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■ LA EA ACASĂ

CONCRET ȘI OPERATIV
Brigada artistică de agitație, unul dintre cele 

mai noi genuri de manifestație artistică, se 
bucură pe zi ce trece de o tot mai mare populari
tate în viața satului. De altfel cifra de peste 9.000 
de brigăzi artistice de agitație participante în 
prima etapă a concursului al VII-lea demonstrea
ză cît se poate de bine acest fenomen. Ceea ce 
face ca aceste colective artistice să fie tot mai 
îndrăgite de mase este în primul rînd eficacita
tea programelor prezentate, manifestată printr-o 
atractivă și vie agitație în jurul celor mai arză
toare probleme din viața satului contemporan, 
popularizînd pe scena satului ceea ce este nou și 
înaintat și satirizînd tot ceea ce este depășit de 
viață, de cerințele realității.

Folosind un bogat material faptic local, ele vin 
în sprijinul rezolvării practice imediate a unor 
probleme de muncă și de viață, sau a dezbaterii 
unor aspecte ce țin de educația cetățenească, de 
formarea și dezvoltarea unor atitudini noi, înain
tate, a unei conștiințe înalte corespunzătoare 
epocii pe care o trăim. Puternice mijloace in- 
structiv-educative. brigăzile artistice aduc în 
mod operativ contribuția lor la mobilizarea co
lectiviștilor pentru îndeplinirea sarcinilor econo
mice ale gospodăriei colective, pentru partici
parea activă la dezbaterea colectivă a propriilor 
lor probleme de muncă șî viață. în această pe
rioadă brigăzile artistice de agitație trebuie să 
acționeze concret și operativ, prezentînd si susți- 
nînd programe noi, cu un conținut cît mai strîns 
legat de campania de toamnă, contribuind astfel 
din plin la mobilizarea întregului sat pentru în
deplinirea la timp a acestor importante lucrări 
agricole. în bătălia ce se desfășoară în fiecare 
sat, pentru strîngerea ultimelor recolte ale anu
lui 1963 și pentru însămînțarea griului la cel mai 
înalt nivel agrotehnic, brigăzile artistice de agi
tație găsesc atîtea și atîtea fapte vii de viață și 
de muncă ce exprimă hărnicia și priceperea 
colectiviștilor, mecanizatorilor și agronomilor și 
care trebuie să-și găsească oglindirea prin ima
gini artistice în fiecare program, prezentat în 
această perioadă de toamnă. Esențialul în pro
gramul de brigadă trebuie să-l constituie în pri
mul rînd exemplul pozitiv, contrastul între nou 
și vechi. între bine și rău, înfățișat sugestiv, cu 
măiestrie artistică și cu forță de convingere. Uti
lizând cu pricepere monologul, dialogul, sceneta, 
cîntecul, versul, strigătura, snoavă, dansul, ghi
citoarea etc., multe brigăzi artistice de agitație 
au reușit să-și alcătuiască programe bune, educa
tive și artistice reflectînd probleme majore 
ale satului: întărirea economico-organizatorică 

a gospodăriei agricole colective, sporirea con
tinuă a producției agricole vegetale și animale 
prin introducerea pe scară tot mai largă a științei 
și tehnicii agricole. Dezbaterile și discuțiile co
lectiviștilor în adunările lor generale, în brigăzi 
sau echipe în jurul problemelor de producție ș.a., 
sînt mereu în atenția colectivelor de creație ale 
brigăzilor, constituind bogate și variate surse de 
inspirație pentru întocmirea textelor acestor pro
grame. De exemplu, în programul brigăzii artis
tice de agitație a căminului cultural Brănisca, 
raionul Ilia, se arată :

„tn adunare noi toți ne-am sfătuit 
Să nu se risipească un pumn de boabe 
Pămîntul poate da destule roade 
Cînd e cu dragoste gospodărit.

Așa belșugul nu ne-o ocoli 
La seceriș și la cules în toate 
Hambarele s-or umple de bucate 
Și avîntul colectivei va spori".

Preocuparea crescîndă a colectiviștilor pentru 
însușirea de noi și noi cunoștințe agrotehnice, in
teresul și dragostea lor pentru știința agricolă, 
au fost exprimate în versuri ca :

„Agrotehnică știință 
Mintea ne-ai îmbogățit 
Sfatul bun de trebuință 
Noi prin tine l-am găsit'.

(Din programul brigăzii artistice de agitație a că
minului cultural Fundeni, regiunea Ploiești).

Și în acest sens exemple ne oferă multe bri
găzi artistice de agitație. Brigada din Craidorolț, 
raionul Cărei, inspirîndu-se din planul de pro
ducție al gospodăriei colective, a prezentat cu 
regularitate programe interesante legate de spo
rirea producției vegetale și animale, fapt care a 
avut o mare eficiență pentru mobilizarea colec
tiviștilor la realizarea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole. Brigada artistică din Su- 
țești, regiunea Galați, își înnoiește mereu pro
gramele în funcție de sarcinile concrete și ime
diate ale satului, menținîndu-și astfel mereu nota 
de operativitate.

La căminele culturale, la G.A.C. sau la locul de 
producție, brigada artistică de agitație trebuie să 
fie prezentă și în acest sezon de toamnă cu pro
grame bune, legate de munca colectiviștilor și 
mecanizatorilor.

N. NISTOR
directorul Casei Centrale a Creației Populare

Era în prima săptămînă a lunii octombrie. 
Mașina noastră alerga prin soarele toamnei, 
prin aurul ei, zăbovind în satele hunedorene. 
Turmele de mioare, nenumărat de multe, cobo
rau în zilele acelea monoton către stîne și nici 
că se sinchiseau să se ferească din calea noas
tră. Tresăream ușor. încercam o emoție lăun
trică. Parcă auzeam de undeva : „Pe-un picior 
de plai, pe-o gură de rai..."

Era un splendid apus de octombrie peste acel 
sat Daia Romînă unde colectiviștii aflaseră cu o 
zi înainte că-i vor vizita poeții în „Săptămînă po
eziei". în sala căminului cultural s-au adunat 
toate vîrstele venite de la cîmpuri. Erau acolo 
moromeți, erau mulți de-ai lui Mitrea Cocor, 
formînd familia gospodarilor de la colectiva 
„Viață Nouă". Ne așteptau într-o liniște monu
mentală ! Erau ei, mîndri autori de balade și 
doine, și-n același timp făuritori de pîine. La 
masă au luat loc pe rînd scriitorii ale căror 
nume le erau cunoscute. în sală, mai mult de o 
mie de ochi înviorau și făceau să sune mai vi
brant cuvintele poeților. Și nu se miră 
nimeni că poezia se confundă atît de mult 
cu sufletul lumii din sală. Viața oame
nilor din Daia Romînă are poezie în toată des
fășurarea ei. Satul s-a înnoit cu 300 de case care 
vădesc gustul ales al locatarilor. Drumurile s-au 
împodobit de cîțiva ani încoace cu dungi paralele 
de pomi fructiferi, iar înfrumusețarea satului de 
acum e o datorie în firea tuturor oamenilor. Poe
zia lucrurilor, dragostea pentru frumos, se răs- 
frînge și în tradiția sărbătorilor, a horelor tu
multuoase, unde de multe ori viața de toate zi
lele este turnată în zicători și poezii. Colecti
viștii sînt buni cititori și mulți poartă cu ei po
ezia lui Eminescu, Coșbuc sau Arghezi. Cărțile 
celor mai diferiți poeți au pătruns de mult în 
bibliotecile lor personale. Ne simțeam noi, poeții, 
ca la noi acasă, citeam versuri acestor oameni 
care trăiesc ceas de ceas revoluția culturii, pe 
care o împlineau șl în seara aceea. întîlnirea 
cu colectiviștii a fost roditoare ca pămîntul. Ur
mau, după fiecare poezie, aplauze călduroase, de 
la inimă. Se arcuiește între cei din sală și poeți 
o punte trainică. Lumea se recunoștea și se gă
sea în poezie. Gospodarii au luat cuvîntul și și-au 
spus și ei părerea. Mai întîi Ana Tibului, elevă 
în clasa a Vil-a, a propus să se scrie mai multă 
poezie pentru copii. S-au mai ridicat pe rînd alde 
Nieulai Filip — și era ca stejarul, — și a început 
cu : „să ne trăiască glasul că zice bine și despre 
noi". Pe urmă Anița lui Ispas, Ioana Paștiu, pe 
urmă Ion Dușea care au vorbit despre poezie 
ca despre un bun al lor. Spuneau cuvinte puține, 
făceau gesturi largi, aveau o lumină înaltă ; 
toate astea se contopeau cu firea omului care 
seceră și ară.

La sfîrșit au intrat pionierii în sală, cu bu
chete de flori care s-au împrăștiat apoi în toate 
mîinile.

Pe urmă a intrat și vara cu pîinea ei caldă, a 
intrat și toamna cu strugurii brumării. Erau 
mici daruri care veneau să spună că afară sa
tul își adună bogățiile. Și cît ai clipi s-au ară
tat, nu știu de pe unde, călușarii. Dansul s-a 
potolit în ovațiile^ pămîntenilor, iar de pe „Mu
reș și pe Tîrnavă" ne-au venit o mulțime de 
doine și cînturi.

...îți mulțumim Mioriță laie pentru ospitalitate 
și pentru că ne-ai arătat din nou locul unde 
te-ai născut. Știm că ai fost așa în toată țara 
pe unde au ajuns solii versului în „Săptămînă 
poeziei".

ION CRINGULEANU
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Cei mai în vîrstă dansatori din formația căminului 
cultural din satul Buhai-Șendriceni
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,.S-a schimbat ceva în viața cultu
rală a raionului" — ne spunea tova
rășul Gagu, directorul căminului cul
tural din comuna Horodiștea, raionul 
Dorohoi. „încă din toamna trecută — 
a continuat ei — și în propaganda 
prin conferințe și în activitatea artis
tică se simte o înviorare, munca e 
mai bine coordonată, grija pentru noi, 
activiștii culturali de la sate e mai 
susținută. Se vede că crearea comi
tetului raional de cultură și artă a 
fost o măsură bună".

într-adevăr, în timpul care s-a 
scurs de Ia înființarea comitetului de 
cultură și artă, în raionul Dorohoi 
s-au obținut realizări care îndreptă
țesc această apreciere. Cei aproape 
450 de conferențiari trimiși din cen
trul de raion pentru a face expuneri 
în căminele culturale în timpul luni
lor de iarnă, activitatea vie a celor 
7 brigăzi științifice care au fost în
soțite adeseori de formații artistice, 
lecțiile expuse în cadrul cursurilor 
Universității populare a orașului, care, 
intrînd în cel de-al cincilea an de ac
tivitate, încheagă o adevărată tradi
ție, conferințele ținute la cele 10 lec
torate, care au funcționat în timpul 
iernii, sînt tot atîtea fapte care ne 
vorbesc despre grija comitetului pen
tru popularizarea cunoștințelor cul- 
tural-științifice în rîndul maselor 
largi. De asemenea, în primăvara și 
în vara acestui an activitatea artis
tică de amatori a cunoscut o puternică 
efervescență. Diferitele faze ale celui 
de-al VII-lea concurs republican al 
formațiilor artistice de amatori, „Luna 
teatrului de amatori" organizată de 
Comitetul regional de cultură și artă, 
au prilejuit o vie mișcare a formații
lor artistice între sate și comune, în
tre comune și centrul de raion, pre
cum și între raion și centrul de re
giune. Premiile și mențiunile, destul 
de multe obținute de formațiile ra
ionului în faza regională a concursu
lui, sînt grăitoare și pentru calitatea 
artistică a manifestărilor.

