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amnm de partid și de stat în vizită

U CEL DE-AL lll-LTA PAVILION DE MOSIRI 
DE BUNURI DE CONSUM

Expoziția de mos
tre de bunuri de con* 
sum de la șosea a- 
trage un numeros 
public. De la des
chiderea lui, Pavi
lionul a fost vizi
tat de circa 65.000 
oameni ai muncii 
din București și pro
vincie. Cărțile de im
presii ale diferitelor 
standuri — confecții, 
textile, tricotaje, blă
nuri, încălțăminte, 
produse alimentare 

mărturie a- 
precierilor pozitive 
de care se bucură 
din partea publicu
lui consumator varie
tatea sortimentelor și 
calitatea mărfurilor 
expuse. De mult suc
ces se bucură ches
tionarele distribuite 
în expoziție, care 
dau posibilitate fie
cărui vizitator să-și 
comunice observațiile 
și sugestiile cu pri
vire la produsele ex
puse.

Duminică, așa cum 
s-a mai arătat în 
presa noastră, a fost 
o zi de mare afluen
ță la Pavilionul de la 
șosea, numărul vizi
tatorilor depășind 
cifra de 30.000.

In cursul aceleiași 
zile expoziția a fost 
vizitată de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica 
Leonte Răutu, Gogu
Rădulescu, ministrul Comerțului.

Vizitind standurile expoziției, con
ducătorii de partid și de stat au sub
liniat progresele industriei noastre 
ușoare și alimentare, eforturile de
puse de întreprinderile din aceste 
ramuri industriale pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor, 
îmbogățirea sortimentelor și a pre
zentării mărfurilor.

Potrivit îndrumărilor date de con
ducerea de partid și de stat, între
prinderile, ministerele de resort, coo
perația meșteșugărească, pe baza re
zultatelor frumoase obținute trebuie 
să muncească sistematic, cu perseve
rență, pentru a realiza noi produse, 
a îmbogăți gama de sortimente și a 
pune la dispoziția rețelei comerciale 
produse tot mai multe, de bună ca
litate și cu aspect atrăgător, pentru

a satisface într-o măsură tot mai 
mare gusturile și exigențele crescân
de ale populației.

Atit Ia sosire, cit și în timpul vi
zitării expoziției și Ia plecare, vizi
tatorii s-au adunat în număr mare 
în jurul conducătorilor de partid și 
de stat, făcînd o puternică manifes
tație de dragoste și atașament pen
tru partid și guvern.

Unul din standurile Pavilionului

Folosind experiența dobîndită în anii prece
dent, majoritatea sfaturilor populare și di
rectorilor căminelor culturale au abordat 

anul acesta o mai mare atenție asigurării bazei 
materiale, necesară bunului mers al activității 
culturale în timpul iernii. S-ar putea da <n 
această privință multe exemple. In comuna 
Gropeni* de pildă, de unde în iarna trecută nu 
s-a putut desfășura o activitate culturală sus
ținută din pricina frigului nefiind combustibil, 
anul acesta, încă din luna septembrie lemnele 
au fost procurate și depozitate în magazia că
minului. De asemenea, sălile căminului au fost 
zugrăvite, iar mobilierul reparat și completat cu 
mese pentru lectură etc.

In raionul Hîrșova, în afara măsurilor luate 
pentru procurarea combustibilului, sfaturile 
populare s-au îngrijit de amenajarea și înfru
musețarea localurilor precum și de repararea 
aparatelor de proiecție. Totodată o atenție spo
rită a fost acordată și terminării construcțiilor 
noi de cămine, aflate în stadiu de finisare. Prin 
intensificarea ritmului de finisare au fost date în 
folosință noi cămine culturale, ca cele din co
munele: Dulgheru, Șiriu, Horia, Stejaru și altele.

Faptele arată însă că unele sfaturi populare 
comunale și consilii de conducere ale căminelor

Activitate culturală 
permanentă, operativă, 

bogată în conținut!
culturale nu s-au preocupat nici anul acesta din 
vreme și în mod temeinic de problema asigură
rii condițiilor materiale necesare desfășurării 
unei bogate activități în timpul iernii. Unde 
duce această lipsă de preocupare, de spirit gos
podăresc, ne arată de exemplu, căminul cultural 
din Tîmna, raionul Strehaia. care nici pînă în 
prezent n-a făcut nimic pentru procurarea lem
nelor și repararea localului. Mai mult, biblio
teca, deși înzestrată cu o sală de lectură, n-arc 
nici o masă și nici un scaun, iar cărțile stau 
aruncate într-un colț al încăperii din lipsă de... 
rafturi. In mod firesc se naște întrebarea : ce 
activitate va desfășura acest cămin. în lunile de 
iarnă, dacă în puținul timp care a mai rămas 
nu-și va asigura condițiile materiale necesare? 
lată o întrebare la care e ușor de găsit răspuns. 
Orice strădanii vor depune activiștii culturali 
din această comună, oricît de mult îndrăgesc 
manifestările cuturale sătenii de aici, în cele din 
urmă acțiunile culturale nu vor atrage un 
număr prea mare de spectatori. La acest lucru 
ar trebui să se gîndească sfatul popular și di
rectorul căminului cultural din Tîmna. precum 
și cei care pînă în prezent n-au rezolvat pe de
plin problema pregătirilor pentru activitatea 
culturală din timpul iernii.

Numai asigurarea condițiilor materiale nu re
zolvă însă problema desfășurării unei activități 
culturale permanente, concrete, bogată în conți
nut, în timpul iernii. Deosebit de importantă în 
această privință este preocuparea pe care tre
buie s-o manifeste activiștii culturali pentru 
inițierea unor manifestări interesante, atrăgă
toare, strîns legate de problemele de producție 
ale unităților socialiste din agricultură. De pildă, 
foarte apreciate de țăranii muncitori sînt vizi
tele care se organizează la gospodăriile agricole 
fruntașe, întîlnirile cu colectiviștii fruntași, serile 
de calcul, de întrebări și răspunsuri etc. în ca
drul cărora se dezbat probleme privind lărgirea 
sectorului socialist al agriculturii și întărirea 
economioo-organizatorică a gospodăriilor colec
tive. Ținînd seama de problemele care frămîntă 
țăranii muncitori din comuna Moțăței, raionul 
Calafat, căminul cultural a inițiat o serie de ac
țiuni în scopul popularizării atît a realizărilor 
gospodăriei colective din comună, cît și ale celor 
fruntașe din împrejurimi. Intrucît' în comuna 
Moțăței țăranii muncitori vor să înființeze o 
nouă gospodărie colectivă, căminul cultural, sub 
îndrumarea organizației de partid a luat măsura 
să sprijine organizarea de vizite la gospodăriile 
colective învecinate. Astfel, pe ulițele comunei 
Moțăței au apărut panouri cuprinzînd cifre pri
vind mărirea fondului de bază, sporirea produc
ției la hectar, creșterea neîncetată a veniturilor 
colectiviștilor din gospodăriile ce urmează a fi 
vizitate.

In perioada de iarnă trebuie extinse manifes
tările care s-au dovedit a fi cele mai eficiente, 
cele mai îndrăgite de țăranii muncitori, cum ar 
fi de exemplu: conferințele, serile tematice, con
cursurile : „Cine știe, cîștigă", jurnalele vorbite, 
consfătuirile cu cititorii organizate pe sectoare 
de producție, programe culturale dedicate colec
tiviștilor fruntași și altele. Desfășurarea unei 
activități culturale în mod diferențiat, în funcție 
de specificul comunelor respective trebuie să 
preocupe în mai mare măsură consiliile de con
ducere ale căminelor culturalo. Numai printr-o 
astfel de activtate multilaterală și permanentă* 
activiștii culturali pot să-și sporească contribu
ția lor la măreața operă de transformare socia
listă a agriculturii, la dezvoltarea și întărirea 
gospodăriilor agricole colective existente.



Căminelor culturale, 
sprijin competent, eficace

*
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La casa raionala de cultură din 
Saionta regiunea Crișaua, esie 
maia animale. Activiștii culturali 
stabilesc un puin de acțiune pentru 
pei.oada in cuie, avînd în față sar
cinile muif ele, însemnate, ce revin 
raionului respectiv pentru dezvol
tarea și întărirea sectarului socialist 
din agricultura, pentru creșteiea 
producției agricole

Biroul me cdic ai casei de cultură 
a hotărît să-și desfășoare munca 
acolo unde se du.ee lupta pentru 
recolte .bogata, adică la sate. Casa 
de cultură a dovedit astfel că știe 
să răspundă menirii de for metodic, 
centru de îndrumare metodică a in
stituțiilor cu uraie de la sate, că
mine culiurttie și colțuri roșii din 
gospodăriile agricole colective. A- 
ces.ea trebuie în primul rînd aju
tate, orientate să-și lege întieaqa 
activitate de procesul de producție, 
de sarcinile economice concrete. 
Casa de cultură din Saionta nu este 
pentru prima dată în zorul unei ase
menea activități. Directorii de că
mine cultureta din raion au primit 
deseori spri'tn concret pentru orga
nizarea unor manifestări intere
sante, variate. în S'nnicolcrul romin 
de pildă, cu sprijinul casei de cul
tură a fost organizată Ia căminul 
cultural o „seară de întrebări si 
răspunsuri" pe tema : .Ce metode 
agrotehnice pot fi folosite în co
muna noastră pentru a îndeplini și 
depăși la griu și porumb cifrele cu
prinse în Directivele celui de al 
III-iea Congres al P.MR.“.

Țăranii muncitori din Ținea au 
participat nu de mult, cu interes la 
„jurnalul vorbit" organizat de că
minul cultural cu sprijinul metodiș- 
tilor casei de cultură. Ei au dezbă
tut aci probleme care-i interesau în
deosebi. Astiel, după o scurtă călă
torie pe harta raionului, cu care 
prilej au fost .vizitate" cîteva din 
cele 14 comune complet colectivi
zate, parîicipcmții au aflat despre 
experiența în cultura cerealelor a 
unor gospodării colective fruntașe, 
după care au ascultat o interesan
tă expunere privind dezvoltarea 
gospodăriei lor colective în ultimii 
ani. O asemenea acțiune a fost ul
terior organizată și în comuna 
Ținea. La Tulea sau la Mădăraș, la 
Talpoș sau în alte comune, au în
ceput să fie organizate manifestări 
cultural-educative de masă deose
bit de mobilizatoare și instructive, 
ca „seri de calcul" avînd ca temă 
dezvoltarea creșterii animalelor, 
mecanizarea agriculturii, rentabili
tatea unor ramuri de producție, co
interesarea colectiviștilor în apli
carea metodei retribuției suplimen
tare, „seri tematice", „seri de între
bări și răspunsuri" ș. a.

Apreciem ca utilă și rodnică 
munca de îndrumare desfășurată de 
casa de cultuxă din Saionta și am 
mai sugera ca ea să inițieze schim
buri de experiență pe marginea 

Vitrina cu cîrți nai a bibliotecii comunale din Orlat, 
jaionul Sibiu, este împrospătată cu ultimele noutăți

manifestărilor organizate la cămi
nele culturale. La ele e de dorit să 
participe și alți directori de cămine 
culturale, cel puțin aceia aflați în 
apropierea localității unde are loc 
seara culturală respectivă, pentru 
ca fiecare să-și poată însuși proce
deul organizării unor manifestări cu 
multă eficacitate. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît majoritateta direc
torilor de cămine sînt noi în muncă 
ori, așa cum am văzut la început, 
în fața lor stau sarcini deosebit de 
însemnate și multiple, legate de 
succesele recoltei viitoare.

