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iscutind cu un colectivist, în iama a- 
ceasta, am aflat că două gospodării co
lective vecine, cu aceleași condiții de 
desfășurare a muncii, aveau rezultate 

Inegale. Una dintre gospodării, al cărui membru era 
și el, nu atingea rezultatele vecinei sale decît în do
meniul cerealier. Incercînd să găsim o explicație, am 
aflat că vecinii lor au reușit să-și construiască o 
seră, că au un incubator, că se ocupă serios de legu
micultura și își măresc an de an livada și stupina. 
„Din toate acestea, avem și noi cîte ceva. E bine, de
sigur că noi ne rezemăm pe cultura mare și pe creș
terea animalelor, că de aici pornesc toate celelalte. 
Dar, zicea el, de ce să nu vedem ceva mai departe să 
descoperim și să punem în valoare toate resursele ce 
ne stau la îndemînă?*

în analiza rezultatelor și în alcătuirea planului 
,^nentru 1964, bineînțeles că s-a ținut seama de expe- 
^WTența proprie și de cea a vecinilor. înmulțirea sec

toarelor de activitate, folosirea multiplelor resurse 
de venituri existente în gospodăria colectivă au 
în atenția adunării generale.

în Ianca-Galați s-au obținut rezultate bune în 
tura cerealelor ■, vădind pricepere în zootehnie, 
lectiviștii au înscris sume însemnate la capitolul ve
nituri realizate din producția de carne și lapte. Iată 
însă că faima gospodăriei a sporit și mai mult în 
ultima vreme datorită creșterii păsărilor. în acest an 
incubatoarele vor scoate 100 000 de pui. Adăugați că 
zilnic se adună circa 2 000 de ouă, adăugați păsările 
valorificate și suma se va rotunji.

G.A.C. „Timpuri noi“-Dăbuleni. în numele gospo
dăriei colective, președintele D. Pîrvănuș, primește 
din partea Ministerului Industriei Ușoare premiul 1 
pe țară și o motocicletă. Colectiviștii s-au distins 
la creșterea viermilor de mătase. Premiul II a re
venit gospodăriei „Drumul belșugului" din aceeași 
comună, iar premiul III gospodăriei „1 Mai" tot din 
Dăbuleni. înțelegem aici cîteva săptămînl de grijă 
pentru delicatul vierme rozător de frunză de dud, în
țelegem o acivitate căreia i se spune de către unii 
oAreabă măruntă. Dar în registrele consemnînd veni- 
turi, la sericicultură, prima gospodărie a înscris 
634 000 lei, a doua 609 749 lei, iar a treia 525 162 lei. 
în total, cele trei gospodării au cîștigat 1 800 000 lei 
din creșterea viermilor de mătase, iar pe regiune 
suma a depășit 14 000 000 lei. Iată un sector căruia 
merită să i se dea importanță. Duzii nu lipsesc în sa
tele noastre, perioada de activitate e relativ scurtă 
și nu comportă o deosebită investiție.

în registrele gospodăriei agricole colective din 
Mădăras-Crișana e înscrisă, printre altele, o sumă de 
40 000 lei. Nu 1 s-ar da mare atenție dacă la proveni
ență n-am citi: pene de gîscă. Cred că e de prisos 
să explicăm că în creșterea gîștelor nu penele sînt 
cele care aduc veniturile cele mai importante. Reți- 

* nem insă că numai din valorificarea penelor se aco- 
peră cheltuielile de întreținere a gîștelor. Cei din 
Mădăras se pricep să îngrijească păsările. La 5 luni 
pasărea atinge 3—4 kg, uneori chiar mai mult. Unde 
avem cursuri de apă, iazuri, bălți, de ce n-am dez
volta prăsirea palmipedelor ?

Tovarășul Traian Andrea, președintele gospodăriei 
colective din Macea-Arad arăta, la conferința regio
nală de partid a regiunii Banat, că numai din legu
micultura, au realizat peste zece milioane lei. E un 
sector în care colectiviștii au ajuns adevărați spe
cialiști. Produc, prin folosirea răsadurilor succesive, 
legume în tot timpul anului. Nu neglijează 
celelalte sectoare.

Sînt cîteva exemple. Ele mi-au reamintit 
ția purtată în iarna aceasta cu cunoscutul 
lectivist într-un sat de lingă Reghin. Resursele 
sporire a veniturilor sînt efectiv inepuizabile. Des
coperirea și folosirea lor din plin este, la urma ur- 
mei, o problemă de gospodărire, în care ții seamă de 
toate condițiile unei raționale utilizări. Stupină, liva
dă, iaz, incubator, sericicultură și alte și alte preo
cupări ale gospodăriei agricole colective demonstrea- 
ză convingător că în satele noastre există încă multe 
resurse, că ele vor fi folosite Ia maximum pentru 
creșterea necontenită a belșugului satului nostru co
lectivizat
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ȘTEFAN LUCA

Colectiviștii din Vulcan, regiunea Brașov, re alizează importante venituri bănești din va
lorificarea diferitelor culturi de seră. Iată un aspect dintr-o seră cu garoafe.
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instantanee din raionul Rupea

IN FAȚA ECRANULUI
A

La cinematograful din comuna Dacia se pro
iectează un film. în sală se află doar un 
singur spectator. Stă pe un scaun din rîn- 

dul din față și urmărește atent imaginile de pe 
ecran. E frig în această amiază de iarnă și mu
zica filmului sună cumva ciudat în sala rece și 
goală. Dar spectatorului nici nu-i pasă. Stă li
niștit și concentrat în fata pînzei albe și din cînd 
în cînd notează ceva într-un carnețel

Cînd filmul s-a terminat și-n sală se așter
nuse liniștea, spectatorul s-a ridicat de pe locul 
său. a urcat în cabină și l-a rugat pe operator 
să-i ruleze din nou cîteva secvențe. Apoi, după 
ce mai zăbovi un timp, o luă spre casă.

în aceeași după-amiază, învățătorul Zaharia 
Lupea. căci el este spectatorul de care vorbim, 
stătea la masa lui și lucra de zor. Pregătea pre
zentarea unui nou film sosit de dimineață în co
mună. Revăzu însemnările făcute în timpul vi
zionării. verifică numele actorilor, apoi începu să 
aștearnă cu multă migală ideile principale și în
vățămintele ce se desprind din film.

A trecut aproape un deceniu de cînd învăță
torul Zaharia Lupea a povestit pentru prima 
oară țăranilor din Dacia subiectul unui film. Si 
de atunci aproape că n-a rulat film în comună

LA A 1000'A ' 
PREZENTARE... 

la care el să nu fi fost prezent în fața ecranu
lui cu o scurtă prezentare care să dezvăluie mai 
bine oamenilor conținutul si frumusețile spec
tacolelor.

De la filmul „Alexandr Nevski", primul film 
care a rulat in comună, și la care Zaharia Lupea 
și-a făcut debutul de prezentator și pînă la „Ex
presul de seară" pe care l-a prezentat recent 
el a muncit întotdeauna cu aceeași migală și pa
siune, documentîndu-se temeinic și pregătind 
cu multă minuțiozitate prezentările. A citit în
totdeauna materialele de popularizare care înso
țesc filmul. De cele mai multe ori a vizionat 
înainte filmul pe care avea să-1 prezinte. Dar do
cumentarea lui nu se rezumă numai la atît Cînd 
s-a pregătit pentru prezentarea filmului „Lu- 
peni 29“ el a studiat istoricul și desfășurarea 
luptelor duse de minerii din Lupeni sub condu
cerea partidului. înainte de a înfățișa oamenilor 
conținutul filmului „Codin" el a citit cartea lui 
Panait Istrati și a urmărit în presă tot ce s-a 
scris despre film. Auzind vestea că filmul 
„Tudor" va sosi și în comuna Dacia, Zaharia 
Lupea a început să recitească de De acum isto
ria răscoalei din 1821

Munca pe care Zaharia Lupea o duce de a- 
proape un deceniu pentru popularizarea filme
lor i-a fost răsplătită de multe satisfacții.

Si azi îți povestește cu emoție cum au venit 
la el, după un spectacol ce a avut loc cu ani în 
urmă, eîtiva oameni care i-au mulțumit pentru 
felul în care le-a prezentat filmul. între aceștia 
erau colectiviștii Gheorghe Borcoman. Vasile 
Bărbătei. loan Bercan ș.a. Zaharia Lupea vor
bește și azi de o prezentare pe care o socotește 
poate cea mai bună din îndelungata sa activi
tate. E vorba de prezentarea filmului „Sînge alb", 
care demască ororile războiului atomic. Nicolae 
Partament, directorul școlii, care a fost de față 
la această discuție povestește : „Am văzut atunci 
oameni din sală cu lacrimi în ochi".

într-o seară de sfîrșit de februarie, învățăto
rul Zaharia Lupea din comuna Dacia a ținut a 
1 000-a prezentare de filme în fața unei săli pli
ne. A vorbit frumos ca și altă dată, dar părea 
puțin emoționat. Deși spectatorii n-au știut de 
nici o aniversare, aplauzele cu care i-au mulțu
mit au răsunat parcă mai tare și mai îndelung 
ca de obicei.

Pagină redactată de R. IARAI
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DUPĂ FESTIVAL
Activiștii secției raionale cinematografice de 

abia s-au întors de pe teren. Fuseseră în co
muna Bunești să asiste la deschiderea celui 

de-al 21-lea cinematograf sătesc din raion. Cînd 
i-am întîlnit discutau tocmai despre consfătuirea 
care va avea loc la începutul lunii martie cu ope
ratorii și alți activiști ai cinematografelor sătești 
din raion. Deoarece la această consfătuire se va a- 
naliza „desfășurarea Festivalului" și se vor indica 
sarcinile actuale ce stau în fata cinematografelor 
din raion, am folosit prilejul de a le pune cîteva 
întrebări legate de aceste probleme.

Ați discutat despre Festivalul filmului din raio
nul dvs. Vă rog să ne spuneți cum apreciați des
fășurarea lui și care sînt principalele realizări ob
ținute?

