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în aceste zile, pe ogoarele țării, mecanizatorii și 
colectiviștii lucrează de zor la recoltările și însă- 
mînțările de toamnă. Se string recolte bogate, se 
pregătesc recolte și mai îmbelșugate pentru anul ce 
vine. E bătălia recoltelor în marș. La succesul ei, 
fiecare om al satului își aduce aportul său prețios. 
De aceea, nu-i de mirare că, alături de mecaniza
tori și colectiviști, întîlnim, în aceste zile de toamnă, 
și activiști culturali la fel de preocupați de soarta 
acestei bătălii. Prin manifestările pe care le organi
zează ei aduc o contribuție însemnată la buna des
fășurare a lucrărilor, la asigurarea unei recolte bo
gate în anul viitor

în comuna Valea Largă, raionul Luduș, director de 
cămin este tînărul Augustin Piper. Prin largul activ 
obștesc pe care l-a format în jurul căminului, el a 
izbutit ca manifestările culturale pregătite și pre
zentate cu pasiune să fie întotdeauna ancorate în 
actualitate, folositoare colectiviștilor din comună, 
înainte de începerea actualei campanii de recoltare 
a culturilor de toamnă, Augustin Piper s-a sfătuit cu 
membrii consiliului de conducere al gospodăriei și, 
strîngînd apoi activiștii culturali, a întocmit de în
dată un plan concret care să sprijine în mod direct 
buna desfășurare a acestor lucrări. Mai întîi, pe 
ulițele satului și la locurile de muncă au apărut 
pancarte cu îndemnuri adresate colectiviștilor să 
termine la timp și în condiții optime lucrările agri
cole de toamnă. Apoi, într-una din seri, căminul a 
găzduit întîlnirea inginerului agronom cu colectiviș
tii Din calculele făcute, toți cei de față și-au dat 
seama ce pierderi ar avea gospodăria dacă strînge- 
rea porumbului și efectuarea însămînțărilor nu s-ar 
face în timpul indicat de agrotehnică. Au urmat alte 
manifestări, alte acțiuni atît la cămin cît și la locu
rile de muncă Momente distractive, susținute de 
soliști vocali și membri ai formațiilor artistice au 
prilejuit colectiviștilor petrecerea unor clipe plă
cute în pauzele de prînz. Telegrame de felicitări, 
adresate fruntașilor au fost citite în cadrul brigăzilor 
și echipelor, iar cînd recoltatul porumbului s-a ter
minat, scurtul program artistic pregătit „în taină", 
a și fost prezentat seara la sediul gospodăriei.

Este un aport prețios adus de activiștii culturali 
la buna desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă 
și colectiviștii din Valea Largă l-au simțit și-l apre
ciază ca atare

Acțiunea de sprijinire a realizării sarcinilor ce stau 
în fața colectiviștilor în actuala campanie agricolă 
de toamnă, îmbracă forme culturale variate șl in
structive în toamna aceasta, în multe comune, ac
tiviștii culturali, sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au întocmit foi volante difuzate și citite la 
locurile de muncă. Așa. de pildă, în raionul Cora
bia. săptămînă de săptămînă, aproape în toate co
munele raionului au apărut asemenea foi volante 
care au adus la cunoștința colectiviștilor fapte pri
vitoare la desfășurarea lucrărilor agricole, lăudînd 
pe cei merituoși și criticînd cu operativitate lipsurile 
ivite

în această perioadă și stațiile de radioficare și-au 
îmbunătățit simțitor activitatea, transmitted emisiuni 
atrăgătoare, variate, legate de campanie. în toiul lu
crărilor, stația de radioficare din comuna Vernești, 
raionul Buzău, a inaugurat emisiunea : „Fac cinste 
gospodăriei", în cadrul căreia au fost popularizați 
fruntașii și metodele lor Prin emisiunile : „Ora lo
cală" și „Sfatul inginerului agronom" stația trans
mite operativ știri despre desfășurarea și calitatea 
lucrărilor, recomandări agrotehnice privitoare la în- 
sămînțări

Cei mai mulți activiști culturali au dat dovadă de 
o bună orientare, folosind forme operative ale mun
cii culturale, care nu stînjenesc colectiviștii în pro
cesul lor de muncă Exemplele amintite mai sus, sînt 
concludente. Unele cămine însă au antrenat un mare 
număr de artiști amatori în pregătirea unor mani
festări complicate și care au necesitat multe repe
tiții. Cît de operative sînt astfel de manifestări în 
asemenea situații cînd ritmul de executare a lucră
rilor agricole este destul de rapid, ne poate spune 
directorului căminului din comuna Cochirleni, ra
ionul Medgidia. O dată cu începerea lucrărilor de 
recoltare a porumbului, colectivul de creație al bri
găzii artistice de agitație a luat inițiativa elaborării 
unui text axat pe aceste munci. Textul lung, cu 
multe lucruri de prisos și foarte anevoios de învă
țat a fost definitiv redactat după... terminarea re
coltatului porumbului

în alte părți, cum ar fi în comunele : Bradu de 
Jos, regiunea Argeș, Naipu, regiunea București, Că- 
linești, regiunea Maramureș și altele, conducerile 
căminelor culturale s-au ocupat, în această perioadă, 
aproape te exclusivitate, de formațiile de dans și- 
echipele de teatru. Nici o prevedere în planul de 
muncă, nici o manifestare culturală la cămin sau la 
locul de muncă axată pe problemele cele mai- ac
tuale din comunele respective. Nu există nici o 
scuză pentru activiștii culturali din aceste comune 
pentru totala lor lipsă de Interes

în această perioadă, cînd colectiviștii sînt antre
nați în executarea muncilor agricole de toamnă, in
stituțiile culturale de la sate trebuie să le ofere ma
nifestări scurte, operative, legate de preocupările lor 
actuale și totodată să se pregătească în vederea in
tensificării muncii culturale din timpul iernii.

Ajutați de mecanizatorii de la SJ4T. Alba Iulia, colectiviștii din Galda 
de Jos, raionul Alba, regiunea Hunedoara, au semănat peste 100 hectar» 
cu griu fi secară. Foto : A. CAPOȘ
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CULES
Ne așteptau podgoriile țării 
și fecundau sub bolta de lumini, 
de parcă toate liniștile zării 
erau întruchipate în ciorchini.

Lumina încă avea gust de joacă 
și se plimba-n tertipuri și drăcii, 
pe strugurii bogați de busuioacă, 
pe boabele de preț din razachii.

Și-atunci am auzit cum cîntă linul 
și cum pămîntul cîntă-n orice loc, 
îngăduind să se arate vinul 
pentru paharul ce ne vrea noroc-

Ne întîlnim în toamna guralivă, 
ne veselim, muncim, visăm, ciocnim. 
Și toate brațele din colectivă 
se-nvrednlcesc c-un nou pahar de vin.

De-aceea toți ciorchinii din terasă 
visează bucurii și sărbători 
și vinul care va zîmbi pe masă 
Jurîmprejurul vazelor cu flori.

PATRIEI
l

Te port cu mine-n fiecare clipă, 
ce vine și ce pleacă, scăpărînd. 
Mindria ta o port ca pe-o aripă 
și mi-e covor al tău bogat pămînt

I

Partidul meu m-a înfrățit cu tine, 
ne-a contopit în marile lumini.
Avem aceleași tinere destine 
în măreția anilor deplini.

Și altă fericire nu se poate 
numi, decît aceea de-a ne ști, 
stăpîni vestiți și-adevărați pe toate 
aceste minunate bogății.

Căci oameni noi trăiesc sub arcul zării 
iar inimile lor alcătuiesc 
tulburătoare hartă vie-a țării 
cu chipul avîntat și tineresc.

Și fie ca urarea mea de bine 
să sune pe întinsul tău splendid.
Iubită țară, fericiți ca tine 
să fim, prin grija scumpului partid l
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BRIGĂZII

Biblioteca din comuna Bolintinul din Vale

La o sesiune a sfatului popular comunal

într-una din duminicile lui sep
tembrie, pe la începutul campa
niei de toamnă căminul cultural 
și gospodăria colectivă din comu
na Negri au organizat o manifes
tare in cinstea brigăzii a 5-a, con
dusă de comunistul Vasile Bîrsan, 
care a cucerit locul întîi în între
cerea dintre cele 11 brigăzi de 
cîmp ale gospodăriei.

La această manifestare erau de 
față nu numai colectiviștii din 
comuna de centru ci și din satele 
învecinate, din Călinești și Ur- 
soaia din Poiana-Iurașcu și din 
alte localități. Alături de echipa 
de dansuri din Negri, clasificată 
pe locul întîi pe regiune în cel 
de-al Vll-lea concurs, au prezen
tat programe și brigăzile artisti
ce din Săucești și Prăjești precum 
și taraful de la Berești-Bistrița.

De ce s-a sărbătorit tocmai bri
gada a 5-a și pentru ce i s-a de
cernat steagul de fruntașă pe 
gospodărie ? Despre acest lucru 
a vorbit președintele gospodăriei. 
Trecînd în revistă munca depusă 
de brigadă de la însămînțările de 
primăvară și pînă la strînsul re
coltei, Constantin Patrichi a scos 
în evidență conștiinciozitatea cu 
care muncește brigada a 5-a, fe
lul în care aplică la toate cultu
rile întregul complex de lucrări 
indicat de știința agricolă. După 
însămînțările de primăvară co
lectiviștii din această brigadă au 
completat golurile rămase în cul
turi avînd o grijă deosebită pen
tru asigurarea densității optime a 
plantelor la hectar. în perioada 
întreținerii culturilor brigada 
constituia pentru colectiviștii din 
gospodărie un exemplu perma
nent de felul cum trebuie execu
tate lucrările. îndeplinind la timp 
cele trei prașile la porumb, bri
gada a 5-a a obținut o recoltă 
bună de porumb boabe la hec
tar, chiar în condițiile climaterice 
din acest an. Prin lucrările rea
lizate la un înalt nivel agroteh
nic, pe loturile demonstrative de 
grîu și porumb repartizate bri
găzii, colectiviștii s-au convins 
de necesitatea folosirii semințe
lor din soiuri alese, a asigurării 
densității optime a plantelor și a- 
plicării tuturor lucrărilor cerute 
de știință.

Sînt multe fapte în viața bri
găzii condusă de Vasile Bîrsan 
care vorbesc despre creșterea con
științei socialiste, despre faptul 
că oamenii din această briga
dă priyesc lucrurile nu din- 
tr-un punct de vedere în
gust, ci prin prizma interesului 
întregii gospodării. Terminînd 
mai devreme lucrările ce le reve
neau conform planului de pro
ducție, membru brigăzii au aju
tat brigada 11-a și echipa de le-

la cerereagumicultori, iar 
nelor silvice de a contribui 
treținerea pădurilor, ei au 
o suprafață de 5 hectare puieți.

înfățișînd aspecte din activita
tea brigăzii pe care o conduce, 
din metodele folosite la culturile 
de grîu și porumb, Vasile Bîr
san n-a uitat să sublinieze că la 
toate rezultatele dobîndite de bri
gadă a contribuit mult și faptul 
că majoritatea colectiviștilor au 
participat cu regularitate la învă- 
țămîntul agricol și la manifestă
rile culturale de la cămin.

Manifestarea organizată pentru 
sărbătorirea brigăzii a 5-a, cuvîn- 
tul președintelui, al brigadierului 
și al celor doi ingineri din gos
podărie, precum și 
artistice prezentate, 
un imbold și pentru 
găzi, pentru toți 
din gospodărie să muncească mai 
bine, mai cu spor, pentru efectua
rea la timp și la un nivel agro
tehnic corespunzător a lucrărilor 
agricole în curs, precum și cele 
de viitor, pentru a asigura o re
coltă bogată în anul care vine.

orga- 
la în- 
prășit

programele 
au constituit 
celelalte bri-

colectiviștii

Sfatul popular al comunei Luncani a 
analizat recent, în cadrul unei sesiuni, 
munca culturală ce se desfășoară în co
mună și a luat o serie de hotărîri pentru 
intensificarea acestei activități.