Am remarca de asemenea faptul, 
că nu toate casele raionale de cul
tură din regiunea Crișana își înțe
leg în această perioadă menirea. 
Intr-un raion mare ca Șimleul Sil- 
vaniei, cu 21 de comune și 60 de 
sate, unde organele locale de 
partid și de stat desfășoară o sus
ținută muncă politico-educativă 
pentru dezvoltarea sectorului socia
list din agricultură și pentru întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective, 
casa de cultură stă pasivă, limitin- 
du-și activitatea la centrul de raion. 
Ea se rezumă să indice la modul 
general căminelor culturale organi
zarea unor manifestări ca seri tema
tice, seri de calcul, jurnale voibite 
etc. Dai niciodată casa de cultură 
nu a organizat demonstrativ o ase
menea manifestare culturală model, 
exemplu pentru directorii de cămine 
culturale din raion. Aici seminariile 
raionale cuprind numai lecții și re
ferate teoretice, aplicațiile practice 
— deosebit de necesare — fiind a- 
bandonate. Așa s-a întîmplat cu re
feratele unui recent seminar, intitu
late: „Revoluția culturală, parte in. 
tegrantă a revoluției socialiste" și 
„Activitatea culturală de masă în 
rîndul femeilor, tineretului și copii
lor", a căror eficacitate a fost sim
țitor redusă prin lipsa totală a ori
căror ilustrări sau exemple.

O situație similară aflăm în ra
ionul Aleșd. Casa de cultură n-a 
întreprins aci nici o acțiune pentru 
îndrumarea căminelor culturale să
tești. Ea nu desfășoară altă activi
tate decît cea artistică și aceasta 
rezumîndu-se numai la repetiții. E 
cel puțin de neînțeles faptul că în- 
tr-un raion pur agricol cum e ra
ionul Aleșd, casa de cultură în loc 
să îndrume căminele culturale pen
tru organizarea unor manifestări 
concrete, legate de producție, se 
preocupă de pregătirea pieșei... 
„Partea leului" cu care intențio
nează să facă chiar și deplasări în 
raion. Țăranii muncitori așteaptă 
însă alte piese de teatru, mai legate 
de preocupările lor, de problemele 
lor zilnice. Dar mai ales așteaptă 
manifestări cultural-educative orga
nizate cu continuitate la căminul 
cultural și a căror tematică să răs
pundă sarcinilor multiple ce revin 

oamenilor muncii 
de la sate și care 
izvorăsc din do
cumentele Plena
rei C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie—1 iu
lie a.c. Directorii 
de cămine cultu
rale pot și trebuie 
să organizeze a- 
semenea manifes
tări. Dar ei au ne
voie de un sprijin 
cît mai eficient 
din partea case
lor raionale de 
cultură, sprijin 
care din păcate, 
în unele locuri 
lipsește.

In regiunea Cri
șana există de
pline condiții pen
tru ca toate ca
sele raionale de 
cultură să-și în
deplinească me
nirea pentru care 
au fost create : 
îndrumarea sus
ținută și compe
tentă a căminelor 
culturale de la 
sate. Ele vor răs. 
punde în acest 
fel cerințelor dez
voltării continue 
a vieții culturale 
din satele noas
tre.

S. RADULESCU

Toamna se numără bobocii, 
apune un proverb. Și la noi. 
In comuna Coruieni din raio
nul Lăpuș. a venit vremea nu
mărătorii bobocilor. Ne-am 
gîndit că e tocmai timpul po
trivit să-i sărbătorim pe cei 
care au muncit mai cu sîrg, 
pe cei cărora le datorăm în 
primul rînd bogăția acestei 
toamne: fruntașii noștri.

Am pregătit cu multă grijă 
seara culturală închinată frun
tașilor. Sala căminului a lost 
frumos pavoazată, s-au făcut 
invitafiile din timp. Căminul, 
în ziua de 18 septembrie a 
fost plin ochi.

Pe Laurenfiu lndre, șeful bri
găzii pomicole, l-au mai auzit 
oamenii vorbind. Se simțea 
însă în seara aceea o emoție 
deosebită in glasul lui. Arăta 
pe larg cum muncește el, cum 
a reușit să dobindească succe
sele în muncă. Aceeași temă 
au abordat-o și alfi fruntași 
ca Grigore Tuns, Vasile Miță 
și alții.

Cei care au luat cuvîntul
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Fruntașii 
noștri

CE SA
.SERI DE EXPERIENȚE ȘTIINȚIFICE 

LA CĂMINUL CULTURAL" (Biblio
teca activistului cultural).
O dată cu marile preiaceri eco

nomice la care participăm cu entu
ziasm, în țara noastră se desfășoară 
un proces de continuă creștere a ce
rințelor culturale ale oamenilor 
muncii. Răspîndlrea cunoștințelor 
științifice, trezirea interesului, mal 
ales în rîndul tineretului, pentru pro
blemele de știință, pentru deslu
șirea .tainelor" naturii, a fenomene
lor ce se petrec sub ochii noștri, 
constituie o sarcină importantă a că
minelor culturale.

Pe linia preocupărilor pentru folo
sirea de forme cît mai variate de 
activitate se înscriu și manifestările 
organizate sub numele de „seri de 
experiențe". Lucrarea dă un ajutor 
în această direcție activiștilor cul
turali. Folosind în mod judicios ma
terialul cuprins în paginile ei, ei vor 
contribui la creșterea interesului ță
ranilor muncitori pentru problemele 
de știință, la combaterea supersti
țiilor și practicilor înapoiate. Lucra- 

l rea cuprinde o serie de experiențe 
de chimie și fizică ce pot fi efec
tuate destul de ușor, care nu nece
sită utilaje și aparatură complicată. 
Strins legat de unele experiențe se

„UNITATEA ȘI DIVERSITATEA LUMII VH“ 
Coni. univ. H. Uschersohn (Colecția S.R.S.C.)

Mulți oameni observă cu ușurință 
varietatea foarte mare a viețuitoa
relor din natură, plante mari și mici, 
care cresc în apă sau pe uscat, a- 
nimale felurite, unele zburătoare, al
tele care aleargă, își caută hrana 
și își fac cuibul pe pămînt, altele 
care trăiesc toată viața în ape etc. 
Și totuși, tuturor acestor diferite vie
țuitoare oamenii le spun ființe vii, 
tocmai pentru că au observat că 
ele au o serie de însușiri și trăsă
turi comune. In broșura sa, conf. 
univ. H. Uschersohn, se ocupă de 
marea diversitate a viețuitoarelor 
din natură, oprindu-se asupra tră
săturilor comune tuturor viețuitoare

Țăranul Andronic Biho- 
laru, din comuna Putna, 
regiunea Suceava, este 
un talentat sculptor în 
lemn. In ultimii ani, in 
cadrul expozițiilor de 
artă populară organizate 
pe plan raional și regio
nal, sculptorul Andronic 
Biholaru a expus peste 
50 de lucrări inspirate 
din via|a nouă a satelor 

noastre.

★

au vorbit cu atîta căldură și 
atît de convingător, incit și 
cei din sală s-au simțit îndem
nați să discute despre cele a- 
flate, ba s-au exprimat și con
vingeri că și alții, mul ți la nu
măr, vor deveni în curînd 
fruntași. Pînă la urmă, sărbă
torirea fruntașilor s-a pre
schimbat într-un veritabil 
schimb de experiență în care 
fiecare s-a arătat dornic să-și 
împărtășească cunoștințele și 
curios să atle ce mai știu cei
lalți

Discuțiile aprinse au lost ur
mate de o seară de poezie și 
un scurt program artistic — o- 
magiu oferit pentru fruntași de 
către școlarii și pionierii șco
lii de 7 ani. Apoi, timp de 
două ore căminul a răsunat de 
voie bună, cum se întîmplă la 
dans.

A fost o seară plăcută și in
structivă.

TUDOR AUGUSTIN 
Directorul căminului 

cultural
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arată și aplicabilitatea lor în prac
tică. Alte experiențe lămuresc o se
rie de fenomene din natură care, 
datorită necunoașterii cauzelor ce 
le determină, sînt sursele unor serii 
întregi de superstiții și prejudecăți 
(tunet, fulger, trăznet, eclipse etc.).

1 I

lor, trăsături care demonstrează u- 
nitalea lumii vii.

Viața, trăsătura principală a fiin
țelor vii, nu este un fenomen supra
natural, divin, ci el este guvernat de 
legi materiale pe care omul le cu
noaște treptat și le studiază necon
tenit. Viața este deci un fenomen 
natural, un mod superior de organi
zare a materiei. Intre materia vie 
și materia fără viață există o legă
tură strînsă pe care autorul o pune 
în evidență prin argumente puterni
ce și bogat ezomplificate. Este de
mascat carac.erul neștiințific și 
reacționai al teoriilor idealiste care 
neagă această unitate dintre mate
ria vie și cea lipsită de viață.
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ÎN VIZITĂ
Colectiviștii din sa>ul Tătăranu, comuna Mărtinețti, regiunea 
Galați, ca urmare a aplicirii regulilor agrozootehnice, au 
obținut în acest an recolte bogate. In dorința de a împărtăși 
din experiența lor și altor colectiviști, i-au invitat pe cei din 
comuna Gologanu, membrii unei gospodării colective de 
curind înființată. In medalion : intrarea oaspeților in salul 

Tătăranu.

/ f * ■ eu sâni

Pentru locuitorii comunei Șa. 
rînga, raionul Mizil. ziua de 
17 septembrie a constituit un 
neuitat prilej de bucurie. îm- 
brăcați in haine de sărbătoare, 
oamenii, tineri și mai In vîrstă, 
au venit cu toții la căminul 
cultural. De data aceasta nu 
pentru a asculta o conferință 
despre foloasele muncii în co
mun, ci chiar pentru inaugu
rarea colectivei lor. Ceva mai 
tîrziu au sosit și oaspeții: co
lectiviști din Mizil, Săhăteni, 
Ulmeni și Vadu Săpat.

In aplauzele mulțimii, s-a 
deschis apoi adunarea. Oas
peții și gazdele au luat cunoș
tință de întreg procesul de 
transformare petrecut în con
știința locuitorilor comunei.

★
La Șarînga a luat ființă, încă 

din 1952, o întovărășire căreia 
oamenii l-au pus numele „Braz
dă Nouă”. Erau cu toții doar 
38 de familii. Chiar din primii 
ani producțiile obținute au fost 
cu mult mai mari decît ale in
dividualilor. Aceasta a fost 
prima victorie, prima dovadă 
care a făcut ca întovărășirea 
„Brazdă Nouă" să crească an 
de an. în 1960 toate cele 796 
familii din sat făceau parte din 
întovărășire. Aici, s-au deprins 
cu munca pe tarlale mari, și-au 
dat seama de avantajele arătu
rilor cu tractoarele, au învățat 
ce trebuie făcut ca pămîntnl 
să devină mai roditor, cum se 
muncește organizat în brigăzi 
Și pe echipe. întovărășiți! din 
Șarînga și-au creat apoi o tur
mă de 260 de oi, o fermă de 
300 păsări, au construit din 
fondul de bază un saivan.

Succesele obținute în întovă
rășire i-au făcut pe comuniștii 
Eugen Damian, Alexandru Dan 
și alții să întrevadă cite lu
cruri frumoase s-ar putea în
făptui îu sat dacă toată su
flarea ar trece Ia gospodăria 
colectivă. Din aceste întrezăriri 
ale viitorului mai îmbelșugat 
s-a născut dorința, după care 
s-a format comitetul de iniția
tivă. Au început apoi calculele, 
comparațiile cu rezultatele co
lectiviștilor din comunele veci
ne, munca politică stăruitoare 
pentru a face cunoscute tutu
ror avantajele muncii în co
lectivă.