Ion Coman, șeful secției raionale cinematografi
ce : Este pozitiv faptul că la Festival au participat 
și au înregistrat rezultate destul de bune toate cele 
20 de cinematografe din cuprinsul raionului. Unul 
din rezultatele importante cu care s-a soldat acea
stă acțiune de mare amploare este și acela că în 
perioada Festivalului cinematografele noastre au 
depășit cu 20 000 numărul spectatorilor planificați 
pe întreg raionul.

Lucian Magdun, inspector la secția raională ci
nematografică : Unele cinematografe sătești au re
ușit să realizeze în această perioadă un număr 
mare de spectatori. Voi da un singur exemplu : ci
nematograful din Comana de Jos a depășit planul, 
în timpul Festivalului, cu peste 1 000 de spectatori. 
Răspîndirea experienței bune a acestor cinemato
grafe constituie în prezent preocuparea noastră.

După cite știm Festivalul filmului s-a desfășurat 
în raionul dvs. între 4 decembrie 1963—4 ianuarie 
1964. Care este situația, acum după Festival, în 
ceea ce privește numărul de spectatori ?

Ion Coman : Deși n-am reușit ca cinematografele 
să realizeze în continuare același număr de specta
tori, există totuși date care ne arată că, în momen
tul de fată, în comparație cu lunile dinaintea Fes
tivalului, numărul acestora este în creștere. Așa 
bunăoară, în luna ianuarie numărul spectatorilor a 
atins cifra de 30 037 fată de 21 500 cît a fost în lima 
noiembrie, lună anterioară Festivalului.

Ce acțiuni de masă cu filmul s-au organizat în 
perioada Festivalului și cum le răspîndiți și gene
ralizați ?

Un student al Facul
tății de ziaristică își 
face intrarea în satul 
în care a fost repar
tizat Ia practică. Nu
mai că viitorul zia
rist a nimerit de fapt 
în alt sat, cu un nu
me asemănător. Aici 
eroul nostru va avea 
o suită de peripefii 
comice dar tot aici 
o va întîlni pe fata 
cu care, în decorul 
fermecător al primă
verii, va schimba pri
mele vorbe de iubire. 
Noua produc/ie a 
cinematografiei so
vietice intitulată „Că
lătorie în aprilie", 
comedie tinerească și 
optimistă, se remarcă 
și prin frumusețea și 
gingășia imaginilor.

Lucian Magdun : După părerea mea, în realiză
rile obținute, pe lîngă buna organizare și populari
zare a spectacolelor, un rol de seamă l-au avut di
feritele acțiuni de masă cu filmul. S-au extins mult 
în deosebi concursurile „Cine știe, răspunde" pe 
marginea filmelor artistice și documentare, specta
colele organizate în cinstea colectiviștilor fruntași, 
în cadrul cărora s-a vorbit despre realizările din 
gospodăriile respective și despre fruntașii sărbăto
riți. S-au îmbunătățit la multe unități prezentările 
și recenziile filmelor, organizarea discuțiilor pe 
marginea spectacolelor etc.

Ion Coman : Aș vrea să completez cele spuse de 
tov. Magdun. în perioada Festivalului unele unități 
cinematografice au organizat cu succes anumite 
acțiuni pe care le extindem acum în tot raionul. 
Mă refer în special la concursurile organizate cu 
tineretul la Homorod, la discuțiile pe marginea fil
melor ce au avut loc cu diferite categorii de spec
tatori : cu femeile, tineretul și copiii din comuna 
Criț.

Lucian Magdun : Dacă sîntem la capitolul acțiuni 
de masă aș vrea să amintesc de concursul „Cing, 
știe, răspunde", organizat recent la Comana de Jd$7 
pe marginea filmului „Cîinele din mlaștină" des
fășurat cu o largă participare a elevilor și la care 
examinatorii au fost doi elevi.

Care sînt preocupările actuale ale secției cinema
tografice privind sprijinirea, prin munca cu filmul, 
a realizării sarcinilor ce stau în fața colectiviștilor?

Ion Coman : Deși ne aflăm încă în iarnă, pregă
tim unele acțiuni cu filmul pentru perioada cam
paniei agricole de primăvară. Pe baza indicațiilor 
primite de la Comitetul raional pentru cultură și 
artă vom organiza în această perioadă, împreună cu 
Consiliul agricol raional o „Lună a filmului agricol". 
Este vorba de prezentarea în cîteva comune a unor 
cicluri de documentare agricole, fiecare cicluiț^!- 
prinzînd cîte 3—4 titluri.

în toamna anului trecut noi am organizat aseme
nea acțiuni cu documentarul agricol. Pe baza învă
țămintelor dobîndite atunci alegem cele mai adec
vate filme legate de lucrările agricole din această 
perioadă. De asemenea, Consiliul agricol raional ne 
va sprijini ca înainte de rulare, filmele să fie pre
zentate de ingineri agronomi, ingineri zootehniști 
sau medici veterinari.

ACTIVUL CINEMATOGRAFULUI
Cinematograful din Comana de Jos este o unitate tînă- 

ră. N-a împlinit nici doi ani de existență dar în acest 
răstimp a reușit să întreacă multe cinematografe mai 
vechi, situîndu-se printre Cele mai bune unități din raion.

Nu este latură mai importantă a activității cu filmul 
în care acest cinematograf să nu fi obținut realizări va
loroase. Să luăm, de pildă, sfera de cuprindere a popu
lației din comună la spectacolele cu filmul. Anul trecut, 
la Comana de Jos, filmele prezentate au fost vizionate de 
20 065 de oameni depășindu-se cu aproape 4 000 numărul 
de spectatori planificați. Dacă raportăm cifra realizărilor 
la numărul populației din comună (cca 900 de suflete) 
reiese că în anul 1963 fiecare locuitor din localitate a 
participat la cîte 20 spectacole cinematografice. în timpul 
Festivalului numărul spectatorilor a atins cifra de 3 630, 
revenind cîte 4 spectacole pe lună de fiecare locuitor 
din comună. în cadrul Festivalului au avut loc peste 30 
de acțiuni cu filmul (concursuri „Cine știe, răspunde", 
discuții pe marginea unor filme, recenzii și prezentări, 
spectacole pentru colectiviștii fruntași însoțite de expu
neri etc.) la care a participat un număr mare de oa
meni. Ritmul organizării acestor manifestări de masă cu 
filmul se menține și după Festival.

Activitatea cuprinzătoare și rodnică ce se desfășoară cu 
filmul la Comana de Jos se datorește în bună măsură 
faptului că în jurul cinematografului de aici s-a format 
un larg lolectiv obștesc, a eărui prezență se face simțită 

în toate compartimentele de muncă. Cele 11 cadre didac
tice din comună (deși au și alte sarcini pe linie culturală) 
sînt și activiști pasionați ai cinematografului. Cu toții fac 
pe rînd prezentări și recenzii, participă la organizarea dis
cuțiilor pe marginea filmelor. Așa bunăoară, Nicolae 
Ramba, directorul școlii, se ocupă printre altele îndeosebi 
de matineele pentru școlari, învățătorul Ion Itoafă și pro
fesorul Virgil Furțea s-au specializat în organizarea con
cursurilor „Cine știe, răspunde" (anul trecut în comună au 
avut loc concursuri foarte reușite pe marginea filmelor 
„Codin", „între două iubiri", „Pedro pleacă în Sierra", 
etc., precum și pe marginea unor documentare agricole). 
La Comana de Jos există și cercul „Prietenii filmului" în 
care sînt cuprinși mulți colectiviști printre care : Popa St. 
Gheorghe. Gheorghe Coanța. Vaier Stănescu și alții. în 
afară de munca propriu-zisă desfășurată în cadrul cercu
lui, cum ar fi organizarea unor discuții pe marginea fil
melor, audieri de conferințe (recent membrii cercului l-au 
invitat pe profesorul Mihai Diaconescu din Rupea, care 
le-a vorbit despre felul cum se realizează un film) etc.,

Experiența bună a cinematografului din Comana de Jos 
în antrenarea unui larg activ obștesc și în atragerea unui 
număr mare de spectatori, a fost împărtășită cu prilejul 
unor seminarii raionale. De asemenea, în cadrul consfă
tuirii care va avea loc la începutul lunii martie la Rupea, 
unul din referate va fi susținut de operatorul Vaier 
Coanța.

CONSFĂTUIREA 
CU PREȘEDINȚII 
Șl SECRETARII 
COMITETELOR _ 

DE CULTURĂ Șl ARTA
Luni, în sala de marmoră a Case 

Scînteii, a avut loc o consfătuir 
cu președinții și secretarii comit* 
telor de cultură și artă raionale ! 
orășenești din întreaga țară.

în referatul prezentat de tovară 
șui Ion Moraru, vicepreședinte t 
Comitetului de Stat pentru Cultur 
și Artă, s-au analizat activitate 
desfășurată pînă acum de comite 
tele de, cultură și artă raionale i 
orășenești, metodele și stilul lor d 
muncă, principalele sarcini ce sta 
în prezent în fața acestora. Refers 
tul a fost urmat de discuții la cai 
au participat numeroși vorbitori. I 
încheierea consfătuirii a luat M 
vîntul tovarășa Constanța Crăciui 
președintele Comitetului de St< 
pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)



VAREA NOULU

JN CENTRUL ATENTIEI: 
PROBLEMELE DE

La Coteana ca și la Piatra-Sat sau 
Curtișoara din raionul Slatina, 
am avut prilejul, mai zilele tre

cute, să iau cunoștință de niște date 
referitoare la producțiile medii obți
nute în aceste comune la grîu, porumb, 
legume și zarzavaturi etc., în anul 
1938 și în 1963. Sînt cifre care în graiul 
lor sec exprimă pe scurt o realitate pe 
cît de elocventă, pe atît de îmbucu
rătoare.

