dinaintea 
fetii lui Vîrlan. O știe de cînd era de-o șchioa
pă. N-a asmuțit o dată cîinele după ea, cînd a 
prins-o-n livadă, că-i scutura prunii? Și acum, 
iacăt-o, ditamai bibliotecara. Și unde mai pui că 
se lăuda odată prin sat, că o să-și ia cărțile 
sub braț, și o să-i bată-n poartă. Numai să pof
tească să-i calce pragul, că știe el ce are de 
făcut. Atît așteaptă Grivei. să-i dea drumul din 
lanț

Și unde nu te gindești, acolo o întîlnești. Azi
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dimineață, la sediul gospodăriei era și ea, moț. 
Atît i-a trebuit, să-1 audă pe președinte că-1 în
treabă:

— Măi, Brebule, ce-ai de gind mîine î O 
scoți și pe nevastă-ta la-ngropatul viei ?

în loc să stea de-o parte, cum se cuvine unei 
fete tinere, s-a băgat și ea în vorbă. Parcă și 
acum o aude:

— Cum poți să spui una ca asta, tovarășe 
președinte? Cum crezi că o să-și iasă nea Brebu 
din ale lui? Ce să caute nevastă-sa la-ngropa
tul viei?

La urma urmei, poate că avea dreptate fata... 
Dar de ce să i-o spună, așa, în auzul lumii.

Iar președintele, în loc s-o mustre că e necu
viincioasă cu brigadierul, ridea cu toată gura, 
de i se vedea și măseaua de aur. Și mai erau și 
alții, și rîdeau și ei. Te pomenești că pînă-n 
seară, ajunge vorba și la nevastă-sa. Atîta-i 
mai trebuie, că iar se pune pe oftat. De o vre
me, atîta știe Maria. Să tacă și să ofteze. Și 
are un fel de a ofta — așa, din rărunchi —, că 
îți rupe inima, nu alta.

Acum, pe cine să-și verse necazul? Ar putea 
să se răstească la Maria... Da, dar cum rămîne 
cu oltatul ?

Măcar de-ar veni Niculăiță de la școală. Poa
te că aduce o notă rea, și atunci o să aibă 
la cine să țipe. Dar ți-ai găsit să ia băiatul 
notă rea! De două luni de cînd merge la școa
lă, numai zece aduce. Și la scris, și la citit, și la 
socotit.

Așa că, din partea lui Niculăiță, n-are de ce 
să se plingă. Uite-1 că a intrat pe poartă. Ii șade 
tare bine cu șorțuleț și cu ghiozdanul in spate. 
După cum îi rîde fața, se vede că iar a luat o 
notă bună.

— Ei? — îl întreabă Gheorghe din prag.
— 10 la cititl — se fudulește Niculăiță.
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— Bravo, măi )
Și-l mîngîie. pe creșietul 'capului. Dar iar își 

aduce aminte de necazul lui. Și se Oțărăște de
odată. ‘ &■>

t— De ce mi-ai întârziat ălîta? Că*de-o oră tre
buia să fii acasăl

— Am dat pe la bibliotecă! — răspunde băia
tul. Și scotocește prin ghiozdan. — Am luat și-o 
carte. Zice- tușa Eleonora că e- foarte frumoasă.

Pe Gheorghe nu-1 pred îhcînfă istoria' asta. 
Dar n-are încotro. I-a spus și învățătoarea :

— Trimite-1 pe la bibliotecă, nea Brebule. O 
să găsească acolo cărți cu poze pentru vîrsta 
lui.

— Ei, ia să văd cartea! — se hotărăște omul, 
în siirșit. — Are poze?

— N-are!
Și băiatul o scoate din ghiozdan. E o carte 

groscioară, cu un chip de femeie pe scoarță.
— Asta-i toată poza! — zice Niculăiță.
Brebu i-o ia din mînă și o răsfoiește. E sârî- 

să mărunt, mărunt, că abia poate el să-i deslu
șească slovele. Ce-o să priceapă atunci un copil 
care abia a început să-1 lege pe o de i, ca să 
iasă „oi"?

— Măi, și cine ți-a dat cartea ?
— Nu ți-am spus, taică? Tușa Eleonora. Și 

a zis să-mi citești dumneata din ea.
„S-a zmintit de tot fata asta!" gîridește Gheor- 

ghe. „Altă carte mal bună pentru copii n-a gă
sii? Lenta... Ce-o mai fi și asta?"

Și iar o răsfoiește.. Ei, as.ta-i prea de tot... A 
dat, la pagina 128, peste un cuvînt pe care el 
se ferește să-1 spună, cînd se află ș’^iaiatul de 
față. Iar aici, în carte. îl scrie negru pe alb... Și 
nu numai o dată.. De două ori, de trei ori...

Băiatul întinde mînă după carte.
—- Ce vrei, mă?
—- Carteal
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— Ba să-ți puf pofta-n cui. Cartea asta rămîne 

Ia mine.
Și se arată tare mînios. Dar în sinea lui, e 

mulțumit. Parcă s-a mai răcorit oleacă. In sfîr- 
șit i-a venit și lui apa la moară. O să le arate 
tuturor cîte parale (ace Eleonora asta. Toți o 
lăudau pînă acum. Ziceau că e harnică și pri
cepută. Auzi dumneata: pricepută! O să vadă ei 
acum, cît de priceuută e bibliotecara lor! De
geaba au trimis-o la școala de bibliotecari, că 
fot hihiic ii-d îhvățat. A rămas tot o nepricepută. 
O să se ducă și la siat, și la gospodărie și-o să 
le-arate cartea. Să judece și dumnealor, dacă 
asta e carte pentru Niculăiță al lui.

— Unde pleci tată? — sare băiatul.
— Ce-ți pasă?
■— Păi, nu-mi citești?... Că a zis tușa Eleono

ra...
Iar tușa Eleonora! .. Biebu a dat o dată cu 

pumnul în masă de s-a speriat băiatul și a lu- 
git în ogradă. Așa-i trebuie, dacă se ia după 
nepriceputa asta de bibliotecară. Auzi dumnea
ta, ce carte să-i dea copilului! Și i-a mai trimis 
și vorbă să-i citească el. Dar el e om cu cap, 
și nu se ia după spusele oricui. Chiar acum o 
să-i dudă îndărăt cartea și o șă-i spună cîteva, 
să le tină minte GtJ âsțn mi-i carte pentru un co

rpii
Și iar o ia, șr rai o rasioieșie. Din ogradă, a- 

junge pînă la el rîsul copilului. Și-a uitat de Bpe- 
rieiuiă. Acum i-a dat drumul lui Grivei din lanț 
și se hîrjonește cu el. Copil, ce să-i faci? Dar 
mas rău1 e cînd dau ăi mari în mintea copiilor. 
Ca Eleonora, cu carteo ei . Că uite ce poftea 

‘dumneaei să-i citescă el copilului... Și Brebu 
prinde să citească din cartea deschisă la întâm
plare: „MîndTia de a se ști nevasta unui om cu 
vază în sat trecuse repede, de parcă nici n-ar 
ii fos* Mai’mult ca orice ii lipsea bucuria de a
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ieși în țarină, de a vedea primii colți verzui 
ai pomilor, înflorirea timpurie a sălciilor. Uneori 
se simțea ostenită și bătrînă..."

Oare s-a deschis cartea la întîmplare? Sau

K------ ---------------------- -----------------------------------------
Jf CARTEA

< Minai sS'vină de IcT ședință.. Orice-ar fi, nu 
mai pujeg să trăiască viața asia..."
; Fără s? vrea, ‘ brigadierul 'șț-o închipuie pe 
bibliotecară, acolo, la masa ei de lucru, robotind 
printre cărți și zîmbind a șagă... O ii chiar atît 
de nepricepută Eleonora asta?... Și iar citește: 

„Era palidă. Goldiș se răcori puțin.
— Da’ de ce? — țipă ea cu voce ascuțită. — 

Ți-am cerut eu să mă faci doamnă? De ce nu 
m-ai lăsat la muncă afară, unde-s cei de-o 
seamă cu mine ? Ți-a trebuit slujnică? Nicăieri 
nu m-ai lăsat... Și acuma-mi scoți ochii ?..."

Măi să fie. Iar l-au năpădit gindurile care-1 
muncesc de-atîtea zile. Și de vină-i cartea asta. 
Cartea și zgîtia de Eleonora...

— Ce citești acolo, Gheorghe?
Brebu a tresărit. A închis repede cartea, parcă 

ar fi vrut s-o ferească pe Maria. Femeia stătea 
în pragul ușii, cu o cîrpă-n mînă. cu o farfurie-n 
cealaltă, așa cum venise de la bucătărie.

— Nu te priveșfel — se răstește bărbatul la 
ea. Dar Maria nu mai oftează. Stă și se uită la 
el Și. mai și zîmbește

Așa ceva nu îndură Brebu. Ia pălăria din 
cui și dă să iasă.

— Un’ te duci? — îl iscodește nevasta.
— La bibliotecă. Am o vorbă cu Eleonora!
— Nu te mai osteni că acușica vine ea pe la 

noi.
— Cum așa, femeie ? Cine-a poftit-o ?
— S-a poftit ea singură. A trecut azi diminea

ță să-mi spună Și era și I.isaveta cu ea.
— Care Lisaveta?
— Lisaveta Păun, președinta comisiei de fe

mei. Ziceau că de astăzi mută la noi un cerc 
de citit. O să vină vreo zece femei. Și o să citim 
dintr-o carte tare frumoasă.

Brebu simte că-1 iau iarăși căldurile. Să știi 
că o să citească tocmai din cartea asta! Eleo-
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nora e în stare de orice... Dar las-că mai are 
și el un cuvint în casa asta...

— Ba n-o să citiți nimic! Și-acum, du-te la bu
cătărie.

Dar Maria nici nu se mișcă din loc.
— Ba o să citim. Nu-ți ajunge că mă ții închi

să în casă ? Acum nu mă lași nici să citeso ?
Ia te uită la Maria! A prins glas. Și vorbește 

taman ca Lența. Sau ca Eleonora... Și el care 
zicea că fata asta e o nepricepută. Lasă însă 
că o să se răfuiască el cu ea. Dar ce-o să-i 
spună?... Uite, că nu mai știe ce-o să-i spună. Și, 
ciudat lucru : nu e de loc supărat, deși ar avea 
destule pricini Dimpotrivă. Se simte mai liniș
tit, mai ușurat. Se uită după Maria. Iar s-a dus 
femeia în bucătărie.

— Ce faci acolo? — strigă omul la ea.
— Gătesc pentru mîine, să ai la cîmp. Că am 

auzit că ieși la .îngropatul viei.
Gheorghe stă la îndoială. Dar iar îi vin în 

minte cuvintele femeii din carte: „De ce nu 
m-ai lăsat la muncă afară, unde-s cei de-o sea
mă cu mine?”

Și, deodată prinde să vorbească cu glas do
mol, ca omul care, în sfîrșit, a luat hotărîrea 
cea bună.

— Vezi de gătește mai mult, ca pentru doi. 
Că mîine vii și tu cu mine.

Maria a răsărit iar în pragul ușii. îi rîd ochii 
de bucurie. ,,De mult n-am mai văzut-o așa de 
mulțumită!" gîndește Gheorghe.

lese apoi în ogradă să strige la băiat:
— Măi Niculăiță, măi... De ce-ai dat drumul 

ciinelui? Prinde-1 și pune-1 în lanț, că o să avem 
oaspeți.