— Colectiviștii din comuna 
Baba Ana, — le spunea adesea 
Ion Negoiță, membru al comi
tetului de inițiativă — scot an 
de an cu cîte 500 kg. grîu și 
cu cîte 800 kg. porumb la fie
care hectar mai mult decît noi. 
Dar numai la cereale credeți că 
ne-au întrecut? De la ferma de 
oi, bunăoară, obțin cîte 70 litri 
pe cap de oaie și 2,5 kg. lină 
față de 1,5 kg. cît obținem noi. 
Rezultate frumoase au obținut 
și colectiviștii din Săhăteni, 
Ulmeni, deși ei încă sînt la în
ceput de drum.

Popularizarea rezultatelor ob
ținute de colectiviști a consti
tuit subiectul multor manifes
tări de la căminul cultural. 
S-au întocmit apoi panouri și 
grafice comparative privind 
cîștigurile colectiviștilor, față 
de cele ale întovărășiților.

Și pentru că nu toți se con
ving numai din auzite, organi
zația de partid din comună a 
inițiat o serie de vizite Ia gos
podăriile aolective fruntașe din 

regiune. Mai întti au vizitat 
gospodăria colectivă „Vasile 
Roaită" din comuna Gherăseni, 
raionul Buzău, despre ale cărei 
rezultate oamenii aflaseră mai 
de mult.

— La gospodăria de ta Gbe- 
răseni am văzut ea niște >*-

Inaugurare

cruri ce mi-au mers la inimă 
— le spunea oamenilor la în
toarcere Costache Stratone. — 
Animale multe și bine întreți
nute, producții mari. Dar cei 
mai mult mi-au plăcut con
strucțiile zootehnice. Așezate 
așa, pe deal, de departe ferma 
pare un mic orășel. Am fost 
și pe la colectiviști acasă. La 
Nica Constantin am aflat că 
pentru cele 524 zile-muncă fă
cute anul trecut a primit 3.665 
kg. porumb, 1.834 kg. grin, pre
cum și suma de peste 8.000 lei. 
în casă avea de toate: lumină 
electrică, aparat de radio, mo
bilă nouă, iar pe lingă casă 
vacă cu lapte, porci și păsări.

Alte grupuri de întovărășiți 
au vizitat gospodăriile de te 
MizH, Ulmeni, LLpte și MeremL 
Pretutindeni oamenii s-nu inte
resat de felul cum se muncește 
în gospodăria colectivă și de 
cîștigurile colectiviștilor.

— Eu cînd am vizitat gospo
dăria colectivă din Mizil — spu
nea Vasile Constantin — m am 
interesat de felul cum sînt re
tribuit! cei care din cauza bă- 
trîneții nu mai pot munci. Am 
aflat că gospodăria colectivă 
asigură tuturor membrilor ei o 
bătrînețe fără griji prin acor
darea de pensii lunare și a 
produselor în natură.

După fiecare vizită, pe ulițe, 
la cercurile de citit, la căminul 
cultural s-au organizat discuții. 
Din ce în ce mai mulți înto
vărășiți se convingeau de su
perioritatea muncii în gospo
dăria colectivă. La sfîrșitul 
anului trecut număra! cereri
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Satul Ci uper cerii se află în cuprin
sul raionului Satu Mare și în ime
diata vecinătate cu comunele Botiz 
și Agriș. în aceste comune sînt două 
gospodării colective puternice, către 
care de mai multă vreme întovără- 
șiții din Ciuperceni și-au îndreptat a- 
tenfia. Recoltele mai mari, veniturile 
frumoase realizate de colectiviștii din 
satele amintite și traiul lor tot mai 
îmbelșugat, au fost subiecte de dis
cuții în multe seri la căminul cultu
ral, ca și în alte locuri de întîlnire.

Rezultatul a lost că zilele trecute, 
într-o atmosferă sărbătorească, 104 
familii, cu aproape 300 hectare teren, 
au inaugurat gospodăria lor colecti-

UNITE

vă, pornind îndată la pregătirea în- 
sămînțărilor de toamnă.

★
„Voința" se cheamă gospodăria co

lectivă înființată acum cîteva zile în 
satul Chinteni, regiunea Cluj. Înfiin
țarea gospodăriei colective „Voința" 
este rezultatul unui îndelungat pro
ces de transformare a conștiinței ță
ranilor muncitori din Chinteni. Mai 
întîi au lucrat laolaltă în cadrul în
tovărășirii agricole care le-a fost 
prima școală a muncii unite. Bine a 
fost în întovărășire, însă oamenii 
cunoșteau și rezultatele colectiviști
lor din Apahida, Dîrja, Satulung și 
altele. Și rezultatele erau deosebit de 
trumoase In jurul for s-au purtat 
convorbiri, iar căminul cultural a 
prezentat o serie de manifestări le
gate de lărgirea sectorului socialist 
al agriculturii.

Munca politică pi culturală de

|{ 
E

lor de înscriere în gospodăria 
colectivă ajunsese la peste o 
sută. Acum, 1a inaugurare, nu
mărul celor înscriși a ajuns la 
375. Ei au adus în gospodăria 
colectivă 545 hectare teren, din 
care 125 hectare cu vie nobilă 
și 30 hectare cu vie hibrid, vite 
și unelte de muncă, 260 oi și 
un fond de bază de 116.000 lei.

„Pășim pe drumul gospo
dăriei colective „Victoria So
cialismului" — s-a arătat în 
încheierea dării de seamă — și 
ne angajăm să lucrăm cu dra
goste și interes pentru ca tratai 
să ne fie din ce în ce mai îm
belșugat".

După darea de seamă a co
mitetului de Inițiativă, au hurt 
cu viului oaspeții, care au feli
citat pe proaspeții colectiviști 
și s-au angajat totodată să-i 
ajute în privința organizării 
muncii, a planificării și ținerii 
evidenței pentru ca gospodăria 
colectivă „Victoria Socialis
mului" să ajungă cît mai cu- 
rînd o unitate puternică.

MARIA CHIRCULESCU

Sonet de toamnă
Coboară iarăși toamna dinspre munți. 
La fel ca-n „Rapsodii" de Topîiceanu ;
Știuleții galbeni părăsit-au lanul
Și-n sat răsună clntece de nunți.

Fac arături adînci, strunind volanul 
Flăcăi voinici, cu șepcile pe frunți ; 
Din crengile copacilor cărunți 
Se cerne frunza galbenă ca banul.

E vremea cînd se-mparte-n colective 
Răsplata muncii vîrfuită-n stive,
Cînd gem pe uliți care cu povară.

Și ca un semn al marii mulțumiri
• Ce se revarsă-n inimi și-n priviri

...Au Înflorit salcîmii-a doua oară 1

STELIAN HL1P

colec!
De duminică, 1 octombrie, 

sînt și eu colectivist. 556 fa
milii unite în două gospodării 
agricole colective au pășit cu 
hotărîre și cu încredere pe 
drumul vieții noi, îmbelșugate. 
Chiar așa le-am și dat numele 
celor două gospodării colective 
noi: „Drumul belșugului" și 
„Viața Nouă".

încă mai de mult, cei mai 
clarvăzători consăteni de-ai 
mei au făcut cerere de intrare 
în colectivă. Primii au fost co
muniștii Anghel Mataragiu, 
Ion M. Diaconu, Marin D. Buia, 
Dumitru Zamfir, Gheorqhe Pă
duche!, Stancu Diaconu și mulți 
alții. Am fost și eu printre cei 
dintîi înscriși, fiindcă am avut 
posibilitatea să mă conving că 
pentru noi, cei ce muncim pă- 
mîntul, colectiva înseamnă bel
șug și fericire.

Puterea care stă în munca 
unită noi am aflat-o încă in 
întovărășire. Ani de-a rîndul, 
muncind pămintul laolaltă, a- 
plicînd unele reguli agrotehni
ce, am obținut recolte mult 
mai mari decît ale țăranilor 
individuali. Dar noi am auzit 
despre colectivele milionare 
din regiunea noastră și doream 
din tot sufletul să mergem la 
fața locului, să vedem cum 
muncesc și cum trăiesc colecti
viștii. Am primit în această 
privință ajutorul comitetului 
raional de partid Craiova și a 
comitetului executiv al sfatu
lui popular raional. Am fost în 
vizită la colectiviștii din Be
chet și Călărași, la vestiții mi
lionari și dansatori laureați pe 
țară din Dăbuleni. Am fost la 
Poiana Mare din Taionul Ca
lafat, la Drănic și Segarcea, la 
Fărcașele și altele. Ceea ce 
ne-a mirat nespus de la bun în
ceput a fost faptul că tarlale 
cue nu se deosebeau ca nimic

de ale noastre, au dat totuși 
producții de aproade două ori 
mai mari. Cînd am fost la Fărca- 
șele tocmai se împărțiseră a- 
vansurile. Am stat de vorbă cil 
colectivistul Florea M. Lupu, 
care, împreună cu familia sa, 
pentru 600 zile-muncă a primit 
numai ca avans 1.800 kg. grîu 
și 3.600 Iei. Andrei Sîrbu, pen
tru 585 zile-muncă cu familia 
sa, a primit 1.755 kg. grîu și 
3.510 lei. Și asta, repet, numai 
ca avans! Mulți colectiviști, 
nu le mai țin minte numele, 
ne-au invitat cu toată dragos
tea în casele lor — și cîte case 
noi și frumoase am văzut! Am 
văzut în qospodăriile colective 
vizitate, belșugul și mai cu sea
mă mulțumirea aceea sufle
tească și mindria pe care ti le 
dă munca în comun. Nu se pu
tea să nu ne qîndim că nici 
nouă nu ne-ar sta rău să avem 
în casă tot ce am văzut la co
lectiviști Uite, alde Nită Ma
taragiu, de pildă, ca întovără
șit a reușit să scoată de pe 2,25 
hectare mai puțin qrîu decît 
a primit un colectivist numai 
avans. Multi dintre cei ce s-au 
întors de la aceste vizite au 
înaintat cereri de înscriere în 
g.a c. Ei au povestit ce-au văzut 
acolo, dînd explicații oameni
lor. Așa au fost Anghel Matara
giu, Marin Buia, Ion M. lancu 
și mulți alții.

înțelegerea, că locul nostru 
este în colectivă, a fost mult 
ajutată de o seamă de mani
festări culturale. Statutul mo
del al G.AC. a fost prelucrat 
la cămin de nenumărate ori, ca
pitol cu capitol. La serile de 
întrebări și răspunsuri puteai 
să vi cu tot ce te frămînta, 
că primeai răspuns la orice. Ți 
se lămureau toate nedumeri
rile.

Așa s-a format, încetul cu 
încetul, la întovărășiți! din co
muna Leu dorința <ie a păși la 
forma superioară de cooperare 
în producția agricolă. Docu
mentele Plenarei din 30 iunie— 
1 iulie a.c. le-am studiat cu 
mare interes, ele ne-au întărit 
și mai mult această dorință. 
Și iată că veni și ziua pe care 
nu o vom uita niciodată. Am 
pus laolaltă, in cele două gos
podării agricole colective, 1.750 
hectare t en arabil și o dată 
cu ele inimile și nădejdile noas
tre. Ca președinți i-am ales pe 
Anghel Mataragiu și Mari» D. 
Buia. S-au format 19 brigăzi, 
dintre care două de construcții, 
două de grădini și 15 de cîcnp.