Trebuie subliniată de asemenea ac
tivitatea apreciabilă organizată în 
aer liber în lunile de vară. „Ziua de 
odihnă a colectiviștilor" organizată 
pe stadionul sportiv și la liziera unei 
păduri din Dorohoi, la care au parti
cipat circa 12.000 de oameni, „Sărbă
torile primăverii" organizate în 30 de 
comune ale raionului, „Duminicile 
cultural-sportive" — toate manifestări 
de masă interesante, care au utilizat 
o gamă largă de mijloace, de Ia ex
pozițiile agricole pînă la demonstra
țiile sportive și de la expunerile 
scurte pînă Ia spectacolele susținute 
de formațiile artistice fruntașe din 
raion — s-au bucurat de un frumos 
succes.

In sfîrșit, s-a intensificat în acest 
timp activitatea instituțiilor culturale 
raionale. Casa de cultură, îndeosebi 
după consfătuirea pe țară cu direc
torii caselor de cultură, din primă

Din activitatea 
comitetului raional

I 
I

de cultură și artă
Dorohoi

vară, își alcătuiește un program 
variat și atractiv pentru activitatea 
la sediu ; biblioteca raională a trecut 
tot mai mult de la simpla activitate 
de împrumut la organizarea împreu
nă cu casa de cultură a unor ma
nifestări interesante cu cartea ; ma
nifestări asemănătoare cu filmul or
ganizează cinematografele din orașul 
Dorohoi.

Toate aceste realizări confirmă via
bilitatea noii forme de conducere și 
organizare a muncii cultural-artistlce 
în raion. Ele subliniază totodată că în 
urma îndrumării permanente primite 
din partea comitetului raional de 
partid, a comitetului regional de cul
tură și artă, comitetul de cultură și 
artă al raionului Dorohoi s-a străduit 
și a reușit în bună măsură să răs
pundă sarcinii principale care-i stă 
în față : organizarea unei vieți cul- 
tural-artistice intense, bogată în con
ținut, atractivă, cuprinzătoare, prin 
folosirea celor mai competente forțe 
culturale din raion.

Orientarea și conținutul 
muncii — problemă centrală

Cele arătate mai sus ne vorbesc în
deosebi despre volumul activității co
mitetului de cultură și artă raional. 
Pentru activitatea cultural-educativă 
de masă, însă, care este prin excelență 
o activitate militantă, de influențare 
a conștiinței oamenilor, de mobilizare 
a lor la munca creatoare și conștientă 
pentru construirea noii orînduiri, e- 
sențialul a fost și este conținutul ei.

Orientîndu-și activitatea în lumina 
hotărîrilor de partid și de stat, a indi
cațiilor primite din partea organelor 
locale, comitetul de cultură și artă 
raional s-a străduit să răspundă prin 
acțiunile organizate celor mai impor
tante probleme pe care le ridică viața 
raionului, cerințelor și preoeupărilor 
oamenilor muncii, desfășurînd o acti
vitate cultural-artistică mai susținută, 
cu un caracter concret, apropiată de 
realitățile social-economice ale ra
ionului.

Raionul Dorohoi este destul de 
mare ; el cuprinde 30 de comune cu 
gospodării colective relativ tinere, în 
plin proces de consolidare, unde prin
cipalele culturi sînt porumbul, grîul, 
floarea soarelui, sfecla de zahăr. Ce 
a făcut comitetul de cultură și artă 
raional pentru a răspunde acestor 
condiții locale specifice ? A inițiat, 
pe baza unor materiale pregătite din 
timp, o serie de acțiuni de propagandă 
prin conferințe, cum a fost, de pildă, 
acțiunea organizată în toate comunele 
raionului pe tema : „Apărarea avutu
lui obștesc", a urmărit ca răspunsu
rile brigăzilor științifice să fie te
meinic pregătite, să lămurească în
trebările cele mai actuale ale colecti
viștilor, a realizat unele programe ale 
brigăzilor artistice de agitație con

crete, legate de problemele specifice. 
O preocupare susținută se întîlnește 
în acest sens și la unele unități cul
turale de la sate, ca de pildă la că
minele culturale din Cristinești, Păl
tiniș, Horodiștea și Hudești care au 
organizat o serie de manifestări cul
turale interesante în sprijinul con
solidării economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective, al dezvoltării 
sectorului zootehnic etc.

Activitatea comitetului de cultură 
și artă ar trebui să aibă însă la bază 
studierea în și mai mare măsură, mai 
amănunțită, a caracteristicilor și 
particularităților raionului, a proble
melor sale specifice, deloc puține. 
Acest lucru ar determina ca unele ac
țiuni mari ce se desfășoară în raion 
(ca de pildă campania agricolă de 
toamnă ș.a.) să fie mai mult sprijinite 
cu mijloacele muncii cultural-artis- 
tice de masă. în comune trebuie or
ganizate cu mai multă perseverență 
acțiuni sistematice de popularizare a 
cunoștințelor științifice care să antre
neze în manifestări bine coordonate 
atît comisia de răspîndire a cunoștin
țelor științifice cît și muzeul raional, 
biblioteca, casa de cultură, secția de 
cineficare etc. pentru a răspunde ma
relui interes și setei de cunoștințe a 
colectiviștilor.

Pentru sporirea eficienței activității 
culturale ce se desfășoară la sate, de 
un mare interes ar fi și crearea unor 
colective din intelectuali, membri ai 
comitetului, care să studieze anumite 
aspecte din viața raionului și să facă 
pe această bază propuneri care ar 
putea servi la orientarea mai știin
țifică a activității comitetelor de cul
tură și artă raionale, la adoptarea 
unui stil de muncă cît mai eficient

Comitetul de cultură 
și artă — un organism viu

La baza activității comitetului de 
cultură și artă raional stă tot mai 
mult preocuparea de a atrage în 
orientarea și rezolvarea problemelor 
pe care le ridică viața culturală și 
artistică a raionului, a membrilor co
mitetului de cultură și artă și în ge
neral a intelectualității din oraș și 
din raion. în ședințele comitetului și 
ale biroului executiv se dezbat pro
bleme importante legate de organi
zarea și conținutul activității cultu
rale, de munca diverselor instituții 
culturale. Asemenea întruniri colec
tive și dezbateri creatoare sînt ur
mate de stabilirea unor planuri con
crete de măsuri, a unor hotărîri ce 
trebuie desigur să fie imediat traduse 
în viață. în discuție colectivă au in
trat bunăoară aspecte legate de dez
voltarea mișcării artistice de amatori 
cu referiri concrete la desfășurarea 
diverselor faze ale celui de-al VII-lea 
concurs republican, analize ale mun
cii cu filmul la sate, ale muncii cu 
cartea, analize asupra felului în care 
instituțiile raionale cu profil metodic 
— casa de cultură și biblioteca raio
nală — răspund cerințelor actuale ale 
dezvoltării vieții culturale din satele 
raionului. Trebuie subliniată iniția
tiva deplasării biroului executiv în 

Cu prilejul unei zile de odihnă colectivă organizată la 
Dorohoi, profesorul Constantin Carp dă explicații cîtor- 

va colectiviști despre zborurile omului tn Cosmos

comuna Corlătepi și a analizei »pe 
viu" a activității căminului cultural 
care nu se situa la un nivel satisfă
cător. Tocmai acest stil de muncă re
prezintă unul din factorii importanți 
ai realizărilor obținute de comitet 
pînă acum.

De ce însă unele din hotărîrile luate 
în ședințele biroului executiv și ale 
comitetului de cultură și artă, preve
deri prețioase, profund legate de ce
rințele raionului, au rămas uneori 
simple consemnări pe hîrtie, nu și-au 
găsit locul cuvenit în complexul de 
activitate al comitetului, în munca 

zilnică a acestuia ? Organizarea unor 
schimburi de experiență între institu
țiile culturale de la sate privind cele 
mai interesante și eficiente manifes
tări culturale pentru colectiviști, co
ordonarea repertoriului formațiilor 
artistice, crearea studioului artistului 
amator, reorganizarea centrelor me
todice, urmărirea activității fiecărui 
absolvent al secțiilor externe ale 
școlii populare de artă etc. sînt ac
țiuni importante stabilite prin hotă
rîri și ele trebuie traduse nemijlocit 
în viață. Unitatea dintre hotărîre și 
îndeplinirea ei constituie o trăsătură 
a stilului de muncă pe care trebuie să 
și-o însușească fiecare comitet de cul
tură și artă, fiecare activist cultural.

Organisme vii, astfel trebuie să de
vină comitetele de cultură și artă, bi
rourile lor executive, pentru a fi în 
mijlocul problemelor de conținut și 
organizatorice ale activității culturale, 
pentru a participa direct la desfășu
rarea acestei activități, la transpu
nerea în viață a propriilor hotărîri. 
Condițiile create au lărgit sfera mun
cii cultural-educative de masă, în a- 
ceastă activitate ridicîndu-se acum 
probleme tot mai complexe. Cadrul 
nou în care se desfășoară în prezent 
activitatea culturală reclamă și în a- 
celași timp oferă toate posibilitățile 
pentru participarea largă, obștească a 
intelectualității la rezolvarea multi
plelor probleme de cultură și artă. în
tregul comitet, biroul său executiv, 
sub conducerea efectivă a președin
telui trebuie să acționeze în așa fel 
încît viața culturală a raioanelor să 
capete o și mai mare strălucire. De 
acest lucru, de valorificarea tuturor 
posibilităților care există în mod real 
în privința atragerii intelectualității 
la conducerea, organizarea și desfă
șurarea activității cultural-artistice, 
comitetul de cultură și artă al raionu
lui Dorohoi trebuie să țină seama în 
mai mare măsură decît pînă acum.

Activiștii obștești pot și trebuie să 
fie antrenați mai mult în acțiuni de 
studiu și de rezolvare operativă a di
verselor prevederi stabilite prin pla
nurile de muncă, prin hotărîrile a- 
doptate. Stabilirea unor sarcini con
crete pentru fiecare membru al co
mitetului, în funcție de preocupările 
și cerințele acestuia, participarea e- 
fectivă la inițierea unor manifestări 
culturale, la promovarea unor forme 
și metode de activitate eficiente, tre
buie să constituie noi pași în abor
darea unui stil de muncă cît mai co
respunzător.

Ne aflăm în preajma unei perioade 
propice pentru desfășurarea unei in
tense și multilaterale activități în a- 
șezămintele culturale de la sate. Lu
nile de iarnă care urmează trebuie să 
găsească comitetul raional de cultură 
și artă, instituțiile sale, pregătite pen
tru o muncă rodnică, cu efecte pozi
tive asupra vieții culturale și artis
tice la sate.

Analizînd cu profund simț de răs
pundere activitatea desfășurată în lu
nile precedente, perspectivele muncii, 
comitetul de cultură și artă raional 
care cuprinde forțe competente, cu 

pasiune pentru munca cultural-artis
tică, și are o mare capacitate de lu
cru, se va afirma și mai mult ca or
ganismul viu al vieții culturale a ra
ionului, forul cel mai calificat care 
să determine o contribuție sporită a 
muncii cultural-educative de masă la 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

EMIL IORDĂCHESCU
Ș>

ȘERBAN RADULESCU



campaniei agricole
în sprijinul

M. CHIRCULESCU

o con-

N. CULCEA și C. MOCANU

se pot 
asemă- 
de atit 
Techir-

Se urgentează realizarea construcțiilor zoo
tehnice — Codlea, regiunea Brașov.

simț de răspundere 
munca lor.

La școala profesională de mecanici agricoli de pe lingă 
S.M.T. Făcăeni — raionul Fetești.

CU SI FĂRĂ PASIUNE
Campania de toamnă pune în miș

care satul întreg, pînă la ultimul om. 
Se recoltează prășitoarele, se culeg 
fructele și strugurii, se pun bazele vii
toarei recolte de păioase.

în acest al treilea anotimp cînd ni
mănui nu i-ar sta bine și nici nu i-ar 
folosi să se țină departe de dîrdora lu
crărilor agricole, căminul cultural are 
și el multe de făcut. Experiența celor 
harnici și cu inițiativă ne arată că gos
podăria colectivă poate primi și în cam
pania de toamnă un ajutor hotărît din 
partea căminului cultural.