Convocarea acestei sesiuni la început de 
toamnă (30 septembrie a.c.) a fost bineve
nită deoarece ea a prilejuit, pe de o parte, 
mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor 
culturale în vederea sprijinirii muncilor 
agricole în curs, iar pe de altă parte a dez
bătut la timp măsurile ce trebuie luate 
pentru intensificarea muncii cultural-edu
cative în perioada de iarnă.

Raportul comitetului executiv prezentat 
de tovarășul Miron Herețiu, vicepreședinte 
al sfatului popular comunal și director al 
căminului, asupra activității culturale des
fășurate în perioada 1 ianuarie—30 sep
tembrie a.c., s-a ocupat pe larg, după cum 
era și firesc, de felul cum instituțiile cul
turale de masă din comună au sprijinit 
gospodăria, de modul în care și-au legat 
activitatea de preocupările actuale ale 
colectiviștilor

Față de anul trecut, căminul cultural și 
biblioteca din Luncani au desfășurat o ac
tivitate mai susținută legîndu-și mai bine 
munca de problemele economice și poli
tice actuale, folosind totodată o gamă mai 
largă a formelor și mijloacelor culturale. 
La căminul cultural s-au expus cu regu
laritate conferințe pe teme agricole și 
zootehnice din care colectiviștii au învățat 
multe lucruri în legătură cu munca lor. 
Iată doar cîteva din ele : „Solul, compo
ziția lui și metode de fertilizare", „Folosi
rea chibzuită a îngrășămintelor locale", 
„Să folosim numai semințe de înaltă pro
ductivitate". „Asigurarea bazei furajere" 
și altele. Bine a procedat căminul cultural 
că a folosit pe o scară largă în propaganda 
agricolă și în sprijinul gospodăriei, forme 
deosebit de eficiente ale activității cultu
rale cum sînt serile de calcul. Ceea ce 
trebuie, de asemenea, remarcat este faptul 
că serile de calcul ținute la căminul cul
tural în această perioadă îmbrățișează as
pecte variate, probleme importante aflate 
în fața gospodăriei. Serile de calcul pe 
temele : „Ce pierderi de recolte am avea 
dacă porumbul nu s-ar prăși la timp", 
„Construcții ieftine din resurse locale", 
„Ce venituri poate obține gospodăria din 
legumicultura" (gospodăria a înființat în 
acest an sectorul legumicol) „Pierderile 
pe care le-ar avea gospodăria dacă nu 
s-ar recolta finul la timp" și altele, ilus
trează acest lucru.

Cu toate că raportul a scos în evidență 
și unele lipsuri din activitatea culturală, el 
n-a analizat cu destulă profunzime con
ținutul și nivelul manifestărilor culturale, 
aspectele legate de sfera lor de cuprin
dere. O analiză mai temeinică a acestor 
probleme ar fi prilejuit constatări intere
sante și luarea unor măsuri pentru a ridica 
nivelul muncii culturale.

Multe din activitățile culturale din co
mună au fost interesante și prezentate la 
un nivel corespunzător, mobilizînd un 
număr mare de participanți. Nu se poate 
însă trece cu vederea că unele manifestări 
au avut o sferă foarte mică de cuprindere.

Așa bunăoară, la o conferință atît de im
portantă ca „Folosirea chibzuită a îngră
șămintelor locale" au participat doar 42 de 
colectiviști, iar la seara de calcul pe tema 
„Importanța porumbului siloz în hrana va
cilor" doar 31 de oameni. Este un lucru 
cunoscut că nivelul și eficiența manifes
tărilor culturale depind în ultimă instanță 
de competența celor care le susțin. In unele 
cazuri, manifestări importante sînt pre
zentate însă de oameni care n-au contingen
țe, cu problemele respective. Două exem
ple: seara de calcul „Ce venituri aduce 
gospodăriei cultura leguminoaselor pentru 
boabe" a fost ținută de profesoara de 
limba rusă, iar o altă seară de calcul pe 
tema „Ce cantități de lapte se pot obține 
folosind porumbul siloz în hrana vacilor", 
de educatoarea din comună. Ce eficiență 
pot avea asemenea manifestări, în ce mă
sură pot ele îmbogăți cunoștințele colecti
viștilor ? Răspunsul nu e greu de dat.

Luînd cuvîntul pe marginea raportului, 
Petru Alistar, președintele gospodăriei, a 
arătat că deși munca culturală a sprijinit 
gospodăria, ea trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea într-o și mai strînsă legătură cu 
problemele și acțiunile gospodăriei aflate 
la ordinea zilei, să vină mai operativ în 
ajutorul colectiviștilor pentru realizarea 
sarcinilor pe care le au în momentul de 
Lată.

Care este situația în privința sprijinirii 
campaniei agricole de toamnă ? Pînă la 
data sesiunii, căminul cultural a organizat 
cîteva manifestări interesante în această 
privință. S-au ținut conferințe, a avut loc 
un jurnal vorbit intitulat „Noutăți din 
gospodărie în campania muncilor agricole 
de toamnă" și o seară de calcul care de
monstra pierderile pe care le-ar avea gos
podăria dacă nu s-ar recolta la timp fruc
tele. (Gospodăria are o livadă de 17 hec
tare și o vie pe 24 de hectare) Totuși față 
de multiplele sarcini și de situația campa
niei agricole din această toamnă, ceea ce 
s-a făcut în comună, este prea puțin.

Gheorghe Parascaru, președintele sfatu
lui popular comunal. Constantin Mitea, di
rectorul școlii din 
Constantin Bostan, 
ș.a. au subliniat, în cuvîntul lor. necesita
tea unei mai strînse legături a muncii cul
turale de sarcinile gospodăriei, luîndu-și 
totodată angajamente concrete în fața 
sesiunii, de a contribui într-o mai mare 
măsură la buna desfășurare a muncii cul
turale din comună

Pe baza raportului și a dezbaterilor au 
fost luate o serie de hotărîri pentru îmbu
nătățirea muncii culturale din comună : 
axarea tot mai strînsă a activității cultu
rale pe problemele gospodăriei, reactivi- 
zarea echipelor artistice, mobilizarea mai 
largă a tineretului la pregătirea și orga
nizarea manifestărilor culturale, întrecerea 
dintre căminele din toate satele aparțină
toare comunei etc. Traducerea în viață a 
acestor hotărîri va duce la o substanțială 
îmbunătățire a activității culturale din co
muna Luncani.

comună învățătorii 
Gheorgbe Jerghiuță

PÎM ■
„Pentru inginerul gospodăriei noastre, 

căminul cultural a devenit oarecum al doi
lea loc de muncă". Cuvintele de mai sus 
aparțin directorului căminului cultural din 
Hemeiuși, care .are în Constantin Bordei 
unul din cei mai apropiați colaboratori ai 
săi.

Aproape că nu există acțiune mai impor
tantă întreprinsă de căminul cultural la 
care să nu-și aducă aportul și inginerul 
gospodăriei- Inginerul Constantin Bordei e 
apreciat de colectiviștii din comună atît 
pentru munca pe care o desfășoară în gos
podărie, cît și pentru grija cu care se ocupă 
de înarmarea lor cu cunoștințele necesare 
în producție, pentru pasiunea cu care se 
dăruiește activității culturale. Legumicul
torii din gospodărie vorbesc cu mult entu
ziasm de inginerul lor, de învățămintele 
pe care le-au dobîndit la cercul de legumi- 
cultură și la conferințele ținute la cămin. 
Anul acesta, gospodăria din Hemeiuși a 
cultivat legume pe o suprafață de 75 hec
tare față de numai 3 hectare în 1961. In 
acest an legumicultorii au obținut la roșii 
o producție medie la hectar aproape de 
două ori mai mare decît cea din 1962. Cum 
au realizat ei producția aceasta ? Lucrările 
din grădină au fost executate în timpul 
optim și la un nivel agrotehnic superior

față de anii trecuți. S-a îngrășat mai bine 
pămîntul, iar lucrările de însămînțare la ră
sadnițe au început cu 45 de zile mai de
vreme decît anul trecut, obținîndu-se roșii 
timpurii și extratimpurii cu 20 de zile mai 
devreme decît în 1962. In toate aceste re
zultate sînt prezente și învățămintele pe 
care legumicultorii le-au dobîndit la lec
țiile cercului, la conferințele și demonstra
țiile practice pe care le-a ținut inginerul.

De cînd lucrează la gospodăria colectivă 
din Hemeiuși (mai 1962) Constantin Bordei 
a urcat deseori scena căminului pentru a 
ține expuneri sau conferințe pe diferite pro
bleme agricole sau de producție ale gos
podăriei. Multe dintre acestea au fost elabo
rate de el personal și documentate cu exem
ple din gospodărie. Cînd a vorbit despre 
importanța folosirii semințelor de înaltă 
productivitate el a explicat oamenilor pe 
baza condițiilor din gospodărie, de ce e 
bine să semene griul din soiul Bezostaia. 
Multe exemple din gospodărie a folosit in
ginerul și în conferințele despre creșterea 
păsărilor, cultivarea porumbului și în cele 
despre organizarea muncii ș.a.

Inginerul Constantin Bordei a prezentat 
în fața colectiviștilor din Hemeiuși nu nu
mai conferințe sau lecții, ci și seri de calcul 
pe diferite teme.

Pe acest inimos inginer și activist cultu
ral îl cunosc bine și colectiviștii din alte 
sate, nu numai cei din Hemeiuși. II cunosc 
bine colectiviștii din Berești—Bistrița, 
Negri, Cățălești și din alte localități unde 
a răspuns deseori la multe din întrebările 
lor în cadrul întîlnirilor cu brigăzile știin
țifice.

La cel de-al Vll-lea concurs, brigada 
artistică din Hemeiuși a obținut locul I pe 
regiune. Autorul textului este inginerul gos
podăriei. Aportul lui Constantin Bordei la 
succesul brigăzii nu s-a rezumat însă nu
mai la elaborarea textului, el a adus o 
contribuție de seamă și la realizarea artis
tică a spectacolului. Seară de seară putea 
fi văzut în mijlocul artiștilor la repetiții 
dînd!u-le sugestii folositoare. A însoțit apoi 
brigada la toate fazele de concurs peste 
tot unde a dat spectacole, la Bacău și la 
Slănic Moldova, la Buhoci, Răcăciuni, 
Ițești și în alte localități.

A avut dreptate Radu Nieulescu, direc
torul căminului cultural din Hemeiuși cînd 
a spus că pentru inginerul Constantin Bor
dei căminul cultural a devenit oarecum al 
doilea loc de muncă.

Pagină redactată de R. IARAI
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hărnicie, 
perseve-

venit de

Colectiviștii din Zalău au o vorbă : 
„Nimic nu pică din cer“. Tradusă în lu
mina faptelor și a rezultatelor muncii 
lor, această zicală înseamnă 
înseamnă pricepere și mai ales 
rență.

Anul acesta le-a adus un 
peste două milioane lei. Pentru anul ce 
vine ei și-au propus să obțină mult mai 
mult. Și cum venitul total al gospodă
riei este în ultimă instanță rezultatul 
unei adunări din toate sectoarele ei, co
lectiviștii de sub poalele Meseșului a- 
cordă o atenție deosebită agriculturii, 
pomiculturii, întinselor terenuri viticole 
și mai ales zootehniei, din care și-au 
făcut o specialitate.