Acum e zor mare la noi cu 
însămîntările de toamnă. La 
anul, vrem să avem recolte bo
gate. Trebuie, de asemenea, să 
ne grăbim, să terminăm cele 
două grajduri pe care le-am 
început încă in întovărășire și 
mai vrem să construim în a- 
ceastă toamnă două maternități 
pentru scroafe, două saivane. 
Noi, leuvenii, sîntem hotărîți 
să muncim în așa fel. încît în 
scurt timp qospodăriile noastre 
să devi-nă puternice milionare.

TOMA I DUMITRESCU
colectivist.

comuna Leu, raionul Craiovai

■
masă a dat rezultate bane. 210 fami- ș 
Iii cu 750 ha. de pâmînt au hotărît fg 
transformarea întovărășirii în gospo- = 
darie colectivă.

★
întovărășirii din satul Fintina Ma- ș 

re, raionul Fălticeni, au făcut o serie = 
de vizite la gospodăriile colective s 
mai vechi din raion, ca cele din so- g 
tele Baia, An toceai și Forăști Și pen
tru că luaseră cunoștință și de succe- 3 
sete gospodăriei colective din Țibu- § 
câni, raional Țg Neamț, o perle din = 
ei au finul neapărat să viziteze gos- 
podăria colectivă. Cele văzute aici = 
le-a întării convingerea că în gospo- 9 
daria colectivă munca e mai sporni- s 
Că și traiul mai îmbelșugat

în ziua de 8 octombrie, în salul = 
Fîntîna Mare a avut loc inaugurarea g 
gospodăriei colective „Moldova”, în s 
care s-au înscris 337 familii cu J 
705 ha.
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Festivalul filmului sovietic
Vizitele delegației 

Asociației 
de prietenie 

sovieto-romînă
Delegația sovietică care ne vizi

tează țara în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, alcătuită din Nata
lia Filipovna Pisarenko, președinta 
Prezidiului Asociației de prietenie și 
relații culturale cu țările străine din 
R.S.S. Moldovenească, conducătoarea 
delegației; Afanasi Semeonovici 
Troșin, membru corespondent al 
Academiei de Științe al U.R.S.S., 
directorul Institutului de citologie 
din Leningrad, președintele secției 
orășenești Leningrad al Asociației de 
prietenie sovieto-romînă ; Vahtang 
Beridze, președintele Filialei Asocia^ 
ției de prietenie sovieto-romînă din 
R.S.S. Gruzină, docîor în științe artis
tice ; artista poporului a U.R.S.S^ 
Sofia Vladimirovna Berseneva Ghia- 
țintova, de la teatrul ,,Leninskii 
Komsomol", membră în conducerea 
Asociației de prietenie sovieto-romî- 
ne : Ioachim Negruță, președintele 
colhozului „Dzerjinski" din R.S.S. 
Moldovenească și Boris Sergheev, 
strungar, șef al unei brigăzi a muncii 
comuniste de la Uzina de rulmenți 
nr. 1 d’i, Moscova — a vizitat sîm- 
bătă muzee și expoziții de artă din 
Capitală, certrul de producție cine
matografică de la Buftea și a vizionat 
un spectacol de filme documentare 
romînești Conducătoarea delegației, 
N. F. Pisarenko, a vorbit seara la pos
tul de televiziune București.

Duminică, 8 octombrie, membrii 
delegației sovietice au plecat într-o 
călătorie în țară. Ei au vizitat în 
cursul dimineții de duminică muzeul 
Doftana și Valea Prahovei, luni, 9 
octombrie, Uzinele „Ernst Thălmann" 
din Brașov și gospodăria agricolă 
colectivă din Bod. In zilele urmă
toare membrii delegației au vizitat 
hidrocentrala de la Bicaz și combina
tul de fibre sintetice de la Săvinești, 
laminorul din Roman, gospodăria 
colectivă din Secueni-Roman, între
prinderile din Onești etc.

★

în întreaga țară s-a deschis, într-Un 
cadru festiv, Luna prieteniei romîno- 
sovietice- La casele de cultură și 
căminele culturale din comune și 
cenți e de raioane, au avut loc cu 
acest prilej adunări populare.

La 350 de cămine culturale din 10 
raioane ale regiunii București, la 
festivitățile de deschidere a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice au parti
cipat peste 100.000 de colectiviști. 
Pretutindeni, cuvîntul de deschidere 
a fost urmat de frumoase programe, 
artistice. Coruri, recitatori, soliști au 
dat grai, prin cîntec și vers, senti
mentelor de prietenie frățească care 

' leagă poporul romîn de marele 
popor sovietic.

- ■ ———— ■—     — '

CER SENIN
Luni a

sărbă-
In cadrul tradiționalei 

prieteniei romîno-sovietice, 
toare întîmpinată cu dragoste și 
căldură de oamenii muncii din țara 
noastră, în toate cinematografele 
de la orașe și sate se desfășoară cu 
succes mult așteptatul Festival al 
filmului sovietic. Manifestare cultu
rală importantă de masă, festivalul 
oferă spectatorilor noștri un minu
nat prilej de a cunoaște cele mai 
noi și mai valoroase realizări ale 
cinematografiei sovietice, filme eu 
un bogat conținut de idei, realizate 
la un înalt nivel artistic. Festiva
lul s-a deschis cu impresionanta 
realizare a cunoscutului regizor so
vietic Grigori Ciuhrai, 
film distins 
cel de al II-lea 
nai al Filmului 
vara acestui an

Filmul aduce 
nată și patetică poveste de dra
goste, întunecată de urgia războiu
lui, dar care își află apoi reluarea 
intensivă o dată cu regăsirea nespe
rată a eroilor. în complexul eveni
mentelor neașteptate — care con
stituie conflictul de bază al filmu
lui, — se cristalizează trăsăturile 
morale ale omului sovietic, ale co
munistului care în orice împreju
rare își păstrează în permanență 
încrederea și devotamentul în 
partid.

Privirile Sașei, eroina principală 
a filmului, urmăresc cu bucurie și 
nețărmurită dragoste săgeata argin
tie pe care o înscrie, în vertiginoasă 
străfulgerare pe cerul senin, avio
nul cu reacție pilotat de soțul său, 
denumitul aviator Astahov. Da, 
cerul e de-acum senin și el va ră- 
mîne întotdeauna senin, la fel ca 
și viața celor doi eroi ai filmului. 
In ochii Sașei se pot citi nu numai 
emoția și fericirea clipei mult aș
teptate, ci și voința puternică, în
crederea în viață și în viitorul lu
minos. Și în gînd i se succed amin
tiri evocatoare pe care ■ imaginile 
filmului le povestesc cu multă căl
dură și putere emotivă.

,,Cer senin", 
cu Marele Premiu la 

Festival Internațio- 
ce a avut loc în 

la Moscova.
pe ecran o minu-

Iat-o pe tînăra elevă, visătoare și 
zburdalnică, îndrăgostită de cele
brul aviator Astahov, pe care-1 vă
zuse fotografiat pe coperta unei re
viste și pe care o întîmplare ciu
dată i-1 aduce în față pentru mo
ment

Războiul vine apoi pe neașteptate 
și se repercutează puternic și în 
viața elevei, spulberîndu-i visurile 
copilăriei și imprimîndu-i o matu
ritate timpurie, caracteristică zile
lor grele pe care avea să le străbată 
de acum singură.

O întîmplare face ca Sașa să-1 
vadă din nou pe Astahov și să-i afle 
numărul de telefon. Invingîndu-și 
timiditatea și reținerea, tînăra se 
hotărăște în cele din urmă să-i dea 
telefon. Aviatorul uimit de înfăți
șarea copilăroasă a fetei ce a venit 
la întîlnire, rămîne impresionat de 
mărturisirea acesteia, în care carv- 
doarea copilăriei se împletește cu 
dragostea și bucuria revederii omu
lui drag. Cele cîteva zile de fericire

trebuie 
nou 

de 
zi 

mai u>

în care cei doi ti
neri se întîlnesc 
și se leagă pentru 
totdeauna printr-o 
dragoste sinceră, 
sînt minunate. Dar 
aviatorul
să plece din 
în misiune 
luptă. într-o 
Alioșa nu se
întoarce. Sașa află 
că Astahov a că
zut eroic la dato
rie. încearcă să-și 
înăbușe durerea și 
se dedică din tot 
sufletul activității 
profesionale. In
tre timp, sosește 
pe lume copilul 
bește și în care-1 
al ei. Războiul s-a 
tahov nu se mai 
însă îl mai așteaptă cu speranța în 
suflet și refuză să-șj refacă viața 
alături de un alt om. Și anii trec...

Pe neașteptate Astahov, despre 
care aflăm că n-a murit, ci a căzut 
prizonier la dușman, se întoarce 
acasă. Fericirea și surpriza regă
sirii celor dragi este curînd um
brită de încercările grele prin care 
acesta va trece. Atitudinea sa din 
timpul prizonieratului îi este pusă 
la îndoială. Astahov nu are posibi
litatea concretă de a-și dovedi cin
stea și devotamentul său față de 
partid și de patrie, sentimente pe 
care le-a păstrat cu fermitate cu 
toate suferințele prizonieratului. 
Curajosul pilot își pierde calitatea 
de membru de partid, distincția de 
Erou al Uniunii Sovietice și dreptul 
de a mai zbura.

Astahov are un moment de 
descurajare, dar sprijinul, drago
stea soției sale îi reamintesc ace
stuia că un comunist încercat nu-și

pe care-1 iu- 
vede pe Alioșa 

terminat și As- 
întoarce. Sașa

X

pierde niciodată, în orice împreju
rare grea s-ar afla, încrederea în 
partidul care l-a crescut, în cauza 
pentru care a luptat cu bărbăție 
pînă atunci, ci luptă neobosit pen
tru afirmarea adevărului. Și Asta
hov înfruntă cu demnitate suferin
ța morală, muncește cu optimism și 
dîrzenie în noul său sector de pro
ducție și poartă în suflet neștirbită 
încrederea în partid, în adevăr și 
dreptate, rămînînd și pe mai de
parte același comunist cinstit și in
tegru.

Reabilitarea lui Astahov în toate 
drepturile sale nu constituie numai 
așteptatul sfîrșit al greutăților pe 
care acesta le-a învins cu dîrzenie 
și cu încredere în partid și în sine 
însuși, ci în același timp faptul 
confirmă în chip deosebit de con
vingător forța morală și trăsăturile 
minunate ce caracterizează omul 
sovietic, eroul comunist contempo
ran, luptător înflăcărat pentru tri
umful cauzei 
dului.