Un bun gospodar s-a dovedit a fi, de 
pildă, consiliul de conducere al cămi
nului cultural „Lumina" din Techir- 
ghiol, care a întocmit din timp un plan 
de acțiuni menite să sprijine bunul 
mers al lucrărilor de toamnă pe tarla
lele G.A.C. „Partizanul Roșu". Cele mai 
multe manifestări au avut loc la cîmp, 
în pauzele de prînz. Cu mult interes au 
primit colectiviștii cele două jurnale 
vorbite • „Vești de la o brigadă la alta" 
și „Vești din gospodăriile colective ve
cine". După cum se vede din înseși de
numirile lor, cele două jurnale vorbite 
îi țineau la curent pe colectiviști, zilnic, 
cu mersul lucrărilor în celelalte brigăzi 
ale G.A.C. „Partizanul Roșu" ca și în 
colectivele din împrejurimi. Nici nu în
cape vorbă că datele cu privire la frun
tași aveau darul să-i impulsioneze pe 
cei rămași în urmă.

Pentru tractoriști, căminul cultural a 
editat foaia volantă : , „Mecanizatorii 
luptă pentru calitatea însămînțărilor". 
Dar nu numai atît. Intr-o seară, meca
nizatorii au avut plăcuta surpriză să se 
vadă invitați la o seară culturală or
ganizată în cinstea lor... chiar la sediul 
brigăzii de tractoare. Programul a fost 
scurt și plăcut. Inginerul agronom Ni- 
colae Ilie de la G.A.C. Techirghiol a 
mulțumit mecanizatorilor pentru efec
tuarea însămînțărilor fără greșuri, ară
tînd că, pînă în acel moment, lucră
rile făcute de către comuniștii Dumitru 
Cîmpeanu și Dumitru Simion se pre
zintă la cel mai înalt nivel agrotehnic.

A urmat un program artistic susținut 
de soliștii căminului cultural, după 
care, la lumina farurilor, tractoriștii au 
pornit să are și ultimele 34 hectare eli
berate de porumb.

Sîmbătă 5 octombrie, după cuvenita 
popularizare prin afișe și prin stația de 
radioficare, a avut loc la căminul cul
tural o altă manifestare și anume: 
„Poșta săptămînii dedicată culturii griu
lui". Colectiviștilor prezenți în sală li 
s-au adus la cunoștință cele mai impor
tante știri privind desfășurarea însă
mînțărilor în decursul săptămînii înche
iate. „Poștașii" n-au fost alții decît pre
ședintele și inginerul agronom al gos
podăriei, brigadierii de cîmp Dumitru 
Defta și Victor Axîn, precum și mânui
torii fruntași de semănători Gheorghe 
Ceară, Nicolae Țața și Mihai Cealera. 
Pornind de la rezultatele obținute pînă 
atunci, ei au arătat rînd pe rînd cum 
trebuie să se muncească pentru ca în
sămînțările să fie efectuate la un nivel 
agrotehnic superior, iar grîul să intre 
în iarnă bine dezvoltat. Inginerul a de
monstrat la tablă că dacă grîul nu este 
destul de rezistent la ger și prin scăde
rea densității s-ar pierde între 500 și 
800 kg de grîu la hectar, aceasta ar în
semna, la suprafața totală destinată 
culturii griului, o pagubă de circa 
480 000 kg.

După interesanta „Poștă a săptămî
nii", colectiviștii au urmărit cinci jurna
le documentare pe tema însămînțărilor, 
procurate de Ia întreprinderea cinema
tografică Dobrogea.

★

Desigur, munca culturală nu poate fi 
convertită în tone de grîu sau în han-

tri. Este însă limpede pentru oricine că 
manifestările culturale operative și in
structive, care îngemănează utilul cu 
plăcutul mobilizîndu-i la muncă pe co
lectiviști și îmbogățindu-le bagajul de 
cunoștințe agrozootehnice, nu pot să nu 
aibă ca rezultat producții sporite. De 
aceea, încerci o strîngere de inimă cînd 
afli că un cămin cultural, elegant și în
zestrat cu tot ce trebuie, ca cel din co
muna 23 August, n-a mai desfășurat în 
ultimele două, trei luni aproape nici un 
fel de activitate

Tovarășul Condrat Crivăț, directorul 
căminului din această comună, își mo
tivează inactivitatea invocînd tot felul 
de greutăți obiective, cum ar fi pleca
rea vechii bibliotecare sau absența unor 
cadre didactice în perioada de vară.

Directorul ar fi trebuit să convoace 
însă din timp consiliul de conducere al 
căminului, să-i ceară sprijinul și să 
treacă la acțiune pe baza unui plan de 
a cărui îndeplinire să se fi îngrijit și 
sfatul popular. Nu trebuia neglijată 
nici legătura dintre cămin și conduce
rea gospodăriei colective. Această legă
tură a fost din păcate inexistentă. Ca 
dovadă, directorul căminului a aflat a- 
bia în ultima clipă că adunarea gene
rală a G.A.C. cu privire la mersul cam
paniei agricole de toamnă va avea loc 
chiar în sala căminului cultural ! Con
tribuția acestuia la buna desfășurare a 
adunării generale a fost de aceea nulă.

Oare în comuna 23 August, situată tot 
în raza orașului Constanța, nu 
organiza manifestări culturale 
nătoare celor care se bucură 
succes printre colectiviștii din 
ghiol și din multe alte comune ?

Desigur că s-ar fi putut, cu 
diție însă : ca activiștii culturali de 
aici să dovedească 
și pasiune pentru

Pregătiri pentru iarnă

DOUĂ CĂMINE -
Zile însorite de toamnă. De n-ar fi 

frunze uscate și n-ai întîlni peste tot 
pregătiri pentru iarnă ai putea să crezi 
că-i primăvară... r

Stivele de lemne, cărbunii, luciul so
belor curățite, sînt Insă un indiciu ne-
îndoielnic că iarna nu e departe.

In întîmpinarea ei, căminele culturale 
de la sate iau măsuri organizatorice 
deosebite, pentru asigurarea condițiilor 
materiale necesare bunei desfășurări a 
activității lor în această perioadă.

în marea lor majoritate căminele cul
turale au terminat sau sînt în faza de 
încheiere a acestor pregătiri. Mai sînt 
însă și oi negre...

în rîndurile ce urmează vom pre
zenta stadiul de pregătire a două că
mine culturale din raionul Giurgiu.

Căminul cultural „N. Bălcescu" din 
comuna Putineiu. Directorul căminului, 
Mitea C. Constantin ne mărturisește că 
a terminat „cu focurile pregătirilor, 
pentru iarnă".

— Dacă mîine ar începe să ningă 
nu m-ar durea capul de activitatea că
minului — spune el însoțindu-și afir
mația de o argumentare „pe degete". 
Problema problemelor, combustibilul, 
am rezolvat-o. Am în maaazie 4 000 ka

Programul săptămînal al cămi
nului cultural din comuna Stiubei 
(R, Sărat) stă afișat și la sediul 
gospodăriei colective. Manifestări
le prevăzînd conferința „Să însă- 
mînțăm grîul de toamnă la cel mai 
înalt nivel agrotehnic", jurnalul 
vorbit „Sarcini actuale ale gospo
dăriei noastre" precum și alte ac
țiuni planificate la locul de muncă, 
toate sînt axate pe problemele 
muncilor agricole. Tot pe această 
linie s-a înscris și concursul „Cine 
știe cîștigă", care a avut loc la 
sfîrșitul lunii septembrie. Concu- 
renții Zamfir Ghenea, Dumitru 
Stoian și Tudor Gheorghe au dat 
răspunsuri exacte, bine documen
tate la întrebările :

_— Ce soiuri de grîu însămînțea- 
ză gospodăria noastră colectivă în 
acest an și pe ce suprafețe ?

— La ce adîncime se însămîn- 
țează fiecare soi de grîu ?

— Ce măsuri agrotehnice tre
buie aplicate la soiurile de grîu 
ce Ie cultivăm în acest an ?

Concursul fulger „Cine știe cîș
tigă", organizat de biblioteca co
munală, a fost binevenit. S-a ți
nut la timpul potrivit, înainte ca 
colectiviștii să înceapă campania 
de însămînțări. Cu această ocazie 
atît concurenții cît și spectatorii 
și-au verificat cunoștințele lor a- 
grotehnice despre cultura griului.

In comuna Bălțați harnicii co
lectiviști au strîns deja porumbul 
de pe cele 700 de hectare. Acum 
ei lucrează de zor la însămînțarea 
griului pe 900 de hectare. Pînă în 
prezent au însămînțat mai bine de 
jumătate din suprafață. Ei și-au 
luat angajamentul de a termina 
însămînțările cu 5 zile mai devre
me decît data planificată.

Sarcinile acestea au fost amin
tite colectiviștilor de către Gheor
ghe Mutu, președintele gospodă
riei colective, în cadrul jurnalului 
vorbit: „Realizările obținute de 
colectiviștii noștri la recoltat și 
însămînțat și sarcinile lor de vi
itor'.

teatru: 
Pen- 

unam creat 
scenei... 
o bogată

•
foarte bogată.

acti-

DOUĂ ASPECTE
de lemne și 1 000 kg de cărbune. Adică 
necesarul cu vîrf. Am de asemenea 
patru sobe noi de teracotă în locul go
dinelor de anul trecut care mai mult 
ne mințeau cu căldura... Deci căldură 
vom avea.

Și pentru că căldura nu înseamnă și 
activitate, iată alte cîteva din premi- 
zele materiale ale viitoarei munci cul
turale a căminului.

— Am pregătit decorul de 
șapte panouri pentru interioare, 
tru brigada de agitație 
decor-cadru pe fundalul

...In perspectivă deci
vitate artistică I

— Noi sperăm chiar
De altfel iată recentele noastre achiziții 
pe această „linie". Am cumpărat pen
tru formația noastră muzicală două vi
ori, un acordeon, un țambal și două
zeci de fluiere. Pentru serile tineretu
lui am cumpărat un picup suprafon. 
Avem de asemenea un televizor „Ru
bin". Vom avea și activitate...

La asemenea condiții este într-ade- 
văr de așteptat o activitate bogată care 
să confirme renumele de cămin fruntaș 
pe raion, renume de care se bucură, 
de mai multă vreme, căminul cultural 
..N. Bălcescu’. din comuna Putineiu.

Tot cu ac»st prilej a vorbit și 
inginerul agronom Constantin Te- 
toianu. El a analizat metodele a- 
grotehnice care duc la obținerea 
unor recolte sporite de grîu. Pen
tru fiecare a găsit exemple con
crete din gospodăria colectivă. De 
pildă, oprindu-se Ia importanța fo
losirii îngrășămintelor naturale, a 
arătat că sporul de 400 kg de grîu 
la hectar, realizat în acest an de 
brigada a V-a condusă de Gheor- 
ghe Piron, se datorește și faptului 
că membrii ei au îngrășat terenul 
cu gunoi de grajd. (Colectiviștii 
aducînd gunoi și din gospodăriile 
personale).

După cum se vede consiliul de 
conducere al căminului cultural 
din comuna Bălțați se preocupă 
ca în sfera activității sale să cu
prindă cît mai multe din proble
mele de muncă ale colectiviștilor. 
Aceasta o confirmă și obiectivele 
planului de muncă. Iată doar cîte- 
va din aceste obiective : 19 octom
brie, program dedicat brigăzii de 
construcție condusă de Gheorghe 
Nedelcu care a terminat înainte 
de termenul planificat construirea 
grajdului de vite și a crescătoriei 
în flux continuu pentru porci ; 24 
octombrie „Joia tineretului", în 
cadrul căreia președintele gospo
dăriei va vorbi despre contribuția 
tineretului în campania de toam
nă ; la sfîrșitul lunii o seară închi
nată brigăzii care se va situa frun
tașă în campania de însămînțări.