— Anul viitor — ține să precizeze in
ginerul Bobeică Arcadie, președintele 
gospodăriei — vom avea cu peste 200 de 
bovine, 300 porcine și aproape 500 de oi 
mai multe ca în acest an.

La prima vedere cifrele de mai sus 
par modeste. Gospodăria însă e tînără. 
Abia a împlinit doi ani. Nu cifrele me
rită însă a fi remarcate aici, cît mai ales 
atenția cu care se fac pregătiri pentru 
ca aceste prevederi gospodărești să de
vină fapte.

Iată-i, de exemplu, pe brigadieri și pe 
cei din conducerea gospodăriei discu- 
tînd măsurile ce trebuie luate pentru 
dezvoltarea și bunul mers al sectorului 
zootehnic. Cineva a semnalat că la cele 
două grajduri aflate în construcție se 
lucrează încet. Și cum explicațiile nu 
lipsesc niciodată, s-a găsit repede argu
mentul lipsei brațelor de muncă.

— Să-i mobilizăm pe oameni la munca 
obștească — propune Caba Cornel, unul 
din cei mai destoinici brigadieri. — 
Bineînțeles că cei care vor trebui să 
răspundă primii la acest apel sînt cei 
de față. Șefii de echipe, brigadierii și 
membrii colectivului de conducere.

Cîteva zile mai tîrziu propunerea lui 
Caba devenise fapt și cele două graj
duri au avansat simțitor în construcție, 
unul din ele fiind aproape gata să fie 
dat în folosință.

— Să urgentăm și construirea saiva
nului pentru care avem toate materia
lele la îndemînă — a propus un alt co
lectivist. — Mai facem o mobilizare ca 
atunci la grajduri și scăpăm de grijă.

Rezultatul acestei măsuri aprobată în 
unanimitate a fost concretizat în mai 
puțin de două săptămîni și în loc de un 
saivan pentru o mie de capete s-au 
construit două saivane cu o capacitate 
totală de 1 500 capete.

După cum vorbesc articolele scrise 
recent la gazeta de perete de către in
ginera zootehnistă Gîrjoabă Maria și 
brigadierul Chiș Dănilă, colectiviștii din 

O parte a complexului de construcții zootehnice din comuna Hărman, regiunea Brașov.

Zalău n-au avut în vedere numai con
strucțiile. Ei s-au îngrijit și de asigu
rarea hranei pentru animale. Cunoscînd 
din experiență că fiecare zi de întîr- 
ziere la însilozare duce la micșorarea 
calității nutritive a furajelor băgate în 
gropi, au răspuns cu mic și mare la 
strîngerea și la tocarea nutrețului res
pectiv, compus din coceni, sfeclă fura
jeră, pălării de floarea-soarelui, gozuri, 
frunze de sfeclă etc.

— Bine, bine — a atras atenția unul 
din îngrijitorii de vite din satul Ortelec, 
unde gospodăria are două grajduri — 
pentru iarnă le asigurăm noi hrană, dar 
pentru la vară ce facem ? Ne ajung pă
șunile ?

Sesizarea a fost bine întemeiată. Do
vadă că, în una din consfătuirile lor, co
lectiviștii au judecat cu multă atenție 
problema pășunatului în condițiile unui 
număr sporit de animale și obținerii 
unor produse animaliere de calitate su
perioară (lactate, carne, lînă etc.). Ceva 
mai mult. Colectiviștii din Zalău aveau 
de apărat și titlul de gospodărie frun
tașă pe regiunea Cluj în producția me
die de lînă pe cap de oaie.

Președintele gospodăriei și inginera 
zootehnistă stabiliseră din vreme măsu
rile agrotehnice pentru îmbunătățirea 
pășunilor, (semănături cu ierburi, în- 
grășarea terenului cu uree etc.), dar 
suprafața pășunatului era insuficientă.

— Repartizăm din terenul arabil încă 
o bucată pentru pășune și gata ! — a 
venit o propunere.

— Așa numai un gospodar nechibzuit 
poate proceda — a intervenit brigadie
rul Terheș Teodor. — Cum adică, ne 
cîrpim într-un loc și ne rupem în altul? 
Dar coastele Meseșului ? Oare nu le-am 
putea noi folosi pentru pășune îngri- 
jindu-le și curățindu-le de pe acum ?

în prima duminică după această con
sfătuire sute și sute de tineri, de elevi, 
femei și bătrîni au defrișat porțiuni în
semnate din coasta muntelui, rămînînd 
ca și alte porțiuni să fie redate pășu
natului.

Adăugind la toate acestea conferin
țele ținute săptămînal de inginera 
Gîrjoabă în fața îngrijitorilor, adăugind 
broșurile de specialitate ale căror re
cenzii se transformă întotdeauna în a- 
devărate schimburi de experiență, pre
cum și demonstrațiile practice pe care 
îngrijitorii fruntași le fac cu 
tate în fața tovarășilor lor, 
bloul real al unei strădanii 
pentru dezvoltarea sectorului 
în gospodăria colectivă din Zalău.

regulari- 
avem ta- 
colective 

zootehnic

N. CREANGĂ
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Recoltarea dovlecilor furajeri din culturi intercalate, la 
gospodăria colectivă din Adunații Copăceni, regiunea 

București

Acțiuni culturale eficiente
Este o inițiativă. Modest, Valeriv 

Sănducu, directorul căminului cultu
ral din comuna Plosca, raionul Ale
xandria, o numește rubrică. Rubrica 
„In sprijinul dezvoltării zootehniei". 
O întîlnim în caietul activităților 
culturale săptămînale ale căminului. 
In dreptul ei, totuși, genuri diferite 
de manifestări culturale.

Conferințe, seri tematice, seri de 
întrebări și răspunsuri, activități cu 
cartea. Deosebite ca gen, manifestă
rile sînt unitare pe plan tematic.

Să răsfoim cîteva din filele caie
tului, oprindu-ne la rubrica sus- 
amintită.

11 ianuarie 1963. La căminul cul
tural, în fața unui numeros audito
riu, a avut loc conferința ținută de 
profesorul de agricultură Grigore 
Belu, intitulată „Asigurarea bazei 
furajere, factor important în crește
rea animalelor". Tema conferinței, 
interesantă pentru orice gospodărie 
colectivă, a fost recomandată și de 

situația concretă privind înzestrarea 
cu furaje, din cele două gospodării 
colective, din Plosca „Secera și cio
canul” și „6 Martie" în anul care a 
trecut.

Furajele asigurate în toamna anu
lui 1962 s-au dovedit insuficiente e- 
fectivului de animale al celor două 
gospodării, ele epuizîndu-se la înce
putul lunii martie.

Izvorîtă din interesul manifestat 
de colectiviștii ce lucrează în secto
rul zootehnic a fost și seara de în
trebări și răspunsuri „Cum putem 
spori numărul de păsări la 100 de 
hectare" ținută de inginera zooteh
nistă Maria Nicolescu.

Această acțiune a fost menită să 
contribuie la realizarea unui dezide
rat al colectiviștilor din Plosca : or
ganizarea unei puternice ramuri a- 
vicole.

Inginera Nicolescu a arătat prin
cipalii factori ce condiționează re
alizarea Iui : crearea unui lot-mateă 
de cîteva mii de păsări de rasă su
perioară, construirea puiernițelor 
necesare, organizarea unei bune sta
ții de incubație și creșterea număru
lui de cadre calificate în această spe
cialitate.

Iată două file de dată mai recentă. 
Ele consemnează ținerea a două seri 
tematice : „Despre îngrijirea rațio
nală a purceilor" și „Prevenirea îm
bolnăvirii tineretului bovin".

Cadrul lor de desfășurare n-a fost 
căminul cultural, ci chiar locul do 
muncă, sectorul zootehnic. S-a con
siderat că acolo, în mediul zilnic de 
lucru, eficiența expunerilor va fi 
sporită.

Și aceste două seri tematice au 
fost reclamate de necesități locale 
imediate. Tehnicianul veterinar 
Gheorghe Mardare, studiind cu aten
ție condițiile de existență ale purce
ilor și ale tineretului bovin, a stabi
lit că sînt necesare convorbiri cu în-

EXPERIENȚA
Pînă mai acum trei ani gospodăria agricolă colectivă 

din Boldu, Rm. Sărat, era o unitate cerealieră. Despre 
creșterea animalelor nu se prea vorbea la Boldu.

Cînd a fost ales președinte, tovarășul Lazăr Dumitru 
și-a dat seama de răspunderea pe care adunarea gene
rală i-o încredința. Prosperitatea gospodăriei depinde în 
primul rînd de modul cum gospodărești. Există condi
ții pentru înființarea și dezvoltarea sectorului zootehnic ? 
Există și încă foarte bune. Se cere doar să muncești ast
fel cu oamenii ca să înțeleagă toți, pînă la unul, avan
tajele ce Ie oferă creșterea animalelor. In anul 1960, s-au 
conturat la Boldu primele ferme de animale. Primind îm
prumuturi de la stat, colectiviștii și-au procurat o parte 
din vițele și juninci. Apoi au trecut să construiască din 
resurse proprii (chirpici, stufit, lemn de salcîm din de
frișări) grajduri și alte adăposturi pentru animale. în 
anul 1962, și-au procurat încă 250 de taurine punînd bază 
trainică unei ferme care să le asigure material de pră- 
silă. Așa se explică faptul că numai în acest an ei au 
obținut 152 de viței dintre care 88 de vițele numai de la 
animalele de producție proprii. Gospodăria are în prezent 
peste 700 capete taurine, 2 200 ovine, aproape 600 porci, 
3 000 de găini, 9 200 de pui și 65 stupi de albine.

Lărgirea sectorului zootehnic la G.A.C. Boldu, a în
ceput abia în anul trecut. în această perioadă, relativ 
scurtă, colectiviștii din Boldu, care nu au avut tradiție 
în creșterea animalelor, au făcut pași serioși înainte. Ei 
au asigurat pentru animalele lor necesarul de furaje, au 
trecut la aplicarea unor metode științifice de îngrijire a

PRIMULUI AN j 
vitelor și la înlocuirea însămînțărilor naturale a oilor și | 
vacilor prin însămînțări artificiale, care au avut drept | 
rezultat obținerea în acest an a unor loturi uniforme de 
viței și miei.

Este de remarcat și un alt fapt : o dată cu dezvol- I 
tarea fermelor de animale s-au format și cadre cu dra- _ 
goste față de animale și cu experiență în îngrijirea aces
tora. Mulți dintre mulgători și îngrijitori au devenit prie- S 
tenii bibliotecii comunale. împreună cu bibliotecara - 
Gheorghița Bujoreanu ei răsfoiesc săptămînal cataloa
gele de cărți, colecționează din reviste și ziare articole | 
cu privire la creșterea animalelor, le discută în colectiv, n 
la locul de muncă. în acest an, sub îndrumarea biblio- I 
tecarei, 12 îngrijitori s-au pregătit pentru concursul „Cine B 
știe, cîștigă" pe tema creșterii animalelor, organizat de a 
Consiliul agricol raional Rm. Sărat și biblioteca raională. I 
Spre marea satisfacție a colectiviștilor, din cei 12 parti- I 
cipanți ai colectivei din Boldu, trei au cîștigat locurile - 
I pe raion. Este vorba de mulgătorul Vasile Drăgan, g 
despre ciobanul Alexandru Sogiu și crescătoarea de pă- | 
sări Bița Taifas. Tustrei sînt fruntași în fermele unde _ 
lucrează.

Desigur că la Boldu creșterea animalelor după metode s 
științifice este abia la început. Există însă o vie preo- _ 
cupare din partea colectiviștilor, ca fermele de animale I 
să se dezvolte, iar producțiile, care acum sînt încă sub | 
posibilități, să fie și ele sporite. ■

PETRE ZBIRLEA I

grijitorii, cărora să le arate ce tre
buie făcut pentru prevenirea îmbol
năvirilor.