și idealurilor parti-
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A lui Octombrie stea 1
Foaie verde de bujor In uzină, pe ogor

=ș Inimă, lăcaș de dor Ea ne-aduce numai spor,
Hai să spunem tuturor In uzină, pe tarla
Că e bine pe lu noi Ne luminează calea
Fără regi, fără ciocoi ; De ni-i viața mîndră floare =
Că a lui Octombrie stea Cum n-o văzut mîndru soare

Ne luminează calea. Cum n-o văzut mîndra lună
Raza ei unde so lasă Viață nouă, viață bună. =
Bucuria face casă. Auzii in comuna Priboieni,
Raza ei pe unde vine reqiunea Argeș, do C. PIR-

=s Ne aduce numai bine CĂLABU.

n Octombrie, lună bună... f

Floricică trei suliine Du-te, gîndule, departe
= Mare sărbătoare vine La răsărit că ni-i frate
= Și-o întîmpinăm în cale SOVIETICUL POPOR,
= Cu belșug și bunăstare. Al nostru liberator g
ș OCTOMBRIE, lună bună Din inimă cu iubire

Tu adusu-ne-ai lumină li aducem mulțumire
1 Lumii noi ai pus temei Pentru ajutorul lui
s Și ne-ai scos din anii grei. Așa gîndule să-i spui. =

„Aurora" a tunat ==
Viața ni s-a-nseninat Auzit la G.A.C. „Victoria

IIH
III

II Urmînd sfatul lui LENIN 
Am rupt cătușe și spini. Socialismului'1 din Gliganu

== Pornind dîrzi, încrezători, do Jos, reg. Argeș, do DUMI-
i Spre socialiste zări. TRU ANGHEL.
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Poartă-mi dr•agostea curată
Doină, doină-naripată Trandafiri roșii-nfloriți I
Poartă-mi dragostea curată Mulțumiri calde, fierbinți. _

I Lui Ivan și lui Serghei
Prieteni neuitați ai mei. Auzit la G.A.C. „1. C. Fri-
Du-le doină, du-le-n zbor mu" de 1. BRAGHEȘ din com.
Pentru marele-ajutor Vulcan, reg. Brașov.

I
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X.Bun venit
lui cosmonaut!
octombrie, po
mi un oaspete 
tația Consiliu- 
R.P.R., pilotul
Gherman Ti- 

,ara in cadrul 
prieteniei ro- 

lerman Titov 
sovietic obiș- 

i născut în Al- 
?e Jilino. Am- 
irani, iar tata! 

actualmente 
i a intrat la 
olvind o școa- 
ul 1957, a de- 
toare, iar la 6 
naut. Acest 6

august s-a înscris nu numai în 
biografia sa, ci în istoria întregii 
omeniri, pentru totdeauna. Timp 
de 25 de ore omenirea întreaga a 
urmărit cu răsuflarea tăiată pe 
cutezătorul erou care s-a avîntat 
în Cosmos, la bordul navei cosmi
ce ,,Vostok-2“, înconjurînd Pa- 
mîntul de peste 17 ori și par- 
curgînd peste 700.000 km. La ca
pătul a 25 ore și 18 minute a ate
rizat la locul stabilit, sănătos și 
bine dispus. După acest zbor epo
cal, cel de al doilea erou cosmo
naut a fost primit în rîndurile 
P.C.U.S.

Cu mare nerăbdare așteaptă 
poporul nostru sosirea ilustrului 
oaspete și-i spune: bun venit I

STATULUI SOVIETIC 
U OAMENII MUNCII
asistența medicală este gratuită. Pe cuprinsul 
e există 400.000 medici, fără a-i socoti și pe 
ogi. Numărul paturilor de spital se ridică Ia

ivietică, vîrsta de pensionare are o limită mult 
în țări ca S.U.A., R.F.G., Canada, Elveția, 
a etc. în U.R.S.S. există peste 18.000.000 de 
■ă suma cheltuită pentru plata pensiilor se ci- 
i miliarde ruble, ea a depășit în 1960 suma de 
iible. Pensia medie de bătrinețe reprezintă în 
ită din salariu, față de 16 la sută in Canada, 
J.A. și 21 la sută în Anglia.
rai al unui popor se măsoară și după durata 
imului. Nu vom cita date foarte triste privind 
vieții în țările coloniale și dependente. Vom 
in Rusia țaristă de la sfîrșitul secolului al 

edie a vieții omului era de 32 ani. Trebuie să 
ptul că, pe atunci, din fiecare mie de copii 
mureau fără a atinge vîrsta de un an.

:ceniu de după Marea Revoluție Socialistă din 
ta medie de viață a crescut la 44 ani, iar as
ini. Așadar, în cei 44 de ani de existență a 
durata medie de viață a cetățenilor sovietici

ămînturile desțelenite ale R. S. S. Kazahe, expus 
Expoziția agricolă din Alma-Ata,

Noul turnai construit la Combinatul siderurgic Kuznefk (U.R.S.SJ.

Ulug-Bek este nu
mele unei așezări noi 
pe harta Uniunii So
vietice, dar care va a- 
vea un mare viitor. 
Aici, Institutul de fizi
că atomică al Acade
miei de științe din Uz
bekistan a pus în func
țiune un reactor atomic, 
primul din Asia sovie
tică, și proiectează con
strucția unui ciclotron. 
Pe lingă numeroase 
clădiri anexe, aici ur
mează să se deschidă 
curînd un magazin cu 
Izotopi și reactivi chi
mici, al doilea după cel 
din Moscova.

★
Tehnicienii sovietici 

au realizat un tabula
tor automat „T—S“, cu 
ajutorul căruia se efec
tuează lesne calcule 
dintre cele mai com
plicate. Tabulatorul este 
alcătuit din 100.000 de 
piese și efectuează în- 
tr-o oră 70.000 de ope
rații aritmetice.

★
O realizare excepțio

nală a tehnicienilor so

Șliință

și tehnică-
——-— —- razele

vietici este și aparatul 
„Rekord" pentru legă
turi foto-telegrafice. A- 
cest aparat poate recep
ționa imaginea pe o 
simplă hîrtie de scris 
care nu necesită nici 
un fel de prelucrare. 
Mai mult, aparatul „Re- 
kord" poate fi instalat 
simplu și ieftin în ori
ce întreprindere sau 
instituție, ba chiar și în 
case particulare, prin 
simpla sa conexare la 
un aparat telefonic.

★
Nu demult, în Piața 

Roșie din Moscova s-au 
aprins becuri cu Xenon 
care dau o lumină iden
tică cu cea solară. Este 
interesant faptul că ra
zele emanate de aceste

becuri bronzează pielea 
la fel ca și razele soa
relui, deoarece sticla de 
cuarț din care este fă
cut becul lasă să treacă 

ultraviolete pro
duse de Xenon. Tot atît 
de interesant este și 
faptul că luminozitatea 
becului de Xenon este 
de 600.000 lumeni, ceea 
ce echivalează cu lu
mina degajată de 431 
becuri de cîte 100 
wați.

★

Pe adresa Bibliotecii 
tehnico-științifice din 
Moscova sosesc zilnic 
3.000 de diferite publi
cații din 46 țări ale 
lumii. Pentru a acorda 
un sprjjîn cît mai 
eficace vizitatorilor ace-? 
stei biblioteci, care de
ține în prezent peste 
1.500.000 de volume, a 
fost alcătuită o întrea
gă echipă de traducă- 
tori-bibliografi cu o înal
tă calificare profesio
nală.

lntr-un minut
V-ați întrebat vreodată ce impor

tantă poate avea un minut ? lată cî- 
teva exemple cu privire la rolul pe 
care îl joacă 60 de secunde în viața 
oamenilor sovietici mobilizați pentru 
traducerea în viață a planului seple- 
nal.

După cum ne informează revista 
„Sovetski Soiuz“, in luna iulie a.c., 
în decursul a numai 60 secunde, în 
U.R.S.S. se turnau 130 tone oțel, se 
laminau peste 100 tone de metale, 
se extrăgeau din fundul pămîntului 
310 tone de petrol, circa 280 tone de 
minereuri de fier și 970 tone de căr
bune ; de asemenea, se produceau 
620.000 Kw ore de energie electrică, 
în timp ce limba ceasornicului se de
plasa pe o diviziune egală cu 60 se
cunde, textiliștii sovietici dădeau 
30.000 metri de diferite țesături, se 
extrăgeau 100.000 metri cubi de gaze 
naturale, iar pe porțile fabricilor de 
încălțăminte ieșeau 28.000 perechi de 
încălțăminte de piele. In același răs
timp de un minut, se construiau în 
medie patru apartamente, ceea ce în
seamnă că la fiecare 15 secunde o 
familie de oameni sovietici se muta 
intr-un apartament nou.

Giganfi...
La Moscova se construiește cel 

mai mare hotel din întreaga Eu
ropă. Uriașa construcție va avea 
20 de etaje, 3.400 camere, o serie 
întreagă de clădiri anexe — prin
tre care un garaj cu o capacitate 
de 280 mașini, două restaurante cu 
o capacitate de 2.480 mese servite 
concomitent, cafenele, bufete și ba
ruri, o sală de concert cu 3.000 
locuri, două săli de cinema cu 
ecran lat și o centrală telefonică 
pentru deservirea a 6.000 aparate.

Intr-un ritm rapid se desfășoară 
și construcția noului turn de tele
viziune din Moscova. Această con
strucție va fi cea mai înaltă din 
lume. înălțimea ei va atinge 520 
metri, depășind cu 140 metri Em
pire State Building, cel mai mare 
zgîrie-nori din New-York.

Expoziția universală care se va 
deschide la Moscova in anul 1967, 
cînd se vor împlini 50 de ani de la 
instaurarea Puterii Sovietice, va de
păși cu mult ca amploare expoziția 
mondială de la Bruxelles. Suprafața 
rezervată Expoziției universale este 
de 520 hectare.

La construcțiile de poduri din 
U.R.S.S., se lucrează in prezent cu 
o macara ce poate ridica o greu
tate de 82,5 tone, Ia o lungime a 
brațului de 18,7 metri. La o greu
tate de 30 tone, lungimea brațului 
poate fi mărită la 37 metri. Acest 
agregat gigantic — ce are o lungime 
de 103 metri, se deplasează pe 76 
de roți și e înzestrat cu centrală 
electrică proprie — se fabrică acum 
in serie la uzinele Uglice din ra
ionul Iaroslavsk.

...și miniaturi
Meșterul ceasornicar Varos Zati- 

kian din Tbilisi a realizat o operă 
de artă interesantă și poate unică 
in lume. El a construit o cupă cu 
o înălțime de numai 2,5 cm., pe 
care a gravat, cu o rară finețe, tur
nul Kremlinului prevăzut cu un 
ceas miniatural care funcționează 
ca toate ceasurile obișnuite. In par
tea superioară a cupei, un glob pă- 
mîntesc, de mărimea unui bob de 
linte, face în decurs de 24 de ore 
O rotație completă in jurul axei 
sale. Pe lingă toate astea, în jurul 
globului se invirtește continuu mo
delul minuscul al primului sputnic 
sovietic și al unei rachete cosmice.

In industria de ceasornice a 
U.R.S.S., uzinele din Penzensk au 
început producția unui nou tip de 
ceas de mînă. Este vorba de un 
ceasornic de damă avînd mărimea 
unei monezi de o copeică, format 
din 100 piese și 15 rubine, și pre
văzut cu dispozitiv antișoc.

Materiale redactate 
de M. GHEORGH1EȘ

Uzina „Elektrosila" Leningrad: se bobinează un mare stator al unui 
hidrogenerator pentru o nouă hidrocentrală.



BTOITP’GIE
Schiță de AUREL LEON

Omul șj-a făcut repede Ioc pe culoarul pu
țin causn aglomerat ai vagonului și a venit 
întins spre mine.

în timp ce-mi strângea voinicește mina, o- 
brazul lui mare, cu maxilare puternice, radia 
atîta bucurie incit mi-a fost oarecum sa tră
dez prin vreun gest mâcai ca mi-e necunos
cut Am zîmbit și eu. dar așa, mai mult de 
forma, gîndindu-mâ câ iax îmi joaca vreo 
festa figura mea comuna din pricina câreia 
mereu sînt luat drept altul.

Noul venit umplu culoarul cu silueta lui 
și mă întreba de sănătate și familie. Apoi:

— Tot acolo lucrați?
— Tot.
— Mereu pe teren 7

2 ECHILIBRU BIOLOGIC

— Mereu.
— Buna ploiță 1
— Foarte buna I
Și privim amîndoi pe geam cum ploua li

niștit, înviorind nuanțele de verde de pe 
dealuri.