Și un zîmbet îi luminează fața: să poftească 
acum „nepriceputa" de Eleonora să stea de 
vorbă cu el 1



SĂ CREĂM UN NUCLEU PROPRIU DE ANIMALE

Creșterea rațională 
și păstrarea tineretului bovin

Pentru gospodăriile colecti
ve noi înființate și care n-au 
animale de producție, spori
rea efectivului de vaci prin 
cumpărare desigur că este o 
cale bună de urmat. Dar pen
tru gospodăriile care au fer
me de vaci, cumpărarea de 
animale trebuie să devină o 
cale secundară, principala 
cale fiind creșterea și păstra
rea completă a tineretului din 
producție proprie. Tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, în Rapor
tul prezentat la Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. arată că : 
„gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile colective au 
datoria să se ocupe îndeaproa
pe de creșterea tineretului bo
vin din cele mai bune și mai 
productive rase de lapte spre 
a asigura creșterea efectivelor 
din matcă proprie".

Crearea unui nucleu pro
priu de animale prin crește
rea și păstrarea tineretului, 
este o problemă foarte actua
lă pentru gospodăriile colec
tive. In multe gospodării — 
așa cum reiese și din scriso
rile trimise la revista „Albi
na" de tovarășii Gheorghe 
Ciolan, președintele gospodă
riei „7 Noiembrie" din comu
na Codlea, regiunea Brașov,

'■orghe Oprea, președintele 
,C. din comuna Ștefan 

Vodă și Andrei Niculaie. pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Gheorghe Lazăr, regiunea. 
București, s-a înțeles impor
tanța acestei probleme fapt ce 
a permis să se obțină rezul
tate frumoase în creșterea ani
malelor.

Această valoroasă acțiune 
de creștere și păstrare a ti
neretului obținut din produc
ție proprie, prezintă multe a- 
vantaje. In primul rînd se e- 
conomisesc sume importante 
de bani pe care gospodăria Ie 
poate folosi în alte scopuri. în 
al doilea rînd, prin creșterea 
tineretului bovin propriu pu
tem obține vaci de lapte cu 
producții superioare mamelor 
lor.

Prin creșterea și mărirea 
rațională a tineretului propriu 
ți prin aplicarea unei selecții 
'•■“•iroase, se creează posibili- 

a obținerii unor vaci cu 
producții de lapte din ce in ce 
mai mare. Pentru ca dintr-un 
vițel să rezulte o vacă produc
tivă, nu este suficient numai 
ca aceasta să provină din pă
rinți valoroși ci este necesar 
ca el să crească și să se dez
volte normal, adică în condiții 
bune de hrăni re, îngrijire și 
întreținere. De aceea, în prac
tica creșterii tineretului, s-a 
constatat că mai curînd se ob
țin produși buni din părinți 
mediocri prin hrană abunden
tă și îngrijire bună decît din 
părinți de mare valoare dar 
ai căror produși sînt slab ali
mentați și rău îngrijiți.

Grija pentru viței trebuie 
să înceapă chiar înainte de 
nașterea lor, prin hrănirea ra
țională a vacilor gestante 
înainte de fătare, pentru 
a obține viței sănătoși și 
bine dezvoltați. O atenție 
deosebită trebuie acordată vi
țeilor în perioada hrănirii cu 
lapte matern și apoi cu lapte 
amestecat, integral și smîntî- 
nit, conform normelor și ra
țiilor furajere. Rezultate foar
te bune dă hrănirea vițeilor 
cu biberonul. Desigur că hră
nirea nu se face numai cu 
lapte. După 21 zile de la naș
tere vițeii trebuie să primeas
că la discreție uruială de o- 
văz, tărîțe și fîn de lucernă 
de foarte bună calitate. Pînă 
la înțărcare, fiecare vițel tre
buie să primească ca hrană pe 
lîngă 350—400 litri lapte inte
gral, 700—1000 litri lapte smîn- 
tînit, 100 kg. concentrate urui
te, fîn de calitate și sucu
lente.

Hrănind rațional vițeii, se 
poate realiza și depăși sporul 
planificat de creștere în greu
tate — încît la vîrsta de un 
an ei pot ajunge la jumătate 
din greutatea unui animal 
adult.

Pentru buna dezvoltare a 
tineretului trebuie să dăm a- 
tenția cuvenită și condițiilor 
de cazare și higienă. Zilnic 
trebuie să se curețe boxele, 
să se schimbe așternutul și să 
se îndepărteze gunoiul, să se 
curețe jghiaburile de resturi
le de furaje pentru a preveni 
indigestiile provocate de hra
na alterată rămasă în jghia- 
buri, să se aerisească grajdul 
pentru a evita umezeala. Vi
țeii și tineretul trebuie ținuți 
în grajduri luminoase în care 
să pătrundă soarele și zilnic 
să fie plimbați în aer liber.

Ceea ce e de dorit
să se întîmple pretutindeni...

• Luctînd In acord indi
vidual, cei mai buni cursanți 
ai cercului agrozootehnic de 
la G.A.C. din Sîniana, regiunea 
Oradea, au obfinul in sectoa
rele lor, producții mari de 
porumb, lată cîfiva dintre ei 
și producțiile medii realizate: 
Ana Pur lan, 10.500 kg. -fosil 
Zimmermann, 10.700 kg. Leo
pold Kerner, 10.600 kg. po
rumb știuleți la hectar.

• Aplicind cunoștințele însu
șite la cercul agrozootehnic 
colectiviștii din Agigea, regi
unea Constanta, au obținui în

...și ceea ce nu
• Centrai școlar agricol din 

Mizil, care dispune de nouă 
cadre tehnice cu pregătire su
perioară, n-a repartizat anul 
trecut decît un lector fa in- 
vățămintul agrozootehnic...

După vîrsta de 6 luni, vițeii 
se împart pe sexe și continuă 
să primească o îngrijire și 
hrănire bună, în special fe
melele repartizate pentru re
producție.

Tineretul de prăsilă în 
vîrsta de 6 luni — 1 an, iarna 
trebuie să primească în hrană 
zilnic fîn, porumb siloz și cîte 
1,5—1,8 kg. uruieli de concen
trate bogate în substanțe, care 
asigură creșterea (orz, ovăz, 
porumb, tărîțe etc.). Vara, pe 
lîngă pășunea de calitate, tre
buie să primească și un supli
ment de 1-1,2 kg. uruieli. în 
perioada 1-2 ani, iarna, tine
retul taurin trebuie hrănit cu 
fîn de calitate, cantități mari 
de porumb siloz, iar vara cu 
pășune și masă verde din 
conveer. Avînd în vedere că 
organismul tineretului taurin 
este mai ușor influențat de 
condițiile de hrănire și îngri
jire, gospodăriile colective 
trebuie să repartizeze vițeii și 
tineretul în grija celor mai 
buni îngrijitori.

Gospodăria colectivă „23 
August" din comuna Ozun, 
raionul Sf. Gheorghe, a reu
șit să obțină în medie peste 
3.300 litri lapte pe cap de vacă 
furajată, datorită, în primul 
rînd, creșterii raționale a vi
țeilor și tineretului taurin.

Dînd atenția cuvenită creș
terii raționale a tineretului 
din prăsilă proprie și asigu
rării furajelor necesare unei 
hrăniri cît mai bune, gospo
dăriile colective pot avea ga
ranția că vor îndeplini numă
rul de vaci stabilit prin pla
nul de perspectivă și vor ob
ține producții sporite de lapte 
la fiecare vacă furajată.

Ing. ION DINU 
de la Institutul de Cercetări 

Zootehnice

acest an pe un loi demonstra
tiv de 6,5 hectare, producția 
record de 120.000 kg. sfeclă 
de zahăr la ha

• La g a. c. Cornu, raionul 
Pleni/a, regiunea Craiova, s-au 
organizat în toamna acestui an 
un număr de 8 loturi de cul
turi cu soiuri comparative de 
grîu. Cursantii cercului agro
zootehnic vor urmări aici pro
ducțiile obținute în raport cu 
lucrările solului, îngrășămintele 
aplicate și epocile de însămin- 
tare

• Din lipsa unui control sis
tematic în comunele Buda, 
Canlemir și Plugari, regiunea 
lași, nu s-au linul în întreg 
anul de invățămint 1959—1960 
decît cileva lecții.

La gospodăria de stat Vădeni, regiunea Galați, a fost dat recent 
în folosință un sistem de irigație cu ajutorul căruia se va 
putea iriga o suprafață de 2.000 hectare culturi de grîu, orz, 

cartofi și legume.

IBlonulMio
...„Ehei, dac-ar avea îopolo- 

gut ăsta mai multa apă !
Văzind că nu răspund nimic, 

comunistul Teodor Borîndel vor
bește mai departe : Atunci co
lectiviștii din Stejaru ar putea 
extinde irigatul pe citeva sute 
de hectare. Seceta n-ar mai fi 
o problemă, așa cum spune 
președintele. Și rodul ar fi în
zecit". Topologul n-avea preț de
cît în ochii gîștelor și ai altor o- 
rătănii iubitoare de apă. Cu alte 
cuvinte Topologul nu însemna 
mai nimic. Dar iată că azi lu
crurile stau altfel. Pe vreme de 
secetă motopompele împing apa 
piriului în lanuri. Seceta dă 
înapoi, iar toamna intră în re
gistrele de venituri ale colecti
vei fără obișnuitele scuze: „con
diții anormale", sau „vreme sece
toasă". Așa a intrat toamna și în 
gospodăria din Stejaru. A fost o 
toamnă normală, am putea spu
ne bogată. Pe cele 250 hectare 
de porumb, care n-a primit de 
la însămințat și pînă la cules 
decit o singură ploaie, s-au 
obținut în medie 3.700 de kg. de 
știuleți la hectar. Cauzele care 
au determinat producția aceasta 
trebuie căutate în agrotehnică. 
In ogorul adine de toamnă, în 
cele patru prașile mecanice 
și trei manuale, în soiurile se
lecționate, de mare productivi
tate, care s-au însămințat anul 
aoesta la Stejaru. Acolo jos 
unde pînă nu de mult, To
pologul ci nd se înfuria mă
tura semănăturile în pirgă, 
s-a creat terenul școală. Terenul 
de pe oare colectiviștii din Ste
jaru, înarmați cu motopompe și 
aspersoare au pornit o altă ho- 
tărîtoare bătălie cu natura. Pe 
30 de hectere de porumb iri

gate,’seceta a fost pentru tot
deauna învinsă. Oamenii au ză
găzuit apele Topologului și le-au 
strîns în spatele stăvilarului de 
beton, undă cu undă, picătură 
cu picătură ca pe fărîmeJe unui 
filon aurifer... Și atunci cînd a 
fost secetă, motopompa a îm
pins apa strînsă în inelul stăvi- 
larufui, pe canalele principale 
spre lanurile de porumb. La rin- 
dul lor, aspersoarele au arun
cat-o ca pe o ploaie măruntă ți 
deasă peste lanul însetoșat.

In sfirșit a venit toamna. De 
pe loturile irigate, lucrate pe 
bază de acord individual de 
către comuniștii din Sinpetru, 
Dumitrache Borindel ți Simion 
Maria, s-au obținut 16.000 kg. 
de porumb știuleți la hectar, 
iar producția medie pe întreaga 
suprafață a fost de 10.000 kg. 
de porumb știuleți la hectar.