în 1938, de pildă, producția medie de 
grîu în comunele amintite era de 
700—800 kg la hectar, iar cea de po
rumb de 800—900 kg. Anul trecut cu 
toate condițiile climaterice nefavora
bile, colectiviștii au recoltat în aceleași 
locuri în medie cîte 1 500—1 600 kg 
grîu și 2 100—2 200 kg porumb la hec
tar. Sporuri însemnate s-au obținut în 
1963 față de 1938 și la producția de 
lapte, de legume și zarzavaturi etc. 
Comparația datelor demonstrează, fără 
putință de tăgadă, avantajele agricul
turii colectivizate.

în dobîndirea realizărilor amintite o 
^contribuție de seamă au avut-o și că
linele culturale care prin activitatea 
lor de zi cu zi au reușit să îmbogă
țească nivelul de cunoștințe cultural- 
științifice ale colectiviștilor și să-i mo
bilizeze la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. La Curtișoara, bunăoară, 
atunci cînd s-a pus problema extinde
rii suprafețelor cultivate cu legume și 
zarzavaturi și a introducerii unor noi 
soiuri din aceste culturi, căminul cul
tural (director tov. Popovici Branco) a 
inițiat o serie de manifestări intere
sante care au venit în sprijinul rezol
vării acestei probleme. A fost organi
zată. de pildă, o seară de calcul cu 
tema : „Ce venituri ar obține gospo- 
dl^^-noastră prin extinderea suprafe
țelor cultivate cu legume ?“, s-au ținut 
conferințele „Producerea răsadurilor și 
plantarea lor în cîmp“, „îngrijirile ce 
se dau principalelor culturi de legu
me", iar fruntașii în producție din sec
torul legumicol Ion Nedeloiu, Alexan
dru Țîrcovnicu și Florea Nedeloiu au 
vorbit colectiviștilor despre metodele 
lor de muncă și realizările obținute.

PE VALEA MUREȘULUI
Le-am văzut pe toate 

Le-am numărat: 180.
Toate, absolut toate îmi 

păreau niște monumente vii în 
care^înt îngemănate superbe 
frumuseți picturale și sculptu
rale. Vacile acestea le-am vă
zut prin părțile Banatului la 
gospodăria de stat din comuna 
Tudor Vladimirescu. Două cu
lori contrastante le îmbracă în
treg trupul : albul și negrul.

Dar fiindcă nu creștem vaci 
pentru frumuseți picturale, ci 
pentru dulcele lapte, gustoasa 
smîntînă și fragedul mușchi tă
vălit în sos de vin, se cuvine 
ca însemnările noastre să fie 

mai puțin poetice și 
economice.

Este adevărat că 
vaci a gospodăriei 
din comuna Tudor

sate ca recordiste, îndeplinind 
toate condițiile pentru a fi în-

Mu/sul mecanic la G.A.S. Dudu, regiunea București

Convinși de foloasele cultivării legu
melor și zarzavaturilor pe suprafețe 
întinse și cu respectarea regulilor a- 
grotehnice, colectiviștii din Curtișoara 
au obținut în anul trecut producții 
frumoase din valorificarea cărora au 
realizat un venit de 2,8 milioane lei. 
Tot la Curtișoara, unde se lucrează in
tens acum la pregătirea terenului 
pentru plantarea viței de vie, s-a or
ganizat o seară de calcul cu tema 
„Școala de viță și creșterea venituri
lor colectiviștilor".

Cunoașterea temeinică a celor mai 
importante probleme din viața gospo
dăriilor colective și a colectiviștilor 
ajută și pe activiștii culturali din co
munele Coteana și Piatra-Sat să pre
vadă în planurile lor de muncă și în 
programele săptămînale, manifestări 
interesante, instructive și eficace pri
vind introducerea noului în producție 
și realizarea sarcinilor în acest dome
niu. în planul de muncă pe trimestrul 
I al acestui an, întocmit de conduce
rea căminului cultural din comuna 
Piatra-Sat (director tov. Gh. I. Dobri- 
că) sînt prevăzute seri de întrebări și 
răspunsuri legate de căile de realizare 
a cifrelor de plan pe anul 1964, con
ferințe despre folosirea chibzuită a în
grășămintelor, fertilizarea solului etc.

Activitatea culturală pusă în slujba 
îndeplinirii sarcinilor de producție și 
a introducerii noului în acest domeniu 
contribuie, alături de alte acțiuni în
treprinse pe plan local, Ia obținerea 
de rezultate cît mai bune. Frecventînd 
căminul cultural, colectiviștii au pri
lejul să-și însușească o serie de cu
noștințe noi, care răspund în mare 
măsură nevoilor lor reale. Partenie 
Gh. Vîlcea, președintele gospodăriei co
lective din Coteana ne-a vorbit cu 
multă căldură despre sprijinul pe care 
gospodăria colectivă îl capătă din 
partea căminului cultural.

în adevăr, nu există acțiune mai 
importantă în comună la care activiș
tii culturali să nu-și aducă într-un fel 
sau altul contribuția lor. Cu doi ani 
în urmă, de pildă, cînd s-a inițiat în
locuirea soiului de porumb Dinte de

mai mult 

ferma de
de stat 
Vladimi

scrise în registrul genealogic 
regional și republican, iar 109 
bălțate alb-negru formează elita 
gospodăriei.

Să facem cunoștință cu cîte
va. Au nume interesante și uge
rul doldora de lapte. lată-le: 
Antena, Aria, Aroma etc. Iată 
și producțiile de lapte: în 305 
zile de la Antena s-au muls 
6191 litri cu un procent de 
grăsime de 4,4 la sută; în lac- 
tația a doua Aria, în 266 zile 
a dat 6 840 litri; surata lor, 
Adriatica a fost și ea darnică 
la muls. în 305 zile laptele ob
ținut de la ea a fost de 6 740 
litri. De menționat un fapt: la 
nici una din aceste vaci, gră
simea laptelui n-a coborît sub 
3,60 Ia sută. Exemplele pot fi 
continuate, dar ne oprim aci, 
socotind că cele date sînt în 
măsură să evidențieze succe
sul acestei gospodării în ceea 
ce privește producția de lapte.

Secretul unor asemenea pro
ducții nu trebuie pus în exclu
sivitate pe seama rasei De 
bună seamă că rasa e un fac
tor important, dar în sporurile 
mari de lapte își spun cuvîn- 
tul din plin și alte lucruri. Fu
rajarea și buna îngrijire, de 
pildă. De altminteri fiecare 
muncitor din sectorul zootehnic 
al acestei gospodării știe că 
marile producții de lapte se 
pot obține dacă se îndeplinesc 
trej lucruri: rasă (adică soi de 
mare productivitate), masă (a- 
dică hrană bună și variată) și 
casă (adică grajduri mari, cu
rate, luminoase).

Fiind oaspeții acestei gos
podării de stat, am cunoscut o 
seamă de pasionați și pricepuți 
crescători de vite. Cei mai 
mulți au vechi stagii în zooteh
nie, adăugind la munca prac
tică o dragoste caldă pentru 
animale șl numeroase cunoș
tințe teoretice privind zooteh
nia. Brigadierul Alexandru

rescu e destul de nouă. Oame
nii au pășit însă cu dreptul 
de la început. Și-au procurat un 
nucleu de vaci de mare pro
ductivitate și le-au dat în gri
ja celor mai iscusiți crescători 
de animale. La ora actuală 
gospodăria agricolă de stat din 
comuna Tudor Vladimirescu se 
mîndrește cu un număr de vaci 
de înaltă valoare: 22 sînt cla

PRODUCȚIE
cal, cultivat pînă atunci în Coteana, 
cu soiuri mai productive, unii colecti
viști s-au îndoit de eficacitatea aces
tei acțiuni, manifestînd multe rezerve. 
Atunci au fost organizate, la căminul 
cultural, cîteva acțiuni menite să lă
murească pe colectiviști de foloasele 
ce le-ar dobîndi gospodăria colectivă 
prin introducerea în cultură a noilor 
soiuri. A fost organizată între altele 
o seară de calcul cu tema „Ce venituri 
am putea obține în gospodăria noastră 
colectivă dacă de pe fiecare hectar cul
tivat cu porumb am obține cu 300 kg 
mai mult ca pînă acum ?* Inginerul 
colectivei a avut întîlniri cu colecti
viștii la căminul cultural, în care le-a 
vorbit despre caracteristicile soiurilor 
de porumb H.D. 206 și H.D. 311.

Soiurile amintite au fost introduse 
în cultura mare, iar rezultatele s-au 
dovedit mulțumitoare încă din primul 
an, cînd s-a obținut o producție medie 
de porumb boabe de peste 3 000 kg la 
hectar. Anul trecut apoi, cu toate con
dițiile climaterice nefavorabile, la Co
teana s-au recoltat în medie cîte 2 100 
kg porumb-boabe la hectar, iar de pe 
unele parcele cultivate cu soiul H.D. 
311 — chiar peste 3 500 kg la hectar.

O dovadă a interesului și prețuirii 
de care se bucură din partea colecti
viștilor manifestările cultural-artistice 
legate de sarcinile de producție este 
faptul că în toate comunele de care 
am vorbit colectiviștii vin în număr 
mare la căminul cultural, sălile de 
spectacol fiind adesea arhipline.

Considerăm însă că în comunele 
amintite conducerile căminelor cultu
rale nu folosesc în suficientă măsură 
toate mijloacele pe care le au la înde- 
mînă pentru a da activității lor de 
stimulare a noului o varietate mai 
mare de forme. Sînt încă prea puține 
manifestările în cadrul cărora iau cu- 
vîntul fruntași în producție, după cum 
tot prea de puține ori se organizează 
concursuri „Cine știe, cîștigă“, seri te
matice sau jurnale vorbite privind in
troducerea noului în producție.