Și dacă activiștii culturali din a- 
această comună ar fi pregătit în a- 
ceastă perioadă pe lingă o serie 
de manifestări interesante și pro
grame operative pentru brigada 
artistică de agitație, rezultatele ac
tivității culturale ar fi contribuit 
cu o și mai mare eficiență la în
deplinirea de către colectiviști a 
sarcinilor ce le-au stat și le stă 
în față pentru dezvoltarea gospo
dăriei lor.

Vom încheia prezentarea stadiului 
de pregătire al acestui cămin, arătînd 
că amănuntele aspectului său general, 
ale „toaletei" sale, sînt și ele puse la 
punct. Căminul este văruit, ușile și fe
restrele, proaspăt vopsite, sînt ca șl 
noi, draperiile și perdelele, recent 
cumpărate, dînd o imagine de confort 
cadrului său general.

Pe cu totul alt plan se situează că
minul cultural din comuna Daia, un că
min popularizat, în trecut, și de către 
revista noastră.

Dacă la Daia ne-a întîmpinat aceeași 
frumoasă arhitectonică exterioară a că. 
minului, ceea ce am găsit în incinta lut 
constituie un decor de toamnă „tîrzie".

Pregătirile pentru iarnă nu sînt încă 
nici la jumătate. Ușile, ferestrele sînt 
nereparate. în sala mare a căminului, 
pe piodea, var, murdărie. Scaunele sînt 
în curte, expuse ploii. în sala de biblio
tecă, rafturi în dezordine, cărți arun
cate pe jos.

Dacă adăugăm la această situație și 
ritmul de... melc cu care avansează 
pregătirile căminului din Daia, avem 
perspectiva reală completă a stadiului 
îngrijorător în care se găsește acest 
cămin.

Cît despre o activitate culturală la 
cămin, nu știm cînd va putea fi vorba 
de așa ceva. ,

în stadiul în care au „ajuns" pregă
tirile și judecind și după modul cum 
ele „de...curg* e greu de precizat!

M. JPOPESCU



Mai zilele trecute pe meleagurile 
năsăudene a avut loc o mare sărbă
toare, o aniversare care a atras oas
peți din toate culțurile patriei noas
tre : sărbătorirea unui eveniment care 
depășea in însemnătate granițele ținu
tului năsăudean de altădată. E vorba 
de centenarul școlii medii „George 
Coșbuc", o sută de ani de la înfiin
țarea gimnaziului complet național ro- 
mîn.

O sută de ani de la înființarea pri
mei școli romînești în acest colț de 
țară, în care satele poartă denumiri cu 
rezonanțe parcă nicăieri mai colorate : 
Salva, Zagra, Feldru, Rebra, Parva, 
Ilva, Rodna... Ținutul acesta al Năsău- 
dului străjuit din trei părți de munți 
falnici: Țibleșul, Rodna, Călimanii, a 
avut o istorie frămîntată.

După sute de ani de împotrivire în 
fața presiunilor samavolnice ale cîr- 
muitorilor orașului Bistrița, care pof
teau să-i transforme în iobagi pe acești 
romîni, cu statut de oameni liberi, încă 
de pe vremea lui Matei Corvin , aceș
tia iau hotărîrea „mai bine să slujeas
că cu arma-n mînă împăratului, decît 
să fie iobagi, bistrițenilor".

Făgăduielile împăratului n-au fost 
Insă ținute. Și oamenii s-au împotri
vit, aruncînd armele. Represiunea n-a 
întârziat. Bătrînul Tănase Todoran, în 
vîrstă de 120 de ani, a fost tras pe 

roată, alții au fost spînzurați sau zdro
biți cu ciomegele. Regimentul a dăi
nuit, pe umerii și din contribuția co
munelor grănicerești timp de 88 de 
ani. în timpul acesta cine a numărat 
morții căzuți în cele 133 de lupte date 
pe câmpiile Europei de către ostașii ce
lui de-al doilea regiment romînesc de 
graniță ?

Dar să ne întoarcem la școală. 
Curtea din Viena recunoscînd în 1861 
dreptul de proprietate al fostelor co
mune grănicerești, nu făcuse asta de 
dragul romînilor năsăudeni, ci de fri
ca unor noi mișcări populare. Pe baza 
hotărîrii adunărilor „a 44 de comuni
tăți" și din contribuția populației aces
tor comune se înființează această școa
lă la care, așa după cum ar fi do
rit întemeietorii ei, „să poată alerga și 
fiul celui mai sărac țăran".

Școala ia ființă printr-un act de „în
voire" și nu pe baza unei donații de 
boieri „luminați" sau a vreunui act bi
sericesc sau de stat. Ea este rezulta
tul unei mișcări populare penru drep
tul la învățătură al maselor. Mi se 
pare interesant de semnalat că cei care 
au întocmit actul de temelie al școlii 
înscriind în el că „limba învățămîntu- 
lui... să fie cea romînă" au grijă să 
adauge că „în acest gimnaziu va avea 
drept să învețe oricine, fără distingere 
de naționalitate și religie".

Fondatorii școlii aveau credința că 
prin înființarea școlii au câștigat nu 
numai un drept la învățătură ci și 
perspectiva rezolvării problemelor lor 
social-economice. „în viitor numai de 
la noi va să mai atîrne dezvoltarea 
noastră intelectuală și totodată și cea 
materială" spunea un vorbitor în cu- 
cântarea sa de la 1863.

Viitorul avea să arate cît adevăr și 
câtă naivitate conțineau aceste năzuințe.

Oricum, școala de la Năsăud a însem

de Constantin Prisnea

nat acum o sută de ani un pas im
portant înainte și încununarea, fie și 
modestă, a unui șirag de lupte pentru 
care mulți s-au jertfit.

Și năsăudenii sînt mîndri de acest 
trecut. Așa precum sînt mîndri și de 
doi dintre fiii acestui ținut : George 
Coșbuc și Liviu Rebreanu, a căror 
operă este adînc legată de plaiurile și 
oameni Năsăudului.

Coșbuc în amintirile sale scrie că 
„doisprezece din patrusprezece, câți 
urmau clasa 8-a a Liceului din Nă
săud, erau băieți de țărani oieri și 
purtau căciuli și ițari. Vacanțele ni 
le petreceam prin păduri și prin munți, 
căci numai la școală eram „domni
șori", iar acasă eram „țărani". Și lucrul 
acesta avea să străbată fierbinte ca 
o lavă întreaga sa operă.

Răzvrătit împotriva condițiilor so
ciale — la școala înființată neputînd 
alerga și fiul celui mai sărac țăran, 
iar dezvoltarea intelectuală și totodată 
și cea materială neputîndu-și căpăta o 
rezolvare cât de cît satisfăcătoare — 
Coșbuc nu se sfiește să împletească 
imprecațiile împotriva grofilor cu cele 
împotriva divinității:

„Domn groful, domn și Dumnezeu, 
Ei ambii rîd de rob".

Durerea poporului era așa de mare 
încît singură „doina" putea s-o mai 
aline :

„Și toate plîng ca tine,
Și toate te-nțeleg
Că-n versul tău cel jalnic
Vorbește-un neam întreg..."

Dar poate că vremurile în care a trăit 
Coșbuc erau prea aproape de anul în
ființării școlii și că timpul scurs fusese 

prea scurt pentru ca să se fi putut ară
ta roadele.

în discursul rostit la 29 mai 1940 în 
ședința publică solemnă de primire la 
vechea Academie, Liviu Rebreanu adu
când o „laudă țăranului romîn" spunea :

„înaintașul, cu care îndrăznesc eu 
să mă înfățișez, e sărac și slab. Așa a 
fost întotdeauna și așa va fi, probabil, 
totdeauna. Munca și suferințele lui hră
nesc și îmbogățesc pe asupritorii lui. 
El e destinat să rămînă veșnic gol".

La aproape optzeci de ani de la în
ființarea „gimnaziului complet național 
romîn" Rebreanu constata că munca și 
suferințele poporului hrăneau și îm
bogățeau pe asupritorii lui.

Țăranul romîn era „sărac și gol". 
Dar nu numai atît. Perspectiva scriito
rului era destul de întunecată. Nu ve
dea nici un fel de nădejde. De nică
ieri nici o speranță. Așa a fost întot
deauna... așa va fi, probabil, totdea
una. Aici Rebreanu se înșela.

Și continuîndu-și cuvîntarea Rebrea
nu spunea :

„De sute de ani, dacă nu din tot
deauna, Romînul a trebuit să mun
cească pentru alții, fără răsplată, fără 
speranță și fără bucurii".

Cu toată lipsa lui de perspectivă, 
frumusețea mărturisirii scriitorului nu 
apare însă micșorată. Căci „lauda a- 
ceasta totuși nu vrea nici să înalțe... ci 
doar să mărturisească o credință și so
lidaritatea mea continuă cu inima ce
lor mulți care au avut parte de ocări 
și proboziri și prea arar de vorbe bu
ne".

Și de aceea cuvintele rostite de di
rectorul școlii la prăznuirea celor o 
sută de ani de la înființarea ei mi 
s-au părut semnificative : „Se împli
nesc o sută de ani de la înființarea 
școlii medii „George Coșbuc" din Nă
săud. Din suta aceasta 81 de ani au 
fost țesuți în vremea grea și întune
cată a orînduirii burgheze, iar 19 au 
înmugurit și înflorit în anii luminoși 
ai democrației populare. 81 de ani de 
luptă, 19 ani de împliniri și în viitor, 
drum larg deschis mîinilor și minții
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tru că vorbele 
intelectual ard 
tate romîneas 
cei tineri n-a 
s-o simtă și si 
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O dată cu căderea frunzelor ruginite și apariția 
cerului plumburiu prevestitor al iernii apropiate, 
viața culturală a satelor capătă noi prospețimi. în
căperile căminelor culturale, ale bibliotecilor, cine
matografelor sînt mai populate, colectiviștii sînt 
dornici, în timpul liber ce-1 au la dispoziție, să-și 
însușească cunoștințe din diverse domenii, să asiste 
la spectacole frumoase, să se distreze. Iată de ce am 
întrunit în jurul mesei rotunde cîțiva directori de 
cămine culturale din regiunea Maramureș, dorind 
să aflăm cum s-au pregătit să întîmpine „iama 
culturală" în acest an.

— Să începem, a fost prima întrebare, cu proble
ma întotdeauna principală în prag de iarnă și anu
me, cea privind asigurarea condițiilor materiale...

— E și normal.. — ne-a răspuns tovarășul loan 
Sabău, directorul căminului cultural din comuna 
Acîș, raionul Cărei. Intr-un cămin cultural cu încă
peri plăcute, călduroase, oamenii vin cu plăcere, 
„își scot pălăria" cum se spune la noi. Și noi, de ce 
n-am spune-o, ne-am preocupat intens ca în cămi
nul cultural oamenii să vină cu plăcere. Grija con
ducerii gospodăriei noastre colective a fost în acest 
sens foarte mare. Avem asigurate lemne pentru toa
tă iarna. Iar sălii noi, de circa 600 de locuri, am cău
tat să-i dăm un aspect cît mai plăcui, înfrumuse- 
țînd-o prin ornamentații făcute cu gust și o „agi
tație vizuală" atrăgătoare și mai ales... mobilizatoa
re. Dacă și activitatea noastră va ține pasul cu con
dițiile asigurate... !

Trebuie să țină — intervine în discuție Vasile 
Bumbu, directorul căminului cultural din comuna 
Poienile de sub Munte, raionul Vișeu. — Pentru că 
acest lucru obligă. Căminul nostru a fost reparat și 
zugrăvit prin grija cetățenilor. Lemnele de foc au 
fost tot de ei strînse, după cum, pe plan local, au 
fost confecționate 40 de bănci. Or, se poate ca aces
tor oameni să nu le oferi manifestări culturale care 
să-i intereseze, să-i atragă ?...