Colectiviștii din Stejaru au 
învățat anul acesta cît de Im
portantă este irigația pentru 
sporirea producției la hectar. 
Topologul a inoetat să mai fie 
privit cu indiferență. E socotit 
la metru cub de apă, la undă- 
la picătură, ca un adevărat fi
lon de aur. Aur alb din care 
anul viitor colectiviștii din Ste 
jacu, însuțindu-și sarcinile ce 
le revin in lumina expunerii 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la Plenara din 31 
octombrie — 1 noiembrie 1960,

NICOLAfi FĂT® 
corespondent

vor asigura irigarea a 50
de hectare de porumb »•
30 hectare de gnu. adi-
că a unei suprafețe de două
ori și jumătate mai mare de-
cit anul trecut.

♦fn cronica comunei Domnești, regiunea București, s-a înscris de curînd o nouă biruință : constituirea gospodăriei agricole colective.

In fotografie : inaugurarea gospodăriei agricole colective din comuna Domnești, cure a primii numele simbolic „Viață nouă*.
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Cel de-al Ill-lea Congres al partidului nostru a pus 
în fața activiștilor culturali de la safe sarcini deosebit 
de importante. In lumina documentelor Congresului, 
așezămintele de cultură de Ia sate trebuie să desfășoațe 
o activitate bogată, atrăgătoare, cu o sferă de cuprin
dere din ce in ce mai largă, să aducă o contribuție cit 
mai deplină la dezvoltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, la. întărirea economico-organizatorică a 
unităților socialist-cooperatiste și la înfăptuirea proce
sului de transformare socialistă a agriculturii țării noa
stre.

In scopul îmbunătățirii continue a activității cultu
ral-educative de masă și ridicării nivelului ei la înălți
mea sarcinilor trasate de partid, Comitetul regional 
P.M.R. Craiova a luat inițiativa organizării unei consfă
tuiri cu activul cultural din regiune. Consfătuirea a 
avut loc la sfîrșitul lunii octombrie a.c. Ea a ana
lizat munca culturală depusă în cursul anului 1960 
în regiunea Craiova, a subliniat necesitatea extinderii 
celor mai eficace și atrăgătoare manifestări culturale și 

Ia stabilit în mod concret căile de înlăturare a lipsuri
lor care s-au manifestat la unele așezăminte culturale.

Așa cum a reieșit din lucrările consfătuirii, căminele 
culturale, în dorința de a aduce o contribuție cît mai 
mase la îndeplinirea sarcinilor economice trasate de 
partid și la dezvoltarea conștiinței socialiste a oameni
lor muncii din satele regiunii Craiova, s-au preocupat 
și mai mult de îmbunătățirea și sporirea eficacității 
propagandei prin conferințe, au popularizat pe scară și 

mai largă realizările de seamă dobîndite de gospodă
riile agricole colective și metodele cele mai bune de 
muncă, au inițiat manifestări culturale vii, interesante, 
menite să convingă pe țăranii cu gospodării individuale 

despre marile avantaje ale agriculturii socialiste. Tre- 
, buie subliniată în această privință strădania unor că

mine culturale din raioanele Cujmir, Calafat și Corabia 
de a organiza o activitate permanentă, cu un bogat 
conținut axat pe problemele specifice comunelor res
pective.

Numeroase cămine culturale organizează seri cultu
rale, seri științifice și de experiență, recenzii, simpo
zioane, programe artistice interesante, țin conferințe 

axate pe cele mai importante probleme legate de viața 
nouă a satului, de ridicarea conștiinței socialiste a ță
ranilor muncitori. Astfel, în multe cămine culturale din 
regiune au avut loc întîlniri cu sătenii în cadrul cărora 
s-a discutat despre trăsăturile morale ale colectivistului, 

__ _ 2__r__ ' i în R.P.R. și altele, 
care contribuie la formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a țăranilor muncitori.

Brigăzile științifice au depus o activitate mai cuprin
zătoare, reușind să răspundă cu și mai multă compe
tență la o serie întreagă de probleme ce preocupă pe 
oamenii muncii de la sate. Numai brigăzile științifice re- 

■ gionale, organizate în colaborare cu filiala S.R.S.C. și 
i care sînt compuse din peste 300 de activiști de partid, 

1 profesori, ingineri, agronomi, medici, juriști etc., s-au

s-a discutat despre trasaturile morale 
despre drepturile și demnitatea femeii 

cnnf i-î Knîo la fnrmarnn ci dP7V;

Cine va fi lăudat 1 Cine va fi criticat ? E 
artistică de agitație a căminului cultural . 

verin, face repetiții cu nc

Sectorul zootehnic din comuna 
noastrâ s-a dezvoltat de la un an la 
altul. O atenție deosebită s a acor
dat îmbunătățirii raselor de oi prin 
înlocuirea în cea mai mare parte a 
oilor țurcane cu oi țigăi.

Directivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. prevăd sarcini impor
tante In ceea ce privește sporirea 
considerabilă a producției agricole 
vegetale și animale. In lumina a- 
cestor sarcini trasate de partid, ță
ranii muncitori din comuna noastră 
și-au intensificat eforturile pentru a 
Înregistra o și mai intensă dezvol
tare a sectorului zootehnic.

Îndrumați de comitetul comunal de 
partid, activiștii culturali din co
muna noastră au organizat nume
roase manifestări culturale me
nite să sprijine dezvoltarea ra
pidă a sectorului zootehnic al 
comunei. Căminul cultural s-a preo
cupat îndeaproape de buna organi
zare a cercurilor zootehnice și de 
întocmirea unor lecții convingă
toare, bogate in exemple culese 
din cele mai bune gospodării agri
cole colective din raion. La aceste 
cercuri s-au ținut lecții privind hră- 
nirea și îngrijirea ovinelor, pregă

Corul fi formația de fluierași a căminului cultural din Palavragi, raionul 
Novaci,

Contribuția noastră la dezvoltarea 
sectorului zootehnic

tirea nutrețurilor, îmbunătățirea ra
selor de oi etc.

Pentru buna desfășurare a cercu
rilor zootehnice, căminul cultural a 
organizat un larg activ obștesc ca
re ajută atît pe cursanți, cît și pe 
lectori în realizarea diferitelor ac
țiuni întreprinse. Astfel, unii dintre 
membrii acestui colectiv au furnizat 
lectorilor date prețioase privind rea
lizările dobîndite de gospodăriile 
colective fruntașe care au un sector 
zootehnic foarte dezvoltat. De ase
menea, pe lîngă cercurile zootehni
ce a luat ființă șl un sfat pedago
gic, alcătuit din lectorii tuturor 
cercurilor și din alți intelectuali ai 
satului, care dau lămuriri suplimen
tare cursanților.

O inițiativă frumoasă a avut și bi
bliotecara. Cunoscînd din vreme 
planul lecțiilor, ea a întocmit liste 
bibliografice, indicînd cărți axate pe 
problemele ce urmau a fi discutate 
în cadrul cercurilor. Totodată, bi

deplasat în decurs de opt luni în aproape 120 de co
mune. <

Consfătuirea cu activul cultural din regiunea Craiova 
a scos la iveală și o serie de lipsuri ale unor așezăminte 
culturale din regiune. Astfel, unele cămine culturale 
din raionul Strehaia nu și-au axat activitatea pe pro
blemele transformării socialiste a agriculturii și întăririi 
economico-organizatorice a gospodăriilor colective, a- 
cordînd o exagerată atenție activității artistice. De ase
menea, unele cămine culturale nu s au preocupat de 
organizarea unei activități permanente, atrăgătoare, așa 
cum este cazul unor cămine din raioanele Plenița, Stre
haia, Gura Jiului și Amaradia. O lipsă destul de serioasă 
a unor cămine culturale este și aceea că se preocupă nu
mai de activitatea din comuna de centru, neglijînd 
munca din satele aparținătoare.

Lipsuri s-au manifestat și în domeniul propagandei 
prin conferințe. De pildă, se mai țin conferințe pur teo
retice, rupte de specificul local, de problemele econo
mice ce stau în fața țăranilor muncitori drn comunele 
respective.

Perioada de iarnă oferă posibilități sporite pentru 
desfășurarea unei activități culturale și mai intense, an
trenarea unui număr și mai mare de țărani muncitori 
care să participe la manifestările organizate de cămine. 
Totuși, unele sfaturi populare comunale și cămine cul
turale nu au luat toate măsurile pentru asigurarea con
dițiilor materiale și organizarea unei activități bogate, 
atractive. Așa este cazul căminelor culturale din comu
nele Cernădia și Cărpiniș-Novaci, Giurgița-Segarcea, 
Coțofenii din Dos și Plopșor-Filiași, Stoina-Amaradia 
etc

Consfătuirea cu activiștii culturali din regiunea Cra
iova a subliniat necesitatea intensificării muncii cultu
rale în vederea sprijinirii întăririi economico-organiza
torice a gospodăriilor aqricole colective și a lărgirii sec
torului socialist al agriculturii. De asemenea, activiștii 
culturali trebuie să acorde o atenție sporită legării și 
mai strînse a muncii culturale de sarcinile construcției 
socialiste, organizării unor atrăgătoare și bogate mani
festări care să contribuie Ia formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a țăranilor muncitori.

In acest scop, comitetul executiv al sfatului popular 
regional, secțiile de învățămînt și cultură ale sfaturilor 
populare raionale, casa regională a creației populare și 
casele raionale de cultură au sarcina să se preocupe și 
mai mult de îndrumarea și organizarea activității cul
turale, să ia toate măsurile pentru ca în regiune să se 
desfășoare o muncă culturală la înălțimea sarcinilor 
trasate de cel de-al III-lea Congres al P.M.R. Comitete
lor executive ale sfaturilor populare comunale le revine 
sarcina să analizeze periodic activitatea culturală din 
comunele respective și să-i sprijine și mai mult pe ac
tiviștii culturali în organizarea unor manifestări vii, 
interesante și atrăgătoare

In paginile de față publicăm cîteva articole scrise de 
unii participant la consfătuire.

bliotecara a organizat numeroase 
consfătuiri cu cursanții cercurilor 
zootehnice, recenzii, seri de lectură 
din cele mai importante broșuri pri
vind dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Popularizarea cărții agrozooteh
nice a constituit o preocupare de 
seamă a colectivului bibliotecii. 
Pentru a veni și mai mult în spriji
nul cursanților, bibliotecara a în
tocmit un caiet intitulat: „Cititorii 
Întreabă, biblioteca răspunde". Ci
titorii au astfel posibilitatea și pe 
această cale să pună întrebări și 
să primească răspunsuri documen
tate în legătură cu problemele creș
terii animalelor. Totodată, la biblio
tecă, cititorii pot cerceta un dosar 
care cuprinde articole apărute în 
ziare și reviste, orinduite pe pro
bleme, și care înfățișează experien
ța și rezultatele frumoase obținute 
de unitățile socialiste fruntașe în 
creșterea animalelor și a producției 
din sectorul zootehnic.

Căminul nostru cultural a folosit 
cele mai variate forme de activitate 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
zootehnice. De pildă, la cercurile de 
citit s-au popularizat sarcinile tra
sate de partid privind dezvoltarea 
șeptelului, s au citit broșuri- cu ca
racter zootehnic și unele materiale 
apărute în presa noastră.