— Dar pe la dumneavoastră ce mai nou ? 
— încerc sâ fiu diplomat ca sri4 situez oare
cum pe interlocutor în spațiu, căci figura Iui 
încă nu-mi spune nimic.

— Toate bune, cum Ie știți. Numai de nu 
s-ar așterne prea mult pe plouat Ne-ar prin
de tocmai cînd turnam fundația. Abia am în
cheiat cofrațele. Azi dimineața am expediat, 
cu noaptea-n cap ultimul camion de ciment.

Deci, e constructor. Un punct câștigat. Sâ 
vedem acum ce constructor cu mustață blon
da și ochi albaștri am cunoscut.

— Ai trecut și pe la trust 1 — îmi continui 
investigația, facîndu-1 sa întoarcă privirea 
de Ia geam.

— Se putea 7 Nw-r slăbesc nici un pic. Ma 
țin lipea de ei, ca scaiul de coada oii. Vreau 
sâ termine lucrarea la termenul din contract 
E lucrare gingașa și de răspundere. Trebuie 
controlata pas cu pas.

ECHILIBRU BIOLOGIC 8

Deci, omul meu nu-i constructor, îmi re
trag presupunerea dinainte E un beneficiar. 
Poate președinte de sfat popular, director de

4 ECHILIBRU BIOLOGIC

școală, ori... să știi că e activist de partid, 
îmi fulgera prin gind. De altfel, acum mi se 
pare o figura cunoscută, după felul cum iși 
scutura mereu capul: ca sâ-șî alunge de pe 
frunte o șuvița îndărătnică și își mângâie 
mustața cu mina-i puternică. Dar de nude 
să-I iau 1

— Am vrut să trec ieri pe Ia dumneavoas
tră, Ia institut, — mi se destăinuie dînsui, 
odihnindu-și mina pe pervaz lingă a mea. — 
Am întîrziat însă la spitalul veterinar pentru 
niște seruri, pe care le-am expediat cu ca
mionul, așa ca_

Daca lucrează cu vaccinuri, nu poate fi 
deeît veterinar. Probabil la vreun gostat sau 
la o gospodărie colectivă.

— Cnm am terminat de vîndut peștele in 
piață, am și alergat la spital, să nu țin ma
șina pe loc.

Altă încurcătura. Ce pește o ii vîndut ? Cel 
mai cuminte e s-o ian din loc. O să spun ca 
am un prieten iu alt vagon și trebuie să-l 
caut. La ce institut • fi vrut să meargă ? 
Daca mă întreabă ceva, nu mă fac de rușine?

ECHH1MHJ Notocac 5

Omul mi-a observat neliniștea și tresare r
— Coborîți î
— Nu. însă... am un prieten în celălalt var 

go® 1B-.
— Cum vă spuneam, aș fi vrut să trec pe 

Ia institut pentru o consultație...
(„Daca și ăsta mă ia drept doctor, i-o spun 

răspicat cfne srnt 1“J
— ...cu privire La o problema de piscicul

tura combinată cu avicultura.
Nu mai am curajul să presupun nimic. Mai 

bine întreb :
— Ați vîndut mult pește ?
— Peste doua mii de kilograme. Am înca

sat bani frumoși. Casierul nostru a nlecat cu 
aproape douăsprezece mii de lei. Sînt primii 
bani pe care îi aduce gospodăriei iazul cel 
nou, afară de Ce am distribuit colectiviștilor. 
Acum turnam opust de beton, cu vane mo
derne. La lucrarea asta mă refeream adi
neauri.

încep să pricep cu cine am de-a face.
— Saptămina viitoare venim cu alt trans

port la oraș — continuă necunoscutul care 
îmi devine tot mai cunoscut. — Ne scoatem 
investițiile făcute și chiar ceva cîștig. Do-

• ECHILIBRU BIOLOGIC

ream însă o consultație cu privire la echi
librul...

— Bugetar?
— Nu — zîmbi îngăduitor blondul. — A- 

cela ii ca și făcut. Referitor la echilibrul bio
logic. Vedeți că peștele nostru duce dorul 
gpștefor și al rațelor.

(„Asta nu mă ia, cumva, puțin peste pi
cior ?1“1.

— Da, da, așa-i — întărește el citind uimi
rea din privirea mea. — E o lege biologică 
binecunoscuta, că peștele are nevoie de a- 
ntumrte materii pe care palmfpedeie Ie IaSS 
ca nefolositoare în apă. Peștele trnjește fără 
ele șî nu se dezvolta normal. Tocmai aran- 
j »in o crescătorie în vecinătatea iacului și 
iaa interesează proporția... Dar eu vă țin de 
vorbă și prietenul vă așteaptă. Poate că vă 
grăbiți.

— Nu-i nimic, poate sa aștepte — îl linrș- 
ș lese repede. — Spune, tovarășe președinte, 

cum e cu echilibrul biologic, că m3 intere
sează.

E prima dată cînd figura mea comuna mi-a 
fost de folos. Se poate să pierd o asemenea 
ocazie ?
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Erau căsătoriți de treizeci de ani, 
dar ea nu apucase încă riodata 
sâ-și dojenească bărbatul așa cum 
ar ti făcut-o acum. E adevărat, nici 
nu avusese de ce. De data asta, 
însă, o sccsese din sărite. Ar fi 
deșertat asupra lui tot uncropul 
inimic ei de femeie rușinată ; i sc 
părea că toată lumea o privește 
cumva compătimitor, ca și cum ar 
fi spus. „Săraca, ra înnebunit 
bărbatul. Ce-o fi cu învățătorul Mfl- 
coveanu ? Ia uitați-vă» Fa sărit o 
doagă..."

Așa se și părea. MUcoveanu, om 
în vnrstă, așezat, cumpătat pînă 
ș -n dSrdora celor mai aprinse os
pețe, să-și îngăduie o asemenea ră- 
bufmre! Rîdea în hctiote. cu la
crimi, gata sâ se înece, țirrîmto-se

2
•»~a~h o ș p (Tirwu oodottdoooooatt&BăaasB oadddoaao o~siniT8 8 «'rtnnnnnnnrB 99999999 »vo~<nnnnn> >»»» t »a»o »tî

w.

cu mîna de burtă în plină ulițS, 
fără ca nimeni să-l înțeleagă și fără 
să poată explica ce e cu ei.

Iar cercul curioșilor creștea ne
contenit. Nevastă-sa, uluită, enerva
tă, r! tot trăgea de mînecă: „Hai 
acasă, n-auzi Sandule ?“

Dar Sandu Miiccweanu. învățător 
respectabil, cunoscut și respectat 
îndeobște, rîdea dei sălta trupul, 
în timp ce vlăjganul de Ape trei se 
făcuse stacojiu de furie și-l privea 
ca un uhr „Acum o să-i tragă 
una !“ — iși spunea ea cu groaza. 
— „Ce să fi adiat pioă-ntr-atîta de 
rîs într-o gjiceavă

Odinioară, ha asemenea împreju
rări, Milco«ean«i se băga intre sfăs 
dăreți,, fi hua cu voeba bună sau 
cu dojana șâ-i potefea. Așa făcea 
ori de cite ori, tărbâtoarea, în fața 
crișmei Ieri Etoacă, se încingea pe 
vremuri cile-c» păruială. Și nieiod’u- 
tă Miicoveanti nu făcea haz de 
vreo pricina, ei totdeauna se în
crunta. Și-l ținea âncrautarea săptă
mâni în șir Nui.- , cină, alături ste 
<f:rrsa urca poteca die Dfeahrl Mori
lor, se mai lumina. Acolo, prirind 
peste satul prăbușit parcă, într-o 
urniht<jare plecăciune la pâcîcureSe 
conacului ciocoiesc, b înfățișa pă
rerile hn, durerea hn neștiută :

— Da. da, oamenii sânt necăjiți, 
trudesc m calicie și-și întuxreeă 
mințile in rachiu. Școala e o ruină.

cartea o raritate. Prea multă sufe
rință ! Prea merită negură ! Trebuie 
sâ se destrame o tf ttă și să izbuc
nească hnnina L_  Știi, w*” închipui
uneori cum oamenii, scăpați de 
grija boțului cte mămăligă, se vor 
strînge în jurul cărților ca albinele 
pe fîtori. Va veni și vremea asta..

Așa îșî incheîa gîrrdurile și cobo
rau către căsuța lor. Dar îi era 
dat să se încrunte iarăși. Coptn 
țăranilor erau forțați de greutăți 
să ocolească școala. Mrmrle kw. 
cît de firave puteau munci și 
trage in casă un boț de mămăligă 
mai mult. Pfe acea vreme, către 
iarnă, un boț de mămăligă avea 
mare însemnătate. EI, Milcoveanu, 
alerga toată ziua și abia dacă apuca 
să vadă cîțiva copii în. școala pră
vălită pe o parte, sprrtfnriă cu prop
tele de salcîmi.

♦
Aram, m școala nouă, are destui 

elevi. Nu mai trebuie să alerge duțța 
ei. Dar tot n-apucă să stea acasă. 
Ba pleacă la repetițiile corului, ba 
ta cele ale echipei de teatru, bă !a 
sâatul pcftiJair —- că e și deputat.

Și el. Sandu ăSikoveanu, să rida 
ca un apucat, aici în imnaa satului. 
Și de ce ? Fiindcă Apetrei. vlă igamri 
cît un moliei, deși, ce-i drept, sfio» 
totdeauna ca o Istă mare de față 
cn peț’jorii, s>-a făcut deodată ar
țăgos : i-a sărit țrfna pentru o cartea 

Dar nu așa, ca să poată fi îmbunat, 
ci e negru de supărare. Mai, mai 
să se ia Ia bătaie cu Vasile Dedu. 
Și doar îi știe lumea de prieteni. 
Au urmat școala împreună. Acum 
lucrează la colectivă in aceeași 
echipă. Așa le spusese și Sandu al 
ei, cînd îi văzuse certindu-se în fața 
standului de cărți.

— Ce-i cu voi. Apetrei ? Ceri, De- 
dule?

— Ce să fie, tovarășe învățător. 
Uite. Vin la stand, pun ochii pe ro
manul ăsta, că de mult îl pândesc, 
și dau sări cumpăr. „N-am să-ți dau 
restul la sută, spune dumneaei, vîn- 
zăioarea. Du-te la bufet și schimb-a’. 
Schimb eu suta la cooperativă, 
mă întorc șl_ ia cartea de unde 
nu-i. A cumpărat-o Dedu. Și era ul
timul exemplar! Spune, trv wășe, 
e drept ? Eu, cartea asta rai-o și 
vedeam in biblioteca personală !

Apetrei pornise să se răunască 
din nou la vânzătoare, Dedu sărise 
și el cu gura. Iar Sandu, Sandu 
Milcoveanu, în ioc să-i im» «ce, ie- 
bucnise in ris. Și rizi, și rizi, ei. omul 
așezat, potolit, pcsac — și rizi. și 
rizi în fața oamenilor adunați ca la 
comedie.

.Jntr-un tirziti numai. Jind cu 
ochii de privirea speriată a sofiei. 
îi exm’ică întrerupt de hurthicatic- 
rile risuhri:

— Iți amintești ce-ți spuneam 
odată... că are să ajungă cartea la 
preț ? Uite, că am apucat să vedem 
și mai mult: sfadă pentru o carte.

Șt m risul sât era o lumină mare 
pentru viața de azi, dar și o sfidare 
cumplită trecutului urât.
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Fabrica de produse lactate din Rostok (R. D. Germană).