— Sau celor de la noi, din Săliștea ! Căminul nos
tru cultural — povestește Gheorghe Vlad — a fost 
terminat prin contribuția voluntară și entuziastă a 
cetățenilor care l-au și văruit, asigurîndu-i totodată 
băncile și dulapurile necesare. Grija colectiviștilor 
se manifestă în permanență pentru frumusețea că
minului lor cultural.

— Ne-ar interesa desigur și preocupările dum
neavoastră pentru celelalte pregătiri. Ce ați putea

să ne spuneți bunăoară despri 
rale ce le preconizați ?

— Planul nostru de activita 
Vlad — este foarte bogat pentr 
tre manifestările culturale ce 
noastră de multă atenție se n 
cursurile „Cine știe, răspunde 
fost aceste concursuri cînd ele 
bleme concrete ale gospodăriei 
cum intenționăm să facem și < 
tineretului" și „Duminicile di; 
ret" sînt manifestări culturale 
ocupările noastre. Nu mai v< 
artistice pe care le vor prez© 
proprii, acum în intensă pregi 
din comunele învecinate sau i 
nea, în preocupările noastre 
etnografic din localitate, can 
peste 200 de obiecte cercetat 
colectiviști.

— Cîteva cuvinte, acum, des 
turale legate direct de preoci

— întreaga noastră activity 
Nici nu ar putea fi altfel — i 
tervenția sa, tovarășul Vasile 
nurile noastre de muncă sînt i 
sultațiilor cu conducerile gos] 
lective, sub îndrumarea organ 
Sînmiclăuș-Carei, activitatea < 
legată de problema întrecerii 
și echipe, reflectînd succesele 
pînă acum, perspectivele ce 1 
toare. Expuneri ca „Al meu 
voltăm legumicultura" ș.a., 
difuzare a cărților, avînd ca ‘ 
lui de conștiință al colectivișt 
cupă un loc important în pis

— Și la Sălățig-Cehul Silv; 
dovic Balogh — activitatea C 
strîns legată de sarcinile go 
lective, de preocupările de pi 
tilor. Printre alte manifestări 
mai multă intensitate „serile 
tematice", forme culturale m; 
eficiente. întîlniri cu inginer 
tași fac, de asemenea, parte 
de perspectivă din această iar
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— Pentru tineret rezervați manifestări speciale ?
— Chiar foarte multe — intervine în discuție E- 

milia Mateaș, directoarea căminului cultural din co
muna Turț, raionul Oaș. — Consiliul de conducere 
al căminului cultural, sprijinit de organizația 
U.T.M., a inițiat și prevede în lunile care urmează 
o activitate culturală bogată în rîndul tineretului. 
Vom continua, de pildă, întîlnirile tineretului cu 
vîrstnicii, cu fruntașii în muncă, și mai ales cu acti
viști de partid și de stat. Expuneri cum au fost: 
„Turțul în trecut și prezent" sau „Ce a adus regimul 
nostru democrat-popular tineretului", „Cum să ne 
comportăm". „Căsătoria, zestrea și familia" etc., 
făcute cu competență, pe înțeles și cu ilustrări con
crete din comună, au fost mult apreciate de tineret 
Acțiuni speciale am prevăzut cu prilejul sărbătoririi 
majoratului, care trebuie să capete într-adevăr un 
caracter festiv. Organizăm, de asemenea, audiții co
lective la radio, ale emisiunilor mai importante, 
completate cu alte manifestări legate de tema ex
pusă. în programul nostru, sînt prevăzute în această 
iarnă vizite în colectiv la diverse obiective industri
ale, muzee, gospodării colective fruntașe etc. Ne-am 
simțit foarte bine cînd, nu de mult, vizitînd Păuleș- 
tiul am avut o rodnică întîlnire cu Eroul Muncii So
cialiste, Maria Zidaru.

— Și noi considerăm foarte importante — spune 
tov. Sabin Turtureanu, directorul căminului cultu
ral din Doba, raionul Satu Mare — aceste vizite 
care, dacă sînt bine organizate, dau rezultate foarte 
bune. Noi vizionăm deseori spectacole de teatru în 
colectiv la Satu Mare și intenționăm ca în viitor , 
aceste vizonări să fie urmate de discuții cît mai in
structive. Vizitele și la alte obiective vor completa 
programul nostru de activitate culturală din aceas
tă iarnă.

★

După cum am văzut, satele maramureșene se pre
gătesc intens pentru iarna ce se apropie, vădindu-se 
preocupate, prin grija manifestată în acest sens de 
organele locale, atît de asigurarea condițiilor mate- . 
riale cît și de acele manifestări culturale care să

în raionul Galați — la fel ca în întreaga 
țară — vor avea loc în curînd alegerile 
noilor consilii de conducere ale căminelor 
culturale. Fixate în preajma începerii ano
timpului care prilejuiește la sate cea mai 
bogată activitate culturală, acestea vor 
constitui — prin înmănunchierea în consi
liile respective a celor mai inimoși acti
viști culturali ai comunelor — un nou pri
lej de impulsionare a activității culturale de 
masă, o garanție pentru desfășurarea ulte
rioară a unor manifestării în strînsă legătu
ră cu sarcinile întăririi economico-organi- 
zatorice a gospodăriilor agricole colective.

Făcînd o succintă trecere în revistă a 
muncii din ultimele luni a consiliilor de 
conducere ale căminelor culturale din cî- 
teva comune gălățene, se desprinde de la 
început constatarea că activitatea consiliu
lui e semnificativă pentru ansamblul acțiu 
nilor culturale din fiecare comună. Acolo 
unde în consiliile de conducere au fost aleși 
oameni într-adevăr pasionați de munca cul
turală și care la rîndul lor au reușit să 
atragă în activul cultural obștesc numeroși 
săteni — activitatea culturală e mai com
plexă, cu mai bune rezultate de cît în co
munele unde directorul căminului, oricît 
s-ar strădui, acționează de unul singur.

în comuna Frumușița membrii consiliului 
de conducere al căminului cultural au for
mat, împreună cu alți intelectuali și colec
tiviști localnici, colective de sprijin pentru 
fiecare formă a muncii culturale. înainte de 
întocmirea planurilor lunare se ia legătura 
cu conducerea gospodăriei colective pentru 
a se asigura o concordanță între sarcinile 
de producție și manifestările căminului. De 
altfel, aceasta este principala sarcină pe 
linie culturală a președintelui și a celorlalți 
membri ai consiliului de conducere al gos
podăriei colective care fac parte din consi
liul de conducere al căminului. în afară de 
munca sa în colectivul de conferențiari, 
Pavel Drăgan, președintele gospodăriei co
lective îmbogățește întotdeauna diferite ac
țiuni culturale și în special textele brigăzi
lor artistice de agitație cu cele mai noi 
exemple din viața de zi cu zi a gospodăriei 
colective. Astfel, el este coautor și la ul
timul program operativ intitulat „Cinci 
puncte la ordinea de zi". Colectivul de con
ferențiari condus de inginerul agronom Vir
ginia Mogoș este de asemenea în pas cu 
vremea. Printre ultimele manifestări : con
ferințele despre ..Pregătirea terenului pen
tru însămînfările de toamnă", „Importan/a 
recoltatului în bune condiții a porumbului*, 
precum și o seară de popularizare a expe
rienței fruntașilor în producție. Deoarece 
în organizarea activității culturale sînt an
grenați toți membrii consiliului de condu
cere al căminului, și celelalte manifestări 
se bucură de reușită și de prețuirea săteni
lor. Formațiile artistice (două echipe de 
dansuri, taraf, teatru) care lucrează sub în
grijirea unui colectiv condus de învățătoa
rele Maria Ovidenie și Argentina Gheorghe, 
au dus de curînd „ștafeta recoltelor bogate" 
la Șivița, au dat cu succes spectacole la 
Galați și în diferite comune învecinate. 
Propaganda agricolă — care stă permanent 
în atenția consiliului de conducere al că
minului — se desfășoară îndeobște la locul

de producție (brigada viticolă, legumicolă, 
zootehnică etcj.

Căminul cultural din Tudor Vladimirescu. 
recunoscut printre cele mai bune din raion, 
se bucură de aportul efectiv al consiliului 
de conducere. Aici colectivul de conferen
țiari. de exemplu, desfășoară o activitate 
permanentă. împărțit în grupe, după tema
tici diferite, colectivul asigură propaganda 
prin conferințe în mod permanent și variat 
(în acest an au fost expuse peste 70 de con
ferințe). Dintre temele care s-au bucurat de 
cel mai mare interes din partea auditorilor 
au fost cele legate direct de munca lor. 
(„Combătind dăunătorii, obținem recolte 
bogate", „Retribuția muncii in raport cu 
producția", ,,Recoltarea porumbului" etc.) 
ca și cele de știință popularizată („Origi
nea vieții*, „Ce știm despre univers", „Som
nul și visele" etc.). Un alt colectiv care se 
ocupă îndeobște de organizarea serilor de 
calcul a organizat un reușii concurs „Cine 
știe, cîștigă" Artiștii amatori ai căminului 
cultural, coriști, dansatori și membri ai bri
găzii artistice de agitație își axează reper
toriul tot pe aspecte din procesul muncii 
colectiviste.

Ivești, Nămoloasa Tîrg, Cuca, Pechea, sînt 
alte comune unde consiliile de conducere 
ale căminelor culturale au o activitate me
ritorie, care se materializează in acțiuni bine 
pregătite și desfășurate, bogate în învăță
minte. Activiști culturali ca Dumitru Axen- 
te. Constantin Costică (Cuca), Traian Su- 
liman, Emil Motovelea (Ivești), Viorel Dră- 
guș, Paraschiva Damian (Pechea), Florea Du- 
mitrache, Vasile Mocanu (Nămoloasa Tîrg) 
au dovedit prin munca lor susținută, prin 
ajutorul pe care l-au dat directorilor de că
mine Ia organizarea diferitelor manifestări, 
că merită încrederea celor care i-au ales 
în consiliile de conducere ale căminelor 
culturale respective

La Șivița a fost inaugurat un nou local 
pentru cămin. în această comună sînt 17 ca
dre didactice și numeroși alți intelectuali. 
Prin urmare condiții pentru desfășurarea ac
tivității culturale sînt. Cu toate acestea în 
ultima vreme, activitatea e sporadică și cam 
la întîmplare. Brigada artistică de agitație 
a fost dar... s-a desființat, cor nu există, 
nici echipă de teatru și în general nu există 
nici formații stabile, nici oameni bine sta
biliți care să se ocupe de un anumit gen de 
manifestări culturale.