în prima convorbire s-a arătat că 
rația veche de mîncare, compusă din 
porumb, mazăre și ovăz este dăună
toare purceilor de 2—4 luni, mază
rea fiind pentru ei un toxic. S-au 
preconizat rații după recomandările 
științei. De asemenea, s-a arătat ne
cesitatea stabilirii unui nou program 
zilnic de îngrijire a purceilor.

Cealaltă seară tematică a stabilit 
proveniența cazurilor de gastroente- 
rită semnalate la tabăra de vară a 
tineretului bovin. Gastroenterita se 
ivise ca urmare a unui alăptat de
fectuos, efectuat la ore neregulate 
cu lapte rece.

Eficacitatea măsurilor luate a fost 
radicală, nemaiivindu-se cazuri de 
gastroenterita.

Ultima filă pe care v-o prezentăm 
este de fapt... un panou. Un panou 
permanent al căminului cultural, in
titulat „Nou in zootehnie", la care, 
periodic, sînt recomandate colecti
viștilor cele mai noi cărți si broșuri 
zootehnice.

M. POPESCU ,



ELENA AFLORI : Răsărită

Orice s-ar spune, toamna rămîne cîntăretul cel mai is
cusit și pictorul cel mai genial. Cine nu crede, facă drum 
la țară, poposească pe cîmpiile ce se țin de mină, astîm- 
pere-și setea cu mustul podgoriilor și asculte cîntecele de 
laudă ale toamnei.

Așa, flăcăi, așa tineri colectiviști. Ziceți-i înainte că vă 
ascultăm. Uite, parcă și Oltul și-a domolit nițel mersul 
să vă asculte.

„Știi, tu, mîndro, ce ți-am spus 
La cules de cucuruz
Unde-or fi oameni mai mulți 
La mine să nu te uiți.
Unde-or fi mai puțintei
Ochii tăi să fie-ai mei."

Acum, ce-i drept, ochii mîndrelor pot să fie ai voștri, 
flăcăilor, dar oamenii ce culeg porumbul, nu vă supărați, 
trebuie să fie cu sutele. Fiindcă „regele cîmpiei" — po
rumbul — se vrea în pătule în cel mai scurt timp. Nu 
știu ce părere are bunul dumneavoastră gospodar, tova
rășul Ion Mihalache, președintele colectivei din satul Ali- 
mănești.

<— Păi ce părere să am ? Părerea mea e pe cîmp.
— Poftim?
— N-am greșit: priviți! Trei sute de oameni culeg po

rumbul.

Mi-e cu neputință să-i 
lectiviști răspîndiți în păi 
pe cîmpia Boianului. Im; 
o privire din elicopter, 
porumbul e mare. Pentru 
la înălțimea lui de 2,50—: 
pot să facă cu ochiul fete' 
Nu-i vede nimeni. Adică 
creț și tace chitic.

li zic președintelui:
— Frumos s-a făcut flă<
— Păi e neam bun. E de
— Cum îi spune ?
— H. D. 203.
— L-ați verificat ?
— Păi altfel îl puneam ; 

pămîntul nostru.
— Ați încercat și alte so
— Multe. Cîțiva ani, la 

ca ăsta.
Stăm la taclale în aceas 

noi șiruri lungi de căruțe, 
porumb. Toate se vîrfuiesc 
porumbul.

Omul acesta cît muntel 
verii — Ion Mihalache — 
de nemulțumire :

— Păcaț că n-am avut
— Totuși porumbul e fn
— E bun. Dacă ploua er;
— Atunci pe seama cui 
— Pe seama oamenilor < 
Aflu că oamenii de la 

sute de mii de colectiviști 
învățămîntului agrozootel 
este soră bună cu știința s 
tura adîncă făcută toamna 
îngrășăminte, cele patru 
nuale și folosirea unui soi 
ficat în condițiile pedoclir 
au făcut ca toamna să fie

Un brigadier tînăr și su 
facă și el aprecieri:

— Știți că înainte era c
— Erau mai multe.

In păs
CU PROBLEMELE
GOSPODĂRIEI COLECTIVE

„Coboară iarăși toamna dinspre munți 
La fel ca-n „Rapsodii" de Topîrceanu 
Știuleții galbeni părăsit-au lanul 
Și-n sat răsună cîntece de nunți. 
Fac arături adinei, strunind volanul 
Flăcăi voinici cu șepcile pe frunți..."

Scorni-
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î urmare / Mai mult de 

fece.

cu

de

Aceste versuri cu care începe noul 
program al brigăzii artistice de agitație 
din Scorniceștii Slatinei sînt ca o carte 
de vizită care vine să-l recomande din
tru început ca fiind ancorat în cea mai 
strictă actualitate. Brigada din 
cești, distinsă cu premiul I pe regiune 
în prima etapă a-celui de-al VII-lea 
concurs artistic de amatori, își merită 
locul nu numai pentru 
pretării, ci și pent 
au căutat și au găsi 
inspirație acolo un 
starea, în secto 
gospodăriei colec

Programul b 
toamnei în gosp 
recoltatul poru 
hectare, arată c 
obținerea unor 
lăudat spiritul gi 
lui de conducer 
preocupat de 
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noi / Am 
agricultu 
500 heet 
viștii au 
viță nob

Nu es 
„La noi 
ieșit / D 
din Sco . ,
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temitatea pen 
folosință, iar 
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Datorită hă 
daria a ajuns 
de 6 milioan 
mite să cînte 
de pe luncă / E 
Anu-acesta vom primi / 30 de lei pe zi“.

Este foarte binevenit acest program 
care acum, la ..numărarea bobocilor", dă 

calitatea inter
ul că textierii 
gată sursă de 
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o imagine despre munca ce s-a desfă
șurat în gospodăria colectivă. Dar me
nirea brigăzii nu este numai de a sur
prinde și de a prezenta diferite aspecte, 
ci și să ia poziție critică față de anu
mite deficiențe, să intervină cu arma 
satirei pentru a contribui la lichidarea 
rămînerilor în urmă. Textul la care se 
lucrează acum, dedicat sectorului zoo
tehnic, va trebui să privească și din a- 
cest unghi munca îngrijitorilor de ani
male.

Găsirea subiectelor pentru brigadă nu 
este pentru textierii din Scornicești o 
greutate. Ei au permanent sprijinul pre
ședintelui gospodăriei colective, tova
rășul Vasile Bărbulescu, care vede în 
munca culturală o pîrghie importantă 
pentru rezolvarea sarcinilor economice. 
El a reușit să-i „molipsească" pe mulți 
de acest entuziasm pentru activitatea 
culturală. (De exemplu, inginerul agro
nom este membru al corului și al bri
găzii artistice de agitație, inginera zoo
tehnică a interpretat rolul Paraschivei 
din piesa „Zmeoaicele"). în afară de a- 
portul lor ca artiști amatori, cei doi in
gineri, soții Radu și Delia Vitan îl ajută 
îndeaproape pe Ilie Dragomir, directo
rul căminului cultural, să organizeze 
manifestări interesante, axate pe cele 
mai importante și actuale probleme 
care stau în fața colectiviștilor.

în cadrul unei seri de întrebări și răs
punsuri, organizată în perioada recol
tării porumbului, inginerul Radu Vitan 
a dat prețioase îndrumări privitoare la 
modul în care trebuie să se desfășoare 
campania pentru a nu se pierde nici un 
bob. Aceeași temă a fost susținută și 
printr-o seară de calcul, de către pro
fesorul de matematică Petre Zaharia.

La căminul cultural din Scornicești 
s-a încetățenit bunul obicei de a se or
ganiza seri de calcul legate de fiecare 
sector de producție în parte. Astfel, 
s-au mai organizat asemenea seri în le
gătură cu venitul pe care îl aduc via 
și livada și cu mărirea producției de 
lapte.

După cum se vede, căminul cultural 
a cuprins în sfera activității sale multe 

din preocupările colectiviștilor. Acestea 
n-au fost tratate de mîntuială, ci s-a 
căutat ca o anumită problemă să fie 
susținută printr-un șir de manifestări. 
De pildă, sporirea producției în sectorul 
zootehnic a constituit tematica unei 
seri de calcul și a piesei de teatru a- 
mintite, dar a fost și obiectivul princi
pal al concursului „Cine știe, cîștigă" la 
care au participat crescătorii de ani
male. Inginera zootehnică Delia Vitan 
împreună cu bibliotecara Elena Bărbu
lescu s-au ocupat îndeaproape de pre
gătirea concurenților care au găsit la 
„Colțul colectivistului", amenajat în ca
drul bibliotecii, broșurile indicate în bi
bliografie.

în ultima vreme căminul cultural a- 
cordă o atenție specială campaniei agri
cole de toamnă. S-au folosit cele mai 
eficace forme ale muncii cultural-edu
cative de masă. în afară de brigada ar
tistică, de serile de întrebări și răspun
suri și serile de calcul, un însemnat a- 
port la grăbirea ritmului de recoltare a 
porumbului l-au adus foaia volantă și 
stația de radioficare. Săptămînala apa
riție a foii volante, citirea ei regulată 
în fiecare brigadă au dat avînt între
cerii. Prin foaia volantă ca și prin sta
ția de radioficare au fost popularizate 
permanent metodele de muncă ale echi
pelor fruntașe. Atunci cînd la brigada 
a IV-a s-au semnalat anumite deficien
țe în muncă, a apărut o ediție specială 
destinată în exclusivitate acestei pro
bleme, iar la stație a vorbit președintele 
gospodăriei despre grija față de avutul 
obștesc.

Acum, la ordinea zilei este însămîn- 
țatul griului. între altele, la stația de 
radioficare s-a transmis un interviu cu 
inginerul agronom privitor la pregă
tirea terenului pentru însămînțări.

Orientarea bună a activității culturale 
ce se desfășoară în comuna Scornicești, 
se datorește în primul rînd legăturii 
permanente care există între activiștii 
culturali și consiliul de conducere al 
gospodăriei colective. Acest fapt contri
buie ca manifestările culturale să nu 
rămînă în urma timpului, ci să fie me
reu în actualitate, să meargă în pas 
cu problemele gospodăriei colective.

A. CRO1TORU

ÎNTO
de DRA

în dimineața asta, peste-ntinsuri 
de miriști și podgorii parcă-aud 
cum trece-un vînt tomnatec și foșnei 
larg fîlfîit de aripi înspre sud.

în soare prind să joace funigeii, 
copacii-și număr galbenii furiș, 
fîntîni cu cumpeni săgetează cerul 
tăiat de migratoare-n curmeziș...

Al toamnei trup, în pîtg, se dăruieșt 
Iar strugurii prea copți în lin adasl 

KM curgă vinul roșu în ulcele 
t și să poftiți apoi la masa noastră.

Și-am închinai 
si-n cinstea to



•' trei sute de co- 
mb ce se întinde 
•ar oferi-o numai 
posibil. Pentru că 
ectivist nu ajunge 
>entru care băieții 
t culegători multi, 
ibul, dar el e dis-

1, adică porumbul.

ire ? Ii place mult

206 e bun, dar nu 

șeană și vin către 
ne. Toate încarcă 
b aurul toamnei:

ronzat de arșițele 
:ște un sentiment

a...

î asta bună ? 
arlale.

asemeni multor 
ivi sîrguincioși ai 
Că hărnicia lor 

relatează că ară- 
-*ea pămîntului cu 
ice și patru ma- 
ductivitate (veri- 
lui) toate acestea 
leșul porumbului. 
Zorlescu, tine să 

erie de porumb ?

— Se poate. Dar era o zicală care ne fura din pătule: 
rarul umple carul. Eram certați cu densitatea.