Săptămînă de săptămînă, la că
min s-au organizat seri culturale 
axate pe problemele dezvoltării sec
torului zootehnic. De curînd, a avut 
loc o asemenea seară culturală pe 
tema: „Cum putem îmbunătăți ra
sele de oi", in cadrul căreia s-a vor
bit despre avantajele creșterii oilor

ȘTAFE'rJîndrumat de co
mitetul raional 
P.M.R., comitetul 
executiv al sfatu
lui nostru popular 
raional s-a preo
cupat îndeaproape 
de intensificarea 
muncii cultural-educative în scopul 
sprijinirii transformării socialiste 
a agriculturii și întăririi econo
mico-organizatorice a gospodăriilor 
colective. In acest sens, comite
tul executiv a luat o serie de 
măsuri organizatorice pentru des
fășurarea unei activități culturale 
permanente, variate, atrăgătoare și 
bogate în conținut, axată pe această 
problemă deosebit de importantă. 
Totodată, comitetul executiv al sfa
tului popular raional, prin secția de 
învățămînt și cultură, a îndrumat 
instituțiile culturale în acțiunea de 
generalizare a celor mai eficace și 
mai interesante forme ale muncii 
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cu lină fină și semifină. La siîrșit, 
doi crescători de oi fruntași de Ia 
G.A.S. Bumbești, invitați la această 
seară culturală, au împărtășit celor 
prezenți bogata lor experiență. Te
ma: „Cum putem îmbunătăți rasele 
de oi" a fost îmbogățită prin pre
zentarea diafilmului „Creșterea oi
lor".

Trebuie să mai amintesc de inte
resul cu care participă țăranii mun
citori din comuna noastră la serile 
de întrebări și răspunsuri organiza
te pe teme zootehnice. De obicei, a- 
ceste seri de întrebări și răspunsuri 
sînt urmate de interesante programe 

m< 
a cele 
metod 
raiont 
cinste 
nouă 
rală. : 
fara i 
înfății 
lizări, 
în cai 
munci 
tiste <

Ștai 
din t: 
Gruia 
și va 
raiont 

într

artistice. Așa. de pildă, formația de 
teatru a prezentat piesa „Nemaipo
menita furtună**, iar brigada artisti
că de agitație a elaborat programe 
axate în întregime pe problemele 
dezvoltării sectorului zootehnic din 
comuna noastră.

Fără îndoială că activiștii cultu
rali din comuna noastră pot să a- 
ducă un aport și mai mare la spri
jinirea și dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Ne-am dat seama de acest 
lucru în timpul desfășurării lucrări
lor consfătuirii cînd am luat cunoș
tință și de alte acțiuni interesante 
Inițiate de alte cămine culturale. Pe 
viitor ne propunem să organizăm și 
noi „Sfatul agronomului local".

Una din lipsurile cele mai mari 
din activitatea noastră a fost aceea 
că nu ne-am preocupat de organiza
rea unor vizite cu sătenii noștri 
la unitățile socialiste fruntașe din îm
prejurimi. Este o sarcină pe care 
vom realiza-o în cel mai scurt timp, 
prin vizita pe care o vom organiza 
la G.A.C. Alimpești, raionul NovacL

ION SERDARU 
directorul căminului cultural 

din comuna Polovragl.
raionul Novaci



ta căminul cultural din comuna 
Bruscari, raionul Vinju Mare, serile 
de întrebări și răspunsuri, organiza
te In cadrul .Joii tineretului", w 
bucură de

EGIUNEA CRAIOVA

o vte și numeroasă parti- • 
ctpare
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tionul Turnu Se-
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dat rezultate din- 
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zării pe scară și 
izărilor dobîndite 
le socialiste frun- 
pe care o trăiesc 
în raionul nostru 
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île se limitau însă 
ifestări culturale, 
ioasele îndrumări 
i ne-am gîndit să 
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o 
.tă ștafetă cultu- 
asta ștafeta, în a- 
u fotografii, care 
rai de seamă rea- 
iște „cărți de aur" 
emnate bilanțurile 

socialist-coopera-

30 decembrie,

2embrie“ a pornit 
Cujmir—Braniște, 

i Dîrvari—Gemeni 
n toate comunele

ă ștafeta a plecat

din comuna Gruia spre Izvoare. 
Formațiile artistice au fost însoțite 
de membri ai comitetului executiv 
al sfatului popular comunal, de 
președintele gospodăriei și de un 
număr mare de colectiviști. Ștafeta 
purta un album. Să răsfoim doar 
cîteva din filele lui. Fotografii din 
diverse sectoare de activitate, ima
gini grăitoare din munca și viața 
colectiviștilor din raionul Cujmir. 
Iată doar cîteva : Construcții noi la 
G.A.C. din comuna Salcia, dezvol
tarea șeptelului de animale la 
G.A.C. din Vrata, „Hai la întrecere" 
(aspecte din munca brigăzilor din 
G.A.C. Gîrla-Mare), portretele co
lectiviștilor fruntași : C. Neacșu de 
la G.A.C. Vînători, Elisabeta Fira 
de la G.A.C. Izvoare și alte nume
roase fotografii care surprind cele 
mai semnificative aspecte din mun
ca și viața colectiviștilor. în „cartea 
de aur", pe a cărei primă filă sînt 
scrise cu litere roșii : „Slăvită ești, 
patria mea 1“ comitetul executiv al 
sfatului popular 
de conducere al 
tive și consiliul 
au prezentat, pe 
un adevărat bilanț al muncii și 
vieții colectiviștilor din comuna 

Gruia.
Ajunși în 

na Izvoare, 
brii ștafetei 
rale au fost pri
miți cu căldură și 
prietenie de să

tenii de aici. Președintele sfatului a 
citit însemnarea scrisă în „cartea 
de aur". Albumul a trecut din mînă 
în mînă, și colectiviștii din Izvoare 
l-au cercetat îndelung. Apoi, colec
tiviștii din Gruia au vizitat gospo
dăria colectivă din comuna Izvoare, 
au avut loc întîlniri între cei mai 
buni colectiviști din cele două co
mune, cu alte cuvinte s-a făcut un 
prețios schimb de experiență. Pînă 
seara tîrziu, pe scena căminului din 
Izvoare și-au arătat măiestria for
mațiile de artiști amatori din am
bele comune. Și în această privință 
a avut loc un valoros schimb 
experiență.

Paralel cu această activitate, 
raionul nostru se organizează 
alte manifestări culturale axate 
această problemă. Asupra acestora 
nu mă opresc în însemnările de 
față, deoarece consider că sînt 
destul de cunoscute și folosite și de 
alte cămine culturale din țară. 
Vreau să menționez doar faptul că 
în viitor vom lua noi măsuri care 
să ducă la permanentizarea activi
tății culturale, la sporirea influen
ței acesteia asupra maselor de ță
rani muncitori din raionul Cujmir, 
care în curînd se va număra prin
tre raioanele complet colectivizate 
ale țării noastre.

CONSTANTIN DANESCU 
vicepreședinte al sfatului 

popular raional Cujmir

comunal, consiliul 
gospodăriei colec- 
căminului cultural 
spațiul cîtorva file.

comu-
mem-
cultu-

de

în 

pe

I

la

na Săcelu, raionul No- 
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Președintele sfatului popular al 
comunei Bulzești, raionul Olteț, 
i-a dat directorului căminului 
cultural, C. Mitrache, o nouă sar
cină : cea de...ltelefonist.

In munca de răspindire 
a cunoștințelor științifice

îmi amintesc de o întîmplare pe
trecută anul acesta, pe la mijlocul 
lunii februarie. La bibliotecă, cîțiva 
cititori schimbau cărțile. La un mo
ment dat, am auzit pe cineva între- 
bînd :

— Tovarășă bibliotecară, nu cum
va ai vreo carte despre eclipsele 
astea de Lună? Nea Ilie Drăguț zice 
c-o mânîncă „vîrcolacii", iar alții 
spun că sînt „semne" cerești.

La căminul cultural din comuna 
noastră, urma să se țină, peste cîte
va zile, o conferință despre eclipse
le de Lună. In clipele acelea, însă, 
mi-am dat seama că nu-i de ajuns, 
că noi activiștii culturali din comu
na Murgaș sîntem datori să-i ajutăm 
pe țărani pentru a cunoaște cit mai 
bine explicația științifică a fenome
nului amintit. Pentru aceasta era ne
voie sâ organizăm mai multe ma
nifestări culturale.

Așa am și făcut. In primul rînd, 
la gazeta de perete a apărut un ar
ticol însoțit de cîteva desene. Bi
bliotecara noastră a întocmit liste 
bibliografice cu cărțile ce pot fi ci
tite în legătură cu problema eclip
selor. Listele au fost afișate în locu
rile cele mai frecventate și rezulta
tul a fost că, Incepînd chiar de a 
doua zi, au venit la bibliotecă foar
te mulți săteni care au cerut cărțile 
indicate de bibliotecară. Apoi, în 
cadrul fiecărui cerc de citit s-au 
purtat discuții și s-au citit broșuri cu 
privire la eclipsele de Lună. Cînd 
s-a ținut conferința, pentru ca oa
menii sâ înțeleagâ cit mai bine, am 
făcut și o experiență cu globul pă- 
mîntesc și un bec electric. Le-am 
demonstrat atunci, cum s-ar spune 
pe viu, că Luna nu-i mîncată de 
„vîrcolaci", așa cum cred unii, ci că 
ea rămine întreagă și e numai aco
perită de umbra Pămîntului. In sea
ra cind a fost eclipsa de Lună,

Unele conferințe ținute la că
minele culturale din comunele 
Zegujani-Baia de Aramă, Calo- 
păr-Segarcea și altele, nu sînt 
axate pe probleme economice 
locale.

ne-am intilnit din nou. Cu acest pri
lej toți s-au convins o dală mai mult 
de faptul că știința poate să preva
dă cu mare exactitate anul, luna, 
ziua și ora cînd au loc asemenea 
fenomene, că numai știinla este în 
stare să dea adevăratele explicații 
ale tuturor fenomenelor naturii.

A fost prima acțiune mai cuprin
zătoare pe care a organizat-o cămi
nul nostru cultural pentru răspîn- 
direa cunoștințelor științifice. Aceas
tă activitate Insă s-a intensificat, a- 
vînd o sferă de cuprindere din ce 
în ce mai largă, mai ales după cel 
de-al lll-lea Congres al partidului. 
In raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Glieorghiu-Dej la Congres se a- 
rată că „trebuie îmbunătățită și 
lărgită, cu activa participare a oa
menilor de știință și cultură, munca 
de răspindire a cunoștințelor știin- 
țilice, de popularizare, pe înțelesul 
maselor largi, a concepției materia
liste despre lume, de combatere a 
vederilor înapoiate, superstițiilor, 
prejudecăților și misticismului".

Invâțînd din prețioasele îndrumări 
date ăe partid, membrii consiliului 
de conducere al căminului cultural 
au întocmit un plan de muncă cu 
sarcini concrete privind răspîndirea 
cunoștințelor științifice. Astfel, potri
vit planului, se organizează cu regu
laritate conferințe, seri științifice, 
seri de întrebări și răspunsuri etc. 
Voi da numai cîteva exemple. In 
ultima vreme, la cămin li s-a vorbit 
sătenilor noștri despre materie și 
structura ei, despre originea și evo
luția omului, despre știință și reli
gie, formarea pămîntului, ce sînt vi
sele, de ce vorbesc oamenii limbi 
diferite etc. Toate conferințele sînt 
însoțite de experiențe prezentate cît 
mai simplu, pe Înțelesul tuturor. De 
asemenea, de cele mai multe ori, 
conferințele sînt urmate de proiec
tarea unor diafilme legate de pro
blemele expuse.

