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Pe pîcioărele-amîndouă Cată-n juru-i fără teamă.
Dis-de-dimineață, Cald e aici și bine.
Dintr-un ou, recolta nouă „Nu-mi lipsește cloșca-mamă"
A pășit în viață. Zice el în sine.

Ca un bulgăre de soare Hrană, i se dă aleasă
A venit pe lume Și unde mai pui
Afișînd o întrebare: C-a aflat în astă casă
„Unde-oi fi anume ?“ Frați, sute de pui.

O s-o ducă de minune
Cu atîți fîrtați.
Incăput-a pe mîini bune —
La stăpîni bogați.

Fotografie de Lica Iosif, din expoziția de fotografii artistice „înflorește țara mea .
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Se poate mai mult și mai bine
Haina cea nouă a patriei
De toate pentru toți
Imagini tragice ale satului spaniol
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REVISTA 5APTAMÎNALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE

Munca cu cartea în sprijinul dezvoltării 
gospodăriei colective



I^n anii puterii populare, o dată cu 
cartea, cu conferința, cu piesa de 
teatru, s-au creat condiții pentn 

pătrunderea filmului pînă în cele mai 
îndepărtate cătune. Extinderea siste
matică a rețelei cinematografice să
tești contribuie lă afirmarea unui nou 
factor tot mai important în viața cul
turală a satului — operatorul cinemato
grafic. Selecționați cu precădere din 
rindul cadrelor didactice care fac par
te din consiliile de conducere ale că
minelor culturale (deci buni cunoscă- 1 
tori ai formelor de activitate ce se des
fășoară la cămin) ei organizează. îm
preună cu respectivele eansslii, acțiuni 
complexe pe linia muncii politice de 
masă cu filmul.

Și în regiunea Bacău activitatea ci
nematografică a cunoscut în ultimii 
ani o frumoasă dezvoltare. Cu cele 13 
noi unități inaugurate, numărul cine
matografelor sătești a ajuns la 150, în 
timp ce înainte de 23 August nu exista 
nici unul

Cifric, realizările ultimului trimestru 
în acest domeniu s-ar transcrie cam în 
acest mod : raionul Bacău, planiticat 
39.506 spectatori — realizat 47.089 
planul îndeplinit hi proporție de 119 
la sută. Raionul Adjud, 40.000 planificat 
— 42.684 realizat; planul îndeplinit în 
proporție de 105 la sută etc., «te. însăși 
cifrele spun destul 
de mult. Dar ele 
nu reușesc să ex
prime îndeajuns 
entuziasmul celor 
ce se ocupă de 
munca cu filmul 
la sate.

Unul din ,-secretele" rezultatelor obți
nute în comunele Dărmănești, Galbeni, 
Ploscuțeni, Șendrești constă in colabo
ra rea perfecta între conducerea căminu
lui cultura] și operatorul de cinemato
graf. Solicitînd filme artistice și mai 
ales documentare în raport cu profilul 
economic al comunei și cu specificul 
de producție al G.A.C.-urilor, în aceste 
locuri se duce o intensă acțiune de 
popularizare a filmului prin afișe, flu
turași, panouri cinematografice la sfat, 
G.A.C., S.M.T., ea și prin discuții de la 
om la om. O inițiativă valoroasă, care 
trebuie să fie extinsă, a pornit de la 
tovarășul C. Apetrei, directorul cămi
nului cultural din Borlești : abona- 
mente la cinematograful sătesc.

Rezultatele bune în munca cu filmul 
ee datoresc în primul rind înțelegerii 
faptului că, proiectarea filmului este 
un prilej pentru o serie de alte mani
festări culturale care împreună contri
buie la procesul de formare a conștiin
ței socialiste a țăranilor muncitori. 
Tocmai folosirea tuturor aspectelor ac
tivității cu filmul, considerarea ei ca 
o garcină politică de răspundere a 
acordat unor cinematografe ca cele din 
Gîrleni Roznov sau Răcăciuni calitatea 
de fruntașe. Printre manifestările mai 
interesante ce se organizează în aceste 
comune — și pentru succesul cărora 
nu este nevoie decît de interesul direc
torilor de cămine culturale și de con
tribuția vie a colectivelor sătești de 
sprijin — sînt simpozioanele. La acestea 
iau cuvîntul îndeobște doi vorbitori, 
primul tratând despre conținutul de 
idei al filmului și al doilea despre rea
lizarea sa artstică. Foarte atractive 
sînt concursurile „Cine știe, cîștigă** 
desfășurate pe teme din filmele pre
zentate în comună. Ion Areenie, res
ponsabilul cinematografului din Gîr
leni, organizează in fiecare lună <> seară 
cinematografică unde în afară de obiș
nuita expunere asupra conținutului, 
după protecție urmează discuții. Un
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Cind vine caravana, Va
lentin Strat, directorul cămi
nului cultural din Ruginești, 
raionul Adjud, nu dă voie să 
se proiecteze filme In sala că
minului.
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— De unde știi e* en mașina cara
vanei cinematografice?!

— Nu vezi că a închis căminul?

(Desen de T. PALL)

Kaatoytcare ia țara" (picuira)EREM1A PROFETA

frumos obicei încetățenit în cwnunele 
citate mai sus este prezentare festivă 
a filmelor ca și organizarea de 
către biblioteci a recenzării lucră
rilor literare eare au stat la baza dife
ritelor scenarii. Așa s-a procedat cu o- 
cezia rulării filmelor „Ciulinai Bărăga
nului", „Departe de patrie", „Soarta u- 
nui om", „Desfășurarea" etc. Un inte
resant exemplu de colaborare între bi
bliotecă și film ne este oferit âe comu
na Rîpi. La toate spectacolele se orga
nizează aici și un stand cu cărți de 
împrumut. Apoi, în timp ce bibliotecara 
Maria Dimofte face recenzarea unei 
cărți legate de conținutul filmului pre
zentat, Petre Dimofte, operatorul, care 
face parte și din colectivul bibliotecii, 
completează fișele celor ce solicită 
cărțile respective.

Desigur că du aceleași rezultate bune 
se obțin acolo unde activiștii culturali 
sau chiar operatorul nu manifestă 
tenția 
revin.
legate de proiectarea filmelor poate fi 
vorba
măcar sălile nu sînt îngrijite, unde de
zordinea și dezinteresul te întâmpină de 
la primii pași ? Nu e de mirare că la 
Cotoneștâ se realizează cifre „re
cord" de cite 2—300 de spectatori pe 
lună, cind pe lîngă calitatea slabă a pro
iecțiilor s-a creat obiceiul să se sus
pende deseori filmul pentru diferite ba
luri, nunți etc. Mucca cu filmul se 
desfășoară nesatisfăcător la Tămaș 
sau Berești-Bistrița, unde din ne-

a- 
cuvenită față de sarcinile eare le 
Despre ee manifestări culturale

la Sărata sau la Cleja, unde nici
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Munca cu cartea in sprijinul dezvoltării
gospodăriei

secția de invățămînt și cultură aLa
raionului Sf. Gheorghe am citit un re
ferat interesant. Fusese ținut de bi
bliotecara comunală din Miofolău. la 
un seminar raional cri activiștilor cul
turali. Referatul „Cum sprijină biblio
teca întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriei colective din comu
nă*, atrăgea atenția prin conținutul 
său bogat, prin fapteie și cifrele sale 
grăitoare.

Am vizitat biblioteca împins de 
curiozitatea de c cunoaște mai amă
nunțit activitatea ei desfășurată in 
rindurile colectiviștilor...

In anul 1960, au fost citite de către 
colectiviștii din comună, 1.086 cărți 
agrotehnice, iar in primul trimestru al 
acestui an — 401 cărți agricole. Cărțile 
agrotehnice n-au fost difuzate la in- 
tîmplare. Bibliotecara Viorica Bîtca a 
studiat cu grijă planul și problemele 
de producție ale gospodăriei colective, 
a organizat difuzarea cărților antrenînd 
în această activitate brigadierii și șefii 
de echipe.

Bibliotecara s-o străduit, in mod 
deosebit ca brigadierii, șefii de echipe 
și alți colectiviști care au munci de 

''răspundere’ pe linia producției, să ci
tească în mod sistematic și organizat 
cărțile agricole legate de munca lor. 

v-Fișele, acestor cititori ne arată că bi
bliotecara a obținut în această privin
ță rezultate însemnate. Astfel,, Ion 
Ștefan, brigadierul unei brigăzi de 
âmp, a citit, în ultimul timp, printre

ol
OlOlOlOl
CI __________
0 thtv viHrinnfTnrinnnHrvif iru s & & & 5 mrmj c o o oo o o oirins'^cifirs'ăifirsTnnnnnnnsinnnnnnnf ins nmnns v n n c o 0

glmjența opera
torilor Radu Ti cu 
și C. Bucovinea- 
nu (care e și di
rector de cămin), 
aparatajuț s-a de
teriorat.

artistice, în satele re
serie

Pe Ungă filme 
giunii Bacău sînt prezentate o 
întreagă de filme documentare și jur
nale agricole, din care sătenii învață 
secretul obținerii recoltelor bogate, 
precum și metode științifice de crește
re a animalelor, păsărilor etc. In afară 
de rolul important pe care l-au avut, 
în susținerea cursurilor agrozootehnice, 
aceste documentare sînt așteptate cu 
un interes deosebit în toate comunele. 
La Trifești, Dărmăneștâ, Rîpi ca și în 
alte locuri ele sînt prezentate de ingine
rul agronom sau tehnicianul veterinar, 
ea re dau explicațiile necesare pe mar
ginea filmelor. Pentru N. Bugacin sau 
E. Bejenaru care lucrează la sectorul 
zootehnic al gospodăriei agricole colec
tive „Unirea" din Răcătău filmele des
pre „îngrijirea bovinelor" și „Creșterea 
tineretului" au constituit — după pro
pria k>r mărturisire — izvor de învăță
minte prețioase

Pentru remedierea lipsurilor care se 
mai manifestă încă, este necesar să fie 
mobilizați activiștii eulturaii de la 
sate pentru ca toți să contribuie la buna 
desfășurare a muncii cu filmul și să 
se efectueze un control mai susținut 
din partea secțiilor de învățămînt și 
cultură ale sfaturilor populare raiona
le. Astfel se vor obține în munca cu 
filmul în satele regiunii Bacău rezul
tate și mai bune, eare să completeze 
succesele obținute pînă în prezent

VLADIMIR PANA

colective
oițele, următoarele cărți : „Sfaturi a- 
gricole* (o carte mai voluminoasă, pe 
care a și procurat o pentru biblioteca 
lui personală), „Cunoștințe organiza
torice pentru brigadierii din g.a.c.-uri*, 
„Protejarea solului", „ingrășâmintele 
și folosirea lor", „Harta solului" etc. 
Brigadierul zootehnist Srtreza Arpad a 
citit : „Tulburări digestive la animalele 
rumegătoare", „Bolile animalelor*, 
„Grajdul și igiena lui", „Cum să apă
răm sănătatea animalelor" ți altele.