— Vă faceți autocritica.
— Ne-am făcut-o prin muncă. N-am mai pus la hec

tar 25 000 de plante, ci 32 000—34 000.
Mergem pe tarlale. Tabloul panoramic al toamnei își 

desfășoară frumusețile. Cine a spus că toamna e tristă, 
a spus un mare neadevăr. Priviți-o cum rîde în grămezile 
de porumb, în căruțele și camioanele vîrfuite cu varză 
și cartofi, în obrajii flăcăilor mai mari peste facerea vi
nului, în ochii fetelor nedezlipiți de voinicii ce mînă trac
toarele pentru semănatul griului.

Mă apropii și mai mult de Olt, și fac popas la o colec
tivă mare, (peste 3 500 hectare) cea din comuna Coteana. 
Elegante camioane și nenumărate căruțe zoresc la căratul 
porumbului. Mi se spune că pe malul Oltului porumbul 
s-a făcut cîtă frunză și-iarbă. Nici pe aici ploile n-au fost 
darnice. H. D. 206, 311 și 203 se pare însă că și-au mutat 
aici domiciliul permanent. Oamenii i-au crescut cu grijă 
și pricepere pe acești flăcăi blonzi și iată-i acum voinici 
și mîndri ca niște păuni, așteptînd camioanele și căruțele 
să-i ducă în pătule.
Și iată,_ mai departe, cîmpiile colectivelor din Radomi- 

rești Vîlcele, Isvoare. Pretutindeni, toamna își arată 
frumusețile și bogățiile. Ea, personificată într-un mare și 
neîntrecut pictor, pune policromia peste roade : galbenul 
aprins, roșul închis, verdele nuanțat. în ogrăzile gospo
dăriilor colective, lîngă marile pătule de porumb, curge 
mustul de culoare rubinie. Și după el, cîntecul:

„Bun e vinul ghiurghiuliu
Cînd îl beau cu cine știu."

Dar toamna-și modifică în aceste zile, în proporții de 
masă, splendidele ei tablouri. în aceste zile și în aceste 
nopți ogoarele, sînt răsturnate de tractoare. Se muncește 
pe-ntrecere. Zilele sînt fără nopți. Munca nu cunoaște 
încetineală. Se seamănă griul. Numai pe ales se sea
mănă. Ca să fie spicul mare și pîinea cît roata carului. 
Liniștea nopților e spartă de bidivii de oțel și de cînte- 
cele tractoriștilor.

Cîntați flăcăi să răsune toamna ! Puneți griul numai pe 
ales. O să vină și ceasuri de răgaz. Curînd vă veți reîn
toarce în sat. Atunci mustul va fi transformat în tulburel 
și pastrama va sfîrîi pe grătar. Și nunțile se vor ține lanț.

Să fiți sănătoși! Spor la muncă !

GEORGE CIUDAN ]

NOAGA : La arat. (Din ciclul „Imagini dobrogene" de la Expoziția tineretului).

?LRE PASTEL
de ION CRINGULEANU

ind mere roșcovane 
r obraze brumării 
cu pădurea-i de porumburi 
cuma inimă, să vii.

m se aștern, înmirezmate, 
cum nu s-au mai văzut !

i un cîntec nalt, de slavă, 
să cînt am început.

eșit în drum culegătorii, 
cu vin ne-am omenit.

I de slavă-a prins a crește 
multe, nalt și măiestrit !

plină 
ă vină.

Prin ramuri toamna își strecoară 
Tăceri de aur. cu tăiș de brumă. 
Spre iarnă, codrii mi-i îndrumă 
Cu fiecare ploaie cînd coboară.

Mă joc prin frunze ca să fiu copil, 
Cu alți copii, nostalgic în hîrjoană ;
Și mă trezesc așa, cuprins de.o toană 
Să fac în jurul nostru mult april.

Aduc hîrtii și desenez pe ele 
Poieni și arbori șl albine
Și fac atîta primăvară-n mine

Tot ce înseamnă braț de muncă în 
satele raionului Fetești, participă în a- 
ceste zile la culesul porumbului. Dar 
asta nu este singura treabă acum. Mai 
socotiți transportul știuleților la maga
zii și la bazele de recepție, apoi însă- 
mînțatul griului și alte treburi mai mă
runte pe care nu le mai pomenim aici.

Tovarășul Ion Răduță, secretar al co
mitetului raional pentru cultură și artă, 
ne-a vorbit de toate acestea, dovedin- 
du-se, așa cum ne și așteptam, bine in
format. In interviul de față redăm însă 
cu precădere explicațiile sale în legătu
ră cu felul cum sprijină comitetul acti
vitatea culturală, realizarea obiectivelor 
acestei campanii.

întrebare : Gospodăriile agricole co
lective din raionul dv. anunjă o bună 
recoltă de porumb. Căror iactori i se da- 
torește aceasta ?

Răspuns : Aici, la noi, porumbul e o 
plantă cu vechime, dar niciodată oame
nii nu s-au dovedit mai buni cultivatori 
ca acum. Producțiile sînt bune cu toate 
că n-a plouat aproape trei luni, în plin 
proces de vegetație. învățămîntul agro
zootehnic de astă-iarnă și din anii prece- 
denți și-a arătat efectele. L-au urmat în 
total 11 000 de colectiviști. Alți 60 000, 
necuprinși în Invățămînt, au asistat la 
ciclurile de conferințe. Aceasta a însem
nat, tradus în cîmp, o pregătire cores
punzătoare a terenului, îngrășarea lui, 
sămînță de soi și altele.

întrebare: Există acum Ia cîmp o 
mare concentrare de forțe. Gate sini in 
acest moment formele cele mai eficace și 
mai apreciate ca atare ale activității cul
turale ?

Răspuns : A fost și rămîne brigada ar
tistică de agitație. Sînt 39 de brigăzi în 
Întreg raionul. Cea mai bună pe raion, 
cea de la Gîldău, și-a clădit faima pe 
faptul că-i totdeauna la curent cu ceea 
ce se petrece. Textierii ei străbat satul 
și ogoarele gospodăriei, fac investigații 
și introduc în program noi cuplete, sce
nete, dialoguri. Un episod edificator: 
brigada trebuia să dea un spectacol la 
Săveni, dar a întîrziat trei ore din cau
za unei defecțiuni a mașinii. La sosire 
au descoperit, uimiți, că-i aștepta o sală 
plină. Programul, aplaudat și bisat, a 
ținut pînă spre miezul nopții. Brigada 
artistică din Făcăieni a surprins la timp 
și a prezentat pe scenă următoarea si
tuație : în comună sînt două gospodării 
colective, G.A.C. Făcăieni și G.A.C. Pro
gresul. Dar în timp ce una e fruntașă 
la recoltatul porumbului, la însămînța- 
tul griului ca și la predarea cantităților 
contractate cu statul, cealaltă bate, în 
campanie, pasul pe loc. E suficient să 
asistați la programul de brigadă ca să 
înțelegeți. La prima gospodărie, pre
ședintele Toma Dimache, discută seară 
de seară cu brigadierii situația cîmpu- 
lui, întocmește evidența lucrărilor, re
partizează brațe de muncă acolo unde 
se semnalează rămîneri în urmă. La a 
doua gospodărie președintele Ion Bratu 
nu face acest lucru. După spectacolul 
brigăzii consiliul de conducere al G.A.C. 
Progresul a început să-și revizuiască sis
temul de lucru.

întrebare: Toate brigăzile dumnea
voastră se află la un asemenea nivel 
calitativ ?

Răspuns : N-aș putea spune asta, dar 
tindem spre așa ceva. Acesta este de 
fapt rostul întîlnirilor periodice de lu
cru cu directorii de cămine și instruc

torii artistici. Duminica trecută brigada 
din Gîldău și echipa de dansuri din 
Luciu s-au produs în fața asistenței. 
(Sînt doar printre cele mai bune și am 
avut ce învăța). La sfîrșit s-au făcut a- 
precieri asupra programului, repertoriu
lui și orientării acestuia, ca și recoman
dări pentru continua îmbunătățire a ca
lității spectacolului. E un sistem verifi
cat în generalizarea metodelor bune.

întrebare : A[i amintit mai înainte de 
ciclurile de conferințe. Un mare număr 
de colectiviști le audiază în fiecare an. 
Întrebarea este : ce afi Întreprins pentru 
ca aceste conferințe să fie din ce în ce 
mai bogate în conținut și mai atractive?

Răspuns : Am recomandat colective
lor sătești de conferențiari să expună 
conferințele liber. Adică fără să citeas
că de la cap la cap. Aceasta obligă însă 
pe conferențiar să cunoască bine su
biectul, să-i fie familiar. De unde 
decurge necesitatea ca toți conferenția
rii să fie recrutați numai dintre specia
liști sau dintre cei cu o mare experien
ță ca președinți de gospodărie și briga
dieri. Există la centrul de raion un co
lectiv de conferențiari care țin trimes
trial aproximativ 300 de conferințe. Cum 
procedează ei ? Fiecare conferință este 
ilustrată cu exemple din cele mai bune 
gospodării colective din raion. Ajuns 
cu cîteva ceasuri mai devreme în comu
na stabilită, conferențiarul se informea
ză asupra realității locale. Conferința se 
transformă într-un mijloc de generali
zare a celei mai valoroase experiențe.

întrebare: Am înțeles că prevederile 
de mai sus sînt cu deosebire utile pen
tru lunile care vor urma. Am dori însă 
să ne vorbi/i ceva despre condițiile ma
teriale ale desfășurării activității cul
turale.

Răspuns: Acolo unde era cazul s-au 
grăbit lucrările de finisare ale unor că
mine construite de curînd. Dar la Giur- 
geni e a doua iarnă cînd căminul se gă
sește tot „la roșu". Colectiviștii din co
mună s-au oferit să presteze 800 de zile 
de muncă pentru terminarea căminului. 
Mai rămîne ca sfatul popular comunal 
să vină în întîmpinarea acestei inițiative 

, luînd cît mai grabnic măsuri practice. La 
Perișoru există toate materialele de con
strucție (ba cimentul „rapid" a și în
ceput să se altereze de atîta așteptare). 
Singurii care întîrzie aici sînt specialiștii 
de la I.R.P.C.B. (întreprinderea regională 
de prestații și construcții București — 
secția Fetești) care de multe luni promit 
că vor veni să se apuce de lucru, dar 
n-au trecut pînă acum la fapte.

Aș vrea să subliniez ca pe ceva deo
sebit de meritoriu grija unor președinți 
de sfaturi populare ca Ianole Tudora- 
che de la Cocargeaua și Nicolue Nico- 
lae de la Făcăieni care se îngrijesc per
sonal de buna funcționare a căminului 
cultural, ca șl de mobilizarea colecti
viștilor la repetiții și alte manifestări. 
Președinți de gospodărie colectivă ca 
Ilie Crăciun din Săveni, Ion Tudor din 
Jegălia, Toma Dimache din Făcăieni, 
sînt cunoscuți ca buni conferențiari.

Mi se pare că e o strînsă legătură In
tre cele amintite mai sus și faptul că în 
aceste comune activitatea culturală își 
realizează cu bine scopul său educativ, 
contribuind din plin la Întărirea gospo
dăriilor colective.