O situație asemănătoare e și în Tulucești 
unde directorul căminului a lucrat de unul 
singur deși există în comună circa 30 de 
cadre didactice. Cît despre activitatea cul
turală din Liești, una din cele mai mari co
mune ale raionului — cu posibilități deose
bite pentru organizarea manifestărilor de 
amploare și a diferitelor formații artistice — 
ea este total necorespunzătoare. Aici ca și 
în celelalte comune viitoarele alegeri ale 
consiliilor de conducere ale căminelor cul
turale trebuie să constituie și o cotitură în 
stilul de muncă al activiștilor culturali. Nu
mai cu participarea activă a tuturor mem
brilor consiliilor la elaborarea planurilor de 
muncă și apoi la înfăptuirea lor, munca cul
turală va răspunde sarcinilor ce-i stau în 
față în perioada de iarnă

VLADIMIR PANĂ

a vii- contribuie, prin conținutul lor, la educarea socia-
i dez- listă a colectiviștilor, la ocuparea într-un chip cît 
largă mai plăcut și instructiv a timpului liber al acestora 

ivelu- Iarna ce urmează trebuie să găsească toate cămi-
ce o- nele culturale pregătite să organizeze în cele mai

luncă bune condiții și la un nivel calitativ cît mai ridicat,
e Lu- manifestări culturale zilnice, variate, interesante, cu 
1 este un profund conținut educativ. Atragerea tuturor in- 
e co- telectualilor din comună la această activitate, a ele- 
:t.iviș- mentelor celor mai talentate în formațiile artistice, 
ate cu pentru organizarea vieții culturale, impuse de cerin- 
,serile țele actuale ale satului colectivizat, constituie o da-
foarte tdrie de primă importanță a consiliilor de conducere 
frun- ale căminelor culturale, a tuturor activiștilor cul-

rostru tura'Ii.
R. ȘERBAN
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AVANTAJELE UNEI METODE

VASILE

O parte din porcii aflati la îngrășat în G.A.C. Lipova, regiunea Banat.

din nou în călduri 
ea fată din nou 

viitor. Iată deci că 
a fătat de două ori

știe că 
în mod

la sporirea 
înmulțirea 
efectivelor

pășune bună 
să primească 
în perioada 
gestante, un

căror miei au fost 
care și-au înțărcat 

cele care alăptează, 
un cîrd aparte. Oile 
fie în stare bună de 
fie în general mai

Orice crescător de animale 
oaia este un animal care dă 
obișnuit un singur miel pe an și că 
durata sarcinii este de cinci luni. 
Oile fată, în mod obișnuit, în luna fe
bruarie și în special în lunile de pri
măvară (martie — aprilie) cînd con
dițiile pentru creșterea mielului sînt 
cele mai favorabile (pășune din ce 
în ce mai bună, soare, posibilități de 
mișcare în aer liber etc).

După fătare și în tot timpul verii 
oaia nu mai manifestă dorința de îm
preunare pînă în toamna viitoare. In 
felul acesta de la o oaie se pot obține 
în toată viața ei 5—6 miei. Așa se 
petrec lucrurile în mod natural.

Ca în toate domeniile și aici știința 
a intervenit, căutînd să modifice rit
mul de reproducție la această specie 
în scopul obținerii de avantaje eco
nomice sporite.

Oamenii de știință, pe bază de cer
cetări și experiențe făcute în diferite 
gospodării deci în condițiile terenu
lui, au dovedit că se pot obține de la 
o oaie două fătări pe an sau trei fă
tări în doi ani, fără ca aceasta să 
dăuneze sănătății și dezvoltării de 
mai tîrziu a animalului.

în acest scop, după fătare, deci pri
măvara, se aleg oile cărora le-au mu
rit mieii, oile ai 
sacrificați, oile 
mieii sau chiar 
Din ele se face 
alese trebuie să 
întreținere și să 
tinere. Se injectează acestor oi un 
medicament preparat din sîngele de 
iapă gravidă (hormon) care are însu
șirea de a provoca apariția dorinței 
de împreunare la oaie. Oile în căl
duri, date Ia montă sau însămînțate 
artificial rămîn gestante.

Injecțiile se fac deobicei pe la sfîr- 
șitul lunii aprilie, așa că oaia fată a 
doua oară în același an pe la sfîrși- 
tul lunii septembrie. Dacă oile care 
au fătat toamna sînt bine hrănite și 
mai ales dacă au Ia dispoziție o pă
șune bună, mieii se dezvoltă frumos 
și pot fi opriți pentru prăsilă.

în a doua jumătate a lunii noiem
brie, oaia intră 
dată la montă 
luna mai, anul 
primul an oaia 
în doi ani am obținut trei fătări.

Experiențe de acest fel s-au făcut 
și la noi în țară de către specialiștii 
din Institutul de Cercetări Zooteh
nice.

Astfel, în anul 1955 la Stațiunea 
experimentală zootehnică Palas (actua
la stațiune Complexă Dobrogea) au 
fost injectate un număr de 70 oi în 
primăvară. Din acestea au intrat în 
călduri 58 de oi șl au fătat 30, obți- 
nîndu-se 45 de miei.

La G.A.S. Peștera tratîndu-se oile 
ÎH același fel în primăvara anului

Și 
în 
în
Și
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1961, s-a obținut un procent de fe
cunditate de 70 la sută. Oile au fă
tat în toamna aceluiași an și au fost 
date din nou la montă.

Experiențe de acest fel s-au practi
cat de asemenea în primăvara anului 
1962 și în G.A.C. Ciobanu și Topalu 
(reg. Dobrogea) și se practică într-un 
număr mare de gospodării de stat.

Aplicarea în practică a acestei me
tode prezintă multe avantaje econo
mice. Astfel, se intensifică ritmul de 
folosire a oilor, obținîndu-se în viața 
unei oi 7—8 miei sau chiar mai mulți 
față de 5—6 cîți se obțin în mod nor
mal.

Produșii masculi (berbecuții) obți
nuți se valorifică pentru carne într-un 
sezon cînd carnea de miel este foarte 
apreciată, iar mielușelele se opresc 
pentru prăsilă. Monta mioarelor năs
cute toamna se poate face primăvara, 
la împlinirea vîrstei de 18 luni.

Mieii născuți toamna se pot tunde 
în luna iunie a anului următor cînd 
au vîrsta de 7—8 luni, dînd o canti
tate apreciabilă de lînă, în timp ce 
mieii născuți primăvara împlinesc în 
iunie de abia 3—4 luni și nu se pot 
tunde.

în cazul cînd oile fată toamna mai 
tîrziu, ele nu se mai dau la montă și 
continuă să dea lapte în tot cursul 
iernii. La apariția pășunii de primă
vară, producția de lapte a acestora 
va crește, putînd fi mulse în conti
nuare și în timpul verii. în felul 
acesta se poate obține o producție a- 
preciabilă de lapte de la aceste ani
male.

Oile de la care 
două fătări pe an sau trei fătări în 
doi ani trebuie să . ' “ ‘
timpul anului o alimentație bună 
și cît mai, variată. Astfel, 
pe lîngă o 
ele trebuie 
în special 
cînd sînt 
supliment zilnic de con
centrate. Dacă animalele 
nu sînt bine hrănite, 
chiar dacă au prins în 
urma montei, mielul nu se 
dezvoltă normal și foar
te adesea este lepădat.

Noua metodă pe care 
ne-o pune la îndemînă 
știința, dacă este bine a- 
plicată pe animale bine 
întreținute, alimentate și 
îngrijite dă rezultate bu
ne care duc 
producției și 
numerică a 
de oi.

Dr. OȚEL
Șef de laborator la 
Institutul de Cercetări 

Zootehnice

_>
Este cunoscut faptul că o fermă 

pentru creșterea și îngrășarea por
cilor trebuie să cuprindă mai multe 
feluri de adăposturi. Astfel, ea tre
buie să aibă construcții-sălaș în care 
se întrețin scroafele înțărcate în 
pregătire pentru montă și gestație ; 
maternități, în care se produce fă
tarea scroafelor și se face creșterea 
purceilor sugari pînă la înțărcare ; 
grajduri comune pentru creșterea ti
neretului porcin înțărcat, pînă la 
vîrsta de 4 luni ; grajduri de îngră
șare a porcilor pînă la livrare. în 
fermele cu efective mari de scroafe 
se mai construiesc și grajduri spe
ciale pentru vieri. Fiecare din aceste 
adăposturi e în așa fel construit, în
cît să corespundă condițiunilor de 
igienă și satisfacerii procesului de 
muncă cerut de fiecare categorie de 
porcine adăpostite.

Construirea unei astfel de ferme 
necesită însă sume mari de bani 
pentru investiții (construcții sepa
rate, drumuri, rețele lungi de apă, 
canalizare, electricitate), suprafețe 
mari de teren, scoase din circuitul 
agricol precum și un mare număr de 
brațe de muncă. Toate acestea în
carcă prețul de cost.

Majoritatea gospodăriilor agricole 
colective de la noi din țară nu au 
profil specializat numai pentru creș
terea porcilor, ci cresc și alte specii 
de animale : vaci, oi, păsări.

Pentru aceste gospodării s-a pro
iectat, iar după experimentare s-a 
recomandat, un nou tip de adăpost 
complex, care 
singură construcție compartimente 
separate pentru fiecare categorie de 
porcine, de la fătare pînă la faza de 
porci îngrășați. Acest adăpost com
plex a fost proiectat pentru 50 și 100 
de scroafe matcă, 
produșii respectivi.
adăpost pentru 100 de scroafe matcă 
poate să adăpostească la un moment 
dat pînă la 1300 porci adulți și circa 
400 purcei sugari.

Complexul cuprinde următoarele 
încăperi:

Sălașul pentru scroafele gestante 
sau în pregătire, care are o supra
față de 1,50 metri pătrați pentru fie
care scroafă. încăperea este folosită 
numai pentru odihnă, scroafele ali- 
mentîndu-se afară, în padocul pavat 
la care au acces liber. Lipit de a- 
ceastă încăpere, este compartimentul 
prevăzut cu boxe de fătare și boxe 
suplimentare pentru purcei, numit 
„maternitate". Aici sînt crescuți și 
purceii pînă la vîrsta de înțărcare (2 
luni) Numărul de boxe și suprafața 
lor sînt astfel calculate încît să 
asigure adăpostirea a jumătate din 
efectivul de scroafe matcă (cîte o 
singură scroafă la boxă, în primele 
10 zile după fătare, 
scroafe într-o boxă 
purceii respectivi).
scroafelor se face afară, în padocul 
pavat, rezervat pentru ele. Alimenta
ția se face în interiorul maternității 
numai cînd afară este ger și numai 
într-un spațiu special rezervat pen
tru aceasta. Prin ușițe speciale, pur
ceii pot ieși liberi la padocurile pen
tru însorire, iar hrănirea lor supli
mentară se face în interior, în boxele 
mici situate lîngă cele ale scroafelor.

Tot lîngă maternitate, situat pe la
tura opusă sălașului de scroafe, se 
află compartimentul purceilor înțăr- 

câți, adică al tineretului porcin pînă 
la vîrsta de 4 luni. Capacitatea a- 
cestui compartiment este astfel 
calculată încît să încapă 4 purcei pe 
un metru pătrat. Alimentația se face 
în padocul pavat la care purceii au 
acces liber. Numai în timpul geros, 
alimentația se face într-o încăpere 
specială, cu care compartimentul are 
legătură directă.

De cealaltă parte a complexului se 
află compartimentele de îngrășare a 
porcilor de 4—6 luni (pentru care s-a 
prevăzut un spațiu de 0,35 metri pă
trați de fiecare) și a celor de 6—8 
luni (pentru care s-a prevăzut un 
spațiu de 0,45 metri pătrați de fie
care). Acești porci au în permanență 
posibilitatea de a ieși la padocul pa
vat unde se face și alimentarea lor 
Tot aici sînt prevăzute și două boxe 
pentru vieri.

Pentru ca acest complex să func
ționeze bine, o condiție esențială este 
aceea de a se dirija astfel montele și 
deci fătările, ca în permanență toate, 
compartimentele sale să fie complet 
populate. în acest scop, efectivul de 
scroafe matcă se împarte în două. 
Scroafele din prima jumătate (lotul
I) trebuie să fie date la montă în 
decurs de 21 zile (un ciclu de căl
duri). Aceste scroafe vor făta după 
circa 4 luni. A doua jumătate (lotul
II) se va da la montă două luni după 
monta primelor, tot în decurs de 21 
de zile. Ele vor începe să fete cînd 
primul lot a terminat înțărcarea. 
Purceii înțărcațl din prima fătare 
sînt duși în compartimentul de tine
ret iar scroafele în compartimentul 
sălaș, astfel că maternitatea rămîne 
liberă pentru fătarea scroafelor din 
Iotul II. Scroafele înțărcate sînt re
montate în vederea celei de a doua 
fătări și astfel ciclul se repetă. Prin 
această montă dirijată se asigură ca 
scroafele să fete de două ori pe an, 
compartimentele să fie permanent 
folosite, trecerea diferitelor categorii 
de porci să se facă ritmic prin fie
care compartiment, iar livrarea de 
porci grași să se facă periodic, din 
3 în 3 luni.