Dar nu numai brigadierii și șefii de 
echipă, ci și olțr colectiviști cu test 
atrași spre o lectură sistematică a căr
ților agrotehnice. Pentru difuzarea lar
gă a acestor cărți, bibliotecare a folo
sit o gamă largă de metode. La fie
care cerc agrotehnic au fost duse cărți 
legate de lecțiile predate. S-au întoc
mit planuri de lectură intitulate „Ce să 
citească colectivistul" ți s-cu afișat pe 
un panou, chiar în incinta gospodăriei 
numele colecth/iștiler și titlurile cărți
lor agrotehnice citite de aceștia. Biblio
teca a organizat și citeva recenzii a u- 
nor cărți agrotehnice. Recenzia cărții 
„Creșterea animalelor" a fost ținută 
de Tokos Iosif, inginerul agronom al 
gospodăriei.

In vederea unei cit moi bune răs- 
pîndiri a cărților agrotehnice, biblio
tecara Viorica Brice colchoreasă ‘n-‘ 
deaproape cu inginerul agronom. 
Acesto indică cărțile care sînt nece
sare colectiviștilor din diferite sectoare, 
recomandă cărți no: pentru o fi cum-

C. Pîrcalabu — Priboeni : E bine 
că ați consemnat faptul : „Primul 
difuzor, prima bucurie'. Așa cum e 
prezentat însă, nu ne redă o ima
gine completă și convingătoare des
pre ceea ce înseamnă contribuția 
voluntară a sătenilor la opera de 
gospodărire. Ar fi fost bine ca, 
pornind de la aceasta, să descrieți 
mai pe larg activitatea obștească a 
cetățenilor și deputaților lor. Tot 
bine ar fi dacă, în viitorul apro
piat, v-ați ocupa de felul în care 
stația de radioficare contribuie la 
ridicarea nivelului cultural al oame
nilor.

Ion Preda — Mărgăriteștî — Balș : 
Cele trei corespondențe din Mărgă- 
ritești sînt interesante. îndeosebi 
„Președintele gospodăriei la cămi
nul cultural*. Ele au insă același fir
roșu: căminul cultural in sprijinul 
gospodăriei agricole colective. Re
unite și sistematizate, ar fi consti
tuit numai bine an reportaj care ar 
fi permis mai multă adîncire și con
cretizare. De fapt asta și lipsește co
respondențelor dumneavoastră. Ară- 
tați în permanență, în fiecare mate
rial și tn detaliu, ce rezultate a dat 
o anumită acțiune culturală pe pla
nul întăririi economice și organiza
torice a gospodăriei.

Reluați ideea. Și nu uitați : decît 
trei corespondențe, mai bine una și 
bună.

Gh. Burlacu, comuna Latinu-Brăi- si 
la : „Bibliotecara', denotă multă 
sensibilitate. înțelegem că Milea An- Ș~; 
gela e o bibliotecară de toată lauda ei 
iar metoda pe care o folosește stir- == 
nește curiozitatea și interesul față șr 
de carte. Ar însemna însă să-i Urni- g: 
tăm meritele dacă am vorbi numai gi 
de atît. Munca cu cartea e eomple- 
xă și multilaterală. Descrieți acest g 
lucru cu cit mai multă dărnicie.

Ce frumos 
e-n sat la noi

Frunzuliță de trifoi 
Ce frumos e-n sat la noi I 
împreuna se muncește 
Satul mereu înflorește. 
Ceru-i limpede, frumos 
Codru-i verde și umbros, 
Pămintu-i negru, bogat 
De colectiviști lucrat. 
Satul nostru s-o-nnoit 
Altă viață-am izvodit 
Viață nouă, viață pfrnă 
De belșug ți de lumină.

Cules din comuna Laslea. ra'o- 
mil Sighișoara, de I. BRAGHEȘ

parate, discută diferite probleme le
gate de sprijinul pe oare biblioteca îl 
poate da pentru întărirea gospodăriei. 
Pentru anul acesta, gospodăria a pre
văzut 2.000 
bibliotecii 
primiți pînă 
pârât cărți 
problemele 
riei : „Porumbul siloz", 
producției de porci și oi în g-a.s. 
g.a.c*, „Mijloace simple pentru prote
jarea terenului arabil* și altele.

Activitatea bibliotecii pentru sprijini
rea întăririi economico-organizatcrice 
a gospodăriei colective nu intîrzie să-și 
arate roadele. Viorica Bîtco vorbește 
cu oarecare mîndrie de faptul că gos
podăria a reușit — datorită într-o oare
care măsură și cărților de specialitate 
citite de colectiviști — din toamnă și 
pînă acum să dubleze producția de 
lapte pe cap de vacă. Cu aceeași sa
tisfacție povestește și foptul că colec
tivista A. La-szlo, o pasionată cititoare 
a cărților legate de creșterea păsărilor, 
a reușit să crească mult mai multi pui 
decît înainte și să ridice producția de 
ouă.

Deși a obținut pînă ocum o serie de 
rezultate bune, bibliotecara Viorica 
Bitca este conștientă că ea va trebui 
să intensifice 
sprijțnjrii ți mai 
multilaterale a 
din comună.
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lei pentru aprovizionarea 
cu cărți- Din cei 400 lei 
acum, bibliotecara a cum- 
O gr© tehnice privitoare la
importante ale gospodă- 

„Organizorea
$■

c

octivitatea m vederea 
eficiente a dezvoltării 
gospodăriei colective

IARAI REZSO



Se poate mai mult și mai bine

Mecanizatorul G rigore Pat mH de la G.A.S. Butimanu execută 
prășitul porumbului.

LA ORDINEA ZILEI
•V

întreținerea în bune condiții 
a culturilor

In această perioadă trebuie 
acordată o mare atenție lucră
rilor de întreținere a culturi
lor. Ploile căzute în ultima 
vreme au înlesnit creșterea 
viguroasă a buruienilor, care, 
dacă nu sint stârpite kz vre
me, pol duce la compromite
rea recoltei. Timpul este încă 
destul do nestabil șl aceasta 
impune și măsuri corespunză
toare. Executarea grabnică și 
repetată a prășiielor, folosind 
toate mijloacele existente iu 
gospodăriile colective sau în
tovărășiri este sarcina cea 
mai de seamă. Prășitul poate 
fi executat și pe porțiuni mai 
mici, uscate, fără să se aș
tepte zvintarea Întregii supra
fețe de teren. Demnă de lau
dă este in această privință 
acțiunea colectiviștilor din 
Drânic, regiunea Oltenia, care 
într-o singură zi bună de lu
cru, au prășit nu mai puțin de 
80 hectare sfeclă de zahăr. 
Acolo unde apa băltește se 
vor lua măsuri de scurgere a 
el. Pe alocuri s-au somnolat 
dăunători foarte periculoși ca: 
rățișoara porumbului, gînda- 
cui de Colorado și gărgărița 
sfeclei de zahăr, care, dacă 
nu sînt descoperiți și combă
tuți din timp, pot produce pa
gube însemnate. Se cere deci 
o cercetare permanentă a 
culturilor.

Lucrările de întreținere se 
fac diferențiat de la o cultură 
la alta. La sfecla de zahăr, 
bunăoară, după prima prașilă 
se va trece la rărit, asigurîn- 
du-se distanța de 15—20 cm. 
între plante pe rind, laslnd 
plantele cele mai viguroase. 
Acolo unde se observă goluri 
pe rind, provocate de ginda- 
cui sfeclei, se recomandă se
mănatul cu sămînță umectată 
(ținută în apă timp de 24 ore), 
înainte de prășită a doua se 
pot da îngrășăminte supH- 

meniare ca azotat de amoniu 
(40—50 kg. la hectar) și su- 
periosiat (100 kg. la hectar).

In condițiile actuale, dato
rită pioUor abundente, se im
pune ca prășitul la sfecla 
de zahăr, floarea-soarelai și 
porumb să se facă ori de cite 
ari este nevoie, pentru a stirpi 
buruienile. O mese însemnă
tate pentru sporirea producției 
la hectar o are asigurarea 
unei densități potrivite a 
plantelor pe unitatea de su
prafață. La porumbul pentru 
boabe, aceasta se face cind 
plantele au formai 2—5 frun
ze, asigurându-se o densitate 
de 30.000—40.000 fire la hec
tar. In faza cînd plantele de 
porumb au 2—5 frunze, ele pot 
fi atacate de Tenemecue (ră- 
țușca) care poate produce pa
gube nună.

Ca măsuri de combatere se 
recomandă prăiuirea cu hexa- 
cioran sau DJJ.T. șl efectua
rea cit mal grabnică a prcrși- 
lelor pentru a favoriza crește
rea plantelor.

Pe cîmpul colectivei ce nu cunoaște hat 
Pășesc cu voie bună de soare îmbătat. 
E-atîta prospețime in aztă dimineață 
Și-ascult cum primăvara în lanuri ee răsfață.
Cu drag privesc eu cîmpul In haina lui cea verde 
Și-n marea nesfîrșită privirea mi se pierde, 
De-o caldă bucurie încep apoi să cînt 
Căci lanurile-ntinse azi ale noastre sînt 1

EUGEN CHIRCULESCU 
corespondent, comuna Badești, 

raional Oltenița

După dezbaterea Directive
lor C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea P. C. R., majorita
tea colectiviștilor, urmi nd 
exemplu] mobilizator al co
muniștilor, au cerut revizuirea 
cifrelor stabilite încă de la 
începutul anului în planul de 
producție și suplimentarea lor. 
Să luăm de pildă pro
ducția de grâu de acum un an. 
Ea n-a îndreptățit așteptările. 
Mai sînt și azi unii care dau 
explicația ușoară și comodă : 
„n-a fost timpul bun“. Ei sânt 
de combătut nu fiindcă ar 
spune un neadevăr (timpul a 
fost cu adevărat secetos), ci 
pentru că se mulțumesc să a- 
runce totul în seama timpului. 
Știut este însă că tot anul 
trecut de pe un lot de 20 hec
tare cu griu supus efectelor 
acelorași factori naturali s-au 
obținut cu 1.300 kg. mai mult
la hectar decât în cultura 
mare. De unde o asemenea di
ferență ? De acolo ca pe lotul 
celor 20 de hectare s-au ad
ministrat 20 tone de gunoi de 
grajd la hectar și 200 kg. su- 
perfosfat, pi ivi tu] s-a făcut la 
timp (cum de altfel nu s-a fă
cut în cîmp), iar densitatea 
plantelor a fost mai mare. So
iul A.15 folosit pentru a pa
tra oară consecutiv fără a 
mai fi regenerat, a dat o pro
ducție slabă. Aș mai spune că 
n-am avut spor la griu fiiind- 
că în toamna lui 1959 porum
bul s-a cules târziu. Se înțe
lege că în acest fel, terenul 
destinat culturii griului de 
toamnă a fost eliberat cu în
târziere, iar semănatul griului 
s-a făcut în alte terenuri, tot 
după grîu. Ne-a fost de ajuns 
întâmplarea aceasta așa că 
încă de anul trecut am folosit 
soiuri precoce de porumb care 
au eliberat terenul cu 10—15 
zile mai devreme.