S. LAZĂR

Piantele : 
în natură^ ?ii 
și în viața 
omului

Ghimișliu, un om în puterea 
anilor, sănătos ți voinic, nu se 
lasă bătut în ce privește creș
terea vitelor nici de inginerul 
zootehnic, nici de medicul ve
terinar. Muncește aici de 15 ani 
și la ora actuală bogata sa 
experiență e un bun cîștigat 
pentru toți muncitorii gospodă
riei și mai cu seamă pentru cei 
tineri. Vacile recordiste — Aria 
și Aroma — sînt urmărite în
deaproape de acest brigadier 
destoinic pentru a le stabili 
potențialul. Cele mai noi scrieri 
în materie de zootehnie sînt 
căutate și studiate de Ale
xandru Ghimișliu După păre
rea sa, practica și dragostea 
pentru vite au o adevărată va
loare numai dacă sînt însoțite 
de cele mai noi și mai mo
derne cuceriri ale științei. Iată 
de ce brigadierul de la Tudor 
Vladimirescu este cel mai sîr- 
guincios cursant la învățămîn- 
tul agrozootehnic de masă, 
asaltîndu-i pe lectori cu o su
medenie de întrebări.

Am cunoscut la această uni
tate agricolă socialistă și alți 
muncitori care constituie mîn- 
dria gospodăriei. Mihai Gîscă, 
Ștefan Baloș, Valeriu Solomon 
sînt doar cîțiva din cei mulți 
care muncesc în așa fel încît 
vitele să fie și frumoase și pro
ductive.

Secretul unor asemenea vaci 
frumoase, cu producții de lapte 
tot mai mari, își află originea 
în procesul de selecție și în 
furajare. Principiul unei fura
jări raționale, bogată și variată 
stă la baza activității fiecărui 
îngrijitor.

Am vizitat și grajdurile. Mo
derne, spațioase, luminoase, 
strălucind de curățenie, ele 
atestă înaltul simț gospodăresc 
al lucrătorilor acestei gospo
dării.

GEORGE CI UD AN

Broșuri editate 
de Consiliul 

pentru răspîndirea 
cunoștiinielor 

cultural-stiiniifice 
și Editura științifică



Artiste amatoare din Buteni

I m cunoscut la Buteni, comună aflată 
\pe meleagurile Sebișului, dorința 
icolectiviștilor de a-și împlini viața 
cu o seamă de preocupări care vă

desc aspirația lor către frumos. Preocuparea a 
devenit pasiune, parte integrantă din existența 
acestor oameni. Ar fi greu să ni-1 închipuim pe 
brigadierul Iliuț în afara corului sau pe bătrî- 
nul colectivist Simion Moț desprins de șevalet. 
Cele cîteva zile petrecute la Buteni ne-au dat 
impresia că vizităm o mare grădină în care fie
care om a sădit o floare, pornind parcă o între
cere nedeclarată dar nespus de lăudabilă pentru 
a face ca grădina în ansamblul ei să devină cît 
mai frumoasă. Să-i cunoaștem mai îndeaproape 
pe acești făuritori de frumos. Merită.

Media 9,85
Brigadierul Hie Luștrea are 37 de ani. Este 

înalt, spătos, cu o’față senină, deschisă, veșnic 
zîmbitoare... Veselia șa molipsitoare, bunătatea 
care îi iluminează privirea, bogăția sufletească 
a acestui om te fac să nu-1 poți uita.

Așa cum vorbind despre succesele brigăzii a 
IlI-a, nu s-ar putea să nu amintești de briga
dierul Ilie Luștrea, tot așa numele lui este firesc 
legat de existența corului din Buteni.

Acasă la Marioara Mol

douăPrietenul meu Iliuță cîntă de aproape 
decenii în cor, iar din 1952 este dirijorul acestuia. 
I-a purtat pe cei peste 100 de coriști prin bucu
ria succeselor la o finală pe țară și recent la 
prima etapă a celui de-al VII-lea concurs, unde 
au obținut un binemeritat loc întîi.

Corul este mîndria colectiviștilor din Buteni. 
Ei țin la acest cor, la dezvoltarea lui, la perfec
ționarea măiestriei interpretative. Cei vîrstnici 
predau urmașilor ștafeta dragostei pentru cîntec. 
Părinții Irinei Gulyaș, Marioarei Zimbran și 
Ersiliei Miculiț au cîntat în 1961 la București pe 
scena finalei. Azi cele trei tinere urcă pe practi
cabile pentru a continua o tradiție, pentru a 
duce mai departe fala corului din Buteni.

A asista aici Ia o repetiție constituie o desfă
tare pentru ochi oferită de minunatele costume 
bihorene, o îneîntare pentru auz, datorită gla
surilor care dau viață unui bogat repertoriu. 
Alături de cîntecele „Onoare patriei", „La noi 
în gospodărie", „Bihoreancă" ascultăm bucăți 
mai grele cîntate cu simț artistic. Colectiviștii 
din Buteni s-au încumetat să includă în reperto
riu piese corale din „Nabucodonosor* de Verdi, 
din „Ivan Susanin" de Glinka și „Laudă nopții* 
de Beethoven. Nu este vorba aici numai de un 
act de curaj, ci în primul rînd de însușirea unei 
culturi muzicale. Trebuie amintită contribuția 
profesorului Romulus Bota de la Școala popu
lară de artă din Oradea care vine adesea la Bu
teni pentru a-1 învăța și ajuta pe Iliuță.

Intîlnirile dintre profesorul Bota și Die Luș
trea n-au loc numai la Buteni, ci și la Oradea.

Iliuță Luștrea dind indicații solistei Marioara Zimbran

Imagini 
obișnuite 

in

Uiuță este acum elev în anul II al Școlii popu
lare de artă- Primul an l-a absolvit cu media 
8,85, medie excelentă, care exprimă străduințele 
sale și ca elev. Dar ce notă ar putea oglindi fidel 
strădania, entuziasmul și dăruirea cu care își 
dedică timpul liber artei corale ?

Asta-i „pasia* mea

caracterizează moș Simion Moț, om la 
ani, preocuparea sa pentru pictură. Da, e 
de „pasie“ adică de pasiune, de o neclin-

Așa 
70 de 
vorba 
tită dorință de a exprima pe această cale ce are 
de spus.

11 văd în fața șevaletului, între culori, deseîn- 
tînd cu mîinile sale pergamentate de vreme 
acea lume de minuni, pe care o stăpînește cu 
blîndețe, supunînd-o, impunîndu-i viață. Din 
acele pete de culoare care își împreună armo
nios nuanțele, el creează artă. Munca aceasta nu 
e o evadare din realitate, ci întîlnirea pe un alt 
plan, la o altă dimensiune • cu satul și oamenii 
săi. „Fată citind", „Torsul lînei", „Peisaj din 
Valea arinilor", „Fîntîna boilor", „Colț de uliță"
— iată numai cîteva din mulțimea temelor înfă
țișate în culori pastelate de picturile lui Simion 
Moț.

In ciuda celor 70 de ani — dar vîrsta nu se 
măsoară cu anii, ci cu sensibilitatea sufletească
— el este șef de echipă la brigada întîi. Are 
deci o bogată și permanentă temă de inspirație : 
munca.

Picturile colectivistului Simion Moț s-au bucu
rat de apreciere în cadrul unei expoziții organi
zate la Sebiș, au fost premiate la cea de-a Il-a 
expoziție republicană de artă populară. E o răs
plată binemeritată de acest 
bețișoare de soc și dintr-un 
zămislește frumuseți.

colectivist care cu 
curcubeu de culori

Plimbare cu sania

preșe- 
Pavel

’A'nul trecut 
milioane de 1 
ecran laț, ca 1

Președintele 
omului care se 
formeze.

— Casa asta 
loan Negru. El 
Au mult de mu 
neavoastră : în 
grajd. Azi — 
tăți, trei rem

Intr-una din zilele petrecute la Buteni, 
dintele gospodăriei colective, tovarășul 
Corbei, ne-a oferit o neuitată plimbare cu sania. 
Aveam impresia că ne-a purtat într-o lume de 
basm, plină de nebănuite gingășii și revelații. 
Oprea la poarta cite unei case și ne îmbia să 
intrăm.

— Aici locuiește Marioara Moț. Și pînă a 
trece pragul ne mai dă cîteva lămuriri. Munceș-. 
te în brigada lui Iliuță, iar în timpul liber îi 
place să mînuiască acul.

Parcă întregul interior al casei este făcut cu 
acul. Fețele de masă, pernele, bluzele și fustele 
— totul poartă amprenta măiestriei mîinilor Ma- 
rioarei Moț. Motivul preferat: florile. încercăm 
un sentiment de profundă admirație în fața 
trandafirilor sîngerii și a panseluțelor albastre 
sădite cu acul pe spuma pînzei. Ni se mai arată 
fuste pictate în ulei.

— Cine v-a învățat ? — întrebăm curioși.
— Nimeni. Sau poate natura pe care eu 

cerc s-o înfățișez.
De bucurie că ne plac aceste nestemate 

ață și ulei, îi rîd ochii — două pete de cer 
nin în albul feței.

Cînd ne-am urcat din nou în sanie, președin
tele Pavel Corbei ne-a promis o nouă surpriză 
plăcută. Și s-a ținut de cuvînt. Am văzut-o pe 
Florița Bejan iscînd frumuseți noi la un război 
vechi de peste o sută de ani.

Apoi am pornit la plimbare în viteza cailor 
pe străzile largi, bine întreținute.

— Să ne vedeți satul. în ultimii ani ș-a schim
bat mult Gospodăria colectivă a adus bunăstare,

în-

din
se-

25 de construe 
Niculae Darău,

Camerele m 
dernă, așez^jp 
rama ușii.

— Poftiți, ini
— Sîntem pl 

chetul ăsta str
Reluîndu-ne 

dinte, ne-am îi 
Pavel Corbei t 
să derulăm ca 
Intr-un «iîrziu

— Frumos e 
S-o tot trăiești



mt venituri de peste trei 
e cinematograful nou, cu

ia mereu, dar nu cu tonul 
, ci vrînd numai să ne in-

Intr-o zi am primit la gospodărie un te
lefon. O voce necunoscută, un tovarăș 
Nistor de la raion, mă anunța că eram 

chemat peste o săptămînă la o consfătuire și 
mă ruga să iau cuvîntul.