V. TOSO



DESPRE PLANETA VENUS
LuceafărulCunoaștem cu toții 

și mulți știm că el se poate vedea 
în unele epoci ale anului seara, 
iar în alte epoci — dimineața. De
mult se credea chiar că există doi 
aștri : Luceafărul de seară și Lu
ceafărul de dimineață. Mai tîrziu 
s-a constatat însă că de fapt cei 
doi luceferi

Venus se 
cu Pămîntul în privința mărimii, 
de aceea se ’ ' ----- -«
se spună

erau planeta Venus, 
aseamănă foarte mult

obișnuiește chiar să 
că Venus și Pămîntul 

sînt frați gemeni. De exemplu, 
diametrul lui Venus este de 12 600 
km, pe cînd al Pămîntului este 
12 756 km. Volumul total al plane
tei Venus 
volumul

Venus este mai aproape de Soa
re decît Pămîntul, distanța medie 
dintre această planetă și Soare fiind 
de 108 milioane km. în timp ce Pă
mîntul se află la o distanță de 150 
milioane km. Ca și celelalte plane
te, Venus se rotește în jurul Soa
relui. făcînd un ocol complet în 
225 zile. Așadar, un an pe Venus 
este mai scurt decît un an pe Pă
mînt. Venus nu are lumină proprie, 
ci primește lumina și căldura de la 
Soare.

Venus nu este numai planeta 
cea mai asemănătoare cu Pămîn
tul, ci și planeta care trece din 
cînd în cînd la cea mai mică dis
tanță de Pămînt : la 41 milioane 
km. Distanța între aceste două 
planete nu este mereu aceeași. Ea 
se modifică, deoarece fiecare din 
ele are o orbită proprie și o anu
mită viteză pe orbită.

Dacă
proape 
magina 
foarte 
nici un 
pe ea. Realitatea este însă

în primul
cînd trece prin punctul cel mai 
apropiat, partea lui Venus care 
este întoarsă spre Pămînt este ne
luminată de Soare și deci nu se 
poate vedea sau se vede numai 
ca o mică seceră foarte îngustă. 
Apoi pe măsură ce se depărtează 
de Pămînt, Soarele luminează o 
regiune din ce în ce mai mare din 
partea ce o vedem noi, iar cînd 
este la cea mai mare depărtare, 
putem vedea întreaga suprafață 
luminată. Dar în aceste momente 
Venus apare mult mai mică.

în al doilea rînd, nu se știe ni-

reprezintă 9/10 din 
Pămîntului.

Venus trece așa 
de Pămînt, ne-am 

că se poate 
bine și că nu mai există 
fel de lucruri necunoscute 

alta.
rînd, în momentul

de a- 
putea i- 
observa

mic despre aspectul lui Venus și 
despre condițiile de pe ea deoa
rece este înconjurată de un strat 
gros de nori. Nici un fel de apa
rate nu au putut străbate prin a- 
cești nori. De aceea noi nu știm 
azi cum se prezintă suprafața lui 
Venus ; există munți, cîmpii, ape? 
De asemenea, nu s-a putut afla cit 
de lungă este o zi pe Venus ; se 
pare însă că zilele și nopțile sînt 
acolo de cîteva 
zeci de ori mai 
mint

Venus are o
din diferite gaze ca bioxidul 
carbon, azotul. Nu s-a descoperit 
însă oxigen, gaz fără de care nu 
poate exista viața. De asemenea, 
nu se știe încă dacă există sau nu 
apă.

Temperatura la suprafața nori
lor ce înconjoară planeta Venus 
este de minus 40 grade. Sub stra
tul de nori temperatura urcă însă 
la peste plus 150 grade.

Prin urmare, condițiile existente 
pe Venus și anume lipsa oxigenu
lui și a apei, temperatura foarte 
ridicată, ne fac să credem că în 
momentul de față nu poate exista 
viață acolo. Dar în trecutul înde
părtat și Pămîntul nostru a trecut 
prin condiții asemănătoare înainte 
de-a apărea viața pe el. De aceea, 
se poate ca și pe Venus, treptat, 
să se modifice condițiile, devenind 
favorabile apariției vieții.

Nu va trece mult și o parte din 
aceste întrebări cu privire la Ve
nus își vor primi un răspuns si
gur, obținut cu ajutorul rachete
lor cosmice care se vor îndrepta 
și spre această planetă.

ori sau de cîteva 
lungi decît pe Pă-

atmosferă formată 
de

CORNELIA CRISTESCU 
fizico-matematice 
candidat în științe

Aspect din Institutul de 
inframicrobiologie al A- 
cademiei R.P.R. — labo
ratorul de microscopie

Una din instalațiile Combinatului de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice — Onești

Sfatul medicului

Prin valoarea lor nutritivă mare, dul
ciurile sînt considerate, pe bună dreptate, 
cel mai bun și mai economic „combusti
bil" necesar activității organismului. Ele 
„ard" repede și pun foarte ușor în liberta
te o mare cantitate de energie. Din acest 
motiv, în cazul unui efort muscular sau 
intelectual intens este foarte utilă consu
marea dulciurilor (zahăr, bomboane, cio
colată). Sportivii știu bine acest lucru, iar 
turiștii versați îl practică de mult.

Digestia dulciurilor se face foarte ușor 
în organism, ele intrînd în sînge sub for
mă de glucoză. Această substanță se trans
formă ușor în putere. Ea se adună mai

PE TEME JURIDICE uuuiJLsuijuLflJUL^^

Comisiile de împăciuire
con-în perioada desăvîrșirii 

strucției socialismului, procesul 
de dezvoltare a democrației se 
accentuează tot mai mult. Unul 
din aspectele acestei dezvoltări îl 
constituie participarea tot mai 
largă a oamenilor muncii la apli
carea și respectarea regulilor de 
conviețuire și a legalității so
cialiste. In această privință, un 
rol de seamă îl au comisiile de 
împăciuire de pe lîngă sfaturile 
populare.

Aceste comisii sînt organe ob
ștești cu atribuțiuni juridice, în a 
căror competență intră soluționa
rea unor fapte penale ce prezintă 
un pericol social mai redus ca : 
lovirile simple, calomnia, inju
riile, abuzul de încredere, degra
darea bunurilor altuia, infrac
țiunile locative etc.

Legea prevede că pentru ase
menea cazuri, reclamațiile nu se 
primesc și nici nu se soluționează 
decît de comisiile de împăciuire. 
Numai cînd acestea nu reușesc să 
împace părțile, se poate face ac
țiune la organele de miliție,, 
procuratură sau tribunalul popu
lar. Comisiile de împăciuire ju
decă cererile adresate lor în scris 
sau verbal în cel mult 30 de zile 
de la data cînd partea vătămată 
s-a adresat lor.

Prin activitatea comisiilor de 
împăciuire s-a reușit ca o mare 
parte din neînțelegerile ivite în
tre cetățeni, pentru problemele 
arătate mai sus, să fie rezolvate 
prin împăcarea părților. Rezultate 
bune au obținut în această direc
ție comisiile de împăciuire de pe 
lîngă sfatprile populare comunale 
din Vînători, Mera (regiunea

(regiunea 
(regiunea

local o se- 
comisiile de
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ales în acele părți ale corpului care în
deplinesc o muncă : în mușchii noștri, care 
fac munca fizică, în creier, care face mun
ca gîndirii, în ficat, organ care, ca un ade
vărat „laborator", contribuie la transfor
marea alimentelor din organism, formînd 
fierea și alte produse necesare corpului 
nostru.

Fiind produse rafinate, dulciurile tre
buie consumate însă numai într-o pro
porție care nu expune la dezechilibrarea 
regimului alimentar. Astfel, consumul zil
nic de dulciuri (exprimate sub formă de 
zahăr) trebuie să nu depășească 25-35 gr. 
(circa 5-7 bucăți de zahăr) pentru copiii 
preșcolari, 40-60 gr. (8-10 bucăți) pentru 
școlari și femei în perioada maternității 
și cel mult 60-100 gr. (adică maximum 20 
bucăți) pentru celelalte categorii de con
sumatori.

Excesul de dulciuri, ca orice exces ali
mentar, este dăunător. Abuzul de produse 
zaharoase, peste limitele arătate, predis
pune la diabet și alte tulburări organice 
(digestive) cardiovasculare și chiar psihice 
și neurologice. S-a constatat de asemejiea 
că abuzul de dulciuri mărește îmbolnăvi
rile dinților (carii dentare) mai ales dacă 
se consumă intre mese.

Galați), Drăgușeni 
Suceava), Butnărești 
Bacău) și altele.

Soluționînd pe plan 
rie de neînțelegeri,
împăciuire au contribuit și con
tribuie la descongestionarea tri
bunalelor de multe procese inu
tile. Prin aceasta cetățenii au eco
nomisit multe ore de producție și 
cheltuieli de deplasare, mai ales 
acolo unde tribunalele se află la 
o depărtare mai mare de comu
nele respective.

Pentru a obține rezultate cît 
mai bune de împăcare, este ne
cesar ca membrii comisiilor de 
împăciuire să depună toate efor
turile pentru împăcarea părților. 
Ei au datoria să asculte cu răb
dare pe cetățeni, să le explice de 
ce este mai bine să se împace și 
să nu-și piardă timpul prin jude
căți, de ce trebuie să se respecte 
unul pe altul. De aceea este reco
mandabil ca ședințele comisiilor 
de împăciuire să fie ținute în 
prezența a cît mai mulți cetățeni 
din ’ comuna respectivă. Ele să 
aibă un caracter educativ, să fie 
adevărate lecții de educație cetă
țenească.

Munca formală depusă de unele 
comisii, lipsa de înțelegere față 
de anumite situații dau naștere 
nu numai la continuarea certuri
lor și neînțelegerilor, și deci la 
aglomerarea tribunalelor populare 
cu o serie de procese, ci și la o 
știrbire a autorității deputaților 
respectivi care fac parte din co
misie și a însăși acestei impor
tante instituții obștești.

VASILE BRĂILOIU
jurist

Dr. E. ROMAN
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...în decursul veacurilor au fost tipărite 
peste 12 milioane titluri de cărți ?

...astăzi se vorbesc pe întregul glob pă- 
mîntesc aproximativ 6 000 de limbi ?

...există pești care respiră timp de 4 ani 
fără a avea nevoie de apă ?

...după datele recente, în lumea întreagă 
trăiesc astăzi doar 300 de elefanți albi, deși 
înainte vreme numărul acestor animale (azi 
pe cale de dispariție) era mult mai mare ?

...cel mai niare rol în scurtarea vieții îl 
au: abuzul de mîncare și băuturi, aerul 
îmbîcsit cu praf și alte corpuri străine, 
plictiseala, enervarea, tratarea cu întâr
ziere a bolilor ?

...un fir din buruiana coada șoricelului 
produce 25 009 de semințe, unul de mac 
sălbatic — 50 000, iar un fir de 
duce peste 500 000 de semințe ?

...ceapa și ridichea cultivate 
măresc recolta de ridichi cu 20 la 
varza și tomatele se simt foarte

știr pro-

împreună 
sută și că 

____ ___________  __ _ bine îm
preună. dînd recolte mai mari (cu 25 la sută) 
decît atunci cînd sînt cultivate fiecare 
separat ?

...laptele cucului sau aliorul este un mare 
dușman al plantelor cultivate ? Acolo unde 
crește aliorul, vița de vie nu rodește, po
rumbul nu leagă știuleți, cartoful, grîul și
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SĂPTĂMÎNA LA 0. N. U.
Discuțiile de politică generală, care vor 

continua pînă spre mijlocul acestei luni, 
au adus noi confirmări ale interesului față 
de ideea înțelegerilor regionale. După în
scrierea pe ordinea de zi a Comitetului 
politic a importantei probleme privind în
țelegerile regionale în Europa — punct 
propus de delegația R. P. Romînă — mi
niștrii de externe ai Suediei și Finlan
dei s-au pronunțat pentru negocieri între 
țările din nordul Europei în vederea 
creării unei zone denuclearizate în această 
regiune. Păreri similare a exprimat și mi
nistrul de externe al Marocului, referin- 
du-se atît la faptul că Africa a fost de
clarată zonă denuclearizată, cît și la pro
punerile privind crearea unei asemenea 
zone în America Latină.