Trecerea prin adăpost a scroafelor 
și mai ales a produșilor acestora, dă 
caracterul de „flux-continuu“, de 
unde i s-a tras și numele complexu
lui.

Avînd în vedere că sumele înves
tite Ia o astfel de construcție sig,t 
cu 35 Ia sută mai mici decît acelea 
necesare construirii unei ferme de 
aceeași capacitate însă cu adăposturi 
separate, din sumele economisite se 
pot cumpăra hrănitoare și adăpă
tori automate, se pot instala becuri 
infraroșii în maternitate pentru în
călzirea purceilor și se pot face in
stalații de apă curentă, canalizare și 
curent electric. Aceste instalații per
mit reducerea necesarului de forțe 
de muncă cu circa 30—60 la sută.

Astfel de complexe de creștere și 
îngrășare a porcilor sînt indicate 
pentru gospodăriile agricole colective 
cu o matcă de 50—100 scroafe și care 
au în afară de condițiile de alimen
tație și îngrijire necesare și posibi
litatea introducerii instalațiilor de 
apă curentă, canalizare și energie 
electrică.



SĂPTĂMÎNA
Etapa I a lucrărilor celei de a 

XVIII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a luat sfîrșit o dată cu 
terminarea dezbaterilor generale, 
încheierea primei etape a coincis cu 
un important eveniment internațio
nal : intrarea în vigoare a Tratatu
lui de interzicere parțială a expe
riențelor nucleare.

Lucrările adunării se desfășoară 
de acum înainte fie direct în plena
ra Adunării Generale, fie, mai ales, 
în cadrul celor șapte comitete ale ei.

Cea de a patra săptămînă a se
siunii Adunării Generale a avut pe 
agendă probleme importante. S-a 
discutat mai cu seamă politica de 
discriminare rasială pe care o duce 
guvernul Republicii Sud-Africane. 
Discutarea acestui punct s-a făcut 
în Comitetul Politic Special al 
cărui președinte, ales la începutul 
sesiunii, este delegatul țării noas
tre, prof. Iuliu Hașeganu. Pe me
sele delegaților se afla un dosar de 
aproape 200 de pagini — raportul 
Comitetului Special — care descrie 
teroarea rasială ce domnește în 
R.S.A. și atrage atenția asupra pe
ricolului acestei politici pentru con
tinentul african. Dosarului i s-au 
anexat răspunsurile date de guverne 
la scrisoarea președintelui Comite
tului Special asupra felului cum 
consideră el că trebuie aplicată re
zoluția adoptată la sesiunea trecută, 
în răspunsul dat de R.P. Romînă se 
arată că guvernul romîn s-a opus 
întotdeauna, în mod hotărît, politicii 
de discriminare rasială aplicată în 
Africa de Sud.

Comitetul Special a prezentat în 
Adunarea Generală un proiect de 
rezoluție care cere guvernului sud- 
african să abandoneze procesul in
tentat celor 11 persoane pasibile de 
pedeapsa cu moartea pe baza unor 
acuzații ticluite. Acest document 
condamnă guvernul Africii de Sud 
pentru neîndeplinirea pînă acum a 
rezoluțiilor O.N.U. privind încetarea 
represiunilor împotriva persoanelor 
ce se opun politicii de discriminare 
rasială și se cere tuturor statelor 
să-și aducă contribuția la îndepli
nirea rezoluției în discuție. Adu
narea Generală a votat proiectul de 
rezoluție prezentat de Comitetul 
Special, cu o mare majoritate : 108 
țări din 111.

Comitetul pentru problemele bu
getare al Adunării Generale a

LA O.N.U.
O.N.U. a aprobat o rezoluție prin 
care se acordă noi credite în va
loare de 18.200.000 dolari pentru fi
nanțarea forțelor O.N.U. în Congo. 
U.R.S.S. și țările socialiste au votat 
împotriva acestei rezoluții care, in
trodusă în practică, înseamnă să se 
prelungească rămînerea trupelor 
O.N.U. în Congo pînă la 30 iunie 
1964. Reprezentantul R.P. Romîne, 
Dragoș Șerbănescu, luînd cuvîntul 
la discuții, a arătat că, așa după cum 
a declarat Secretariatul O.N.U., 
principalele funcții ale operațiunii în 
Congo au fost îndeplinite, iar ce
rerea actuală de continuarea aces
tei operațiuni are la bază mai ales 
menținerea ordinii și legalității în 
Republica Congo, elemente de na
tură strict internă. Este cert că for
țele O.N.U. nu pot îndeplini funcții 
polițienești. Asumarea unui aseme
nea mandat de către trupele O.N.U. 
ar însemna un amestec în treburile 
interne ale Republicii Congo, o vio
lare a articolului doi din Carta 
O.N.U.

Reluîndu-și luni activitatea, după 
o pauză de două zile, Adunarea .Ge
nerală a votat o rezoluție de com
pasiune față de populația orașului 
Skoplje, crunt încercată de cutre
murele de pămînt repetate în ulti
ma vreme. Printre cele 56 de țări 
inițiatoare ale acestei rezoluții se 
află și Republica Populară Romînă. 
Reprezentanta țării noastre, Maria 
Groza, a arătat că guvernul romîn 
s-a alăturat eforturilor depuse de 
statul iugoslav și de guvernele al
tor țări în opera de ajutorare a 
victimelor și de reconstruire a ora
șului.

în Comitetul Politic O.N.U. s-a 
hotărît în unanimitate adoptarea 
unui proiect de rezoluție prezentat 
în numele a 17 țări membre ale Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva. Documentul cheamă toate 
statele din lume să se abțină de a 
plasa pe orbită obiecte avînd la bord 
arma nucleară. Luînd cuvîntul în 
numele delegației R.P.R., Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a subliniat faptul că 
interzicerea plasării în spațiul cos
mic a armelor nucleare se înscrie 
printre măsurile îndreptate în di
recția îmbunătățirii atmosferei inter
naționale.

Pe ogoarele sov
hozului „Kirov" 
din Laitur (R.S.S. 
Gruzină) lucrează 
această mașină de 
recoltat ceai, cu o 
capacitate de 750 
kg. frunze verzi 

pe zi.

Note de drum din U. li. S. S.
PRIN TREI REPUBLICI UNIONALE

Moscova — Kiev, Kiev — Moscova, 
Moscova — Tbilisi, acesta a fost iti- 
nerariul pe care l-au avut membrii 
delegației ARLUS cu prilejul manifes
tărilor organizate în U.R.S.S. la cea 
de a 19-a aniversare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist.

Am văzut Moscova de pe colinele 
Lenin, am vizitat centrul și periferiile 
Moscovei și pot spune că, în ceea ce 
privește dezvoltarea sa. Moscova este 
complet schimbată față de cum o 
văzusem cu cîțiva ani în urmă. Car
tierele vechi s-au pierdut complet în 
imensitatea noilor construcții. Diame
trul Moscovei s-a extins mult, blocuri 
și cartiere întregi au apărut și con
tinuă să apară intr-un tempo uluitor. 
Granițele capitalei sovietice se apro
pie de împărăția de argint a mestece
nilor, care se retrag în stepă.

Marile magistrale, pe care circulă în 
sus și în jos 6—7 șiruri de mașini, 
mulțimea de oameni de pe străzi și

din metrou, furnicarul din marile 
magazine, sînt imagini de viață activă 
dinamică și pasionată a capitalei so
vietice.

Aceeași vertiginoasă înnoire, ace
lași efort constructiv al oamenilor so
vietici l-am întilnit și în Kiev, ora- 
șul-grădină cum i se mai spune. Și 
aici, ca și la Moscova, oamenii sovie
tici desfășoară, sub conducerea Parti
dului Comunist, o măreață bătălie 
pentru îndeplinirea grandiosului pro
gram de construire a comunismului.

întorși la Moscova ne reluăm că
lătoria pe bordul unui avion T.U.-104 
și după două ore și jumătate de zbor 
lanțul muntos al Kaucazului rămine 
în urmă. Coborîm în Tbilisi, capitala 
Gruziei sovietice.

Poporul Gruziei este un popor stră
vechi, cu o zbuciumată istorie. Cetă
țile ce străjuiesc orașul îți vorbesc 
despre lupta îndelungată dusă de a- 
cest popor care a rezistat eroic 
tuturor năvălitorilor.

AGENDA INTERNAȚIONALA
• La 12 octombrie, Ia Buenos Aires a avut loc cere

monia instalării lui dr. Arturo Illia în funcția de pre
ședinte al Republicii Argentina. în primul său mesaj a- 
dresat națiunii, noul președinte a anunțat adoptarea unor 
măsuri urgente pe plan economic și social pentru a se 
pune capăt haosului economic din țară.

La ceremonia instalării noului președinte al Argentinei 
a participat un mare număr de invitați de onoare, pre
cum și delegații oficiale din 70 de țări. Delegația R. P. 
Romîne a fost condusă de Corneliu Mănescu, ministru al 
afacerilor externe.

In după-amiaza zilei de 15 octombrie, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Ni- 
colae Anghel, adjunct al ministrului comerțului exterior 
și Dumitru Fara, trimis extraordinar și ministru plenipo
tențiar al R. P. Romîne în Argentina, au avut o întreve
dere cu ministrul economiei al Republicii Argentina, Eu
genio George Blanco.

Cele două părți și-au exprimat părerea că ar fi de in
teres reciproc găsirea unor noi posibilități în vederea 
dezvoltării relațiilor economice pe baze reciproc avan
tajoase între cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Falitul Chombe și-a trimis emisari în mai multe țări 
occidentale pentru a recruta mercenari. Unul din trimișii
săi a arătat că Chombc pune 
mari speranțe în Republica 
Sud Africană, unde intențio
nează să recruteze piloți.

Colonialistul: — Omui ăsta 
n-o să le refuze. Garantez eu/
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Semnificativ pentru starea agriculturii din Coreea de 
sud este reducerea suprafeței însămînțate cu 600 000 hec
tare, dintre care peste 100 000 au fost ocupate de acrodroa- 
me, tancodroame și alte obiective militare.

• La conferința Națiunilor Unite pe 1963 pentru anun
țarea contribuțiilor la programul lărgit de asistență teh
nică și la fondul special pentru anul 1964, destinate să 
ajute țările în curs de dezvoltare, tovarășul Titus Cristu- 
reanu din partea R.P.R. a comunicat contribuția țării 
noastre. în cuvîntarea sa el a arătat că Republica Popu
lară Romînă apreciază cu deosebită simpatie eforturile 
pe care le depun țările în curs de dezvoltare, pentru 
crearea unor economii naționale sănătoase, prin punerea 
în valoare a tuturor resurselor lor materiale și umane, 
în urmărirea ridicării nivelului de trai al populației lor.

Dictatorul PAK CIJAN HI: — Poate spune cineva 
că n-am introdus mecanizarea pe ogoare ?...

Vizitînd orașul Tbilisi nu-ți vine 
să crezi că acest oraș ce poartă pe u- 
merii săi povara a 1 500 de ani, care 
înainte de revoluție se putea asemui 
cu un bazar turcesc, cu străzi înguste 
și murdare, locuit de oameni mai 
mult flămînzi și goi, este astăzi un 
oraș modern, cu străzi sever aliniate, 
străjuite de clădiri vaste, cu piețe do
minate de siluetele semețe ale plo
pilor și _ chiparoșilor. Puterea sovie
tică a Hiernat Gruzia la o viață nouă. 
Ea a devenit o țară înfloritoare, în 
familia republicilor surori ale Uniu
nii Sovietice, cu o industrie dezvol
tată, cu o agricultură mecanizată și 
cu o intensă activitate culturală.