In ultima vreme noi am organizat 
și cîteva expoziții cum ar ii, de pil
dă, cea intitulată: „Structura mate
riei". Expoziția aceasta a cuprins 
planșe, desene și fotografii ilustrind 
evoluția și transformarea neînceta
tă a materiei.

De un prețios ajutor in privința 
răspîndirii cunoștințelor științifice 
sînt lecțiile predate la cercurile de 
cultură generală care s-au deschis 
de curind In comuna noastră.

De citva timp, in centrul comunei 
apare și o gazetă de cultură gene
rală. Trebuie să spunem că această 
gazetă este deosebit de instructivă 
și citită cu mult interes. Aici apar 
articole pe cele mai diverse proble
me științifice, materiale decupate 
din reviste și ziare, fotografii, 
bibliografice cu cărțile editate 
S.R.S.C. și un colt distractiv, 
cînd în cînd apar și caricaturi 
care combatem superstițiile și 
ticismul (bineînțeles cu cazuri 
crete), iar alături de aceste carica
turi publicăm articole cu caracter 
științific și pentru combaterea super
stițiilor ce se mai manifestă la unii 
oameni din comuna noastră.
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Intr-una din pauzele consfătuirii de 
Craiova am stat de vorbă cu tov. N. Pîrvu- 
lescu, inspector metodist. Obiectul scurtei 
noastre discuții l-a constituit activitatea bri
găzilor științifice raionale.

Prima întrebare :
brigăzile științirice și care sînt rezultatele a- 
cestor deplasări ?

Au urmat cîteva clipe de tăcere, de ezitare, 
după care tov. N. Pîrvulescu a început să 
vorbească
, — In preajma campaniei de vară am orga
nizat și noi vreo 5—6 brigăzi științifice. Ara 
făcut chiar și un plan de muncă, concret, 
stabilind comunele unde să se deplaseze aceste 
brigăzi. îmi amintesc că prima deplasare a 
fost în comuna Coțofenii din Fată Mai bine 
zis, trebuia să fie în comuna Coțofenii din 
Fată, deoarece nu s-au prezentat toți membrii 
brigăzii și programul planificat nu a mai n- 
vut loc...

— Credem că după aceea ați fuat toate 
măsurile pentru organizarea mai temeinică a 
acestor deplasări. Despre acestea vă rugăm să 
ne vorbiți.

— Să vedeți — a continuat tov. N. Pîrvu
lescu. — Vara nu e atît de prielnică pentru 
desfășurarea unei intense munci culturale. 
Cadrele didactice au fost în concediu, un 
tovarăș de la secția noastră de învătămînt și 
cultură a plecat la școală, altul în concediu, 
altul la fel...

— După cum se vede 
plăcută de concedii și de 
tea culturală.

— Nu se poate spune 
tov. N. Pîrvulescu. — în raionul nostru s-a des
fășurat totuși o activitate culturală și în pe
rioada de vară. Dar vedeți, problema brigă
zilor științifice nu-i de loc ușoară. Necesită or
ganizare, adunarea întrebărilor, pregătirea răs
punsurilor pe care trebuie să le dea cetățeni
lor membrii brigăzilor și multe altele.

— Cum s-ar spune — am adăugat noi — 
s-au organizat vrea 5—6 brigăzi științifice, dar 
ele n-au existat de loc.

— De existat, există, — preciză tov. Pîrvu
lescu, — pentru că acum am luat toate 
șurile pentru ca ele să-și trăiască viața.

— Care sînt aceste măsuri ?
— Păi, ne-am ocupat de componența 

găzilor, de... Am hotărît să facem și un plan 
de muncă însă pînă acum n-am izbutit. Am 
avut atîtea probleme...

Scurta noastră discuție s-a oprit aici. Cre
dem că se cuvine să mai adresăm o întrebare 
și sfatului popular raional, casei raionale de 
cultură și subfilialei S.R.S.C. : Oare brigăzile 
științifice, această formă apreciată și intere
santă a muncii culturale, n-ar merita o atenție 
mai mare și în raionul Filiași ?

Cîte deplasări au făcut

a lost o perioadă 
vacantă în activita-

asta — a răspuns

mă-

bri-
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• Unele cămine 
îngrijesc numai 
activitatea culturală 
ce se desfășoară in 
centrele de comună, 
neglijind cu totul sa
tele aparținătoare. 
De pildă, in satele 
Dragotești șt Buzești, 
care aparțin de co
muna Turbați, raio
nul Novaci, nu exis
tă nici o formație ar
tistică.

• Majoritatea con
ferințelor ținute la 
căminele culturale 
din comunele Alim- 
pești-Novaci, Țuglui- 
Segarcea și Cloșani- 
Baia de Aramă, au 
un pronunțat carac
ter teoretic, sînt lip
site de exemplificări 
locale și nu sînt sus
ținute de material 
documentar ca: plan
șe. grafice, hărți, 
mulaje etc.

• Consiliile de con
ducere ale căminelor 
culturale din 
nele 
Mare. 
Seaca

comu-
Oravita-Vînju 

Căluoăreni. 
de Pădure,

— Ai grijă 11 S-o pre- 
it mai repede 1...

— Alo, da ! Aici directorul cămi
nului. Intrebați-mă orice, în afară 
de activitatea culturală !.„

— Ce zici de conferința de azi, des
pre cultura bumbacului ? 1...

VICTOR TUSOIIJ 
membru al consiliului 

de conducere al căminului 
cultural din comuna Murgaț, 

raionul Amaradia

Caraula-Plenița și 
altele nu se preocu
pă de organizarea 
unei activități multi
laterale. atrăgătoare 
și permanente, din 
care cauză numărul 
participanților la a- 
ceste manifestări este 
destul de mi'

• Comitetul execu
tiv al sfatului popu
lar din comuna Ne- 
goiești. raionul Ama- 
radia, in loc să dea 
directoruîul si biblio
tecarei căminului po
sibilitatea să desfă
șoare o intensă acti
vitate culturală, le-a 
încredințat sarcini cu 
totul străine 
ca de care 
și-t ține cu 
ședințe

de mun- 
răspund 
zilele în

caravana
regio-

• Deși 
întreprinderii 
nale cinematografice 
Craiova, a trecut de 
nenumărate ori prin 
comuna Buicești. ra
ionul Filiași. totuși, 
de la 6 martie a.c. 
nu a mai prezentat 
aici nici un film.

Pagină redactată de OVIDIU 
MARALOIU. Caricaturi de NIC. 

NICOLAESCU.
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Cum s-a Format pămîntul țării noastre

Anul 1918...
Uta poporului nostru împotriva re

gimului burghezo-moșieresc se re
vărsa ca un uriaș torent. Suferin
țele fără margini, indurate în anii 
războiului imperialist, crîncena ex
ploatare capitalistă, lipsa de drep
turi și de libertăți, asuprirea națio
nală care se întețise — toate aces
tea au dus la creșterea avîntului 
revoluționar al maselor muncitoare 
din țara noastră, dornice să sfărîme 
jugul exploatării și asupririi.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, care a dat aripi 
luptei revoluționare a muncitorilor 
de pretutindeni, a însuflețit și ma
sele muncitoare din țara noastră, a 
întărit și mai mult încrederea în tor
țele lor. în posibilitatea lor de a 
doborî regimul burghezo-moșieresc.

Întregul an 1918 se caracterizează 
printr-un puternic val de acțiuni re
voluționare ale clasei muncitoare și 
ale țărănimii — acțiuni în care, în 
primele rînduri se aflau grupurile 
comuniste. Grevele și demonstrațiile 
se țineau lanț în întreaga țară la Iași, 
in Valea Jiului și mai ales la Bucu
rești unde după retragerea trupe
lor germane, s au desfășurat gre
vele ceferiștilor, metalurgiștilor, ale 
muncitorilor de la fabrica de țiga
rete ale tipografilor etc. Ei cereau 
sporirea salariilor, ziua de muncă 
de 8 ore, un trai omenesc, drepturi 
democratice ca libertatea de orga
nizare. desființarea stării de asediu 
și a cenzurii, pace cu Rusia Sovie
tică etc.

Urmărind să pună capăt luptelor 
revoluționare, burghezia și moșie- 
rimea au pregătit și înfăptuit masa
crul de la 13 decembrie 1916.

In ziua de 13 decembrie urmau să 
declare grevă muncitorii tipografi 
din Capitală. încă dinainte guvernul i

a ordonat încercuirea Clubului so
cialist din str. Sf. Ionică cu trupe, 
ceea ce a indignat profund proleta
riatul din București.

împotriva acestor măsuri sama
volnice și în semn de solidarizare 
cu tipografii, muncitorii celorlalte în
treprinderi au declarat și ei grevă.

Astfel, luptele din 13 decembrie 
au căpătat un pronunțat caracter 
politic, de protest contra terorii in
staurate de guvern. Demonstranții 
cereau desființarea stării de asediu 
și a cenzurii și își manifestau cu în
flăcărare entuziasmul fată de revo
luția socialistă.

In după amiaza aceleiași zile po
somorite, coloane de muncitori se 
îndreptau spre sediul clubului, 
unde urma să aibă loc un mi
ting. Cînd au ajuns în Piața Teatru
lui Național, armata, polițiștii și jan
darmii i-au oprit Văzînd hotărîrea 
de luptă a muncitorilor, guvernul, 
de comun acord cu regele, a dat or
din să se tragă în mulțimea paș
nică. A urmat o comandă scurtă șl 
mitralierele au prins a răpăi. Peste 
100 de manifestanți de toate vîrs- 
tele, dintre care mulți copii, au fost 
uciși, iar alte cîteva sute au fost a- 
restați și schingiuiți. Sediul a fost 
devastat. In urma torturilor la care 
a fost supus iu închisoare, cu pri
lejul arestării, s-a stins din viață 
unul din fruntașii din acea vreme ai 
clasei muncitoare, I. C. Frimu.

împotriva mișcării muncitorești 
s a dezlănțuit o teroare cruntă. Dar 
ea n-a putut fi .înmormintată", așa 
cum ar fi vrut burghezia și moșie- 
rimea din Rominia. După greva din 
13 decembrie 1918, rolul și activita
tea grupurilor comuniste au crescut 
și mai mult, iar luptele clasei mun
citoare au continuat, crescînd în 
amploare și în organizare.

M. C. STÂNESCU

Cele mai vechi părți care compun pă
mîntul țării noastre datează din era pri
mară. Din prima parte a acestei ere se 
intîlnește la noi doar o mică porțiune in 
nord-estul țării, intre Prut și Șiret, care 
reprezintă prelungirea marei Platforme 
Ruse, alcătuită din roci foarte vechi nu
mite șisturi cristaline. In nordul Moldovei 
această veche platformă este acoperită cu 
straturi mai noi, nu prea groase.

In vremea aceea, continentul european 
era ocupat in partea lui nordică de un 
mare bloc continental numit scutul scan
dinav, brăzdat in partea de apus de un 
șir de munți care au dat naștere Munților 
Scandinavi. Acești munți purtau numele 
de Munții Caledonici.

In a doua jumătate a erei primare a 
luat naștere un nou lanț muntos, care 
străbatea continentul european de la un 
capăt la altul. Acești munți se numeau 
Hercinici și se întindeau și în țara noas
tră de-a lungul Carpaților Rosăriteni și o 
parte a Podișului Moldovei, ajungînd pînă 
în nordul Dobrogei. Ei au fost roși de 
vinturi și ploi, ajungînd astfel de înălți
mea unor dealuri.

In era următoare, numită mezozo'ică, o 
bună parte din teritoriul țării noastre a 
fost acoperită de apele mării, ape de 
mică adîncime, însă.