Ion Visalon, șeful fermei de 
bovine, e de părere că se poate 
foarte bine realiza ân acest an 
un spor de 200 litri pe cap de 
vacă. Și are dreptate. Pe ce 
ne bizuim ? Pe faptul că s-a 
asigurat în prezent o rație de 
hrană echilibrată în ceea ce 
privește conținutul de ele
mente, că la stabilirea rației 
se ține seama de productivi
tatea animalului, oă se vor a

sigura în acest an 12 tone po
rumb siloz pe cap de vacă (cu 
două tone mai mult decât a- 
cum un an).

După apariția Hotărârii parti
dului și guvernului privind 
măsurile pentru creșterea nu
mărului de animale în gospo
dăriile agricole colective, gos
podăria noastră a primit cre
dite suplimentare. Avem ecum 
la dispoziție 120.000 lei (în a- 
fara fondurilor proprii) pentru 
cumpărarea de animale de 
rasă dt și pentru construcții. 
Gospodăria noastră va achizi
ționa în acest an, din credite 
ca și din fonduri proprii, 30 de 
juninci de rasă. La sfîrșitul lui 
1961 vom avea 138 vaci de 
lapte și 62 de juninci.

In vederea îmbunătățirii 
continue a fermei de porcine 
se experimentează în prezent, 
sub supravegherea inginerului 
agronom, la patru loturi de 
scroafe gestante din rasa Ma
rele Alb. rația care va da cel

Ca simțul
Acum doi ani, adunarea ge

nerală a colectiviștilor din Fel- 
dioara a apreciat că vechea 
conducere nu a muncit satisfă
cător ți a ales un nou consiliu, 
fapt care demonstrează că 
gospodăria colectivă e un or
ganism sănătos ți puternic care 
nu poate admite ca lipsurile să 
dăinuie.

O bună bucată de vreme, din 
vina fostei conduceri, sarcina 
întăririi organizatorice a gospo
dăriei a fost neglijată. Forțele 
gospodăriei na erau folosite 
just. In fruntea brigăzilor ți e- 
chipelor nu se aflau cei mai 
pregătiți oameni.

In 1957 s-au chehutt in mod 
inutil, din cauza unor lucrări 
slabe care au trebuit să fie re
petate, cu 7.000 zile-muncă mai 
mult decit era prevăzut. Și pro
ducțiile au fost sub așteptări, 
deși e știut că in Torc Birsei pâ- 
mîntul e fertil. Dar iată că el 
poate deveni deodată zgircit 
dacă cei care-i poruncesc nu 
fac cum trebuie acest lucru.

Trebuia întărit simțul răspun
derii ic fiecare colectivist in 
parte, ți asta s-a înscris ca 
prima sarcină a naii conduceri. 
In fruntea echipelor au fost puți 
cei mai buni. Șe+ii echipelor II 
ți HI din brigada a ll-a, res
pectiv Gh. Casta și Ion fVejme- 
reanu sînt membri de partid, 
ceilalți candidați de partid. Și 
în celelalte brigăzi sint situații 
asemănătoare. In cel mai scurt 
timp s-ou văzut urmările. Co
muniștii au mobilizat energia 
oamenilor, au cultivat în ei în
sușirea specifică colectivistului, 
atașamentul pentru colectivă, 
atenția ți interesul pentru tot ce 
înseamnă progresul ți bună
starea ei. Acum există obiceiul 
bun (și el se traduce în viață 
aidoma) ca planul de producție 
al gospodăriei să fie dezbătut 
ți defalcat pe fiecare brigadă. 
Apoi pe echipe, pînă la ultimei 
om. Așa fiecare-ți cunoaște lo
cul ți rostui. Nu mai e loc de 
încurcături »au bîiguielî. Acta 
mai ales de cmd se aplică șl 

mai mare spor de greutate. 
După o lună de zile de expe
rimentare, scroafele din lotul 
nr. 4, în rația cărora au intrat 
în proporție egală porumbul, 
orzul, ovăzul și porumbul si
loz, au înregistrat cel mai 
mare spor de greutate : 27,5 
kg pe cap de scroafă. Scopul 
experienței este aplicarea unui 
complex de fapte la ferma de 
porcine cu obiectiv principal: 
creșterea în greutate și o pro
lificitate avansată. După cele 
mai simple calcule, în 1962 
vom avea 150 de scroafe fătă- 
toare, care ne vor furniza o 
producție marfă de 30 tone 
came. De altfel ineă din acest 
an, gospodăria noastră colec
tivă va încasa numai de pe 
urma sectorului zootehnic un 
venit de aproape 2.000.000 lei.

NIOOLAE PRICEPUTU 
președintele

G.A.C. „Dramul lui Lenin**, 
comuna Viziru, raionul Brăila

răspunderii
metoda retribuirii suplimentare^ 
înainte nefolosită.

In 1959, la un an după apli
carea acestei metode, s-a ob
ținut un spor de aproape trei 
vagoane sfeclă de zahăr, de 500 
kg. griu la hectar pe o supra
față de 160 hectare ți de 1«5 
tone de soraință de sfeclă. In 
1960 s-au înregistrat noi spo
ruri. Metoda s-a instalat defi
nitiv, iar in present se generali
zează. La grajdul de vaci, lotul 
mulgătorului losif Stoian a dat 
in medie 2.950 litri pe cap de 
vacă (fața de media generală 
pe gospodărie de 2.482 titri).

In gospodăiia noastră s-a 
stabilit o strânsă cokfoorore în
tre consiliul de conducere ți 
inginerul agronom. împreună, 
ajutați de brigadieri, urmărim 
selecția la vaci ți oi. Tot așa 
am stabilit să introducem în 
cultura mare soiul de griu 
„Ponca“, rezistent ia secetă și 
cădere. (Se îrvtimplă adesea 
aci ca taman la coptul griului 
să botă viaturi tari ți să-l focă 
pakmcă. Așa a fost de pildă cu 
soiul Otvos.) An de on gospo
dăria a încasat sume tot mai 
mari de bani, in primul rind 
din vinzarea către stat a produ
selor. In 1959 au încasat mai 
bine d« un milion șr jumătate 
(valoarea zilei-mwncă ridicw- 
du-se la 32 lei), în anul urmă
tor 2.393.000 lei (valoarea zjtei- 
muneă : 37 lei), ior anul trecut 
4.178.000 lei. In I960 gospodăria 

» împărțit la fiecare zi-muncă 
15 lei,, in afară de produse, ta 
acest an se vor <fo 17 lei.

Convinși de foloasele evidente 
ale contractă ritar cu statul, om 
hotărât să sporim în acest an 
cantitățile de produse contrac
tate. Vom vinde astfel 34,5 va
goane cereale, 70 va go one car
tofi, 35 vagoane lapte de vacă, 
4 vagoane come, 6,5 ton® 
briază și altele.

GH. COTINGHIU 
președintele G.A.C.

„23 August" din comuna
Mdioara. regiunea 

Bnșov

Vedere generală a G.A.S. Urleasca, raionul Brăila
.................. > ‘ . ••.»



Aspect de la expoziția ^Arhitectura tn R.P.R."

Expoziția „Arhitectura în R. P. R.

încă do mult, nenumărați călători 
străini au fost impresionați de dra
gostea de frumos a poporului nostru. 
Poeziile care l-au născut pe Emi- 
nescu, poveștile din care au crescut 
Creangă și Sadoveanu, cintecele 
noastre care l-au dat pe George 
Enescu, meșterii pietrari și cio
plitori în lemn de la care au 
învățat sculptorul Brincuș și ar
hitectul Mincu, mărturiseau mereu 
marea Bete de frumusețe a po
porului nostru. Dar aceiași călă
tori străini se mirau că bună 
parte din oamenii de pe aceste pă
mânturi locuiau în colibe, în bor
deie și chiar în pivnițe, că trudeau 
în ateliere și fabrici nesănătoase, 
în condiții ucigătoare. Multe din 
orașele noastre, începînd cu capi- 
țala țării, erau niște îngrămădiri de 
ziduri urîte, în străzi strimte, noro
ioase și fără lumină. In centru, se 
înghesuiau maghernițe negustorești, 
iar la margine jalnicele bordeie ale 
sărăcimii. Aceasta era oglinda de- 
săvîrșită a guvernărilor burghezo- 
moșierești. In aceste condiții, po
porul nu-și putea ridica nici casele 
pe care le-ar fi vrut, nici fabricile, 
nici palatele de cultură, nici școli
le, nici casele de odihnă.

Era firesc deci ca după cucerirea 
puterii de către clasa muncitoare 
condusă de partidul ei, să se des
fășoare în țara noastră o uriașă 
campanie de construcții. Sute și 
sute de fabrici și uzine au împînzit 
meleagurile noastre, orașe noi s-au 
înălțat ca prin farmec, de la zi la 
zi, și chiar de la ceas la ceas se 
schimbă fața orașelor vechi. Călă
torul străin care coboară azi la 
București rămîne uimit de ceea ce 
a putut să facă din capitala țării 
lui, în numai cîțiva ani, un popor 
descătușat. Noi înșine, ajungînd la 
Iași sau la Suceava, la Cluj, la Ti

mișoara sau Oradea, la Craiova 
«au pe modul Mării, greu ne mai 
putem aminti de vechea înfățișare 
a acestor așezări.