Clima caldă și umedă a făcut ca a- 
ceastă țară să fie printre cele mai 
importante republici sovietice pro
ducătoare de ceai, tutun, struguri, 
mandarine, portocale, oleaginoase și 
sfeclă de zahăr Aceste culturi ocupă 
locul de frunte în agricultura Gruziei.

în zilele călătoriei noastre am cu
noscut și activitatea a două colho
zuri, unul care produce citrice, situ
at pe țărmul Mării Negre la cîțiva ki
lometri de Batumi și al doilea în 
partea răsăriteană în Kahetia, patria 
celor mai bune și renumite varietăți 
de struguri.

Ceea ce merită să fie subliniat din 
viața satelor gruzine, este faptul că 
agricultura, cu ajutorul tehnicii, se 
transformă în industrie, că oamenii 
sînt convinși că sporirea productivi
tății muncii este chezășia belșugului 
și că drept rezultat în casa colhozni
cilor pătrund din ce în ce mai mult 
televizorul, frigiderul, că sînt îmbră- 
cați mai bine, gospodăria lor este 
îmbelșugată. Mulți fruntași ai recol
telor bogate posedă și mașini Mosk- 
vici.

Am părăsit tara sovietelor cu noi și 
puternice impresii, cu o admirație 
mereu reînnoită pentru înfăptuirile 
harnicului și talentatului popor sovie. 
tic.

SPIRIDON BULETE



El nu se umflă-n pene, nu
Ca alții, în trufie vană 
Și-i explicabil: nu avu 
De cînd se știe,nici o... pană I

„Bucurie-n sa! la noi" e intitulat 
ultimul program al brigăzii de agi
tație din Stănceni-Suceava.

Bogăția colectivei
Precum văd. a inspirat
Și brigada, să prezinte 
Un program foarte... bogat.

Colectiviștii din Nicșeni, Dor- 
nești, Leorda și Drislea (Suceava) 
au obținut producții mari de lapte 
de vacă.

Pentru-așa frumoase fapte 
Aș dori cu voi să-nchin 
Intîi un pahar cu lapte 
Și apoi... unul cu vin I

;— Și ce vă face să credeți că azi o să oprească și în comuna noastră ?...

LIPSEȘTE...
La cooperativa din Bălcești, raionul 

Oltețu, elevii sînt în aceste zile cei mai 
frecvenți clienți.

— Aș vrea un maculator...
— Lipsește.
— Un caiet de desen aveți 7.
— Lipsește.
— Tuș, creioane colorate, liniare....
— „Lipsește"...
— Dar interes pentru procurarea a- 

cestor mărfuri, aveți 7
— Lipsește.

DIN PRICINA RĂCELII
La căldură gheața se topește, iar apoi, 

apa rezultată se evaporă.
Exact pe dos stau lucrurile cu e- 

chipa de dansuri a casei de cultură din 
Bălcești, care s-a topit... din lipsă de 
căldură. Fiind priviți „cu răceală" de 
conducerea casei de cultură, cei peste 
40 de componenți ai ei s-au topit rînd 
pe rînd de la repetiții, iar astăzi, dacă 
întreabă cineva de formația dansatori
lor din Bălcești, i se răspunde că a- 
ceasta... s-a evaporat.

IRIMIE STRĂUȚ

P.S. — De-așa vești
Te și lipsești!

fi.

La G.A.C. „Grivița Roșie" din însură
ței s-au obținut dovleci furajeri in greu
tate de cite 50 kg, dintr-un soi de mare

0 
*0
0 
fi
o 
<A 
0 Șoferii autobuzelor I.R.T.A. de pe ruta 

Bălcești-Balș (raionul Oltețu) nu opresc 
in comuna Iancu Jianu deși au stafie 
obligatorie.

Q

La noi, la Lehliu, nu e meci de fot
bal pe care să nu-l vadă cei doi mari 
„microbiști", cum le spune satul, Vic
toria Costache și Petrică Lechiuțeanu. 
Deși vîrstnici, pensionari, ar lăsa la o 
parte orice, numai să nu lipsească de 
la vreun meci.

Deunăzi, în pauza unui meci, cineva 
și-a dat cu părerea :

— Eu unul cred că nu există nici 
cel mai mic lucru legat de activitatea 
sportivă din Lehliu pe care să nu-l 
cunoască nea Pe
trică și mătușa 
Victoria.

— Totuși, a zis 
altcineva, cred că 
nea Petrică e mai 
documentat. El 
are și un carnet 
cu însemnări sportive.

— Da, dar nu uita că tușa Victoria 
însoțește echipa de fotbal și în depla
sare ! l-a contrazis primul. Mai micro- 
bistă, nici că se află!

Și uite-așa, c-o fi, c-o păți, cei din 
jur au încropit ad-hoc un juriu, iar 
cei doi înflăcărați suporteri sportivi, 
vrînd-nevrînd, s-au pomenit în con
curs. Li s-au pus pe rînd șase între
bări, privind, bineînțeles, activitatea 
sportivă din Lehliu. Era curioasă 
toată lumea : cine va fi mai tare, mă

TINEREȚE

tușa sau unchiașul ? Și să vezi co
medie : amîndoi au răspuns bine la 
toate întrebările.

— Să le mai punem una... pentru 
departajare! a propus unul pe ton o- 
ficial.

Întrebare de „încuietoare": cînd și 
cu cine a realizat scorul de 18—0 e- 
chipa de fotbal Lehliu ? Aici se vede 
știința ! Meciul ăsta s-a disputat hăt, 
demult!

Răspunsurile au venit exacte și de 
data asta : în 
toamna lui 1944, 
cu echipa comunei 
Frumușica.

— Ce mai în
coace și-ncolo, fa
cem departajarea 
după vîrstă, a ho- 

tărît „juriul". Premiul va fi acordat 
celui mai tînăr dintre concurenți. 
Cind ești născut nea Petrică ?

— Păi, spre sfîrșitul.t. veacului tre
cut.

— Și eu tot așa, am 70 de ani, a zis 
mătușa Victoria.

— Atunci, ești cu șase ani mai... ti- 
nără I

Și zicînd acestea, unchiașul s-a ri
dicat în picioare, felicitînd-o cu un 
gest cavaleresc.

V. F1LIMON

„O MEI.
CiND E NECĂJIT»

După cum am aflat, corul din co
muna Cața, raionul Rupea, n-a mai 
dat de mult vreun spectacol. în schimb, 
la fiecare repetiție... se dă în specta
col dirijorul Ion Schell, care, crezînd 
că dacă e din Cața, are dreptul să se 
poarte ca o cață și să-i repeadă pe 
oameni.

Am asistat și noi la repetiție. S-a 
cîntat o singură melodie : „Omul cînd 
e necăjit". Solo voce: dirijorul Ion 
Schell. „Textul" a sunat cam așa :

— Sînteți niște nepricepuți, niște 
nepricopsiți... habar n-aveți de cîntat 1 
etc. (ținem să precizăm că din respec
tivul monolog am ales fragmentul cel 
mai... blind !).

Despre dialoguri nici vorbă nu poate 
fi la aceste repetiții, fiindcă dirijorul 
le interzice coriștilor să scoată vreo 
vorbă.

— Aici numai eu am cuvînt ! — obiș
nuiește el să spună.

Si atunci, ce fac coriștii 7 Tac și nu 
mai vin. Iar corul tace și el, avînd o 
activitate care merge tot mai... lento.

Deci, vorbind în termeni de notație 
muzicală, dirijorul se poartă cu oa
menii prea... vivace. Ce-ar fi să nu se 
mai răstească la colectiviști și să a- 
dopte un ton mai... andante ?!

TRAIAN LALESCU

^PEDAGOGIE"
Gicușor, încă de mic 
a fost educat vîrtos 
ca să crească curajos, 
fără teamă de nimic I

Fiecare-i da tîrcoale
cu metode... personale.

Cînd era de-o șchioapă-abia. 
maică-sa-1 lua cu gluma :
— Dacă nu te culci acuma 
vine „moșul" și te ia I

Cicu se culca îndată
Și visa „moși" noaptea toată

Taica-i da și el povață :
— Hai la masă, vii ? Nu vii ?
Dacă nu mănînci, să știi — 
vine „gaia" și te-nhață I Jiț

Gicu înghițea in silă
de-ți venea să-i plîngi de milă.

Mai vîrtos să ia aminte 
cînd pleca prin sat mămica, 
îl lua la rost bunica :
— Vine „lupul"... fii cuminte 1

Cu-atîți „lupi" și „moși", e clar 
că Gicuț le-a prins respectul: 
sfaturile-și fac efectul 
și se țin de el coșmar.

□ ■M 
(D 
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O aniversare aparte..

Trecînd cu autocamionul pe la Peri- 
șoru, am aflat că în această comună 
va avea loc curînd o aniversare deo
sebită. Se va împlini un an de cind 
au fost făcute săpăturile de fundație 
ale noului cămin cultural și de cînd 

secția Fetești a I.R.P.C.B. (întreprin
derea regională de prestații și cons
trucții București) promite mereu că 
va trimite meșteri care să înceapă 
„imediat" lucrările de zidărie.

Cu această ocazie, va conferenția 
însuși tovarășul Vlad de la sus-amin- 
tita secție, specialist în probleme de 
construcție și de... tăiat piroane ! Pa
nouri mari vor arăta cum va fi cămi
nul, cîte săli va avea, iar tovarășul 
Vlad va vorbi despre „încetul cu în
cetul se face nu numai oțetul, ci și 
căminul cultural" Am uitat să vă 
spun că sătenii din Perișoru au cum
părat toate materialele și le-au depo
zitat pe șantier, numai meșterii de la 
I.R.P.C.B. să vină mai R.P.D Ce-i 
drept, fundațiile săpate din timp au 
fost binișor degradate de ploi și de 
vînturi, dar urmele lor se mai cu
nosc totuși, așa că oaspeții invitați 
Ia trista aniversare vor putea dedu
ce locul unde va fi construit căminul. 
De altfel, se va pune și o tăbliță in
dicatoare : „Aici se va înălța cămi
nul cultural".

Oamenii sînt dornici să ajute prin 
muncă patriotică la urgentarea con
strucției, numai că răspunsul tova
rășului Vlad este mereu același :

— Graba strică treaba 1 Mai aștep
tați puțin ! Veți vedea ce frumos va 
arăta căminul I

Și astfel, zilele și lunile trec, far 
construcția căminului rămîne în a- 
ceeași neclintire. Perișorenii întrea
bă la telefon într-una :

— Feteștiule, cînd vin zidarii să 
începem lucrul ?

— Așteptați, venim rapid!
Dar pînă una alta, cimentul „ra

pid”, depozitat sub cerul liber, a și 
început să se strice.

— Tovarășe Vlad, trece toamna I
— Nu-i nimic, putem lucra și iar

na...
— Tovarășe Vlad, să nu treacă și 

iarna... și primăvara !
— Nu-i nimic, vara se lucrează și 

mai bine...
Și cum cel de-al V-lea anotimp 

nu-i trecut în calendare, oamenii îl 
așteaptă totuși cu dorința să-și vadă 
căminul început și terminat !

TILICĂ

Pt. conf. NICOLAE TAUTU

Ii e teamă, cum vă spui 
pînă și de umbra Iui.

După ani, părinții-1 ceartă 
rid de el și-i spun fricos, 
l-ar dori mai curajos...
Și-atunci el de ce îi iartă ?

I-ar certa, dar vorba aia :
Se cam teme... că-1 ia gaia I

ION RUȘ

GHICITORI
Cine poate să ghicească :
Ce îngrop ca să trăiască ?

(ața ap elțA)

Am vreo patruzeci de fete
Strînse laolaltă-n bete ;
Le dau vinul din găleată
Dar... nici una nu se-mbată I

(ațaSuoQ)

Vara-n scutgcc-nfășat,
E de soare, alintat
Și apoi nu-i supărat
Că iernează... dezbrăcat.

([nquinroj)
I. TERBESCU
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