Pe locul unde se găsesc azi Munții 
Carpați, s-au format niște șanțuri uriașe 
în oare se depuneau materiale : calcare, 
gresii, argile, conglomerate. Aceste șan
țuri poartă numele de geosinclinale. Către 
sfirșitul acestei ere, materialele depuse 
în geosinolinal, au început, înaet, încet, 
să se încrețească din oauza unor noi 
mișcări ale scoarței pămîntuliri. Au 
început astfel a se schița primele șiruri 
ale Carpaților : munții Rodna, Bistrița din 
Carpații Răsăriteni, cea mai mare parte 
a Carpaților Sudici sau Meridionali, gru
puri întinse din Carpații Apuseni, (Mun
ții Banatului, Poiana Ruscăi, Bihorul etc.) 
Toți acești munți sînt alcătuiți din șisturi 
cristaline și roci vulcanice.

In aceste prime lanțuri de munți, se 
întîlnesc o mulțime de zăcăminte, oum 
sînt minereurile de crom, zăcămintele de 
mică sau cele de marmoră de la Ruschița 
și Alun (in munții Poiana Ruscăi), Vașcău, 
Băița Bihorului (în Munții Apuseni). In 
zonele depresionare s-au depus cărbunii 
superiori. Către sfîrșituf erei mezozoice, 
sub acțiunea unui climat cald și umed 
s-au format zăcămintele noastre de bau
xită din Munții Apuseni, pe baza cărora 
se va dezvolta în cadrul planului de 6 
ini o puternică industrie a aluminiului. 

Trebuie să mai adăugăm că în perioada 
aceea s-au format multe dintre depune
rile calcaroase, care dau pitorescul mun
ților noștri (Pietrele Doamnei de pe 
Rarău, Cheile Bicazului, Gucașul, Bucegii, 
Piatra Craiului, Dîmbovicioara, porțiuni 
întinse din Munții Banatului, Munții Tras- 
căului, porțiuni din Munții Metalici 
Cheile Turzii, Pădurea Craiului ș.a.).

Mai tîrziu, în prima parte a erei terțiare, 
în apele mărilor care mai acopereau încă 
teritoriul țării noastre, au continuat să se 
depună alte felurite roci ca, gresii, argile, 
calcare. Cum apele acestor mări erau 
calde, în ele trăiau animale de felul co
ralilor, care azi își duc viața in mările 
tropicale. Scheletele lor calcaroase au dat 
naștere unor depuneri speciale numite 
calcare recifele.

In geosinclinalul care mai dăinuia încă 
în regiunea Carpaților, s-au produs noi 
încrețituri, care au adăugat noi cute 
acestor munți. Aceste mișcări au dat naș
tere în vestul Europei — Munților Alpi, iar 
în Asia - Munților Himalaia.

Către sfirșitul terțiarului în restul geo- 

sinclinalului, care a rămas in apropierea 
Carpaților, noile încrețituri oare au avut 
loc, au dat naștere dealurilor subcarpatice. 
Astfel s-a împlinit șirul mișcărilor scoarței 
pâmintului din care s-au născut Carpații.

In cuprinsul subcarpoților s-au format 
în acest răstimp importante bogății : 
petrolul, cărbunii și sarea.

Tot atunci au ieșit de sub apele mări
lor ; Podișul Moldovei, Podișul Transil
vaniei și Podișul Getic, rămase cu straturi 
neîncrețite sau ușor boltite, așa cum sînt 
cele din Podișul Transilvaniei. Zăcămin
tele cele mai prețioase ale acestor ținu
turi sînt cele de gaz metan, mai de mult 
cunoscute și exploatate în Transilvania.

In vremurile din urmă (cuaternar) s-au 
petrecut ultimele schimbări in relieful țării 
noastre.

Mai intîi Carpații au suferit o inălțare 
în bloc, cam de 1000 m., mai ales în 
Carpații Sudici. Pe vîrfurile mai înalte ale 
Carpaților au apărut ghețari de pe 
urma cărora au rămas falnicile căldări cu 
pereții prăpăstioși din Făgăraș, Retezat, 
Paring, Bucegi, Rodna, unde apele s-au 
adunat în frumoase lacuri alpine.

înălțarea munților, roade rea mai puter
nică datorită pantelor mai accentuate aie 
văilor, a făcut să coboare din munți mari 
cantități de aluviuni (nisipuri, pietrișuri), 
care au umplut unele lacuri ce mai ră
măseseră prin depresiunile din sudul 
Transilvaniei. In același timp Dunărea a 
tăiat munții la Cazane și și-a creiat fru
mosul său defileu.

Ultimul pămînt oare se plăzmuiește sub 
ochii noștri este cel din Delta Dunării, 
creat prin aluvionarea (depunerea) in
tensă datorită fluviului.

C. MOCAIMU

Sfatul medicului

Gripa
O dată cu anotimpul reoe și umed, 

apare și gripa. Această boa4ă se dato- 
rește unui microb și deci ea este o boală 
înfecțioasă — se ia de la om la om prin 
strănut și tuse.

Grfpa apare mai întii cu strănut, lă- 
crimare, guturai, dureri în git, apoi dureri 
de cap, dureri în mușchi, tuse și tempe
ratură. îngrijită de la primele semne de 
boală, gripa poate să treacă în cîteva 
zile. Dacă însă este neglijată, apar com
plicațiile ce pun viața bolnavului in pri
mejdie. Ceaiuri, amestecate cu puțin rom 
sau rachiu, o aspirină și un piramidon, 
seara la culcare, o baie caldă la picioare 
o frecție pot să vindece bolnavul. Alteori, 
se recomandă vitamina C„ Antigermîn — 
mai cu seamă cînd există fierbințeală — 
injecții cu Penicilină și incă alte trata
mente ce vor fi indicate de medic.

Ceea ce trebuie ținut minte este că 
gripa, deși la început apare ca o simplă 
răceală, cu aceleași semne, mai tîrziu se 
poate complica, poate prinde plămînii, 
inima, stomacul și intestinele etc.

De aceea, răceala din timpul toamnei 
și iernii trebuie bine îngrijită și dacă un 
copil sau un adult este bolnav, trebuie să 
ne ferim de a sta prea aproape de el, mai 
cu seamă cînd acesta strănută sau tu
șește.

DR. O. C-
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/ EODOR HARD AN. Murgeai lași.
Dintre lucrările trimise, „Desțeleni

re” și „Lectură*, prima este cea care 
are o notă mai personală. Poezia dv. 
conține anumite imagini sugestive. 
Păcat însă că unele versuri nu se ri
dică la înălțimea ideii de bază. Poe
zia. in loc să crească pe măsură ce 
se desfășoară, în final scade în inten
sitate. devenind neconvingătoare. Din 
aceste motive nu poate fi publicată 
în forma trimisă. Din ea am reținut 
însă primele versuri pe care le înse
răm mai jos:

Pe locu-acesta unde-odinioară■
Creșteau doar rugi și vițe

- încîlcite
Sclipește-acum în valuri aurite

" O mare nesfîrșită de secară.

AUREL TURCUȘ, Arad.
Poeziile sînt naive. Scrierea versu

rilor e o treabă de mare migală. Vă 
sfătuim ca, deocamdată, să citiți cît 
mai mult din operele poeților clasici 

și contemporani. Atenție la orto
grafie.

VICTOR RUSU. Turnu Severin.
Ultimele poezii trimise „La cramă* 

și „Deputatul” demonstrează realele 
dv. posibilități de creație. Totuși a- 
ceste poezii nu pot fi publicate deoa
rece încă mai conțin unele stîngăcii.

Mai scrieți-ne.

EMILIA BERCI, Fetești.
Principala calitate a materialelor 

trimise de dv. este căldura cu care 
sînt scrise. Fără îndoială că un re
portaj frumos despre „Toamna in Bă
răgan” poate și trebuie să cuprindă 
descrieri ale naturii, să pomenească 
despre plecarea cocorilor și despre 
frunzele care cad. Dar reportajul dv. 
păcătuiește prin faptul că nu acordă

atenția cuvenită oamenilor care mun
cesc pe aceste meleaguri.

Cam aceiași iucru despre reportajul 
„Un sat lingă Borcea”.

Din succesiunea materialelor primi
te, se observă o creștere indiscutabi
lă a nivelului lor. De aceea, vă sfă
tuim să vă documentați pe teren cit 
mai amănunțit, să citiți cit mai multe 
reportaje apărute în presa noastră, 
și să ne mai scrieți.

M/HAl MUNTEANU. Cordăreni-Do- 
rohoi.

Poezia dv. păcătuiește printr-un stil 
bombastic, grandilocvent, plin de 
neologisme, (vastitate, astroizi I ? ci
nic, bolid) și de versuri banale care 
o fac greoaie, înecind mesajul în 
imagini căutate.

(Răspunsul se potrivește și pentru 
tovarășul Petru Ghifă, (Cirnecia- 
Oravifa.

EUGEN CHIRCULESCU, Budeștl- 
Oltenita.

Din poezia „Legămînt” ne-au plăcut 
mat mult versurile:

Degeaba aș trăi pe-acest pămint 
Și in zadar aș încerca să cînt
De n-aș slăvi in cîntecele mele 
Patria dragă, drumul ei spre stele.

Restul versurilor sînt insuficient 
realizate, pentru posibilitățile de care 
dispuneți.

VITALIE MUNTEANU, Sebiș. Gu- 
rahont

Lucrurile pe care le descrieți în co
respondența dv. „Cronica nouă a Bîr- 
sei“ sini remarcabile. Credem că ar 
fi mai bine, însă, să încercați să pre
zentați mai aprofundat anumite lu
cruri și fapte îndeosebi semnificative.

I. CORNELIU. Bucureștii A. SEU- 
LEAN, (Cornești, Stalin)/ l. COȚOl, 
Cttișinett-Criș V-an» răspuns prin 
poștă
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Cronica etenimenlelor

internaționale

Dezarmarea — o necesitate vitală 
a timpului nostru

Și în cursul săptăminij tre
cute au continuat la O.N.U. 
discuțiile în problema dezar
mării. Temîndu-se ca de foc 
ca nu cumva această proble
mă să fie scoasă din impasul 
în care se găsește, delegații 
puterilor occidentale la O.N.U. 
fac tot ce le stă în putință ca 
să complice cit mai mult si
tuația. Aceasta a ieșit puter
nic în evidență atunci cînd a- 
cești delegați s-au pronunțat 
împotriva proiectului de rezo
luție a celor 12 state decla- 

rîndu-1 ca „inacceptabil- pen
tru ei. In același timp, S.U.A. 
și partenerii săi din blocul a- 
gresiv N.A.T.O caută să acre
diteze ideea că Adunarea Ge
nerală a O.N.U nu ar putea 
face ceva pentru a contribui 
la soluționarea problemei de
zarmării generale și totale.

Reprezentanții țărilor oc
cidentale se străduiesc din 
răsputeri să arunce asu
pra țărilor socialiste vina pen
tru impasul în care se află 
la ora actuală problema de
zarmării. Pozînd în situația de 
apărători ai păcii, acești dele
gați susțin că ei ar fi dispuși 
să discute anumite măsuri de 
dezarmare, dar că sînt împie
decați de țările socialiste, 
care s.ar situa pe poziția' 
s,totul sau nimic". Adevărul 
este însă altul. In repetate 
rînduri țările socialiste s-au 
pronunțat pentru discutarea 
oricăror măsuri care ar putea 
duce la o rezolvare rezonabi

Complotul colonialiștilor in Congo ia amploare
In timp ce în Adunarea Ge

nerală a O.N.U. se discută 
problema lichidării grabnice a 
rușinosului sistem de înrobire 
colonială, în Congo coloniali
știi își fac de cap. Știrile sosi
te din această țară ne anunță 
că primul ministru aj Con- 
go-ului, Patrice Lumumba a 
fost arestat împreună cu o se
rie de personalități politice 
care îl sprijină.