Toate aceste uriașe și uimitoare 
transformări se oglindesc în expo
ziția „Arhitectura în R. P. Romînă" 
— deschisă de curînd la București, 
în sala „Dalles“, ea însăși trans
formată într-un adevărat palat de 
cultură. Intrat în această expoziție, 
vizitatorul are deodată imaginea 
grandioasă și emoționantă a cons
trucțiilor care s-au înălțat și care 
se vor adăuga în viitor. Miile de 
oameni care trec zilnic pe aici au 
impresia că trăiesc un vis. Se opresc 
îndelung în fața machetelor ce în
fățișează cartierele noi ale Capita
lei, marile uzine și combinate indus
triale, complexele culturale și sporti
ve. Apai apoi pe rînd, construite cu 
migală și artă, machetele stațiuni
lor de pe malul Mării, viitoarea înfă
țișare a orașelor care în trecut au 
fost lăsate pradă ruinei și mizeriei. 
Un cîntec străbate liniștea sălii și, 
iată, pe un mare ecran apar uria
șele construcții industriale — Hune
doara, Reșița, Onești, Săvinești, 
Craiova, Roman — adevărate palate 
de sticlă, în care munca oamenilor 
se desfășoară sub razele soarelui 
sau în lumina viorie a neonului și 
tuburilor fluorescente. Pe un alt 
ecran se ivesc plajele de la Man
galia și Mamaia, de la Eforie și Va- 
sile Roaită. Mii și mii de oameni ai 
muncii se odihnesc pe nisipul auriu 
și Marea își poartă veșnica ei tă- 
lăzuire pînă la temelia marilor ho
teluri. Te cheamă cu frumusețea 
lor liniștită și complexele turistice 
înălțate sub geana pădurilor. O cli
pă apar pe micile ecrane și imagini 
ale trecutului. Mahalale inundate, 
bojdeuci povîrnite, copii în zdrențe, 
supți de foame și boli; orașe în

tregi căzute In ruină. Și oamenii își 
întorc fața de la această arătare a 
trecutului care a murit pentru tot
deauna.

Pe un panou uriaș este înfățișată 
macheta de studii a viitorului com
binat siderurgic de la Galați. Pri
vind-o, poți să-ți închipui că acest 
gigant industrial va fi In același 
timp și o mare operă de artă. De 
altfel, tot ceea ce se vede în a- 
ceastă expoziție Iți spune mereu că 
locul de muncă al omului, fabrica, 
ogorul, laboratorul, școala, biroul, 
ca și casa lui, trebuie să fie și sînt, 
nu numai sănătoase, dar împlinesc 
și nevoia lui firească de frumusețe. 
Studiind machetele orașelor îți dai 
seama că în ele viața se va desfă
șura liniștit, fără aglomerări și fără 
zgomote. întinse zone de verdeață 
prelungite pînă în centru vor asigura 
locuitorilor un aer bun și mereu 
proaspăt. Așezările noastre nu mai 
cunosc vechile trepte de la bună
stare și huzur, la mizerie, foame și 
boală. Cele din urmă maidane și 
gropi, cele din urmă maghernițe 
cad sub tlrnăcopul istoriei și în lo
cul lor cresc casele noastre înso

rite, uzinele și 
școlile noastre, 
avîntate spre cer. 

Firește, această 
expoziție nu poa
te să cuprindă și 
să înfățișeze tot 
ce s-a înfăptuit în 
materie de cons

trucții, dar ea Izbutește să arate în 
chip grăitor pe ce drum merge a- 
cum poporul nostru. Fiecare vizita
tor își spune : „Dacă noi am făcut 
toate acestea în numai cîțiva ani, 
cite se vor mai realiza în viitor ?“ 
Și vizitatorul acesta e sigur că vii
torul va întrece în măreție ziua de 
azi, pentru că aceasta e legea vie
ții noastre de acum, pentru că a- 
ceasta e credința despre lume a 
clasei muncitoare. Din loc in loc, 
fotografii mari înfățișează vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
pe diferite șantiere de construcții. 
Aceste fotografii ne amintesc mereu 
că tot ce s-a înfăptuit, că toate a- 
ceste frumuseți sînt roadele politicii 
partidului, ale grijii nemăsurate 
față de om și de viața lui.

Părăsind expoziția, trăiești un 
simțămînt de mîndrie că ești păr
taș la construirea patriei noi, că 
sub ochii tăi se înalță aceste mi
nuni de arhitectură, că te poți bu
cura în fiecare ceas privindu-le și 
folosindu-te de ele. Trăiești în ace
lași timp un simțămînt de recunoș
tință față de Partidul Muncitoresc 
Romîn și conducătorii lui, care au 
făcut cu putință această impresio
nantă desfășurare de energie crea
toare.

Te gîndești și la sutele de arhl- 
tecți, tineri și vîrstnici, care, aple
cați asupra planșelor, făuresc pro
iectele viitoarelor orașe, uzine și 
palate.

Călătorul străin, care străbate a- 
cum drumurile noastre, rostește de 
bună seamă gîndul lui mai vechi, 
dar adăugit cu o mărturie nouă : 
„Intr-adevăr, acesta e un popor în
zestrat și harnic, popor care și-a 
ridicat fruntea cu semeție și-și fău
rește frumusețile datorită partidului 
care-1 conduce 1

NICOLAE J1ANU

Vă prezentăm fabrica
La o margine de București, pe o 

stradă ce se cheamă „Lucernei", se 
ridică una din mezinele industriei 
noastre de mobile. însuși numele 
străzii, ca șl a celor din jur (Salcâ
mului, Finului etc.) arată că pe aici 
n-a fost nicicând un cartier indus
trial. Dar în curînd va fi. După ter
minarea fabricii de mobilă, șantie
rul s-a mutat puțin mai încolo. Se 
vor ridica alte fabrici, blocuri mun
citorești, grupuri sociale.

Clădirile noii fabrici sînt astfel 
construite încît lumina să poată inun
da din belșug marile hale. Privind 
sîrgul muncitorilor de aici ai cu ade
vărat revelația omului stăpîn, a o- 
mului care domină mașina. începînd 
de la uscătorie și pînă când pe poar
ta fabricii ies minunatele garnituri 
de mobilă care ne vor împodobi că
minul, muncile grele sânt efectuate 
cu ajutorul mașinilor și utilajelor. 
Mașinile croiesc lemnul, ușile, picioa

otrăvitoeire sânt ab 
te de instalații 
exhaustoare. Niște 
fixează pe mașini 
halele într-o țesăti 
la număr.

Strădania de a d 
mai bună calitate 
muncitorilor la co 
de muncă create, 
zației de bază, pur 
lupta pentru călită 
de instruirea oonti 
lor, pentru creșteri 
de a mînui utilaju 
o lună a început u 
care pentru timpi t 
De altfel, cursurile 
cei mai buni ingin 
se țin lanț. Rezulta 
țUle din ultimul ti» 
cată aid a primit r 
gajamentul colecte

Marin Popazu nu are nici o absență... la panoul de

rele, elementele componente ale mo
bilei. Mașinile aplică furnirul și tot 
ele lustruiesc, ca oglinda, piesele. LJ- 
nele mașini sînt adevărate mici uzi
ne, pot face trei și patru operații. O- 
mul are rolul de a pune piesele ce 
urmează să fie prelucrate la înde
mâna mașinii și să supravegheze 
funcționarea ei. Transportul piese
lor de la un loc de muncă la altul 
se face cu electrocarul. O apăsare 
de buton și sute de kilograme de 
piese brute se descarcă într-un mi
nut.

In vechile fabrici de mobila sau 
în atelierele meșteșugărești, patro
nilor nu le păsa că sănătatea mun
citorilor era măcinată de praful ce 
învăluia ca o oeață totul, înecăcios 
și vătămător. Nu le păsa că gazele 
de la diverse chimicale otrăveau cu 
încetul muncitorii. Aici, însă, în a- 
ceastă fabrică nouă, praful și gazele

aniversării a 40 de t 
rea partidului, a fo6l

★

Produsele fabricii, 
verse tipuri, sânt în 
loage, înfățișate corn 
cute în magazine E 
și un alt produs, cai 
tot în procesul munci 
vul. Deși tînăr, colecti 
mobilă s-a format ca 
opinii influențează asv 
lui oamenilor, îi educă 
La temelia colectivul 
politică a organizație 
partid, ajutată de U.T 
lalte organizații de 
sebi educației tineret’ 
aici într-un procentaj 
mape atenție..

Vedere generală de la Tirgul Moșilor deschis in Piața Obor din Capitală

Cobor pe fluviu... Seara-i liniștită ; Și ard vulcani în maiile cuptoare 
doar vîntul printre vîsle lasă zvon. și sorj< cțțj 8ori ? 8e sting într-un 
Pe lîngă mal se scaldă, goală, luna. furnal 1
Peste Galați ard stele de neon. încremenește Dunarea la țărmuri

Și aici tineretul e 
rant, ca în toate părți 
a fo&t canalizată pe i 
sitor. Cei mai mul ți ti 
diferite cercuri sau la 
rate. Tineri ca Gheorg 
fan Roman și mulți al

Opresc la țărm și pare că cireșii 
ar fi-nflorit aici, abia acum, 
întind spre dînșii mîinile.amîndouă 
Iar ei îmi ies fremătători în drum.

Și dintr-o dată se aud urale 
și țărmul vuie, vuie-adînc și greu : 
un vifor de seîntei s-aruncă-n fluviu 
ce minunat și unic curcubeu 1...

Vis, tnainte ! Zborul tău inalt 
ne-a-naripat cu raze de cunună... 
Te văd prin ani, cunună, la asalt, 
purtîndu-ți falnic marșul spre Comună,

Aceste brațe harnice le cînt 
ce-au îngropat pe veci în hău trecutul, 
și știu comori să scoată din pămînt 
bravi alchimiști ce schimbă-n aur lutul.

cu-o întrebare-n fiecare val...

Și vuietul uralelor tot CTește 
și-mi recunosc șl glasul meu în el 1 
Cireșii, In alai, își scutur floarea
în cea dintîie șarjă de oțel...

DRAGOȘ VICOL

Și-n clipa cind, sat mic, te-oi mal 
vedea 

doar la Muzeul satului, vreodată, 
orașul răsărit pe vatra ta 
va fi-n comoara țării - nestemată.

Cu străluciri de stea și diamant — 
torent gigant, nestăvilit, fierbinte, 
partidul — încercatul comandant -4 
vă strigă-n luptă: Visuri, înainte I

GHEORGHE SCR1PCA
Tovarășul Petru Muntt 
cu o lună termenul 

truit In fotografie .*
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tează cu rîvnă studiile, sînt serioși, 
preocupați să-și desăvârșească edu
cația.

Comuniștii, prin exemplul lor per
sonal, prin discuții prietenești, îi a- 
iută pe tineri să-și înțeleagă rostul 
în viață, să fie disciplinați, să se 
străduiască să-și cunoască cit mai 
bine meseria.