— în ce problemă ?
— Dumneata ce ești acolo ? — m-a întrebat 

el rîzînd în receptor.
— Președinte ! — i-am zis eu întărîtat și nu 

știu cum am dat cu mîna de-am închis te
lefonul. N-am făcut-o pentru că am vrut, dar, 
pentru un moment, mi-a părut bine că a ieșit 
așa. îmi ziceam că am tot dreptul să-i pretind 
acestui tovarăș Nistor, să știe cine sînt și ce 
rang port Eram președinte de aproape 5 ani 
și mă cunoștea atîta lume, din întreg ra
ionul

Mă duceam în birou la președintele sfatului 
ca la mine acasă, iar primul secretar de la 
partid își făcea întotdeauna timp să mă pri
mească.

Erumoasă, e a colectivistului 
onsabilul echipei de zidari, 
nenii ăștia. Socotiți și dum- 
înființare, aveam doar un 

aci saivane, două materni-, 
ile, magazii... Să fie vreo 
r să oprim puțin. Aici stă 
[tor la porci.

on Mo/ in lata șevaletului

Povestire de Al. Strachină

ițioase, mobila nouă, mo- 
«•Kust. Priveam totul din

ne îmbie gazda.
zăpadă și e păcat de par-

h sanie, alături de preșe- 
t spre sediul gospodăriei, 
oate tocmai ca să ne lase 
k film toate cele văzute, 
loar atft :
l Buteni. Strașnică viață.

kNDREI CROUORU

: TEODOR 1OANEȘ

Un clinchet scurt de clopoțel mă înștiință 
că tovarășul Nistor a pus receptorul în furcă.

Mai eram încă cu receptorul în mînă și mă 
uitam la el cînd Timofte, secretarul organi
zației noastre de partid, își băgă capul pe ușă.

— Ești aici ? — mă întrebă el mirat că mă 
găsește la birou. — Cu cine ai vorbit ?

Am strîns din umeri și l-am întrebat dacă 
cimoaște pe un oarecare tovarăș Nistor.

— De la regiune ?
— Nu, de la raion.
— Da' ce treabă ai cu el?
I-am povestit cum a decurs convorbirea 

mea la telefon și Timofte a izbucnit în rîs. 
în cele din urmă mi-a spus că am un dar 
nemaipomenit de a încurca lucrurile.

— Am! — i-am zis eu arțăgos. — Da’ ci- 
ne-i, mă rog, acest tovarăș ?

...Și cînd Timofte mi-a răspuns că e noul 
prim-secretar al Comitetului raional de par
tid, am simțit cum mi se pune un nod în gît

★
Mai aveam o zi pînă ia consfătuire și eu 

tot nu-mi pregătisem luarea mea de cuvînt.
Am ieșit din sediu și am luă t-o peste cîmp 

fără nici o țintă. Am încercat să-mi închipui 
întîlnirea mea de a doua zi cu tovarășul Nis
tor și n-am reușit. între timp aflasem despre 
noul prim-secretar multe, care mă puneau 
pe gînduri.

„Fie ce-o fi* — mi-am zis eu lungindu-mă 
pe iarbă la umbra unei tufe de măcieș. Oricît 
mi-am bătut capul, tot n-am putut să pricep 
ce rost avea consfătuirea asta acum, în toiul 
verii, cînd, pentru noi, mai bună ar fi fost 
o ploaie, dacă venea...

Stăteam întins pe spate și mă uitam la 
cerul străveziu. Un nouraș atîrna ca o zdrean
ță albă de poala lui sinilie...

Cînd m-am trezit soarele mă bătea în 
creștet. Eram lac de apă, mă durea capul și 
îmi țiuiau urechile de parcă surzisem.

M-am sculat, hotărît să mă duc la Șiret, 
să fac o baie.

Am pornit spre luncă, mahmur ca după o 
beție și mă împiedicam de toți bulgării de 
pămînt din cale... Tocmai trecem pe lîngă 
tarlaua de soreancă și mă bucuram de o adie
re de vînt ce-mi răcorea fața, cînd aud că 
mă strigă cineva.

Pe răzorul dintre două tarlale venea un om 
mărunțel cu un vrej verde de soreancă în 
mînă. Cu toată vîrsta lui înaintată, pășea țan
țoș ca un cocoș.

— Al cui e pămîntul acesta? — m-a în
trebat el cînd s-a mai apropiat de mine.

— Al nostru — zic eu sec.
Numai ce-1 văd că tresare, se uită la mine 

și ochii i se fac mici ca la viezure.
— Dumneata ești.» președintele î
— Eu oi fi 1
— Numele meu e Nistor I — a grăit el în- 

tinzîndu-mi mîna. Avea o mînă caldă și pu
ternică. Strîngîndu-i-o, mi-am adus aminte 
cum i-am răspuns la telefon și m-am simțit 
deodată grozav de stînjenit. Pesemne că 
tovarășul Nistor a băgat de seamă că nu 
eram în apele mele. L-a pufnit rîsul și asta 
m-a făcut să mă simt din nou mai ușurat.

— Te-ai pregătit pentru mîine ? — m-a în
trebat el apoi.

— N-am ce să mă pregătesc — i-am zis 
eu — asta mi-i gospodăria, asta mi-i munca. 
Totu-i la vedere.

îmi părea bine că tovarășul Nistor își fă
cuse timp și măcar în preziua consfătuirii a 
venit să ne vadă gospodăria. Mi se părea că 
în felul acesta scap de o grea povară și că 
s-ar putea chiar să nu mai fie nevoie să iau 
cuvîntul a doua zi și să vorbesc despre unele 
lucruri pe care, din tot raionul, credeam că 
numai primul, secretar nu le cunoștea.

— Nu te supăra — mi-a zis el — da’ eu 
nu te cred. Nu cred să fii chiar atît de mul
țumit de munca dumitale.

Am închis un ochi, chipurile din cauza soa
relui, și m-am uitat de data asta eu lung 
la el.

„He, tovarășe Nistor, unde mă vezi mul
țumit ? Dacă mi-ai cunoaște cît de cît și 
munca, și firea, ai vedea că nu sînt, că nu 

de florile mărului l-am lăsat pe Timofte să-mi 
rotunjească din condei meritele... Pînă și 
teama lui Timofte de a nu o lua razna la 
consfătuirea de mîine ai înțelege-o și mi-ai 
da poate o mînă de ajutor !“

Așa mă gîndeam în sinea mea și mă pre
găteam să încep într-un fel a grăi, cînd a 
apărut șoferul și l-a anunțat că a reparat 
cauciucul și că poate pleca.

— Dar ce-a avut ? — l-a întrebat tovarășul 
Nistor.

Șoferul și-a desfăcut palma și a dat la 
vedere un cui îndoit și ruginit. Tovarășul 
Nistor l-a luat și l-a cercetat cu atenție.

— El l-a pus ! — i-a spus tovarășul Nistor 
șoferului. — Sînt convins că el ți l-a pus 
sub roată numai ca să ne oprească din drum 
și să se poată lăuda. Mai ai multe cuie din 
astea ?

Am tresărit. Despre intenția mea de a-i 
pune un cui sub roată nu știa decît Ti
mofte...

în vreo cîteva dimineți am văzut mașina 
raionului de partid trecînd ca vîntul prin sat

— El e ! — căuta să mă asigure Timofte 
de fiecare dată, convins că purtarea asta a 
noului prim-secretar era o urmare firească 
a discuției mele avute cu el la telefon.

— Lasă, mă Timofte — căutam eu să bra
vez — ai să vezi că o să se oprească și la 
noi. Dacă nu altfel, am să-i pun un cui sub 
roată și tot o să se oprească !...

Tovarășul Nistor stătea în fața mea, ținea 
cuiul cu două degete la vedere și rîdea. Șo
ferul s-a întors cu spatele la noi și se făcea 
că pleacă.

Am înțeles numaidecît ce nevoie a avut 
tovarășul Nistor de cui și am început să rîd.

— Ești vesel 1 — mi-a spus el în cele din 
urmă.

— Așa sînt eu — i-am zis — cînd îmi merg 
treburile prost!

— Cum așa ? — s-a mirat el.
— M-au dat ploile de sminteală ! — am 

oftat eu necăjit.
—- Numai ploile ?
Deasupra noastră o ciocîrlie se ridica spre 

norul acela alb, bătea din aripi și fluiera de 
zor.

Dinspre cîmpul de jos, de la bulgarie, se 
auzea păcănitui motorului de la pompa de 
apă.

Tovarășul Nistor a întors capul peste umăr 
și s-a uitat pieziș la mine. Se uita cu aceiași 
ochi iscoditori de viezure, dar nu ca odinioară. 
Erau parcă mai blînzi, mai înțelegători.

— De ce taci ? — m-a îmboldit el. — N-ai 
nimic să-mi spui despre munca dumitale ?

— Munca mea e la fel ca și a celorlalți, 
tovarășe prim-secretar — am început eu cu 
greu. — Mă gîndesc numai că la toți ne-ar 
veni mai ușor dacă... dacă ne-am organiza 
poate altcumva munca... Dumneata ai putea 
să ne ajuți ?

Tovarășul Nistor părea că nu m-a auzit. 
El cu cuiul acela îndoit și ruginit avea ce 
avea că se muncea să-1 îndrepte cu puterea 
mîinilor.

— Vorbește ! — mi-a spus el mirat.
— Știi cam cîți kilometri fac eu pe zi, to

varășe Nistor ? Ai idee ? — l-am întrebat eu 
ea să-i întorc atenția spre mine. — Cam 
vreo patruzeci.

— Cam mult! — a rîs el.

— Apoi fă și dumneata socoteală : cinci
sprezece aș face dacă aș merge în linie 
dreaptă, de la un capăt la celălalt al tarlale
lor. Și cam o dată pe zi e musai să trec pe la 
toate.

Numai ce-1 văd că ridică nelămurit o sprin
ceană.

— Știi ce ? — m-a întrebat el și în ochi îi 
licărea o privire poznașă. — încearcă să în
cepi cu ce crezi dumneata că nu-i musai să 
faci... Așa poate o să-ți vină mai ușor !