în timp ce discuțiile de politică generală 
sînt în plină desfășurare, au început dez
baterile și în cadrul celor 7 comitete ale 
adunării generale în Comitetul Politic 
Special, reprezentantul țării noastre. Mi
hail Hașeganu care a fost ales președinte 
al comitetului, a arătat că auspiciile favo
rabile sub care au început lucrările ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U constituie o premiză pentru exami
narea constructivă și soluționarea cores
punzătoare a problemelor înscrise pe or
dinea de zi a Comitetului, care au o im
portanță deosebită pentru menținerea pă
cii și securități; internaționale

Comitetul nr. 2 a intrat în miezul dez
baterilor cu privire la principalele aspecte 
ale economiei mondiale Reprezentantul 
tării noastre, expunînd poziția R. P. Ro- 
mîne față de problemele îmbunătățirii re
lațiilor economice internaționale, subli
niind că prin promovarea ideii de colabo
rare economică între state se pot găsi so
luții constructive în vederea realizării nă
zuinței tuturor popoarelor — progresul e- 
conomic și social — a relevat totodată ne
cesitatea elaborării de măsuri concrete în 
acest domeniu El a reamintit propunerile 
țării noastre prezentate secretariatului ge
neral al O.N.U și care se referă la elabo
rarea principiilor fundamentale ale acor
durilor economice și comerciale. Acum cînd 
se pregătește Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, (convocată pentru pri
măvara anului 1964), existența unor ase- 
menea principii fundamentale ar înlesni 
colaborarea economică între state.

Rechizitorii aspre au fost rostite la a-

dresa colonialismului atît în discuțiile ge
nerale cît și în cadrul a diferite comitete. 
Reprezentanții țării noastre și-au spus 
părerea răspicat și în această problemă, 
condamnînd rușinosul sistem colonial. în 
cadrul Comitetului de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neautonome (Comi
tetul nr. 4) delegatul țării noastre, refe- 
rindu-se la problema Rhodesiei de sud 
aflată în discuție, a subliniat sentimentele 
de solidaritate ale poporului romîn cu 
lupta popoarelor coloniale, a arătat că de
legația romînă „se pronunță ferm pentru 
aplicarea imediată în Rhodesia de sud a 
Declarației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor coloniale 
și pentru constituirea acestui teritoriu în- 
tr-un stat suveran african"

Pe lîngă activitatea propriu-zisă a se
siunii Adunării Generale, a O.N.U., cei 
prezenți aici acordă o mare importanță 
întîlnirilor prilejuite de prezența la New 
York a miniștrilor afacerilor externe în 
fruntea delegațiilor multor state. întîl- 
nirile dintre miniștrii de externe ai 
U.R.S.S.. S.U.A. și Angliei au contribuit la 
efectuarea unui larg schimb de păreri în 
problemele măsurilor posibile în vederea 
destinderii internaționale. S-a ajuns la o 
înțelegere în principiu asupra interzicerii 
plasării pe orbită a unor corpuri cosmice 
avînd la bord arma nucleară în cadrul 
întîlnirilor desfășurate paralel cu activi
tatea O.N.U. se înscrie și întîlnirea care a 
avut loc la 4 octombrie între Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne și Dean Rusk, secretar al De
partamentului de stat al S.U.A. într-o 
scurtă declarație făcută corespondenților 
speciali ai Agerpres și Radiodifuziunii ro
mîne la O.N.U., Dean Rusk a spus : „înain
te de a pleca de la O.N.U. am avut o în
trevedere cu dl. Mănescu. Consider că 
perspectivele relațiilor dintre Statele Unite 
și Romînîa sînt încurajatoare".

Totalizînd rezultatele dezbaterilor și ale 
întîlnirilor la O.N.U. în săptămînile care 
s-au scurs, observatorii arată că în multe 
iProbleme aflate pe ordinea de zi au în
ceput să se deslușească anumite posibili
tăți de examinare a lor în spirit cons
tructiv. Opinia publică mondială apreciază 
efortul continuu, perseverent al delega
țiilor țărilor socialiste între care și a țării 
noastre pentru adoptarea unor măsuri con
crete, eficiente, menite să ducă la destin
derea încordării.

zinul mării Caraibilor, au avut ioc lovituri de stat militare. 
Evenimentele care s-au petrecut înainte și după aceste lo
vituri arată limpede că ele au fost puse la cale de către 
trustul nord-american „United Fruit Company*, supranu
mit și „monstrul verde", care deține vaste terenuri în a- 
ceste țări. Astfel, cu 24 oie înainte de respectivele lovituri 
de stat presa nord americană a „prezis" că ele vor avea 
loc. Potrivit celor relatate de ziarul „Washington Post", 
complotiștii au oferit companiei „United Fruit" noi con
cesiuni de terenuri, solicitînd în schimb sprijin în înfăp
tuirea loviturii.

în Republica Dominicană și în Honduras — țări din ba-

— Sper că semințele astea or să-mi aducă roade jru- 
moașe ! !...

Desen de NIC. NICOLAESCU IM

Prezidiul Consiliului Mondial al Păcii a dat publicității 
documentele adoptate Ia ședințele sale, care au avut loc la 
Viena între 27-29 septembrie a.c. Se hotărăște convocarea 
unei sesiuni ordinare a Consiliului Mondial al Păcii, la 
Varșovia între 28 noiembrie și 2 decembrie 1963. Aici se vor 
discuta probleme importante ale situației internaționale, 
cum sînt: trecerea de la interzicerea parțială Ia interzicerea 
totală a experiențelor cu arma nucleară, măsuri menite să 
preîntîmpine declanșarea unei agresiuni sau război ca 
urmare a unei întîmplări sau a unui atac prin surprindere, 
primii pași în domeniul dezarmării controlate, inclusiv în 
domeniul creării zonelor denuclearizate, recunoașterea inde
pendenței și necesitatea lichidării tuturor formelor de colo
nialism. căutarea de căi în vederea dezvoltării internațio
nale în domeniul economic, social și cultural.

Au fost adoptate rezoluții de solidaritate cu popoarele 
luptătoare din Vietnamul de sud și Africa de sud precum 
rezoluția în apărarea securității Cubei eroice.

In Vietnamul de sud se semnalează un nou val 
ale maselor populare împotriva terorii clicii lui 
Diem. Partizanii sud-vietnamezi, în cursul ultimelor săptă- 
mîni, au repurtat succese însemnate asupra trupelor diemis- 
te. Au lost uciși, răniți sau captura/i peste 1 200 soldați 
diemiști, a fost capturat un mare număr de arme moderne 
de fabricație americană.

de acțiuni 
Ngo Dinh

Numeroase demonstrații organizate de studenji, de bu- 
diști, de elevi, au avut loc, de asemenea, In ultima vreme. 
Demonstrațiile au fost reprimate cu brutalitate de către 
polifia diemistă.
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Fermierii vest- germani sînt furioși

Maria Benser din Berghoîen și fiica ei, 
cu toate că muncesc din zori și pînă 
noaptea tîrziu, nu reușesc să scoată din 
peticul de pămint secătuit atît cît să aco
pere nevoile familiei. Soful este nevoit să 
lucreze la moșieri.

Afirmația cuprinsă în titlul acestui material nu este 
originală. Ea a mai fost făcută, înaintea noastră, de 
cȘhe ziarul englez „Times". Cauzele nemulțumirii ță
rănimii din Germania occidentală sînt de două catego
rii : interne și externe. Pe de o parte este vorba despre 
nemulțumirea provocată de politica dusă față de mi
cii agricultori de către cercurile conducătoare. Cu pri
lejul recentului congres al agricultorilor vestgermani, 
președintele Federației agricultorilor din R. F, Germană, 

Edmund RehwinkeI, a avertizat guvernul de la Bonn că 
țăranii din întreaga țară vor organiza manifestații de 
protest dacă revendicările lor legitime vor continua să 
fie nesocotite. El a cerut efectuarea unei sporiri a pre
țurilor produselor agricole, luarea unor măsuri guverna
mentale în vederea micșorării prețurilor în alte sectoare 
economice, precum și o mărire a creditelor acordate 
agriculturii.

Este îndoielnic însă faptul că cererile țărănimii vest- 
germane vor fi luate în considerare. Tocmai în momen
tul cînd țărănimea din Germania occidentală cere spo
rirea prețurilor la produsele agrare, se desfășoară o luptă 
aprigă pentru formarea așa-numitei Piețe comune agra
re. Franța a cerut ca această Piață comună agrară să ia 
ființă neapărat pînă la sfîrșitul acestui an- în Franța, 
prețurile acordate țăranilor de către monopoluri, pen
tru produsele lor agrare, sînt mult mai scăzute decît 
cele existente în celelalte state care fac parte din Piața 
comună. Pentru a-și putea exporta excedentul de cereale, 
și a concura astfel produsele altor state, cerealele fran
ceze continuă să fie vîndute în străinătate la prețuri 
destul de scăzute, în ciuda faptului că aceasta provoacă 
pagube serioase agricultorilor francezi. După cum se 
vede, întrucît produsele agrare franceze sînt vîndute la 
prețuri cu mult scăzute față de cele existente pe pie
țele interne ale celorlalte state care fac parte din Piața 
comună, este limpede că țărănimea vestgermană ar su
feri prejudicii serioase în cazul în care cererile Franței 
ar fi acceptate de guvernul de la Bonn. Adoptarea pro
punerilor franceze ar duce automat la o scădere a 
prețurilor primite de către agricultorii din RF. Ger
mană. Potrivit calculelor apărute în presa apuseană, 
scăderea prețurilor la cerealele vestgermane ar provoca 
o micșorare a veniturilor țăranilor din această țară cu 
aproximativ 2,5 miliarde franci francezi. în același timp 
alți 600 000 de țărani ar trebui să-și părăsească pămîn- 
turile în următorii ani întrucît nu ar putea face față 
necesităților vieții cu veniturile scăzute pe care le-ar 
obține de pe urma muncii lor ; aceștia s-ar adăuga ce
lor 2 200 000 de oameni care și-au părăsit gospodăriile 
lor agrare în cursul ultimilor ani.

Procesul ruinării micilor gospodării agricole vestger
mane continuă oricum să se dezvolte, chiar și indepen
dent de traducerea eventuală în practică a planurilor 
privind crearea Pieței comune agrare.

Procesul ruinării țărănimii muncitoare este tipic pen
tru orînduirea capitalistă. Posesorii unor mici parcele 
de pământ nu pot face față cheltuielilor mereu crescînde 
necesitate de exploatarea științifică a pămîntului. Nici 
măcar prețurile relativ mai ridicate oferite agricultori
lor vestgermani — pentru ca aceștia să continue să-și 
dea voturile partidului de guvernămît — nu sînt profi
tabile decît proprietarilor mari, celor care pot produce 
mari cantități de cereale. Din această pricină aproxima
tiv 50 000 de mici agricultori vestgermani sînt nevoiți 
în fiecare an să-și părăsească gospodăriile. Referindu-se 
la atmosfera care domnește în rîndul țărănimii din 
RF. Germană ca urmare a înrăutățirii permanente a si
tuației ei, ziarul „Die Welt" scria: „Cine merge astăzi 
la sate și vizitează mai ales gospodăriile mai mici, con
stată o stare de spirit care oscilează între indignare și 
depresiune. Țăranii au citit raportul oficial care preco
nizează pînă în anul 1975 plecarea altor 850 000 de oa
meni de la sate și dizolvarea mai multor sute de mii de 
mici ferme—întreprinderi spre a fi concentrate în între
prinderi mai mari, pentru ca rentabilitatea agriculturii 
vestgermane în cadrul Pieței comune să se mențină 
cît de cît". Autorul menționatului articol din ziarul 
„Die Welt" atrăgea atenția că țărănimea vestgermană 
consideră aceste planuri pur și simplu ca un îndemn 
la sinucidere.