Cronica evenimentelor internaționale
Problema germană

Tn ultima vreme opinia pu
blică mondială se pronunță tot 
mai hotărît pentru tratative în
tre Est și Vest in scopul regte- 
mentăriî pe cale pașnici a pro
blemelor internaționale actuale 
și, în primul rînd, a rezolvării 
problemei germane. „Trebuie 
să se organizeze de urgență tra
tative cu privire la problema 
Germaniei și problema Berli
nului" a spus bunăoară regele 
Norvegiei în mesajul ironalui, 
rostit cu prilejul deschiderii 
parlamentului, iar un grup de 
fruntași ai vieții publice din 
Germania occidentală a adresat 
un apel guverntdsd și parla
mentului de la Bonn, în care se 
cere să se sprijine înc&eierea 
Tratatului de pace cu Germania 
și lichidarea primejdiei 4e răz
boi în Europa

Animate de dorința de a asi
gura pacea, Uniunea Sovietică 
Și toate celelalte țări ale lagă
rului socialist se pronunță pen
tru tratative și pentru încheie
rea Tratatului de pace cu Ger
mania. Puterile occidentale 
continuă însă să nu țină seama 
de realitățile existente și se o- 
pun încă încheierii unui ase
menea tratat. Principala! ad
versar în această privință este 
Republica Federală Germană,

Realități sud-coreene
„Realitatea sud-coreeană poa

te îngrozi pe orice om civili
zat". — scria nu de mult gazeta, 
rul englez George Cumingham 
de la „Manchester Guardian", 
într-adevăr, chiar statistice 
oficiale sud-coreene recunosc 
că militarizarea excesivă a 
țării (67 la sută din buget sînt 
afectate cursei înarmărilor) 
supune poporul muncitor unor 
poveri fiscale de nesuportat (77 
la sută din venitul total al țării 
se storc din impozite) și unor 
lipsuri economico-sociale crîn- 
cene. La o populație de aproxi
mativ 20 milioane de oameni, 
6.600.000 sînt șomeri totali sau 
parțiali. Peste 3.000.000 de ță
rani lipsiți de pămînt și de 
orice alt bun material, lînce- 
zesc într-o stare de plîns. Majo. 
ritatea țăranilor care lucrează 
pămîntul îl arendează de ia mo
șieri, plătind pentru aceasta 
pină la 80 la sută din recoltă. 
Regiuni întinse altădată adevă
rate grînare, zac acum în para
gină deoarece impozitele pe iri. 
gații au devenit de nesuportat. 
Așa s-a întîmplat, de pildă cu 
620.000 ha de terenuri, altădată 
irigabile, din regiunile Cijella 
de sud și de nord.

Foametea care bintuie în țară 
face ca două-trej luni înaintea 
recoltelor oamenii să nu mai 
aibă nici un fel de grîne în 
casă. Impozitele nemaipomenit 
de mari, precum și. arenda de 
60-80 la sută din recoltă au fă
cut ca anul acesta foametea să 
bintuie și mai aprigă în Coreea 
de suxL în Județul Isen, scurt 
timp după strînsul recoltei de 
toamnă, peste 10.000 de gospo
dării țărănești sărace — mai 
mult de 45.000 de țărani

care nu vrea să renunțe la 
ideea absorbirii și lichidării Re
publicii Democrate Germane. 
Acestea sînt însă visuri deșar
te. Republica Democrată Ger* 
mană m poate fi lichidată. Ea 
are prieteni și sprijinitori de 
nădejde n țările socialiste 
nici o terță din lume nu va 
putea ntaici acest stat — pri
mai stat cu adevărat liber și de
mocrat din istoria poporului 
german.

Evenimentele 
din Siria

După can se știe, la «fîrșiiul 
lunii septembrie anul acesta, în 
Siria a avut lbc o revoltă ar
mată care a dus la despărțirea 
Siriei de Republica Arabă Uni
tă și La constituirea unui nou 
stat — Republica Arabă Siria. 
După cum a declarat noul prim 
ministru ai Siriei — Kuzbari — 
Republica Arabă Siria va dace 
o politică de neutralitate, mer- 
gînd pe linia de neangajare 
între Occident și Răsărit și va 
întreține relații cu orice țară 
care-i va întinde o mină de 
prietenie.

Referindu-se la evenimente
le recente din Siria, Partidul 
Comunist din această țară ara
tă că „victoria repurtată de po
porul sirian este o victorie is

<— au rezerve de grîne cu to
tul neînsemnate. Le ajung pe 
cel mult două luni. In județul 
Buan, peste 14.000 de gospodării 
țărănești, alcătuind aproape 80 
la sută din totalul familiilor de ' 
țărani, abia o mai duc de azi pe 
mîine, hrănindu-se cu alge ma
rine și frunze uscate de ridiche 
și de varză. După cum relatează 
ziarul „Cioson Ilbo“, în aproape 
toate satele din provincia Ci
jella de nord țăranii „sînt ame
nințați în fiecare clipă de moar
te", Din această pricină, în sa
tele din Coreea de sud se pe
trec lucruri tragice: unii oa
meni își părăsesc ținuturile de 
baștină. în satul Muhen din ju
dețul Iksan, 40 de familii de 

Iată în ce „case" locuiesc muncitorii din Pusan (Coreea de sud). P. TÂTARU
Poziția domnului Mende

(Desen de V. VAS1UU)

torid «care a avut un puternic 
ecou in Oriental Arab și în toa
te țările lumii"

Noul stat a lost recunoscut 
de către Uniunea Sovietică, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. P. Rotnînă, Turcia, Tu
nisia etc. Hotărî rea guvernului 
Republicii Populare Romîue de 
a recunoaște Republica Arabă 
Siria a fost luată ca urmare a 
declarației guvernului sirian din 
30 septembrie ac., prin care 
acesta propunea recunoașterea 
R. A. Siria și stabilirea de re
lații diplomatice între cele 
două țări.

După cum relatează agenții
le de presă, în Republica Arabă 
Siria domnește acum peste tot 
liniște, poporul sprijinind noul 
guvern în acțiunea lui de con
solidare a independenței tână
rului stat arab.

In timp ce președintele S.U.A. a 
declarat la O.N.U. că dorește regle
mentarea pașnică a problemei Lao- 
țiene, trupele rebele, conduse de 
ofițeri americani, au atacat terito
riile controlate de forțele patriotice*

OFIȚERUL AMERICAN : — Și acum să vă 
explic planul acțiunii de mîine ’ !

— Primele „rezultate" ale alegerilor... 
(Desene de NIC. NICOLAESCU)

țărani și-au părăsit gospodă
riile. Lucruri asemănătoare s-au 
petrecut și în provinciile Ken- 
san de sud și de nord, Cijella 
de sud și de nord.

îndemnuri 
la nesăbuință

în ultima
me, cercurile gu
vernante din SUA 
întîmpină tot mai 
multe dificultăți 
în realizarea pla
nurilor lor de in
tensificare a „răz
boiului rece". O 
piedică serioasă în 
calea acestor pla
nuri o constituie 
și poziția a nume
roase țări neutre 
care resping în
cercările guver
nanților americani 
de a le atrage de 
partea politicii lor. 
Eșecul acestor în
cercări a stârnit 
insă furia reacțiu- 
nii americane. în 
presa monopoluri
lor se fac tot mai 
auzite cereri aa 
S.UJL să nu mai 
acorde „ajutor" ță
rilor neutre care 
„nu manifestă 
prietenie față de 
Statele Unite", a- 
dică nu sini dis
puse să 
pioni ai 
externe 
ne. 
ziarist 
David
îndeamnă fățiș la 
pedepsirea țărilor 
neutre care se îm
potrivesc cerințe
lor S.U-A.

Desigur, Law
rence ți oei de o

devină 
politicii 

america- 
Cunoscutul

american 
Lawrence

seamă cu el pot 
îndemna guvernul 
american la acte 
nesăbuite. în ace
lași timp, guver
nanții din S.U.A. 
pot reduce sau 
suspenda „ajuto
rul" pentru țările 
care nu le tint pe 
plac. Ei nu pot 
însă opri mersul 
înainte al istoriei. 
Și în prezent, lot 
mai multe sfat ță
rile care își dau 
seama că politica 
externă americană 
este o politică ne- 
realistă sortită 
șe cuiul.

e-

Imperiul brita
nic se destramă pe 
zi ce trece. Influ
ența Angliei a slă
bit considerabil în 
ultimii ani atât în 
regiunile oceane
lor Atlantic și In
dian cit șt in Paci
fic. Astfel, în A- 
fricn Răsăriteană 
se intensifică miș
carea de eliberare 
națională. Aici, 
Tanganika și Ke
nya (colonii brita
nice) cer indepen
dența. în Jamai
ca, populația a vo„ 
tai pentru părăsi
rea Federației In- 
diilor de Vest, fe-

derație alcătuită '■< 
din zece teritorii ți 
aflate și ele sub V 
stăpînirea Angliei. n 
Ghana, care este (< 
membră a Com- V 
menwealthuiui, 
proclamă o politi- ( 
că de neutralitate. C|

Guvernai englez > 
face tot ce ’’ *tâ <1 
in putință să mai y 
salveze ce se mal Z 
poate din șubredul <( 
imperiu britanic. y 
Dar cu cit mai a 

mari sînt presiu- y 
nile Londrei asu- y 
pra popoarelor din $ 
colonii pentru a 2< 
le menține în sfe- y 
ra ei de influen- X 
fă, cu afît mai << 
mult crește in in- y 
tensitate și luata z 
de eliberare na- ?< 
țională. Dansul pe ț* 
sîrmă aț guverna- V 
lui britanic care X 
încearcă să im- y 
pace interesele ro- V 
lomialiștâlor en- ?< 
pieri cu dorința y 
popoarelor din o- 5; 
Ionii de a-și riști- X 
ga independenta, v 
nu va mai putea << 
dura insă mult. ȘS 
Valul luptei de e- /) 
liberare națională \ 
va mătura din co- V 
loniile britanice Z 
pe stăpinitorii de < 
ieri și de azi și no- J 
poarele libere isi y 
vor croi solită X 
după propria lor y 
dorință.

L- S1M1ON

In campania de pregătire a alege
rilor prezidențiale din Filipine, au 
avut loc ciocniri intre grupările 
rivale, în cursul cărora au fost ucise 
7 persoane.

...Iată numai o sumară enume
rare a cîtorva din grozăviile 
care se petrec în Coreea de 
sud. Faptul că atîtor milioane 
de oameni li se răpește dreptul 
de a trăi omenește umple de 
îndreptățită mînie conștiința 
oricărui om cinstit. Este intr-a
devăr revoltător că în acest se
col al avîntului uriaș al civili
zației, omenirea se mai află în 
fața unor asemenea realități 
ale lumii capitaliste.

Țărănimea din Coreea de sud, 
țară înrobită monopoliștilor din 
S.U. A., luptă pentru a scăpa 
de greutățile în care se zbate, 
în primăvara anului trecut, de 
pildă, numeroși țărani au luat 
parte la răscoala populară care 
a dus la răsturnarea de la pu
tere a agentului american, Li 
Sîn Man. Anul acesta, de ase
menea, numeroși țărani au 
participat la demonstrațiile și 
manifestațiile organizate pentru 
unificarea pașnică a Coreei, 
pentru alungarea ocupanților 
americani din Coreea de sud.