Pentru început m-a cam descumpănit pro
punerea asta. Era tema discuțiilor mele zilnice 
cu Timofte și n-aș fi vrut să o discut cu to
varășul Nistor în lipsa lui. Timofte era și așa 
destul de pornit împotriva mea...

Dacă socoteam, de-o pildă, într-o zi că nu-i 
musai să mă duc la brigăzi, Timofte îmi sărea 
în cap :

— Ce dracu mă, ți-ai bătut un cui în talpă, 
de nu vrei să te duci ?

Dacă mă duceam la brigăzi și era nevoie de 

semnătura mea pe cererea unei mătuși care 
vroia o căruță să-și ducă griul la moară, cînd 
veneam seara la sediu, Timofte mă aștepta cu 
hîrtia în mînă.

— Bate-i un cui, Pavele, și dă-i femeii o 
căruță, că te așteaptă de dimineață !...

Timofte avea o părere prea bună despre 
munca mea din primii ani și nu concepea ca 
eu să nu le fac pe toate în aceeași zi.

O dată m-am jeluit fostului prim-secretar 
și acesta a rîs.

— Lasă că te descurci tu !
Ascultîndu-mă, tovarășul Nistor dădea din 

cînd în cînd din cap, în semn de încuviințare. 
Cînd m-am oprit, a rămas oarecum surprins. 
S-a uitat la mine și mi s-a părut că mai aș
teaptă ceva.

— Hm! — a făcut el dezamăgit, — De ce 

nu ai încercat să dai din răspunderea asta și 
altora ?

— Cui?
— Să zicem brigadierilor ! Dacă am înțeles 

eu bine, un brigadier are acum mai mulți 
oameni sub conducerea lui decît aveai dum
neata în primul an.

— Are ! Sigur că are — am întărit eu sim
țind cum îmi dă tîrcoale prin cap o idee 
strașnică. — Și oameni are mai mulți, și pă
mînt. Dați-mi cuiul.

M-am aplecat pînă la arătură, am netezit 
cu palma țărîna uscată, apoi am luat cuiul și 
am început să-mi încrustez gîndurile în 
pămînt.

Așa îmi venea mai ușor. Tovarășul Nistor 
m-a înțeles din ochi ce vroiam și cînd am ter
minat, mi-a povestit cum era organizată 
munca în alte gospodării din țară. Mi-a dat 
mai multe exemple și m-a lăsat să aleg sin
gur ce găseam de cuvință că-i bun.

Pînă la urmă am refăcut schema aceea de 
cîteva ori, că nu dintr-o dată i-am potrivit 
croiala pe măsura noastră, dar cînd m-am ri
dicat de jos mă simțeam parcă primenit de 
sărbătoare...

— Cum crezi — m-a întrebat tovarășul 
Nistor — o să poți să iei mîine cuvîntul la 
consfătuire ?

— O să încerc !
După ce ne-am despărțit, m-am dus la se

diu, am luat un ciocan și am bătut cuiul acela 
în perete...

Acolo îmi pun și azi pălăria 1



Echo-Il

pornește

in lunga

sa călătorie

TELEVIZIUNEA Șl UNELE DIN PROBLEMELE El
între minunile timpurilor modeme, televiziu

nea ocupă fără îndoială unul dintre primele 
locuri.

Trecută cu repeziciune de la faza experimen
tală la o exploatare intensivă, 
a pătruns, ea contribuie în 
schimbarea felului de viață, la 
turilor unor mase tot mai largi

în țările în care 
mod esențial la 
lărgirea orizon- 
de oameni.

Imaginile televizate pot „merge' 
numai în linie dreaptă

de la Moscova, au putut fi recepționate pînă la 
o distanță de peste 1 000 km. Această 
rămîne totuși mică față de necesitățile 
cațiilor mondiale.

Succesele cosmonauticei au arătat că 
definitivă a problemei va putea fi obținută abia 
atunci cînd va fi realizat un sistem de sateliți 
artificiali de telecomunicații, plasați pe orbite 
convenabil alese, ca în permanență, din fiecare 
punct al Pămîntului, să poată fi văzut cel puțin 
un satelit, iar sateliții să se „vadă" în perma
nență între ei.

distanță 
comuni-

soluția

Spre deosebire de aparatul de radio care a 
cucerit de mult întregul glob, televiziunea a cu
cerit deocamdată numai regiunile cele mai 
populate. în calea generalizării televiziunii stă 
proprietatea undelor radio de lungimi 
folosite de ea, de a se propaga numai 
dreaptă. Pentru a avea o imagine bună 
nul televizorului, antena postului de 
trebue să „vadă" antena emițătoare. Orice ob
stacol natural — munți, perdea forestieră etc. — 
împiedică propagarea undelor purtătoare ale i- 
maginii televizate. Mai mult, de la o anumită 
distanță, care depinde de înălțimea punctului în 
care este așezată antena de televiziune, chiar 
curbura Pămîntului devine Un obstacol pentru 
unde.

Schița alăturată arată cum, datorită curburii 
Pămîntului, antena de emisie nu mai este vizi
bilă. Undele trec pe deasupra capetelor noastre, 
se depărtează din ce în ce de Pămînt și se pierd 
în Cosmos. Acesta este motivul pentru care în 
toate țările lumii, antenele posturilor de televi
ziune sînt instalate pe cele mai înalte clădiri — 
în București pe Casa Scînteii, în Moscova pe 
turnul Șuhovki, în Paris pe turnul Eiffel, iar în 
Leningrad pe un turn metalic înalt de 316 m, 
construit special pentru televiziune și reprezen
tând actualmente cea mai înaltă construcție din 
Europa.

învingîndu-se dificultățile tehnice destul de 
mari, ar putea fi realizate construcții de 400—500 
m înălțime și chiar mai mult. Din cauza curbu
rii Pămîntului însă, nici măcar o astfel de an
tenă nu va reuși să trimită imaginile mult peste 
100 km. Mai departe ele pot fi duse folosind fie 
rețele subterane de linii speciale de teletrans- 
misie, fie folosind rețele aeriene, formate din 
posturi de televiziune receptor-emițător așezate 
pe proeminențele reliefului (astfel de linii au 
fost instalate și în țara noastră și permit tele
spectatorilor din multe regiuni să privească 
misiunile stației București).

Pentru ca un sistem de televiziune unic 
ajpopere un teritoriu mare, folosind rețele 
acest tip, sînt însă necesare cheltuieli foarte 
mari.

Sateliți activi și pasivi

metrice 
în linie 

pe ecra- 
recepție

Sateliții de telecomunicații pot fi de două ti
puri : activi și pasivi.

Cei activi au pe bord aparatură complexă, cu 
ajutorul căreia recepționează semnalele trans
mise de o stație terestră, le amplifică și le re
transmit spre receptorii dintr-o anumită regiune 
a Pămîntului.

Principalul defect al sateliților activi este 
complexitatea mare a aparaturii cu care sînt 
prevăzuți, datorită căreia viața lor nu poate fi 
prea lungă (cea mai mică defecțiune survenită 
scoate satelitul definitiv din funcțiune, orice re
parație fiind imposibilă).

Sateliții de telecomunicații pasivi sînt baloane 
de formă sferică și de dimensiuni mari, confec
ționate din material plastic acoperit cu un strat 
subțire metalic. Asemenea sateliți nu sînt pre
văzuți cu nici un fel de aparatură. Imaginea te
levizată trimisă în direcția satelitului de o sta
ție terestră este reflectată de suprafața sa me
talizată și nimerește apoi în antenele stațiilor 
receptoare.

Singurul defect al acestor sateliți este faptul 
că cer stații emițătoare excepțional de puter
nice, pentru ca energia reflectată de ei spre sta
țiile receptoare să poată fi suficientă. Durabili
tatea mare și costul relativ redus fac însă să li 
se prevadă un viitor strălucit.

Aviația și cosmonautica în ajutorul 
telespectatorilor

S-a încercat rezolvarea problemei teletrans- 
mișiei la distanță ridicînd antena statică de tele
viziune la înălțime mare cu ajutorul unui avion, 
în felul acesta, în 1957, imaginile din timpul ce
lui de-al IV-lea Festival mondial al tineretului

Pagină redactată de 
ing. D. ZUGRAVESCU

în conformitate cu preve
derile acordului sovieto-ame- 
rican de colaborare, la 25 ia
nuarie 1964, de la baza ame
ricană Vanderberg a fost lan
sat satelitul Echo-II.

Situat la o înălțime de pes
te 1000 km pe o orbită a- 
proape circulară ce are planul 
înclinat față de Ecuator cu 
81,5°, satelitul acesta poate fi 
observat în bune condiții de 
pe tot globul. Luminozitatea 
sa deosebită — cu toată dis
tanța apreciabilă față de su
prafața Pămîntului — se da- 
torește pe de o parte dimen
siunilor sale mari, iar pe 
alta suprafeței lucioase.

In locul buletinelor 
de „timp probabil", 

buletine de 
„timp sigur"

de

Lansarea 
satelitului belon

Deosebit de îmbucurător 
pentru oamenii de bună cre
dință din întreaga lume este 
faptul că activitatea științifi
că desfășurată cu ajutorul ba- 
lonului-satelit Echo-II este 
doar un început, o primă pa
gină a programului de cola
borare sovieto-americană în 
cercetarea spațiului cosmic.

Un obiectiv imediat urmă
tor este realizarea unui sistem 
special de legătură între cen
trele meteorologice mondiale 
de la Moscova și Washington, 
cu ajutorul căruia să se asi
gure o informare reciprocă 
imediată asupra datelor me
teorologice obținute cu aju
torul sateliților artificiali.

în cadrul colaborării vor fi 
lansați sateliți artificiali me
teorologici, care vor face ca 
buletinele de „timp probabil" 
să înceteze de a mai fi ținta 
tuturor celor ce vor să tacă 
haz.

Echo-II este un balon cu 
diametrul de 41 m., confec
ționat din material plastic. 
Pentru a-i face suprafața cît 
mai bună reflectoare a sem
nalelor radio trimise de pe 
Pămînt, materialul plastic a 
fost acoperit cu o foiță de a- 
luminiu, asemănătoare cu foi
ța metalică în care sînt înve
lite bomboanele de ciocolată.