Țăranii vestgermani nu vor însă să se sinucidă. în 
întreaga țară se desfășoară puternice acțiuni de protest 
împotriva politicii duse față de ei. Din nenumărate col
țuri ale țării s-au auzit îndemnuri pentru a se trece la 
acțiuni directe de protest, urmîndu-se exemplul dat de 
către agricultorii francezi. Af fi vorba, deci, de marșuri 
asupra orașelor, de demonstrații efectuate cu tractoarele, 
de împrăștierea pe străzi a acelor produse care nu ar 
mai putea fi produse din cauza prețurilor mici oferite.

EUGEN PHOEBUS



Pe terenurile eliberate de 
porumb continuă intens insă- 
mîntările de toamnă...

Griul: — Pot să iau loc ? 
Porumbul : — Vă rog, vi l-am 
și cedat!

Frumoasa din Comana
Pe drumul dintre Comana și Negru 

Vodă, am găsit un carnețel cuprinzînd 
cîteva însemnări ale unei oarecare F. S., 
pe care le publicăm întocmai. Iată-le:

„M-am născut în comuna dobrogeană 
Comana. Nu vreau să mă laud, dar am 
fost frumoasă încă de mică. Ce-i drept, 
și părinții mei m-au iubit mult, dîn- 
du-mi o creștere aleasă și îngrijindu-se 
să nu duc lipsă de nimic. Traiul bun, 
fără griji și necazuri, te face chipeș și 
sănătos. Nu prinsesem a mă înălța nici 
de-o șchioapă, și toată lumea zicea: 
„O să fie frumoasă !“

Așa s-a și întîmplat. Avînd — cum 
spuneam — tot ce trebuie, înconjurată 
zilnic de atenția plină de dragoste alor 
mei, m-am făcut tot mai chipeșă, înal
tă și mlădie, trasă ca prin inel, cu o- 
brazul plin, rotund și cu cosița galbenă, 
în vremea din urmă, oamenii veneau 
tot mai des să mă vadă și exclamau 
încîntați: „Vai ce frumoasă !“ Și grija 
părintească m-a înconjurat pînă în ul
tima clipă"...

Din păcate, însemnările se întrerup 
aci! Cui aparțin ele 7 Cine este fru
moasa din Comana 7

Specialiștii de la Consiliul agricol 
ne-au ajutat să descifrăm misterul: 
F. S. nu este altcineva decît... floarea 
soarelui pe care colectiviștii din Coma
na, „părinții* ei, au îngrijit-o bine, au 
recoltat-o la timp și au predat-o la baza 
de recepție primii pe raion !

N. CULCEA

SPORT
DE... SCAUN

De pe Someș, de la Jucu 
Ni s-a semnalat un lucru: 
Că de la o vreme-ncoace 
Fotbalul nu se mai face 
Pe frumosul stadion 
Cu peluze și gazon.
Ci se joacă... în odaie 
Fie soare, fie ploaie.
Astfel, cică frații Țala 
își făcură socoteala
Cu-alde Kiș cu Moldovan 
Și cu P Sîntijudean 
Să mai lase mingea-n pace 
Că nu face 
Să te zbințui pe teren 
Și să sufli ca un tren 
Alergînd în sus și-n jos 
După minge, de prisos 
Și să faci antrenament 
insistent
Ore-ntregi pe săptămînă 
Dînd cu șpițul în țărînă 
Pentru că, mă rog, pe mingi 
E mai greu să le atingi. 
Deci, băieții de mai sus 
Ce și-au spus 7
— Haideți să găsim un „sport” 
Care nu cere efort.
Să găsim un „sport de casă” 
(Și de masă)
Ca pe scaune să stăm 
Și așa să activăm.
Astfel au găsit voinicii 
„Sportul” ăla cu birlicii, 
încît chiar de-ai da cu tunu’ 
Nu-i scoli de la „21”.
Pînă-n faptul dimineții 
Rigii, damele, valeții 
Se-nvîrtesc pe masa lor 
într-un dans amețitor, 
„Antrenîndu-i“ pe feciori 
Pînă-n zori
Și lăsînd pe fiecare 
Gol în cap și-n buzunare I

Bănuim că frații Țala 
își vor face socoteala 
Că la fotbal, oboseala 
Orișicît ar fi de mare 
Tot e mai odihnitoare 
Decît meciurile-n care 
Activează stînd pe loc 
Lîngă cărțile de joc 
Supărați că n-au noroc.

„Jucînd* astfel, dragii mei, 
Se driblează... chiar pe ei!

MIRCEA PAVELESCU

n Consiliul de conducere al 
colectivei, avuseseră loc 
dezbateri aprinse. Intrase 

vara-n toamnă și unele con
strucții zootehnice nici nu fu
seseră începute. De-aici dis
cuții, păreri, soluții. Pînă la 
urmă, se căzuse de acord : vom 
aduce meșteri specialiști de la 
oraș! Un delegat și-a pus me
rinde în tașcă și a plecat la Vas
lui. După o zi de umblet pe stră
zile orașului, s-a întors acasă 
fără nici un rezultat. N-a descu
rajat însă nimeni.

— Lucrurile mari se rezolvă 
cu greutate 1 a spus filozofic to

varășul Dumitru Lincă, preșe
dintele gospodăriei. Și a prins a 
semna alte delegații, întărite cu 
ștampila G. A. C. „Ștefan cel 
Mare", raionul Vaslui. în sfîrșit, 
vicepreședintele gospodăriei, to
varășul C. Diaconu, le-a făcut 
odată ditamai surpriza :

— Fraților, am găsit un specia
list!

Da, dar cu o floare nu se face 
primăvară, după cum cu un sin
gur meșter nu se puteau ridica 
atîtea construcții zootehnice nici 
în zece ani 1 Din nou frămîntări, 
propuneri, soluții.

— Facem afișe, le lipim la ve
dere și stăm pe lîngă ele. Care 
cum vine, haț, punem mîna pe el 
și-l angajăm, a propus tovarășul 
Diaconu.

în vremea asta, colectiviștii ve
neau la locul unde urma să se 
înalțe viitoarele construcții zoo
tehnice, ca să vadă ce se mai 
petrece.

— Cînd vom începe 7 întreba 
cîte unul.

1, . — Ce te bagi? Asta-i treabă

EPIGRAME
Unuia care ia cuvîntul la „di

verse”.
Cînd dînsul pe vorbit se-așterne 
(Picat ca și măraru-n ciorbă) 
Asculți „diverse” baliverne 
Iar la problemă, nici o vorbă I

Unui poștaș care n-aduce cores
pondența la timp.
Eu această epigramă
Ți-aș trimite-o ție 
însă, sincer, îmi e teamă
Să nu... întirzie

STELIAN FILIP 

de specialiști! spunea altul mai 
informat. Și toată lumea aștepta 
cu sufletul la gură să-i vadă pe 
vestiții meșteri. Ce fel de oameni 
or fi 7 Unde vor fi învățat me
seria 7 Ce unelte și mașini vor 
aduce oare cu ei 7 în cîteva zile 
vor da gata grajdul, puiernița și 
maternitatea pentru scroafe 7 în
trebările curgeau cu duimul.

într-o bună zi, fu anunțat ma
rele eveniment: au sosit specia
liștii I Satul se strînse electrizat 
la locul cu pricina. Dintr-un ca
mion coborîră vreo zece oameni, 
însoțiți de membrii consiliului 
de conducere. înaintară spre to

cui unde urma să se înceapă 
prima construcție — grajdul pen
tru bovine. Localnicii se uitau la 
ei ca la niște apariții rare. După 
o vreme însă, își dădură seama 
că de fapt arătau ca niște oa
meni obișnuiți. în mijlocul unui 
interes general extraordinar, spe
cialiștii începură lucrul. Din pă- 
mînt, din paie și din bălegar, 
confecționau niște corpuri para
lelipipedice care semănau izbi
tor cu obișnuiții și modeștii vă
lătuci folosiți la ridicarea ziduri
lor. Zece specialiști lucrau, și o 
sută de colectiviști priveau ! La 
un moment dat, un mucalit 
exclamă:

— Măi oameni buni, păi ăștia-s 
vălătuci toată ziua ! Vălătuci al 
căror meșteșug l-am moștenit și 
noi din moși-strămoși. Speciali
tatea casei, cum s-ar zice ! Și 
avem atîți „specialiști" în sat. în
cît consiliul de conducere — 
adăugă hîtrul — a pățit ca ăla de 
nu vede pădurea din pricina co
pacilor !

VASILE CABULEA

Unui colectivist fruntaș

Cît trei muncește el mereu 
Fără să știe de-oboseală.
Dar cînd fu vorba de-mpărțeală 
Abia atunci dădu de greu 1

Unui fotbalist, codaș în muncă
La fotbal, ce mai, ești grozav 
Și mingea o jonglezi cu artă. 
Da-n muncă un cusur ai. grav : 
înscrii... în propria ta poartă I

M. CALMICU

Din carnetul șoferului Tilică

ALO
VIII

BIIVOLAOIIII!

Ieri am avut surpriza să 
primesc o scrisoare de la co- 

■ ■ lectivistul Luca Mihai din co
muna Bivolari, raionul Iași. 
„Nene Tilică. îmi scrie dînsul 
tare ne-am bucura dacă în în
semnările dumitale ai pomeni

cîte ceva și de pe la noi, din 
Bivolari, comună mare, cu 
șapte sate..."

I-am ascultat rugămintea și 
mă grăbesc a vă povesti des
pre originala întrecere pe care 
au pornit-o directorii celor 
șapte cămine culturale din sa
tele acestei comune. Ținta în
trecerii e următoarea: cine 
va reuși să țină mai mult 
timp defect aparatul de radio 
de la cămin 7

Pe tocul I s-a clasat fără 
contracandidat directorul An
drei Bădărău (satul Tabăra 
Nouă), aparatul fiind stricat 
de doi ani; pe locul II, direc
torul căminului din satul Bu- 
ruienești, tovarășul Ion Năs- 
tase (cu un aparat defect de 
nouă luni) ; pe locul III, 
Gheorghe Văideanu (căminul 
cultura] din Soloneț) cu a păt
ratul stricat de șapte luni! 
Ceilalți s-au înscris în ordine: 
Dumitru Bodron (satul Trăian, 
șase luni), Ion Urmă (satul

cultural de la centru, din co
muna Bivolari, a rămas mai 
prejos 7 Nici vorbă ! Dumnea
lui deține un record aparte : 
are la cămin două aparate de

Tabăra, cinci luni), și Con
stantin Ojog (satul Cornu Ne
gru, trei luni).

Dar oare tovarășul Mircea 
Marcu. directorul căminului

radio și amîndouă sînt stri
cate I

Și acum, ca încheiere. ce 
credeți ?! în ciuda clasamen
tului. premiul I a fost acor
dat pînă la urmă tovarășului 
I. URMA, directorul căminu
lui cultural din satul Tabăra, 
ținîndu-se seama și de faptul 
că dumnealui n-a mai organi
zat la cămin nici un fel de 
activitate din luna mai a.c. 1 
Cum s-ar spune tovarășul 
I. URMA. în vremea din 
URMA n-a mai avut nici UR
MA de activitate rămînînd 
cel din URMĂ.

La o asemenea întrecere, e 
și normal ca noi să nu facem 
obișnuita urare : „La mulți 
ani și Ia mai mult 1“ Eu unui 
aș avea o propunere. Ce-ar fi 
ca toți acești directori să por
nească o nouă întrecere 7 Iar 
ținta întrecerii să fie : cine va 
repara mai repede aparatul de 
radio și va desfășura o activi

tate mai bogată ! Sînt convins 
că cei din urmă de pe lista 
sus amintită vor fi cei dintîi 
pe noua listă

TILICĂ
Pt. conf
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