Comunistul Gheorghe Ieremia, 
este și ei tânăr. In fabrică, în afara 
muncii în producție, are o sarcină 
de răspundere, este responsabil cu 
propaganda și agitația în biroul or
ganizației de bază de partid. Cu 
toate că este extrem de ocupat, că 
urmează și cursurile de pregătire 
pentru a intra la liceul seral, gă
sește totdeauna timp să se ocupe de 
ceilalți tineri din fabrică. De cite 
ori maistrul Aurel Butum sau alții 
l-au chemat să ajute la rezolvarea 
unui caz de indisciplină, interven
ția lui plină de tact și dragoste pen
tru cei tineri s-a soldat totdeauna 
cu bune rezultate.

Comunistul Marin Popazu se 
bucură de o deosebită stimă în rin- 
dul tinerilor. Fotografia lui este 
mereu pe panoul de onoare. El o- 
bișnuiește să povestească adeseori 
tinerilor despre condițiile grele în 
care a învățat — el și alții ca ei — 
meseria de tâmplar (sau mai bine 
zis au furat-o), despre atelierul-șo- 
pron al unuia N. Moldoveanu, des
pre programul de 12 și 13 ore și 
chiar mai mult in care intra și o- 
bligația de a tăia lemne, a căra apă 
și alte treburi casnice pentru soția 
patronului. Tinerii îl ascultă și văd 
ce condiții minunate de învățătură 
*u ei, cu câtă dragoste îi educă cei 
mai în virată.

Uneori se întâmplă ca vreunul din
tre tineri să fie certat cu disciplina. 
Așa a fost cazul muncitoarei Lidia 
Diaconescu. Grupa sindicală a dis
cutat despre nenumăratele ei aba
teri, iar maistrul a propus să fie 
scoasă din întreprindere. Comu
niștii însă s-au împotrivit. Ei au a- 
rătat că este de datoria întregului 
colectiv să o educe, că nu se poate 
sustrage colectivul de la o asemenea 
sarcină. „Dacă o scoatem din fabri
că, în grija cui rămâne ?“ Petru 
Munteanu, membru în comitetul de 
întreprindere, a cerut să 1 se în
credințeze educarea ei. „Am încre
dere în tine. Știu că dacă vrei, poți 
«ă te îndrepți ; deocamdată însă, 
pentru o perioadă de o lună nu poți 
face parte din brigada artistică de 
agitație", f-a spus fetei tovarășul 
Munteanu. Lddia Diaconescu a Cost 
mîhnită, a plâns chiar, dar până la 
urmă a găsit destulă forță în sine 
ea să ee Îndrepte, în așa fel tocit 
membrii brigăzii artistice de agita
ție au fost de părere că termenul de 
pedeapsă poate fi redus.

Așa se șlefuiește zi de zi, cea mai 
nobilă dintre esențe, OMUL.

ELISABETA ABRAHAM

preună eu echipa pe care o conduce, a redus 
re în funcțiune a mașinii automate de tas- 
Munteanu lucrează acum la mașina pe 
t pus-o în funcțiune.

Sute de tineri înscriu cu trupurile lor stema partidului. In fotografie : aspect de la marele spectacol popular 
de pe Stadionul Republicii, din Capitală, închinat celei de-a 40-a aniversări a înființării partidului.

Studenții Ileana Jianu, anul IV și Ion Kenyeres, anul I, 
de la Facultatea de chimie a Universității „C. I. 
Parhon" din București, pregătindu-se împreună pentru 

examene.

A. M1HAILOPOL „Trei inimi trerbinți"

(De la expoziția de fotografii artistice organizată ia 
cinstea celei de-a 40-a aniversări de la crearea P.C.R.)

VIAȚĂ NOUĂ, CÎNTEC MOU
Floare 
cum a vrut Lenin
Foaie verde și-o cicoare, 
Colo-ntre pămint și soare 
Răsărit-a mîndră iloare 1 
Nu-1 floare din cer născută 
d e pe pâmînt crescută, 
E din țara lui Lenin 
Șl tîșnl In zboiu-i lin 
Cu maiorul Gagarin.

Floricică dalbă floare. 
Nu e bombă zburătoare 
Ci e floare pe senin 
Floare cum a vrut Lenin. 
Noi vrem flori și floricele 
Să le ducem printre stele.

Cfntă-mi vesel, fluiere 
Că m-aș face-un fluture 
Să culeg ce mi-e iubit — 
Polenul socialist — 
Să mi-1 pui pe aripioare 
Și să mă ridic în zare 
Să-1 presăr în lumea mare. 
Pacea să trăiască-n floare >

Auzită în comuna Că
tina, raionul Cislâu. re
giunea Ploiești, de ILI- 
UȚA POPESCU, șeful e- 
chipe] de fluierași

Zori, partidul 
ne-a adus
Sumețește-țJ grui. aiolidu’. 
Cu noi e mereu partidu*.

Sună apă valul tău, 
Că ne-o mintuit de rău.
Crește-ți viață, florile 
C-or inălbit zorile 
Peste țărnl ți peste pom 
Peste inimă de om.
Zorilor îngemănate. 
Faine v-ați lăsat pe sote 
Și-n al vostru leagăn dulce 
Vin pruncuții să se culce 
Și le cîntă trăgănat 
Glasul păcii fermecat.
Zorilor, surorilor, 
Cununa comorilor 
Doar partidul v-a adus. 
Pe fruntea țării v-a pus 
Luminați zori, luminați 
Că de chin sîntem scăpați — 
Și lucrăm tot împreună 
Să ne facem viață bună.

Auzită de ION SOCOL în co
muna Mi ceștii de Cîmpie, raio
nul Sârmaș, regiunea Cluj.

Munți încetinați
— Munți încetinați. 
Ce vă legânați ?
— Păi ne legănăm. 
Locului nu stăm 
Că uicară-n zoii 
Coasta; muncitori

Cu sonde înalte 
Țițeiul să-1 salte. 
— Munți încetinați 
Nu vă legânați. 
Faceți loc cu creanga 
Să-mi treacă brigada 
Pe poteca voastră 
Cu becuri pe coastă 1

Auzită in comuna Breaza, 
regiunea Ploiești, de NELU BA
ROANĂ

In mîndra 
gospodărie
Curge Luncavățu-n vale 
Astăzi nu mai vede jale 
Că veni t-a u timpuri noi 
Cum e bine pentru noi. 
Foicică de r>-~-ire 
Ni-i sătucul cc o floare 
Că ți-oici la munte, sus, 
Comuniștii ne-au adus 
Lumina Cu florile 
Ce-mpinzesc cărările 
Trai bogat ți bucurie 
In mfndră gospodărie.

Auzită de NICOLAE MIRON, 
în comuna Otețani, raionul Ho
rezu, reg. Argeș.



Noutăți
din aqricu'tura sovietică |

Pustiuri roditoare
In U.R-SJS, din 22,4 milioa

ne km. p. (suprafața totală) 
700.00© km. p. revin pustiuri- 
lor care se întind de la Marea 
('as pi că pută la granița cu Af
ganistanul și de la Kazakstan 
pînă la granița cu Iranul. Cu
cerirea pustiurile r și transfor
marea lor în ținuturi roditoare 
a devenit o problemă de stat 
In momentul de față, de pildă, 
lungimea canalelor de irigație 
din RJS.S. Kirghiză este egală 
cu de două ori distanța dintre 
Moscova și Vladivostok. Pla
nul de 7 ani al U.R.S.S. pre
vede noi irigări masive. 156.500 
hectare în R.SJS. Tadjikă,

| Grădini de bloc
i De bucătăriile de bloc 
i putem auzi deseori vor- •, 
t bindu-se. Intr-an viitor 
1 apropiat se va vorbi pro- 
? babil și de grădinițe de - 
C bloc, amenajate intr-o ca- ' > 
’ meră, și care vor putea ,
* aprwiiina» populația unor
; blocuri de sute de persoa- ■ 

ne. Pt o suprafață de nu-
* mai 2 n.p. se pot recolta 

in decurs de două It>ni 40
i kg. de roșii. Podeaua unei 
1 astfel de camere este aeo- ' 

( pcrită uniform cu o sub
stanță ușoară, poroasă-ce- 
ramieă peste care s-a ' 
turnat o soluție nutritivă 
specială. Deasupra ei sânt

1 suspendate lămpi electrice 
, J de încălzire. La Institutul 

agrotehme din Leningrad 
ise creează ca succes me

dii nutritive speciale și , 
înlocuitori de sol, se fac 
cercetări pentru găsirea ' 
celor mai bune surse de 
lumână. Prin perfecționa
rea procedeelor de cultiva- > 

J re a unor plante in condiții 
de cameră se vor putea 

? construi adevărate fabrici 
J agricole, și nu numai in 
/■unele bane pentru agri- 
c cultură ei chiar in nordul ’ 
| îndepărtat, pe nave trans-
I oceanice, pe viitoarele sta- ’ 
$ ții interplanetare și nave . 
.T cosmice.

PE OGOARE
Orizontal ; ț. Importantă lucrare de întreți

nere a unor culturi ce se face în această 
perioadă — Unealtă agricolă 2. Semănătură 

Lucrare agricolă ce se execută la sfecla 
de zahăr 3. Se organizează în preajma tre- 
ierișului — Barbu Teodorescu — Adjectiv 
demonstrativ 4. Aureolă — Cale de scurgere 
a apei 5. Trăiesc în mediul sătesc — O întîl- 
nim la răsadnițe 6. Licurici — Tijă, la mij
loc 7. Perioadă istorică (pl.) — Vulcan în

peste 40U.GU0 ha în R.S.S. 
Turkmenă, sute de mii de hec
tare în republicile Kirghiză și 
Uzbekă. Pe parcursul acestei 
gigantice munci se ivesc so
luții noi, uimitoare. In Arme
nia, de pildă, s-a descoperit 
un lac subteran de trei sute de 
metri cu ajutorul căruia vor 
putea fi irigate mii de hectare 
de pămînt sterp.