Fotografia de jos este fă
cută puțin înaintea lansării, 
în timp ce ■ un tehnician exe
cuta o ultimă și minuțioasă 
verificare a etanșeității. După 
această verificare balonul a 
fost introdus în vîrful ultimei 
trepte a rachetei purtătoare. 
De aci un dispozitiv special 
l-a azvîrlit în spațiu în mo
mentul în care racheta a ajuns 
pe orbita de satelit al Pămîn
tului. A urmat operația de 
umflare a balonului, realizată 
prin transformarea în gaze, 
sub influența căldurii razelor 
solare, a pastilelor de pirozol 
puse special în interiorul sate
litului, și balonul și-a recăpă
tat forma sferică.

S-a obținut în felul acesta 
un corp cosmic cu greutatea 
redusă, deci relativ ușor de 
plasat pe orbită, dar cu o su
prafață mare de reflecție ; s-a 
obținut cu alte cuvinte pla
sarea pe orbită a unui soi de 
oglindă uriașă.

Forma sferică a satelitului 
a făcut inutile orice dispozi
tive de orientare în spațiu, 
întreaga sa suprafață fiind la 
fel de bună reflectoare.

Calculele făcute de proiec- 
tanți s-au dovedit corecte. 
Pînă la apariția acestor rin- 
diiri au trecut aproape două 
săptămîni de la prima legă
tură Pămînt-Cosmos-Pămînt 
realizată prin intermediul a- 
cestui satelit între savanții a-
mericani și englezi pe de o numeroase victorii științifice
parte și savanții sovietici pe de prestigiu, puse în slujba
de alta. păcii și fericirii oamenilor.

Colaborare 
din cadrul Anului 

international 
al Soarelui calm

în cadrul Anului interna
țional al Soarelui calm 
(A.I.S.C.) — continuator al 
Anului geoțizic internațional 
(A.G.I.) — vor fi lansați sa
teliți sovietici și americani 
pentru studiul cîmpului mag
netic terestru și al spațiului 
cosmic interplanetar. Ca în
ceput al acestei acțiuni, la 30 
ianuarie a.c., a fost lansat din 
U.R.S.S. sistemul de stații cos
mice Elektron-1 și Elektron-2, 
cu ajutorul cărora se fac cer
cetări complexe, iar din Sta
tele -Unite a fost lansată în 
aceeași zi racheta Ranger-6, 
care a atins suprafața Lunii 
la ora prevăzută, dar nu și-a 
putut îndeplini programul de 
cercetări din cauza defectării 
sistemului de televiziune cu 
care era prevăzută

Tot în cadrul A.I.S.C. — 
continuator al Anului geofizia 
internațional (A.G.I.) — sînt 
coordonate lucrări de cerce
tare efectuate în observatoa
rele geofizice Vostok din An- 
tartida (sovietic) și Thule din 
Groenlanda (american) situate 
de 0 parte și de alta a ace
luiași diametru al Pămîntului.

Rezultatele acestei intense 
colaborări vor sta la baza a

/magme explorata

Înainte de lansare învelișul lui Echo-ll este 
verificat cu grijă
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• Numeroși țărani din statul 
Chihuahua (Mexic) au ocupat în 
mod pașnic diferite suprafețe de 
terenuri aparținînd unor mari lati
fundiari. Autoritățile din statul 
Chihuahua au cerut ca la fața lo
cului să fie trimise trupe.

• La Geneva a început o consfă
tuire a unor organisme specializate 
ale O.N.U., consacrată discutării pro
blemei radiațiilor nucleare și pregă
tirii unui raport în această problemă 
pentru a fi înaintat viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O N.ll.

• In localitatea argentiniană Alto 
Gracia s-a deschis o conferință eco
nomică menită să stabilească poziția 
țărilor Americii Latine la apropiata 
conferință mondială pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva. Sînt pre- 
zenți 300 de delegați din 19 țări 
latino-americane și observatori din 
15 state europene și afro-asiatice. Se 
discută probleme privind intensifica
rea comerțului țărilor latino-america
ne cu statele socialiste, eliminarea 
taxelor de import la produsele din 
zona tropicală și altele.

• Președintele Republicii Panama, 
într-un interviu acordat rețelei de 
televiziune americane, a subliniat 
din nou necesitatea ca Statele Unite 
să accepte negocierea unui nou tra
tat asupra Canalului Panama în 
cui tratatului 
contrar — a 
vor continua 
„poate peste 
două sau trei luni sau peste două sau 
trei

lo- 
din anul 1903. In caz 
spus el — incidentele 
în această regiune 

doi sau trei ani, peste

săptămîni".

Guvernul libian a dat publici- 
o declarație în care se sublini- 

că Libia nu intenționează să re-

• 
tații 
ază 
înnoiască sau să extindă acordurile
sale cu Marea Britanie și cu Statele 
Unite, referitoare la bazele militare 
ale acestor țări pe teritoriul Libiei.

• Prezența la Paris a marelui poet 
romîn Tudor Arghezi a stîrnit un 
mare interes în cercurile literare ale 
capitalei franceze. După cum se știe, 
casa de editură Pierre Seghers a pu
blicat de curînd o culegere din ver
surile Iui Arghezi, în traducerea lui 
Jean Luc Marcel.

• La prima sesiune a Consiliu
lui guvernatorilor Agenției interna
ționale pentru energia atomică, care 
s-a deschis la Viena la 25 februarie, 
participă și acad. Horia Hulubei, 
vicepreședinte al Consiliului.

• Consiliul de miniștri al Italiei a 
hotărît instaurarea unor măsuri e- 
conomice de „austeritate", 
hotărîrile luate se află : sporirea
țurilor la benzină, o înăsprire a 
gislației privitoare la vînzările 
credit, reducerea consumului de 
nuri. care nu sînt de strictă 
tate.

Printre 
pre- 

le- 
pe 

bu-
necesi-

J

NOTA POLITICĂ

Intr-un sat 

din valea 

Nilului

prin țările lumii

Turiștii sosiți la Cairo sînt în
demnați de ghizi să vadă ora
șul fie de pe piramida lui 

Keeps, fie de pe stînca Makkatan, 
fie din turnul înalt situat pe insula 
Zamalek. L-am văzut din cele trei 
puncte, dar pentru a-1 cunoaște a 
trebuit să-i străbat străzile, cartie
rele, să stau de vorbă cu oameni 
pentru a le cunoaște viața, preocu
pările.

La tot pasul întîlnești roadele e- 
forturilor poporului egiptean pentru 
a-și făuri o viață mai bună, precum 
și multe, multe rămășițe ale domi
nației colonialiste. Orașul are în 
prezent 3,5 milioane de locuitori și 
crește anual cu 20 la sută. S-au cons
truit cîteva cartiere noi dar „locuin
ța» constituie încă o grea problemă. 
Și astăzi numeroase familii își duc 
viața pe caldarâmul străzilor — aco
lo mănîncă, acolo dorm.

La Cairo există — ne arată statis
ticile — 600 de întreprinderi, mari 
și mici, în care lucrează peste 
250 000 de muncitori. De pe stînca 
Makkatan zărim în depărtare uzine
le de la Helluan. In Egipt au fost 
construite în ultimii ani o serie de 
întreprinderi noi. uzine electrice. 
Eie reprezintă eforturile poporului 
Republicii Arabe Unite pentru fău
rirea unei industrii naționale, care 
să constituie baza dezvoltării țării. 
Cu toate acestea, șomajul constituie 
o problemă a cărei rezolvare este 
întrevăzută peste mulți ani.

COPIII AR PUTEA SĂ TRĂIASCĂ
Opinia publică din S.U.A., Franța și alte țări capitaliste e îngrijorată de creș

terea tot mai accentuată a mortalității noilor născuți. In Franța unde mor în medie 
aproape 27 de copii la fiecare mie de nou născuți ziaml „Les Echos" („Ecoul") scrie 

că aceasta se întîmplă „în rîndul categoriilor sociale cele mai defavorizate", adică în 
familiile de oameni ai muncii.

în Statele Unite mortalitatea noilor născuți este de 26 la mie în marile 
centre muncitorești — Baltimore, Chicago, Detroit etc. La New York, în cartierul Har
lem, unde trăiește îngrămădită populația de culoare, la fiecare douăzeci de copii unul 
e sortit pieirii. Gauza, după cum subliniază publicația „New York Times Magazine", 
este „în principal sărăcia, mai ales cea din cocioabe". Publicația completează aceste 
considerații cu declarațiile d-lui Harold Iacobinzer, care ocupă un post însemnat în 
conducerea maternităților din New York : „condițiile proaste de locuit, subalimen- 
tația, lipsa condițiilor de igienă, starea proastă a sănătății în timpul sarcinii, — iată 
condițiile care fac ca copiii să se nască morți și curba mortalității infantile să crească".

Lucrurile se petrec în aceeași țară din care ne vin și altfel de statistici și de 
declarații : o rachetă de tipul Jupiter costă cît 60 de clădiri cu mai multe etaje; cu 
banii cheltuiți pentru construcția unui submarin „Polaris" dotat cu rachete se pot 
înălța 25 de spitale bine echipate, un torpilor înghite sumele din care s-ar putea clădi 
un microraion în care să locuiască confortabil 8 000 de oameni.

Opinia publică din țările capitaliste alarmată de mortalitatea infantilă tot mai 
mare, a optat de mult pentru ca în locul mijloacelor de distrugere, în țările lor să se 
construiască spitale, școli, locuințe.

R. ȚIULESCU

Centrul orașului Cairo 
ză piața Al Tahrir (piața 
Odinioară aici se ridicau 
diri roșii, folosite de trupele engle
ze de ocupație. In 1952 ele au fost 
demolate și în locul lor s-au cons
truit cîteva edificii noi, mari, cu as
pect monumental.