Arestarea lui Patrice Lu
mumba nu este decît o veri
gă în lanțul de crime comise 
de agresorii belgieni și de a- 
liațij lor din N.A.T.O., cu a- 
jutorul acelor elemente din 
Congo care și-au asumat rolul 
de executanți direcți ai planu
rilor murdare ale colonialiști
lor.

Comiterea acestei samavol
nicii arată că puterile colonia
le, în frunte cu S.U.A., au por
nit fățiș pe calea lichidării 
parlamentului Republicii Con
go și a guvernului legal con
dus de Patrice Lumumba, pe 
calea suprimării independenței 
naționale cucerită de poporul 
eongolez.

Guvernul Uniunii Sovietice a 
făcut recent o declarație în 
legătură cu evenimentele din 
Congo. Această declarație con
stituie o puternică demascare 
a uneltirilor colonialiștilor îm
potriva Congoului. In ea se a- 
rată, printre altele, că puterile 
colonialiste urmăresc instaura
rea în Congo a administrației 
coloniale a colonialiștilor vechi 
(belgieni) și a celor noi (ame
ricani), care acționează în câr

Populația din R. F. 
Germană protes
tează tot mai in
tens împotriva 
înarmării Bundes- 
wehrului cu ra
chete și alte arme 
de distrugere în 
masă In fotogra
fic : o demonstra
ție de protest a 
locuitorilor din o- 
rașul Gelsenkir- 
chen-Erle, regiu
nea Ruhr, împo
triva staționării 
de rachete la ba
za militară de la 

Bergerfeld 

lă a problemei dezarmării. 
Cei care împiedecă însă acest 
lucru sînt delegații țărilor oc
cidentale.

In S.U A., Anglia, Franța și 
în alte țări ale N.A.T.O., exis
tă persoane care tot mai au 
impresia că problema dezar
mării ar putea fi scoasă de pe 
linia principală a actualității 
și trecută pe o linie secunda
ră sau chiar îngropată în fun
dătura vreunui comitet al 
O.N.U. Dar aceste persoane 
se înșeală.

Lupta împotriva primejdiei 
de război, pentru dezarmare 
generală și totală a devenit, 
în zilele noastre, cauza cea 
mai importantă, cea mai ar
zătoare pentru toțj oamenii 
cinstiți din lume. Așa cum a- 
rată tovarășul N. S. Hrușciov 
în mesajul de salut trimis re
cent participanților la cea 
de a VI-a Conferință Interna
țională Pugwash a oamenilor 
de știință care s-a deschis la 
Moscova, „înfăptuirea de ur
gență a dezarmării generale 
și totale, sub un strict control 
internațional, este cerută nu 
de interesele vreunei țări sau 
a vreunui grup de țări, ale 
vreunui sistem social sau ideo
logii, ci de interesele vitale ale 
întregii omeniri".

Omenirea este dornică de 
pace și cere ca problema de
zarmării să fie rezolvată cât 
mai grabnic posibil, spre a se 
evita ororile unui război ra- 
cheto-nucleer 

dășie unii cu alții, precum și 
cu autoritățile portugheze .en
gleze și franceze din Africa. 
„Colonialiștii trebuie să înțe
leagă însă — se spune în a- 
ceastă declarație — că acui 
nu sîntem in secolul 19 și că 
nici o expediție colonială, nici 
o crimă de genul acelora care 
se săvirșesc în Republica Con
go nu va rămine nepedepsită 
și că la fiecare lovitură împo
triva libertății popoarelor, po
poarele lumii vor răspunde 
prin contralovituri multiple". 
In același timp declarația gu
vernului sovietic indică și o 
serie de măsuri concrete ce 
trebuiesc întreprinse de ur
gență pentru a zădărnici unel
tirile colonialiștilor în Congo, 
ca: eliberarea conducătorilor 
arestați și restabilirea activi
tății guvernului legal, dezar
marea trupelor teroriste, în
lăturarea militarilor și func
ționarilor belgieni, crearea u- 
nei comisii pentru cercetarea 
surselor de finanțare și apro
vizionarea cu arme a trupelor 
lui Mobutu, dezbaterea urgen
tă a situației din Congo în ca
drul Consiliului de Securitate 
și al Adunării Generale.

Tragedia congoleză se desfă
șoară în văzul întregii lumi. 
Popoarele înfierează cu indig
nare actele murdare între
prinse de colonialiști împotri
va Congoului.- Ele sint alături 
de cauza dreaptă a poporului 
eongolez și sînt convinse că a- 
ceastă cauză, va triumfa.

Numeroși oameni de știință sovietici se ocupă de creearea una* 
noi tipuri de plante cerealiere mai rezistente la frig și diferi# 
boli, In fotografie : Profesorul V. Pisarev și colaboratorul știința 
țific M. JUkina, selecționind grîu și secară de primăvară de tsk 

tip nou

Crimele colonialiștilor 
f

in Kenya
Colonialiștii englezi au trans

format Kenya intr-o adevărată 
ocnă pentru populația băștinoță. 
Așa cum a arătat nu de mult 
deputatul laburist englez Stone- 
house, de peste șapte ani, mii 
de patrioți, inclusiv liderul afri
can Jarno Kenyatta, zac în lagăre 
de concentrare. In anii trecuți, 
peste 30.000 de patrioți au fost 
executați fără să fie judecați. O 
recentă grevă la Mombassa a 
fost înăbușită în singe, zeci de 
muncitori fiind uciși sau răniți.

Kenya are o suprafață de 
583.000 km. pătrați și o poipulație 
de aproape 6.500.000 oameni. 
Populația trăiește intr-o stare de 
crincenă mizerie, fiind aproape 
total lipsită de drepturi. Discri
minarea rasială este ridicată la 
rang de lege in Kenya. Pămîntul 
a fost răpit africanilor. Aproxi
mativ 3.000 de plantatori englezi

dețin 17.000 mile 
pătrate din terenu
rile cele mai rodi
toare, în timp ce 
peste cinci milioa
ne de africani po
sedă 50.000 mile 
pătrate de pă- 
mînt sterp. Ciino- 
șenia colonialiști
lor a mers pînă a- 
colo incit le-au 
interzis băștinașilor 
să locuiască altun
deva decît în așa 
numitele rezervații, 
oare sint adevărate 
ghetto uri.

După cum scrie 
ziarul „Sudan Ti
mes" din Khartum, zeci de mii 
de africani lipsiți de pămint sînt 
srlrți să robească pe plantațiile 
colonialiștilor. „Aici — scrie ziarul 
•» muncitorii africani sint supuși 
unui regim sclavagist ; ei mun
cesc sub girbaciul supravegheto
rilor, primind o plată de batjocu
ră-. In țară bîntuie tuberculoza, 
malaria, boala somnului. La pes
te 20.000 de oameni există un
singur cadru sanitar. Acestea 
fiind realitățile din Kenya, pînă 
și ziarul londonez „Times” este 
nevoit să le recunoască. Astfel, 
„Times" scrie : „Plaga cea mai 
serioasă căreia trebuie sâ-i facă 
față in prezent Africa orientală 
(regiune in care se încadrează ți 
Kenya) este mizeria*.

★
Incercînd să mențină mai de

parte Kenya sub jugul colonial, 
Anglia a întreprins diverse mași- 
națiuni menite să dea africanilor 
iluzia unei oarecare autodețenmi- 
nări. Realitățile din Kenya, valul 
terorist care continuă, discrimi
narea ce răpește africanilor și pe 
mai departe toate drepturile în 
propria lor țară, faptul că în Ke
nya mișună trupe coloniale și po
lițiști englezi, faptul că jaful și 

Satele lor au foSl 
arse de colonia^ 
liștii francezi. As 
cești țărani alge* 
rieni sînt minați 
acum ca vitele fâl 
lagăre de con-eery-

viață ?...

trare. Și... ctțî
dintre ei nuii
scapă oare en

Șemeri din Kenya așteptind zadarnic sS 
primească ceva de lucru

exploatarea colonialistă se mei> 
țin la fel de silnice — toate acei, 
tea dovedesc din plin că lupul 
colonialist nu și-a schimbat nă1 raL 
vul. In Kenya, ca și in alte teri
torii ce se mai află încă sub 
călciiu'l colonialiștilor, populația 
trăiește sub jugul sîngeroosei ere. 
ploatări și asupriri.

P TĂTARU
-----------------------------------

CIFRE 
CARE ACUZĂ

• O sută de mdîopnc ! A- < 
cesta este numărul victime- ' 
lor Tăcute în Africa de ivi- . 
lizaloriî“ colonialiști în (împub1 
dc cînd slăpînesc acest con- , 
tinent.

• Durata medie a vieții u- . 
nid african este de 26 — 32 
ani.

• Iii Rhodezia un medic 
revine Ia 11.000 de oameni, 
în Uganda un medic la 21.000 
locuitori, iar în Nigeria un 
medic la 58.000 locuitori.



In vizită la neamuri
Acum vreo patru ani, cind am 

dat pe la neamurile mele din 
comuna Podenii de Jos, tocmai 
se pregăteau să Intre in colec
tivă, așa că nu orea au avut 
vreme să se ocupe de mine. 
Toată ziua se uitau la crescăto
rii, la grajduri și la hambarele 
gospodăriei. Eu mă simțeam oa
recum stinjenit fiindcă nu prea 
eram băgat in seamă. Fratele 
meu, Axinte, s-a scuzat :

— Frate lire, nu te suoora că 
nu-ți dăm prea mare atenție, pe 
tine te-am mai văzut, dar ase
menea hambare, grajduri și 
crescătorii n-am mai văzut de 
c.nd mama ne-a făcut !...

Am luat și eu parte la sărbă
toarea familiei, adică la intrarea 
lor în colectivă Președintele co
lectivei l-a felicitat pe frate-meu, 
iar fratele, de bucurie, i o strins 
mina oreședintelul citeva minute 
in șir. Apoi, președintele i-a 
spus rizind :

— Anul viitor, bade Axinte, 
n-o să-mi mal stringi mina atita 
vreme I.

— De ce, tovarășe pre
ședinte ?...

— Că n-o să ai vreme ! O să 
fii ocupat cu căratul produselor.

Be curind, am trecut iar prin 
Podenii de Jos. Știam că m 
capul satului străjuiau odinioară 
două căsuțe vechi, sărace, aco
perite cu șindrilă. Mă uit la 
stingă, mă uit la dreapta. — 
nimic In locul lor, două case 
noi, cu țiglele strălucind in soa
re. „Să sti' c-am intrat prÎH 
celălalt caoăt al satului, zic eu. 
Am greșit drumul" „Ba n ai 
greșit dumneata drumul, zice un 
sătean care tocmai ieșise din 
casă si mă auzise, dar am găsit 
nai drumul bun". întorc iute 
capul. Cine era ? Vărul meu, 
Timofte II îmbrățișez bucuros 
și-l intreb : „Ce mai faci, Ti
mofte ?“ „Ce să fac 2 Imi fac 
casă I Adjcă ce, eu îs colectivist 
mai leneș decil frate-tău ?“... 
„Dar căsuța cea veche, care era 
aici linqă drum, ce-l cu ea ?“... 
,,Ce să fie, nene llie ? Aceea era 
casă de Individual. Am dărî- 
mat-o șl In locul ei am clădit 
alta nouă... așa cum se cade să 
aibă un colectivist fruntaș I la 
te uită ce mindrețe 1...*

Am grăbit pașii către frate- 
meu. Toată familia se afla in 
casă. Dar nu in casa pe care o 
lăsasem acum patru ani. Ci in 
alta nouă. încăpătoare I". 