Oaze solare
Seceta din pustiuri este 

combătută cu ajutorul iriga
țiilor, al apei deci. Acesta este 
un lucru firesc. Dar în Uniu

nea Sovietică există proiecte 
de combatere a soarelui arză
tor cu ajutorul... soarelui. Este 
vorba de așa-numitele „oaze 
solare”. Potrivit aprecierilor 
specialiștilor, căldura gratuită 
a soarelui reprezintă sursa de 
energie cea mai sigură, cea 
mai accesibilă și cea mai ief
tină pentru dezvoltarea econo
miei în regiunile secetoase. In 
heliolaboratorul condus de 
profesorul Valentin Baum, s-a 
realizat o centrală termică so
lară cu o putere de 2.500 kw. 
Ridicînd apa din fîntîni sau 
puțuri, această instalație poate 
iriga pînă la 5.000 hectare. A- 
burul de la turbine poate fi 
folosit pentru distilări termi
ce și astfel să se facă apa po
tabilă. In jurul unor asemenea 
instalații se vor grupa „oazele 
solare1*. Populația acestor oaze 
va avea la îndemînă „plite so
lare”, cuptoare în care mîn- 
carea va fi gătită cu ajutorul 
soarelui, boilere solare, cu un 
debit de 500 litri de apă fier
binte pe zi, uscătorii helio 
pentru fructe și altele.

Sicilia, înalt de 3.316 metri — Umede 8. Ju
mătate de cofă — A executa una din cele 
mai însemnate lucrări agrotehnice — Poc
nește din bici pe lingă boi 9. Poezie lirică — 
Prăpastie foarte adîikcă 10. Pronume — 
Acela (popular) — Fără ea nu poate exista 
vegetație 11. Boală care atacă îndeosebi 
griul și porumbul — Alifie moldovenească 
12. A elibera plantele de strînsoaiea pămân
tului — Dacă nu se completează din vreme, 
se pierde din producție.

Vertical ; 1. Se alcătuiește la începutul 
anului în unitățile agricole socialiste — Este 
bogată dacă se aplică metode agrotehnice 
2. Lucrare agrotehnică ce se face la prașăla 
a doua — Rezultat al muncii — Alexandru 
Fierăscu 3. Se lecomaadâ creșterea lor în 
număr cît mai mare — In acest loc 4. Fluviu 
în Spania — Pește de apă dulce 5. In cu- 
vîntul hibă — Numele popular al vultu
rului din Oltenia — Două vocale 6. Fruct 
din familia bostănoaselor — Unitate de 
timp 7. „Capitol" într-o piesă de teatru 
— Personaj din piesa „Năpasta" de I. L. 
Caragiale — Selecționez 3. împreună 
capătul osiei cu crucea carului 9. Plantă 
din familia gramineelor — Cămașă țără
nească (pl.) — Vas de părnîht 10. Capitala 
Greciei — Mințită cu grăsime 11. Buruiană 
foarte lacomă, a cărei rădăcină poate ajun
ge pînă la 4 metri adîncime — Buruiană ti, 
rîtoare care se înmulțește foarte repede 12. 
Perechi de animale de traejiune cu harna- 
șamentul necesar — Așa sin» producțiile la 
hectar dacă se folosesc metodele înaintate 
în munca cîmpului.

Cuvinte med puțin cunoscute : Etna, Ebru.

Știința nu se tențe 
de amenințări

In plin secol al XX-lea cre
dincios „tradiției" de a pri
goni tot ce e progresist, Vati
canul l-a amenințat pe profe
sorul italian Daniele Petrucci 
cu excomunicarea, dacă nu 
va renunța la experiențele 
sale. In ciuda acestei amenin
țări, profesorul și-a continuat 
experiențele, care au valoare 
extraordinară pentru a des
coperi noi și noi taine care 
mai învăluie încă viața. In
tr-un așa-zis „leagăn biologic” 
el a reușit să fecundeze In 
mod artificial ovulul uman. In 
„leagăn" se aflau celulele se
xuale masculine și feminine 
împreună cu mediul nutritiv 
corespunzător. „Leagănul" a 
fost înconjurat din toate păr
țile cu un înveliș de sticlă spe
cială, cu mici deschideri prin 
care pătrunde oxigenul. Totul 
a fost pus într-un container 
unde s-a menținut o tempera
tură constantă de 36 grade. 
Celulele sexuale masculine au 
fecundat ovulul care, în aceste 
condiții a trăit 29 de zile (cînd 
experiența a fost întreruptă In 
mod voit).

Intr-o experiență recentă, 
embrionul uman obținut în 
condiții de laborator a trăit 
două luni. Ambele experiențe 
au fost filmate.

Oamenii de știință conside
ră că asemenea experiențe vor 
putea aduce lumină în ceea ce 
privește determinarea paterni
tății și a sexului copilului, vor 
putea explica procese ca ace
la al formării gemenilor dia- 
tr-un singur ovul, de ce unii 
copii se nasc morți sau prezin
tă infirmități congenitale, vor 
lămuri ienomenele eredității.

Această clădire ciudată, în 
formă de gheată, s-a construit 
în orașul Bombay din India. 
Ea ilustrează o poveste veche, 
care spune că zeița Lakshmi a 
transformat singura avere a 
unei văduve — o gheată — 

într-o casă de locuit.

lași. Clădirea unde șf-a avut reședința Caza Vodă.

Explozii la piame

PETRE POPA

Vizitatoru-i tata — argat odinioară 
Obișnuit cu grajduri și cu vite.
La casa de odihnă veni întîia oară 
Reprezentant ai forței ogoarelor unite.

O clipă-și pleacă fruntea slidînd tot peisagiu* 
(Nu pentru pielea mută, podoabă seculară). 
Celor căzuți le-aduce cel mai fierbinte-omagiu 
In numele-mpliniiii a tot Ce ni visară.

Că meșterii secretu-i cu ei U îngropară — 
Azi pielea de Cordova e-o mare raritate 
Și la castelul Peleș, podoaba seculară 
Venit-i contra aur — greutate.

O clipă o atinse-un vizitator mirat 
Dar mina și-o retrase adine înfiorat. 
Pe lustrul ce 1-1 dote cel meșter iscusit 
Simți un strop de singe răzvrătit

N-ai fost plătită-n aur piele de Cordova 1... 
Cu pielea jupuiților de vii
Te-au fost plătit in singe flămînzii din Moldova 
In '907 cu-alți 11.000 I
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Se cunoec unele plante 
»1 căror fruct, după ee s-a 
oopt, se sparge cu zgomot, 
aruncând semințele la dis
tanță. Așa sânt „cioeul 
berzei", „pliscul eoeoarei", 
jiernitaerea', care își răs
pândea* astfel semințele pe 
o distanță foarte mare.

ta America de Sud creș
te un neam de palmieri 
JSeafcrteta elegam**, ale

PkMri șt vișinul ajung 
până te 3» ani. lenupărul, 
planta ee se târăște pînă 
pe vtetaidte înalte alemun- 
țHor, teătește 560 ani. fal- 
ntett besai și pini 1.500 ani, 
pletoasa salcie 1.200 ani, 
iar stejarto 2.000 de anL 
la China șâ Japonia se in- 
tîlnese dafini care an ajuns 
la virata de 2 000 anL Co

Vîrsta arborilor

Din lumea 
păsărilor

Spre deosebire de mamifere, 
în lumea păsărilor sînt mult 
mai frecvente cazurile cînd 
sarcina creșterii puilor revine 
bărbătușufui. Timp de două 
luni clocește ouăle bărbă- 
tușul păsării Emu din Aus
tralia, fără să-i pese de foame 
și de sete. Tot bărbătușiii crește 

te preetuă azincare, ii în
vață să zboare. La struțul din 
Africa există o interesantă... 
diviziune a muncii. El clo
cește ouăle noaptea, ea ziua. 

cărui fiori sînt închise in 
oițe o frunza groasă și lun
gă de peste 1 m, întocmai 
ca la planta cunoscută la 
noi sub numele de „rodul 
pâmîntului“.

La un moment dat, acea
stă frunză pleznește ca 
zgomotul unei detunături, 
de pușcă, lăsînd florile des
coperite și permițând ast
fel polenizarea.

pacul mamut din Califor
nia este uu uriaș înalt de 
142 m șl eu o cireonferință 
de 36 m; acest copac poate 
atinge virata de 3.500 ani. 
In Afriea, și anume în Se- 
negambia, s-a păstrat un 
arbore numit boabab în 
vîrstă de 6.000 ani. Chipa
roșii mexicani, după unele 
date, trăiesc 10.000 ani.

Ca dumneaei să nu obosească 
prea tare, din când în cînd H 
o schimbă pentru o oră.•• • •** •



Apropiata întilmre dintre 
N. S. Hrușciov și John Kennedy— 
un eveniment de mare însemnătate 

internațională
Problema rezolvării pe calea tratativelor a tuturor pro

blemelor litigioase, slăbirea încordării internaționale și 
asigurarea unei păci trainice, preocupa în cel mai înalt 
grad opinia publica mondială. Omenirea iubitoare de 
pace năzuiește cu ardoare ca între state să se stabileas
că relații bune, de colaborare, să fie înlăturate o dată 
pentru totdeauna orice piedici care duc la încordarea 
situației internaționale.

O importanță covîrșitoare pentru însănătoșirea situa
ției internaționale ar avea-o, fără îndoială. îmbunătăți
rea relațiilor existente între Uniunea Sovietica și Sta
tele Unite ale Americii.

Guvernul sovietic a întreprins in ultimii ani multe 
acțiuni constructive pentru stabilirea unor relații cît 
mai bune între Uniunea Sovietica și S.U.A., pentru în
lăturarea divergențelor existente între aceste state. Din 
pacate, însă, eforturile depuse de către Uniunea Sovie
tică n~au găsit înțelegerea cuvenita din partea cercu
rilor quvernante din S.U.A. Mai mult decît atît, în timpul 
administrației Eisenhower, la puțin timp după vizita lui 
N. S. Hrușciov în SU.A.. au fost întreprinse o serie de 
acțiuni de-a dreptul dușmănoase de către S.U-A. împo
triva Uniunii Sovietice (trimiterea de avioane de spionaj 
deasupra teritoriului U.R.S.S. etc.). Acestea au făcut ca 
relațiile dintre Uniunea Sovietica și S.U.A. să nu fie cele 
dorite. Toți oamenii cinstiți din lume au primit cu o deo
sebita satisfacție vestea că în curînd N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, se va întîlni la Viena cu John 
Kennedy, președintele S.U.A-

Intîlnirea dintre N. S- Hrușciov și John Kennedy nu 
are un caracter oficial. Ea va oferi însă un prilej potri
vit pentru stabilirea unui prim contact între cei doi șefi 
de guverne. Aceasta întîlnire este comentată favorabil 
de majoritatea ziarelor din occident si din alte părți al® 
lumii. „Intîlnirea de la Viena, scrie de pilda corespon
dentul diplomatic al ziarului englez „Timesjtoate duce 
la îmbunătățirea relațiilor dintre Est și Vest-, iar ziarul 
englez „Daily Express” scrie ca : „De data aceasta 
există șanse pentru ca schimbul de păreri dintre cei doi 
conducători să fie constructiv".