După ce înainte de re
centele alegeri din R.F.G, 
Mende, liderul Partidu
lui Liberal Democrat, a 
declarat sus și tare că nu 
va participa la un guvern 
condus de Adenauer, a- 
cum el a anunțat că e- 
sle gata să participe ia 
formarea unui asemenea 
guvern



IP R O L (D G
(se cintă pe melodia „Fetele de la 

Sibii“)

Azi pe scenă o să viu 
C-un program de la Sibiu 
Prin cămine-am colindat 
Șl acestea le-am aflat:

Cine-i chibzuit
Și-a alcătuit
Un plan bun de-activitate 
Ce va da roade bogate.

Insă vreau ca să mai știi 
Că mai sini pe ia Sibii
Unii care au uitat' 
Că iarna s-a apropiat.

Ca să-i ajutăm, 
N-o să-i lăudăm, 
li chemăm acum să vadă
Ăst program pentru brigadă.

Gospodarii
Ca de obicei. Petre 

Marandicl și Gavrilă 
Popa, directori al cămi
nelor culturale din co
munele Topîrcea și Sco
re!, nu au alcătuit nici 
pînă acum planul de ac
tivitate pe trimestrul IV 
1961.

— Servus Petrică! Cu ce tre
buri prin Sibiu?

— Ce, tu nu știi, Gavrilă.n 
Pregătiri pentru iarnă.

— Ți-ai făcut planul?
— Se-nțelege. Am stat cu 

nevastă-mea aseară pînă lai 
douăsprezece și l-am discutat.-

— Frumoși Care va să zică 
și ea-ți dă o mină de ajutor.

— Adică vrei să spui că eu 
o ajut pe ea.

Cum, ea e directoare Id 
cămin, nu tu?

— La ăla cultural sint euf 
da’ la cel conjugal...-

Un cămin cu surprize

CĂTRE 
COOPERATIVA

Tovarășe președinte,
Mă adresez dumneavoastră 

ca unui tată... vitreg. îmi pare 
rău că trebuie să vă provoc 
multe nopți de nesomn, deși 
cooperativa pe care o condu
ceți mi-a prilejuit multe zile 
de somn tihnit. Eu, căminul 
cultural din Veștem, dorm cât 
îi ziulica de lungă. Oamenii 
trec pe lingă mine, mă ad
miră... au și ce admira. Nu că 
mă laud, dar sint frumos. 
Asta, cînd mă privești pe di
nafară. Și cam toți sătenii se 
mulțumesc cu privitul, că dacă 
intră în sală, tot degeaba este. 
N-au ce vedea Vina n-o poartă 
activiștii culturali, ci coopera
tiva dumneavoastră, care m-a 
construit. Vorba vine „m-a 
construit" că de fapt...

In luna mai am intrat în 
viață, adică am fost inaugu
rat și iată că numai după cinci 
luni am ieșit la pensie. Nu mai 
sint bun de nimic.

Este adevărat că lucrătorii 
cooperativei 6-au îngrijit de 
mine. M-a •. construit numai 
eu material... proaspăt. Par* 
chetul de pildă, a fost făcut 
din lemn verde. N-a trecut 
mult timp și... vorba cântecu
lui:

„Ce-a fost verde s-a uscat...9 
Cind oamenii au ridicat par
chetul, sau mai bine zis cînd 
s-a ridicat singur, am consta
tat cu bucurie spiritul dum
neavoastră inovator. Sub par
chet crescuseră o puzderie de 
ciuperci. Ceea ce înseamnă că 
ați făcut un parchet-seră. Și

„ÎNTREȚINEREA* 
SIBIU

acum nu mai e vorba cânte
cului, ci oful nostru : „Ce-a 
fost verde s-a uscat / Ce-a fost 
bun acu-i stricat!“

Nu numai parchetarii s-au 
dovedit a fi inovatori. Se pare 
că în această privință sînt in 
întrecere cu dulgherii. S-au 
gîndit bieții dulgheri ce-ar pu
tea să facă pentru a depăși în 
ingeniozitate faimoasa seră- 
parchet. Și au găsit. De sute 
de ani tocurile ferestrelor se 
pun în așa fel incit fereastra 
să intre pe sus în balamale. 
„Să rupem cu obiceiurile în
vechite" au spus dulgherii, și 
au pus unele tocuri invers. 
Datorită acestei inovații frigul 
nu mai poate pătrunde în că
min, dar nici aerisire nu se 
mai face. Ferestrele sint bine 
înțepenite.

Aș mai putea aminti și de 
alte inovații. Sobarii de pildă, 
au făcut economie de plăci, 
punîndu-le la distanțe mari. 
Probabil că la iarnă, cînd O 
să facem focul, o să crape șa- 
moțul dintre ele, iar căldura 
și mai ales fumul care știm cu 
toții că ne ferește de țînțari, 
se va răspândi în voie prin în
căpere.

închei această epistolă, ex- 
primîndu-mi cele mai profun
de... nemulțumiri pentru ino
vațiile aplicate pe... construc
ția mea și pe cheltuiala săte
nilor

Rămân al dumneavoastră 
(pentru că de alții tot nu 

pot fi folosit)
CĂMIN CULTURAL

f— Ei, și ce-ai trecut în plan?
— Trei funii de ceapă, 10 

Chile de gogoșari, niscaiva cas
traveciori..; că de... vine iama.:

— Bine Petrică, dar cu pla
nul de activitate pe perioada 
de iarnă al căminului cultural, 
cum stai?

— Păi stau... că doar n-a ve
nit iarna.

— Da’ de căldură te-ai în
grijit?

— I-am luat nevesti-mi un 
cojocel pe cinste. Paltonul l-am 
scos de la naftalină...

— Bine, bine, dar la cămin?
— Păi stai, că mai e timp. 

Doar n-a venit iarna. Dar tu, 
Gavrilă, cu ce ocazie la Sibii?

— Tot cu pregătiri pentru 
iarnă.

— ;.. Mergi la casa de cul
tură ca să discuți planul?

— Da... Adică, să vezi, vreau 
să-mi cumpăr un butoi pentru 
varză.

*—1 Atunci avem același drum.
1— Haidem la piață că acuș, 

acuș îi iarnă.

Pe mine mă știți că una, 
două, trec pe la căminul cul
tural, da’ in ultimul timp mi 
s-au întîmplat pe-acolo niște 
năzbitii tare curioase. Mai a- 
cum vreo două săptămâni 
știam că trebuie să fie o con
ferință despre îngrijirea 
matelor...

„Hai, femeie — îi zic 
vesti-mi — s-auzim și noi 
e cu șeptelul“ și ne grăb± 
cămin, că eram deja in infîT* 
ziere. Cînd ajungerjf, ușa în
chisă. Mă dau 
și-ascult. „Iți ia 
tenție la nebun 1 
calul, parcă mai 
ce-aveau nebunii 
Doar nu s-o fi a 
rențiarul.

— Asta nu-i ’nica 
vecin, de sta și 
— In loc de ca> 
un concurs ; 
ce-am pățit fu 
zice el în cotm 
că va să fieV 
rară. Cînd dau să intr: 
de festivități, numai 
gălăgie. Măi să fi«, 
mai a poezie nu sAj 
se întîmplase ? DirAi 
minului iar schimbau 
mul. In 
un film.

Așa-i 
rectorul 
Bradu. La el ce e scris în plan, 
cam rar e viu și natural la 
cămin. Așa ă dacă nu s-a fă
cut pînă acum seara de ghici
tori propusă, avem în schimb

mai aș- 
într-o 

Ce era 
Dar să

inspec-

ani-

ne
cum

iui caiH 1
rj mv>nia. 1

i ’Oiir,Jea. <1
i

JLconjl

el în fi 
derință

' uf ife:

ezătoa

loc de șezăti

tovarășul Balteș, 
căminului din satul

di-

Gheorghe Mărgineanu, 
directorul școlii din co
muna Cristian, se dezin
teresează de activitatea 
culturală.

— Nu știu, nu cunosc!

IARNĂ BOGATĂ
Dedicată căminului cui. 

furai din Ocna Sibiului, 
care și-a alcătuit un 
program bogat și variat.

Ziua și manifestarea 
S-antrenăm toată suflarea ! 
Pentru iarnă, vom da curs

Unui grăitor concurs : 
Tema principală e 
„întărirea G.A.C.". 
Premiile (c-or să fie) 
Le cîștigă... cine știe I 
Nu-i o temă acătării 
Făurirea bunăstării ?

Ne-am gîndit, cum se cuvine 
Și la cele gospodine :
Ținem, pin’ la primăvară 
Cerc de artă culinară.
Pentru teatru, în sfîrșit 
Repertoriu-i stabilit.
.Vom avea o stagiune

De-or mai fi șl unii care 
Iarna, cad în... hibernare 
Petrecîndu-șl pe cuptor 
Vremea, fără nici un spor. 
Vreau să spun că pe la noi 
Chit c-or fi geruri sau ploi 
Lapovijă, vînt sau zloată 
Vom avea iarnă.. bogată. 
Hărnicind în colectivă
Și-am mai pus, cu sîrg, la cald 
Dobîndil-am roade stivă
Și programe culturale —
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de ghici* zilnic ce ne 
teaptă la cămin. Da' 
seară tot s-a nimerit, 
programat, s-a făcut, 
vedeți cum a fost.

(Pe scenă apar: un
tor de la sfatul popular raio
nal și directorul căminului 
cultural).

Inspectorul: Și zici că aveți 
plan ?

torul: Avem,
HIiul\og

festări.
Inspeol

Di recto 
pe sept -I

4ff^t« zi era activitate bo-

și încă 
lat. Numai pe septem- 
L trecute 36 de mani-
X *
mul: Dar pentru iar- 
i<at vreun plan ?
All: Nu încă... Insă 
fibrie am avut 36 de 
ări frumoase, variate.

fnspecțprul: Ei, hai să vs~ 
dm^^lâni

țină A țon
Direc|pWffT Păi... a vorbit an- 

trenorul\echipei de fotbal des- 
,T>re fcliA în care va fi alcă- 
>H^PW»iipa pentru meciul de 
thtfninj/d.

iul: Mda... aici e tre- 
J vorbit. S-a ținut ? 
(ti: Vorbit era, tova- 
ctor, ca doar nu era

■l pe septembrie, 
fă trebuia să se 
Mință. S-a ținut ?

rășe i 
film r

Inspectorul: Călătoria pe
hartă s-a făcut ?

Directorul: Pe hartă — nu, 
dar călătorie tot a fost. Ne-am 
deplasat cu echipa de fotbal 
în comuna vecină. Nu vă spu
sei — avem activitate: 36 ma
nifestări programate și exact 
36 ținute. Pe 1 septembrie — 
film, pe 2 — film, pe trei — 
film, și 4 — antrenament la 
fotbal, pe 5 — sport... o sin
gură manifestare nu a avut 
loc: seara de întrebări și răs
punsuri.

Inspectorul: Asta o facem 
acum. Eu întreb și dumneata 
răspunzi... pentru felul în care 
se desfășoară activitatea cămi
nului cultural.

Materiale redactate de :
A. CROITORU,

N. CULCEA 
și V. PANA

Desene de T. PALL

Pregătită de minune. 
Insă vor mai fi la noi
Și excursiile-n toi : 
Africa o vom vedea 
Sau, mă rog, Antarctica. 
Și-asta nu-i vorbă deșartă 
Ci s... călătorii pe hartă ! 
Iar de frigul cel polar 
Nici că vom avea habar : 
Fie vînt, zăpadă cearnă 
La cămin, în prag de iarnă 
Geamurile-s chituite, 
Sobele revizuite, 
Astfel că va fi în sală 
O căldură... tropicală.

De-aia spun încă o dată : 
Vom avea iarnă bogată 1
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