Corespondenții ne semnalează...
Țăranii întovărășiți din Mușetești, 

raionul Curtea de Argeș, au plantat 
în 30 de zile, 52.000 puieți de diferite 
specii pe o suprafață de 400 hectare.

Televizorul cumpărat din fondul 
comitetului sindical comunal din 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea. stă de 
7 luni încuiat într-un dulap.

(Coresp. IONEL T. TRIFU)(Coresp. CORNEL BOLOVAN)

— Tăticule, nu cumva am greșit drumul 7 
Cînd am trecui pe-aici nu era pădurea asta !_

— Ajunge Ionele ! Lasă-mă să mă uit și eu 
niței la televizor...

(Desene de PALL)

minoasă. Imi scrisese el într-un 
rind că-și durează casă nouă, 
dar nu-mi închipuiam că-i atit 
de frumoasă.

II intreb pe Axinte : „Cum o 
mai duci, frate ?“ Răspunde el 
zimbind : „Păi o duc, și... aduc 
mereu. Ieri am adus 20 de saci 
cu griu, azi am adus 30 de saci 
cu porumb, mîine vine rindul 
cartofilor I Și ăsta e numai a- 
vansul". „Așadar, in patru ani 
ți-ai înălțat altă casă !“ „Păi 
ce-ai fi vrut să fac, bade llie ?... 
Să aduc mobila nouă in casă 
veche ? Nu se potrivește". „Dar 
fiică-ta, Maria, unde e î“ „E 
mulgătoare fruntașă, iar soțul ei 
se ocupă tot la gospodărie, cu 
stupăritul". „Cum s-ar spune, in 
casa lor curge lapte și miere". 
„Curge, de ce să mint I Ieri au 
curs și vreo trei damigene cu 
vin, că s-a născut primul lor 
fecior”

Apoi Axinte a întins masa, și 
în cinstea mea au poftit toate 
neamurile. „Mare pișicher ești, 
nene Axinte 1 rosti vărul Ti
mofte Ai intins masa la tine ca 
să-ți vadă llie casa și belșugul. 
Dar lasă, că diseară vă poftesc 
fa mine. Am și eu cu ce mă 
lăuda I" „Păi dacă e vorba de 
așa. mîine o să poftească la 
mine, că nici mie nu mi-e rușine", 
adaugă o cumnată. „Și poimiine 
să vină la mine I sări o nepoată. 
Eu gătesc mincarea mai repede 
...că am aragaz I" „Și răspoi- 
mîine să dai pe la mine că-i 
mare chef Mă mut în casa 
nouă I" zice altul. „Măi copii, 
măi, am adăugat eu, îmi pare 
rău, dar eu diseară plec. Dar 
vă făgăduiesc că la vară viu 
aici să-mi petrec 15 zile din 
concediu, și-o să pot trece pe la 
fiecare !“ „Ba eu cred c-o să-ți 
trebuiască dquă luni, c-avem 
gospodărie bogată I", au răs
puns neamurile in cor.

Și tot luindu-ne cu vorba, mă 
uit intr-un tirzîu la ceas, și bag 
de seamă că pină la sosirea tre
nului mai rămăsese cam un sfert 
de oră I... „Nu-i nimic, mă li-- 
niști nepotul. Mai e vreme".

— Ba, mi se pare că am intîr- 
ziat. Cu căruța fac cel puțin ju
mătate de oră.

— Cu căruța da, — răspunse 
nepotul — dar cu motocicleta 
mea. în cel mult cinci minute 
ești la aoră I

AL- VIAIMU 1

Caravana cinematogra
fică care a colindat sa
tele raionului Rupea, a 
prezentat două filme în 
continuare, spectacolul 
prelungindu-se pînă la 
ora I noaptea.

— Măi nene, nu sforăi așa 
tare, că vreau să ațipesc și eu 
nițel I

In comuna Ticușul 
Vechi, regiunea Stalin, 
operatorul Andrei Boicu 
amestecînd rolele a două 
filme, a rulat începutul 
unui film, continuînd a- 
poi cu o parte a celui
lalt, pentru ca sfîrșitul să 
fie tot al primului film.

— Zău, en nu am înțeles 
nimic I

— Cum, n-ai înțeles că o- 
peratorul și-a bătut joc de noi?

(Desene de T. PALL)

Ghicitori
Nea Gheorghiță și-a luat. 
Soață bună din zăvoi 
Și-acum tremură pădurea 
Cînd îi vede pe-amîndoi.

*
Toată vara cere apă 
Și necontenit s-adapă. 
Toamna cînd am recoltat-o. 
Tot în apă am băgat-o.

*
In lanul de lingă sat, 
în rochiță s-a-mbrăcat. 
însă baba Rada-i rea. 
Ia rochița de pe ea

1. Toporul
2. Varza
3. Cînepa 
și melița

ION TERBESCU

Colectiviștii din raio
nul Medgidia, au contri
buit prin muncă volun
tară la electrificarea sa
telor și comunelor. Med
gidia este primul raion 
pe țară complet electri
ficat.

Contribuind și ei, să-și vadă 
comuna electrificată, 
colectiviștii dau dovadă 
că au și minte... luminată.

în comuna Bălăria din 
raionul Drăgănești-Vlaș- 
ca, s-a înființat de cu- 
rînd o nouă gospodărie 
colectivă.

O viață mai imbelșugată, 
de azi încolo, vor trăi ; 
în Bălăria lor bogată 
nu vor mai crește... bălării.

La plimbare...
Ești tînără. Ai 20 de primă

veri. Viața-i frumoasă. Ce plă
cut e pentru dumneata să 
te plimbi, nepăsătoare, prin 
parcuri și livezi, zimbind în- 
cîntată razelor dulci ale soa
relui de toamnă.

Pe ziua de azi ți-ai îndepli
nit, tovarășă Maria Sasu, 
„obligațiile" ce-ți revin ca di
rectoare a căminului cultural 
din Homorod... Ai semnat 
condica. Este o îndatorire de 
la îndeplinirea căreia nu te 
poate reține nimeni și nimic. 
Apoi, adio cămin, adio activi
tate culturală. Adio. Ești li
beră. Liberă ca vîntul, care-ți 
șuieră-n urechi atunci cînd te 
plimbi cu motocicleta în orele 
de serviciu. Ești liberă. Libe
ră să răspunzi „tare" celor 
care „au curajul" să te-ntrebe 
cîte ceva despre activitatea 
dumitale profesională, (care, 
între noi fie vorba, e minu
nată, e sublimă, dar lipsește 
cu desăvîrșire}, așa cum ai

Un record
. Oricine știe că recordurile 

se referă în general la acti
vitatea sportivă. Fie că sînt 
la atletism, natație, ski etc., 
ele constituie rezultatul unor 
eforturi susținute, a unor în' 
sușiri deosebite. Recent, în 
comuna Smîrdioasa, raioreul 
Zimnicea, regiunea București* 
a fost înregistrat un record — 
hai să-i spunem... original. 
La căminul cultural „Nicolae 
Bălcescu" din această comună 
a fost înregistrată plecarea 
spre o destinație necunoscută 
a celui de al 7-lea director de 
cămin cultural din ultimii 
doi ani. Deci, în medie, la un 
interval de patru luni cîte un 
director dădea bir cu fugi ții. 

în felul acesta căminul cul
tural a devenit o veritabilă 
ștafetă și o adevărată curiozi
tate pentru locuitorii comu
nei, care au încetat să mai în
trebe ce program e la cămi
nul cultural, interesîndu-se, 
însă, plini de curiozitate, cine 
mai e director al căminului. 
Un singur lucru a rămas de 
lămurit : cui revine meritul 
acestui record (în afara celor 
7 directori în cauză). In acest 
sens părerile sînt foarte dife
rite. Unii susțin că o comisie 
specială. instituită de secția 
de învățâmînt și cultură a 
sfatului popular raional, ur
mează să stabilească un re
gulament privind schimbarea 
viitorilor directori, care să 
prevadă printre altele numă
rul precis de luni. în interva
lul cărora un director trebuie 
să „activeze” la cămin, zilele 
precise cînd poate părăsi de
finitiv căminul (lunea, vine
rea etc.) si chiar orele precise 
(după-amiază. dimineața, sea
ra, în puterea nopții etc.). 
In felul acesta s-ar putea a- 
sigura o disciplină în aceste 
peregrinări de directori, re
cordul avînd toate șansele să 
fie ridicat mai sus.

Gazetele de stradă din 
comuna Popeni-Bîrlad 
(în întregime colectivi
zată), popularizează re
gulat realizările colecti
viștilor.

Gazeta lor nu-i tipărită 
și nu se-mparte niciodată, 
dar după cum e întocmită 
toată comuna-i... abonată.

G.A.C. „Victoria" din 
comuna Lenauheim, re
giunea Timișoara, deco
rată anul trecut cu Or
dinul Muncii cl. I, se 
numără și azi printre 
gospodăriile fruntașe.

Mereu s-au evidențiat 
prin roadele culese : 
„Victoria" a repurtat 
statornice__succese.
MIRCEA CODRESCU

făcut deunăzi cu însuși preșe
dintele sfatului popular, tova
rășul Sekeș loan, căruia, în 
pofida faptului că depășește 
numărul anilor dumitale, ba 
chiar și pe cei ai tatălui du
mitale, i-ai răspuns de „la 
obraz" : „Cu dumneata n-am 
ce vorbi !"

Să-și vadă de treburile lui 
tovarășul președinte, că dum
neata ai doar destule pe... cap. 
Ai, cine a zis că n-ai. Păi cine 
se mai coafează în comună cu 
tot felul de „franjuri", ba ca 
„infidelă", ba a la „tifos" 7 
Cine? Una-i Maria Sasu. Una.

Se pare însă că secția de în- 
vățămînt și cultură a raionu
lui Rupea n-a „descoperit-o" 
încă, sau nu i-a „descoperit" 
„calitățile" de motociclistă, de 
turistă...

Cit despre calitățile de acti
vistă culturală, despre acestea 
nici nu poate fi vorba, sînt... 
la plimbare !

MARIUS POPESCU

original
Se pare însă că locuitorii 

comunei Smîrdioasa nu pri
vesc cu ochi buni acest con
curs, din care activitatea cul
turală iese... învinsă, în timp 
ce secția de învățământ și 
cultură a Sfatului popular 
Zimnicea n-o să poată ieși... 
basma curată.

- Singura chestiune ce mai 
urmează să fie pusă la punct 
este problema arbitrajului. A- 
ceastă misiune ar putea fi 
încredințată sfatului popular 
regional.

E. PITULESCU

Dispensarul medical 
din comuna Hîrșova, re
giunea Constanța, stă 
zile în șir închis, medi
cul Simionescu fiind ple
cat Ia vînătoare.

— Numai așa cred că-1 pot 
prinde și eu pe doctor pentru 
o consultație I...
(Desen de NIC. NICOLAESCU)
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