Merită, de asemenea, să fie menționata părerea sena
torului american Mike Mansfield, liderul democrat din 
senat, care arată că, contactele personale dintre N. S. 
Hrușciov și John Kennedy vot putea asigura o bază 
pentru reglementarea pe viitor a problemelor litigioase. 
„Aceasta întrevedere, spune el, va servi ea bază pentru 
reglementarea ulterioară a divergențelor, cu demnitate 
și onoare".

Este limpede pentru orice om de bună credință că 
lagărul socialist, în frunte cu Uniunea Sovietica, slujeș
te neabătut cauza păcii și slăbirii încordării internațio
nale. Dimpotrivă, toată lumea știe că lagărul capitalist, 
în frunte cu S.U.A. — caută sa ațîțe mereu isteria războ
iului. și cu toate că în vorbe se pronunța adeseori pen
tru slăbirea încordării internaționale. în fapt proce
dează chiar invers, contribuind la încordarea internațio
nala.

Omenirea iubitoare de pace speră că întâlnirea din
tre N. S. Hrușciov și John Kennedy se va solda cu re
zultate pozitive. Aceasta va însemna, fără Îndoială, un 
aport însemnat la cauza menținerii păcii și înțelegerii 
între popoare-

Chester Bowles, subsecretar de stat al S.U.A„ 
a anunțat că S.U.A., indiferent de des
fășurarea evenimentelor în Coreea de Sud, va 
continua „ajutorul economic și militar".

„Guvernele* trec— Trustul ramine.
(Desen de N. CLAUDIU)

Nu există călător străin ca
re, o dată poposit în realita
tea din Spania, Bă nu poves
tească îngrozit despre jalnica 
stere a țărănimii, a satului 
spaniol. Mărturii nenumărate, 
publicate chiar în presa ca
pitalistă, relevă că populația 
muncitoare de la sate trăiește 
In Spania la un nivel de să
răcie neasemuit de ciincen. 
Iată ce scrie, de pildă, „New 
York Times" • „Injecțiile cu do
lari, aproape un mfliard, n-au 
căpătuit Spania. La sate, mai 
ales, ruina agriculturii și mi
zeria țărănimii aruncă o pestă

Cu asemenea unelte primitive iși lucrează șivanii spanioli bru
ma de păaunt pe care o cu.

Imagini tragice 
ale satului spaniol

prea asupra guvernului gene
ratului France*. înapoia aces
tor cuvinte acuzatoare, spuse 
insă la general, se ascund 
realități atît de Îngrozitoare 
incit ziarul american n-a În
drăznit să le scoală la lumină. 
Cîrdășia dintre Franco și im
perialiștii americani nu per
mite decit o critică puțin as

PE SCURT
• Asociația ita

liană pentru relații 
culturale cu Uniu
nea Sovietică (Ita- 
Ha-U.R.S.S.) l-a in
vitat pe I. A Ga
garin, primul cos
monaut din lume, 
să viziteze Italia.
• h) regiunea U- 

daipur (statul in
dian Radjastan) au 
fost descoperite ză- 
cfaaMe de «rautau

Această regiune 
este bogată de a- 
semenea și în alte 
zăcăminte de mi
nerale utile, în 
special de fier, 
plumb, zinc, cupru 
și mangan.

• în conformita
te cu acordul cu 
privire la colabo
rarea culturală în
tre Bulgaria și Cu
ba. la Sofia a fost

cuțită față de proporțiile mon
struoase ale nenorocirilor în 
care se zbate, de pildă, sa
tul spaniol. In cartea sa „Im
presii din Spania*', ziaristul 
elvețian P. Schmidt scrie, însă, 
fără ocolișuri * „La drept vor
bind despre țăranii din câm
pia... Andaluziei faptul că mai 
sini in viață constituie o ade
vărată minune. Din punct de 
vedere teoretic ei ar fi trebuit 
să moară de mult din lipsă de 
hrană*.

Iar revista italiană „Lavoro" 
descrie pe șleau, cu cifre și 
fapte edificatoare, care este 
imaginea actuală a satului 
din Spania. Nu poți să nu te 
cutremuri cînd afli că țăranul 
spaniol consumă anual doar 
3 kilograme de carne, de cea 
mai proastă calitate 1 O un
duirea capitalistă își dezvălu
ie și mai puternic întreaga ei 
sălbăticie cînd afli că în Spa
nia, din 20 milioane hectare de 
teren arabil, 20 milioane de ță
rani stăpânesc doar 6 milioa
ne hectare din pământul cel 
mai sterp, in timp ce un pumn 
de latifundiari posedă moșii 
de tute de mii de hectare 1 In 
satul spaniol — scrie revista 
„ Lavore" — capitalismul se 
caracterizează prin cea mai

Cronica evenimentelor 
internaționale

Pentru un Laos 
neutru fi independent

De mai bine de o săptămî- 
nă, la Geneva se desfășoară 
lucrările Conferinței interna
ționale pentru Laos.

Un prim bilanț al lucrărilor 
de pînă acum permite să se 
tragă concluzia că cei mai 
mulți participantă la această 
conferință sînt de acord eu 
necesitatea ca Laosul să de
vină un stat neutru, indepen
dent și ca statele participante 
la conferință să garanteze in
dependența acestuia.

Dacă aceasta este poziția 
majorității participanților 1a 
amintita conferință, nu ace
lași lucru se poate spune însă 
despre delegații americani, 
despre cei ai Vietnamului de 
Sud și Tailandei. Diplomația 
americană, arată numeroși 

semnat un plan de 
colaborare cultura
lă pe anul în curs 
între R.P. Bulgaria 
și Cuba.
• A. Jimenez, 

directorul Institu
tului național pen
tru reforma agrară, 
a anunțat că popu
lația Cubei numă
ră în prezent 
7.000.000 de oa
meni.

inumană exploatare a țărani
lor. In localitatea agricolă 
Carcajent, spre exemplu, lo
calitate situată în apropiere 
de Valencia, locuiesc 20.000 
de oameni. 80 la sută din pă- 
mîntul Înconjurător aparține 
însă unui număr de patTU fami
lii, restul populației robind a- 
proape în întregime pe ogoa
rele moșierești. „Viața țărani
lor de aici — scrie „Lavoro* 
— nu se deosebește eu nimfe 
de aceea a tui tu ar sătenilor 
spanioli. Cocioabe minere, 
hrană pe apucate, copii rahi
tici și analfabeți, mortalitatea 
infantilă în continuă creștere. 
Civilizația este doar apanajul 
castelanilor latifundiari și c 
burgheziei. In afară de preot, 
perceptor și jandarmi, satele 
spaniole nu au decît obscu
rantismul și ruina economică 
a Evului Mediu".

Intr-adevăr, după cei peste 
20 de ani de dictatură fascis
tă, poporul muncitor spaniol 
trăiește actualmente o viață 
încătușată, silnică ; înapoie
rea eeculaiă a Spaniei n-a 
fost cu nimic remediată ci. 
dimpotrivă, s-au menținut și 
s-au intensificat contrastele 
înspăimântătoare dintre mize
rie și bogăție. Minoritatea îm
buibată s-a îmbogății și mai 
mulț, iar masele largi munci
toare și, în special masele ță
rănești, au fost secătuite, cr- 
duse la sapa de lemn.

P. TATARU 

comentatori de presă, se opune 
pe toate căile reglementării pe 
cale pașnică a problemei lao- 
țiene. Ultima manevră a Sta
telor Unite, îndreptată în 
această direcție, constă în 
aceea de a se aduce în dezba
terea conferinței stabilirea 
conținutului noțiunii de neu
tralitate, cînd toată lumea 
știe, de fapt, ce înseamnă 
acest cuvînt.

In același timp, delegația 
S.U.A. este în favoarea împăr
țirii Laosului, deși majorita
tea delegaților sînt pentru 
păstrarea unității acestuia. De 
ce se situează delegația ame
ricană pe această poziție, nu 
este greu de înțeles. S.U.A. 
vor ca să dezbine Laosul, 
să-și mențină dominația în 
Laosul de Sud, pentru ca din 
acesta, împreună cu Vietna
mul de Sud și Tailanda, să 
formeze o puternică bază șira- 
togi că americană în Asia de 
sud-est.

în general, din comentariile 
presei străine, rezultă că 
S.U.A. nu doresc o reglemen
tare pașnică, constructivă a 
problemei laoțiene, și că dele
gația lor la Geneva face tot 
ce-i stă în putință să tergi
verseze cît mai mult posibil 
adoptarea unor hotărîri rezo
nabile. Obstrucțiile americane 
de la Geneva pun însă în izo
lare delegația S.U-A. alături 
de care nu se găsesc decît de
legațiile statelor membre ale 
S.E.Â.T.O., despre care se știe 
că sînt în întregime la remor
ca Statelor Unite ale Ameri
cii.

Faptul că majoritatea dele
gațiilor sînt hotărîte să-și con
tinue eforturile pentru a 
găsi cele mai bune soluții în 
vederea rezolvării pașnice a 
problemei laoțiene, este o ga
ranție că lucrările Conferinței 
de la Geneva vor duce la so
luționarea rezonabilă a aces
tei probleme, că Laosul va 
putea deveni, în sfârșit, un 
stat neutru și cu adevărat in
dependent.

Tratativele 
franco-olgeriene

Mult așteptatele tratative 
franco-algeriene au început la 
Evian. Lucrul acesta reprezin
tă o mare victorie a popoare
lor algerian și francez, care de 
aproape șapte ani se pronun
ță mereu pentru tratative 
între Franța și Algeria în 
vederea încetării războiului și 
a rezolvării pe cale pașnică a 
problemei algeriene.

Tratativele sînt fără îndoia
lă bune. Ele nu înseamnă încă 
pace în Algeria. Pentru reali
zarea păcii trebuie învinse
piedici serioase, pe care le ri
dică cercurile guvernante fran
ceze. Așa, de pildă, imperia
liștii francezi vor să pună po
porul algerian în situația ca 
acesta să accepte o indepen
dență ciuntită, adică Algeria 
să se declare independentă, în
să să se „asocieze" la Franța. 
In afară de aceasta, cercurile 
guvernante franceze vor să 
smulgă algerienilor Sahara în 
cazul cînd ei n-ar accepta a- 
socierea la Franța. Sahara este 
însă teritoriu algerian și alge
rienii nu vor accepta nicioda
tă ca această parte a țării lor 
să fie separată. Mai trebuie a- 
rătat că partea franceză ane 
pretenții să mențină pe terito
riul Algeriei o serie de baze 
militare.

Iată doar cîteva din proble
mele ce vor trebui rezolvate 
la Evian de cele două părți 
pentru a se putea ajunge la 
un acord.

Nu se pot face pronosticuri 
asupra rezultatului tratative
lor. Ceea ce se poate spune 
însă cu siguranță e faptul că 
poporul algerian. prin repre
zentanții săi la tratative, va 
face tot ce-i stă în putință 
pentru ca tratativele să fie rod
nice. Algeria, așa cum se ara
tă într-o recentă declarație a 
Partidului Comunist din Alge
ria, este gata să colaboreze cu 
Franța In domenii pașnice, pe 
bază de interese reciproce, în 
condițiile egalității în drep
turi și ale respectării suvera
nității celor două popoare.
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PANOU DE ONOARE
între cele patru gos

podării colective din co
muna Albești, raionul 
Botoșani, se desfășoară 
o vie întrecere.

La-ntrecerea ce s-a pornit 
Concluziile sânt firești.
Vor ©îștiga-o negreșit 
Colectiviștii din Albești!

văd - 
te văd

de N. STROE, artist emerit
Astăzi știe orișicine, 
Țara-i plină de cămine 
Und-te duci, tn orice sat 
Vezi ce n-a fost niciodată 
Cămine mari, utilate
Și multă activitate. 
Și directori avîntați 
De cămin preocupați. 
Faptul este cunoscut, 
Și-am văzut l

Dar văzui și-acum mai an 
Și pe Perneș Florian 
De prin satul Tărian 
Cînd director l-a făcut 
La cămin, la Început, 
Am văzut 1

Dar ca-n multe alte sate 
Vreau să văd activitate. 
La Perneș, insă, cum să zic. 
N-am văzut nimic 1

Era căminu’-aspectuos, 
Era și mîndru, și frumos, 
Faptu-i deja cunoscut 
Și-i văzut 1
Astăzi să-l vezi cum arată 
Rămîi cu gura căscată. 
Vezi o firmă spălăcită. 
Plouată și înnegrită. 
Cu tencuiala cojită.
In sfîrșit, privind din poartă 
Vezi tablou—„natură moartă**

Colectiviștii din Je- 
gălia, raionul Fetești, au 
aplicat două prașile la 
floarea soarelui.

Floarea soarelui, cum vor 
Să le dea recoltă mare, 
La prășit pe-ntins ogor 
Au ieșit cu toți., in floare.

Zic : ocazia s-o pierzi 
Și mai bine să nu-1 vezi. 
Dar ca să vezi agitații. 
Pentru niscai reparații ?1 
Așa ceva, cum să explic...’ 
Nu se vede mai nimic.
Să vedeți care-i povestea : 
De director s-a dus... vestea 
In tot satu-i cunoscut
Da' nu-1 văzut.

De ești însă puțin atent 
La leafă e mereu prezent. 
Dar în restul zilelor 
.Vorba ceea din folclor : 
„Tot pe drum, pe drum, 

pe drum
Și la slujbă nicidecum...“ 
Să-l cauți la o adică. 
Nu se vede nici de frică.

Cum să meargă totu-n plin 
Cînd nu dă pe la cămin? 
.Vorba aia — vremea trece 
El... nepăsător și rece...
Tot pe drum, pe drum,

pe drum 
Dar la cămin nicidecum...' 
..•.Lui Perneș aș vrea să-i zic * 
Te văd, te văd că nu faci 

nimic l
(După o corespondență 
trimisă de Al. SILAGH1)

— Popescule, hai iute la te
lefon ! — strigă cineva. — Te 
caută un tovarăș de la raion...

Tovarășul Constantin Po-
. pescu, responsabilul colectivu
lui de conferențiari din co
muna Băilești, raionul Rîmnicu 
Sărat, luă receptorul.

, — Alo ? Da !... Vă salut f—
Un raport?... Păi se poale? Ac
tivitate, nu glumă I Da, da 1 

, Chiar mîine îl pun în plic și— 
Cum a-închis —teleionul f-a* 

și apărut pe fată un început de 
tulburare. „Să vedem pe unde 
ai să scoți cămașa, Popescule" 
— gîndi el fulgerător. Noroc 
însă că tovarășul Popescu nu 
le pune pe toate la inimă, așa 
că nu l-a fost de loc greu să 
alunge, cît ai zice pește, firava 
neliniște.

Seara, ajuns acasă, s-a apu
cat să scrie. O pagină, două.* 
Alerga tocul pe hîrtie de ziceai 
că-î mecanizat. S-au ținut aiî- 
tea conferințe pe plan local... 
In fiecare săptămînă... ba une
ori și de două ori pe săptă
mînă... .Cele primite de la r<ț- 
fon, au fost actualizate... Da, 
cu exemple concrete din sat.* 
în sfîrșit l-a terminat. A pui

5HIC
Cine repede ca gîndul
A înconjurat pămîntul. 
Și-a trimis din zări profunde 
Glasul lui de om, prin undei

(uudSdq [jnj)
Scrie tocul babei Rada
Nu cu’ vîrful, ci cu coada I

(fnoy)
Cui îi duduie-n spinare
Roțile a zeci de care ?

(nu oisod op țnpoj)

punct, 'data, semnătura și, 
aruneînd tocul pe masă, « 
început să-și frece mîinile, stă- 
pînit de-o mare bucurie.

A doua zi l-a și trimis. Și 
tare fericit a fost tovarășul 
Popescu pină întf-o zi cînd, tot 
cineva de la raion, a venit să 
se intereseze personal. A 
început Popescu să spună tot 
ca în raport, dar deodată 1 s-a 
pus o întrebare, apoi alta și 
alta. întrebările curgeau. Con
stantin Popescu dădea din colț 
în colț și limba i se împleticea: 
„Păi, să vedefi, nu-mi amin
tesc... E mult de atunci... Asta 
a fost, a fost, cum să zic** 
amînată. Da, da, într-adevăr.

E vorba de Lena BC- 
niosu, mulgătoare la 
gospodăria colectivi 
lie Pintilie“ din comu
na Cocioc, raionul BA- 
cari.

Lena-i supărată, cică 
E producția prea mică 
Și că vacile, de-un an 
Sînt cu laptele sub plan.
Zice noul inginer :
— Am să-ți dau un sfat șl spas 
Că ai să ți-l însușești : 
Vacile... cum le-ngrijeștt 7
— Păi, răspunde Miniosu, 
Le vorbesc eu cu frumonf 
Ca să-mi dea găleata plină* 
Da’ bovina-i tot bovină I
— Alta-i cauza aici: 
Igiena... le-o aplici ?
— Apoi vaca, zice Lena. 
§tie ea ce-i igiena ?
— Vaca, propriu-zis, nss prea, 
Da-i destul că știi mata! 
Dar producția-i legată

I T O h i
Cine-și încrețește chipul 
Și mereu linge nisipul ?

(DOJDWJ
Peștele se zbate-n plasă 
Spre-a o face și mai deasă.

(uopansî
De la creștet pîn-la poiata 
Pe veșmîntul dumisale 
Nu se știe ce fierar 
A vărsai uu sac cu jăr.

ifntaițaJ 

nu s-a mai finul. Să vedefi.* 
B o lipsă... adică o scăpare...

în zadar a, răscolit responsa
bilul colectivului de conieren- 
țiari în arhiva memoriei. N-a 
găsit decît titlurile celor cîteva 
conferințe care s-au finul în 
realitate. Celelalte, multe, în
șirate în raport au fost „scă
pări" ale imaginației sale bo
gate, vorbe frumoase despre 
o slabă activitate a colectivu
lui de conferențiari.

Se vede treaba că tovarășul 
Popescu a „scăpat" din vedere 
și proverbul: „Ulciorul nu 
merge de multe ori la apă".

O. MARALOIU

Șl de cum e furajată — 
Și cum fiecare vită 
Trebuie bine hrănită. 
Din vedere, vezi, nu pierde 
Să-i dai multă masă-verde.
— Valeu 1 ride ea voioasă, 
Să-i dau... cu fața de masă ? 
Te pomenești, măiculiță,
C-o să vrea și furculiță 
Și fiindcă-i rumegătoare 
Să-i mai dau și scobitoare 1
— Lasă șotiile, frate,
Și zi : vacile-s masate ?
— Asta-i bună ! zice Lena, 
Masaverde... igiena...
Tare mult mă minunez 
Că să le mai și masez l 
Să fac, păcatele mele, 
Și gimnastică cu ele, 
Că atunci calitativ 
Vor da laptele... sportiv ? 
Cred că vrei să rîzi de mine. 
Da’ să știi, asta... nu ține — 
Că zicea mama, săraca: 
itGreu să te-nțelegi cu vaca !"
— Nu cred, zice dinsul — parcă 
Încercași ? Ia vezi de-ncearcă! 
Și... încearcă Mîniosu
Din sfat să tragă folosu’ 
Și-ntr-o bună dimineață 
Se-adresează șugubeață 
Inginerului Ghimpeanu:
— Știți că depășit-am planii’ ?
— Bravo ! Ești fruntașă, lele ! 
Cum de... te-nțelegi cu ele ?
— Ei, acuma vă pot spune 
Ne-nțelegem de minune.
Că vă spun o vorbă — iaca : 
E-nțelegătoare vaca
Și cu mult lapte te-alegi 
Dacă.* și tu o-nțelegi!

VALERIU F1LIMON

— Au recoltat-o „masă-ver
de» ea să ne asigure „masă- 
bună"!

(Desen de PALL)

In comuna Iernut, raionul Luduș, a luat ființă 
o orchestră formată din copiii colectiviștilor.

G.A.S. din Inand, neg. 
Crișana, a recoltat seca
ra masă-verde, pentru 
asigurarea unei bogate 
mase furajere.

— Ce sunete de argint scot!
— Nu-i de mirare. Și părinții lor scot recolte de... aur t

(Desen de CLENCIU)

La G.A.C. Grădiștea-Arad, curățenia în graj
duri lasă de dorit.

- Cum de sint așa de curate .• vacile pe care le îngrijești 
dumneata ?

Ne-a prins ploaia ieri la pășune!
(Desen de C. CRĂCIUN)

PLANTELE DE CULTURA: — Iți mulțumim voinlcule și
treci cît mai des pe la noi 1

(Desen de F. CALAFETEANU)

V. Gherghișan, ges
tionar la cooperativa 
din comuna T. Vladi- 
mirescu — Babadag, 

se ține de chefuri

Visul lui Gherghișan
(Desen de N. CLAUDIU)
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