In această piață se găsește și mu
zeul egiptologie, unde s-au păstrat 
nenumărate urme ale civilizațiilor 
care s-au succedat de-a lungul mi
leniilor în valea Nilului. Urmele a- 
cestor civilizații se găsesc însă nu 
numai la muzeu. Ele te întîmpină 
la tot pasul. La Ghizeh, localitate 
situată la cîțiva kilometri de Cairo, 
călătorul se oprește cu admirație în 
fața Sfinxului și a piramidelor. La 
Luxor am vizitat dărâmăturile tem
plului Ra-Amon, zeul soarelui. Pe 
insula Pilae, în mijlocul Nilului, am 
poposit în fața coloanelor ridicate 
acum 3 000 de ani în cinstea zeiței 
Isis, din ale cărei lacrimi, așa cum 
susține legenda.

îl formea- 
eliberării). 
niște clă-

ar fi izvorît Nilul.

Delta Nilului este partea cea 
mai fertilă a țării. Aici fieca
re petic de pămînt este lucrat 

cu grijă, pentru a-1 sili să dea omu
lui cele necesare traiului. Delta ne 
apare în fața ochilor cu nenumăra
tele ei canale de irigație, cu parcele 
verzi si semănături, cu orașe și sate, 
cu pădurici de palmieri. Cît contrast 
cu deșertul care se întinde la cîțiva 
kilometri dc aci ! In deltă, totul 
este verde, viața pulsează din plin. 
In pustiu, totul este galben, mohorît. 

întîlnim în drumul nostru felahi 
(țărani) îmbrăcați cu ' niște cămăși 
lungi pînă la pămînt, cu mîneci largi 
și fără guler, numite „galabie". Fe
meile sînt înfășurate într-o pînză, 
numită „fusten". Pe ogoare lucrea
ză, ici-colo cîte un tractor. Se văd 
încă nenumărate pluguri de lemn, 
trase de cîte un bivol. Țăranul se 
opintește din greu pe coarnele plu
gului — nici nu știi cine duce greul: 
omul sau animalul. Sleiți de puteri, 
omul și animalul se opresc. Felahul 

merindele și mănîncă. 
de toate zilele este for- 

„esh baladi* (o pîine ro- 
lipia de la noi), umplută

Delta Nilului 
mai fertilă

își scoate 
Hrana lui 
mată din 
tundă, ca
cu mîncare de bob (un fel de fa
sole). Carnea este o raritate pentru 
felah. Venitul lui zilnic, care constă 
din cîțiva piaștri, nu-i permite o 
hrană mai consistentă.

i sa statornică cu pusti- 
felahul egiptean a obținut 

unele succese. Suprafața ara- 
din jurul Nilului este insufici- 
pentru a hrăni îndestulător în-

In lupta 
ul, fel;

bilă 
entă 
treaga populație a țării în continuă 
creștere. Iată de ce s-a pornit să 
smulgă deșertului tot mai mult teren. 
Nu-i vorba de oazele, aflate în mij
locul deșertului, în jurul izvoarelor 
de apă. Este vorba de „terenurile

verzi", create de om. Am vizitat o 
astfel de oază, situată la 80 km de 
Cairo. Printr-un canal, apa Nilului 
a fost adusă pînă aici. Mergem pe o 
șosea de asfalt, străbătînd deșertul 
— o nesfîrșită tălăzuire de dune 
peste care soarele fierbinte își des
face evantaiul său de raze

Mașina se apropie de un pîlc de 
pomi. Am ajuns. Aici omul a smuls 
deșertului 600 000 fedani (1 fedan = 
4 000 m p). Nici nu-ți vine să crezi 
ceea ce îți văd ochii. Doar pînă aici 
am întîlnit pustiu și în mijlocul pus
tiului — lanuri de grîu. de susan și 
trifoi. Iată răsaduri de pătlăgele 
roșii, pepeni verzi, fasole, bob, car
tofi, arahide și mango. Ogoarele al
ternează cu pădurici proaspete de 
eucalipți, ferite de furtunile pustiu
lui prin perdelele de protecție ale 
arborilor. Toate acestea constituie 
un sugestiv tablou al muncii pașni
ce a poporului egiptean, al efortu
rilor sale pentru un 
pentru progres.

In Republica Arabă 
zut și un alt tablou, a 
va rămîne înscrisă în 
noare a țării — șantierul de con
strucție a barajului de la Assuan. 
Aici, la 1 033 km de Cairo, se înfăp
tuiește visul de milenii al felahului 
de a construi un baraj pe Nil cu 
ajutorul căruia să facă să sporească 
suprafața arabilă a țării și, totodată 
să pună capăt capriciilor bătrînului 
fluviu. Acest vis se înfăptuiește 
acum, cu ajutorul Uniunii Sovietice. 
Lucrările de baraj înaintează în 
ritm rapid. Barajul se va ridica la 
111 m înălțime și se va întinde pe o 
lungime de 5 km. La fundație, lărgi
mea barajului este de aproape 1 km. 
Pentru comparație, este suficient să 
arătăm că volumul de piatră nece
sar pentru construirea barajului ar 
fi suficient pentru zidirea a 26 de pi
ramide ca cea a lui Keops. Aici se 
va forma un lac de actțmulare, care 
se va întinde pe o 
mare ca aceea dintre 
Cluj.

După ce bazinul se 
pele fluviului vor putea fi controla
te, iar apa dirijată în fiecare zi a a- 
nului și în cantități necesare spre 
noile ogoare. întinse regiuni ale de
șertului vor fi transformate în pă
mînt roditor. Suprafața arabilă va 
crește cu aproape o treime. Cît pri
vește hidrocentrala, care va începe 
să funcționeze în 1967. va furniza 
o cantitate de energie de două ori 
mai mare deeît produc acum toate 
centralele electrice din Egipt.

Aici la Assuan am 
bine ce înseamnă forța creatoare 
unui popor eliberat 
robiei coloniale; am 
bine cît de neprețuit este, pentru 
popoarele ce doresc să-șj construias
că o economie independentă, ajuto
rul neprecupețit al popoarelor socia
liste.

trai mai bun,

Unită am vă- 
cărui măreție 
cartea de o-

distanță mai 
București și

va umple, a-

înțeles mai 
a 

de lanțurile
înțeles mai

N. PLOPEANU



MÂRȚISOARE
ÎN DISTIHURI 
ȘI CATRENE

Unui viticultor

EI este un viticultor
Ce face... cinste tuturor I

Unui mulgător codaș
Ca mulgător, fără tăgadă.
Pe cap de vacă ești în.» coadă I

Unei G.A.C. fruntașe

Trintori sint aici, vezi bine.
Doar la.„stupii de albine 1

Unui pescar
Pe viitor vreau s-aud vești 
Că ai mai mult cîrlig la», pești l

— Ionele, ia sd vM. știi ce zi e miinef
— Duminică—

Tu n-ai primit măr/ișor 1 
Nu— Sînt măritată.. Unui lemnar harnic

Cu sau fără-ndemn. 
El nu stă de.» lemn 1

Moșul calcă-ncet pe drum, 
Glăsuind pe sub mustață : 
„Tot ce n-am avut o viat* 
Am ajuna să am acum.

TO
T C

E V
RE

A

Dineolo-n bucătărie 
Mi-aro adus on aragaz 
Ca să crape de necaz 
Foste doamnă sărăcie

Altă data (de euriud)
„Vreau șifonier* — mi-a spua. 
Eu îndată, ca un gînd,
Am zburat și l-am adus.

Vezi costumul ăsta ? Da ? 
Arătos, frumos lucrat t 
Atunci află dumneata
Că aseară l-am luat

Iar băbuței i-am ochit 
Un frumos costum taior 
Ce, pe loc. m-am și gindit 
Să i-1 dau de mărțișor.

Uite așa (să-ți Ge clar !) 
Tot ce trebuie ji vreau.
Cu bănații-n buzunar 
Dau o fugă si îmi iau*.

„La oraș ? l-am întrebat; 
Doar nu-i colea peste deal 1“ 
— Ce oraș ? Avem în sat 
Magazin— universal !

STELIAN FILIP

4

Mărțișorul mulgătoarei fruntașe.
Surpriza

Coșarul: — Ți-am adus, nevastă, un mărțișor ce 
n-ai văzut de cînd ești!

Desen de AL. CLENCIU

CdmROdn? p
/"7n compartiment se discuta 
'cA. despre sport așa că, pentru 

a fi în atmosferă, vom spu
ne că trenul luase „startul* din 
Oradea și gonea prin pustă ca la 
„100 metri plat*.

— Fugi că te lauzi 1 fu între
ruptă de călători o tînără colec
tivistă din comuna Borș care, 
plină de vervă, povestea despre 
isprăvile sportive ale consăteni
lor ei.

— Nu mă laud deloc, se apără 
ea. La noi, nu numai flăcăii, dar 
și fetele practică tot felul de 
sporturi. Mai ales cele din briga
da legumicolă.

— Si -e sporturi fac ? întrebă 
cineva.

— De toate ! gimnastică, cros, 
handbal, tenis de masă... Apoi 
sînt săritoare la lungime, la înăl
țime și la... nevoie !

— Cum adică ?
— Sar în ajutorul oricui e ne

voie. Sînt primele și-n muncă, 
fruntașe.

— Bravo, înseamnă că nu vă 
tac niciodată greutăți.

— Nu ne fac. Le dăm noi.
— Greutăți ? I
— Da, de la magazia sportivă. 

Pentru aruncări.
— Vezi, așa mai merge. Și mă 

rog, cine sînt aceste legumicul
toare polisportive ?

— Componentele echipei noas
tre de volei care este campioană 
regională de doi ani încoace. Uite, 
tocmai le aduc acum de 11
U. C.F.S. raional, în chip de măr
țișor, insignele de polisportive.

— Dacă-i așa cum spui, și 
chiar văd că-i așa, ați putea 
cere schimbarea numelui comu
nei. Adică, pe lîngă Borș, să i se 
mai spună și comuna Prono- 
expres.

— De ce, bade î
— Fiindcă numai la Pronoex- 

preș există atîtea sporturi ca la 
voi în comună !
V. D. POPA și M. LERESCU

Unui mulgător fruntaș

Muncește cit șapte :
Nu-i un papă-lapte 1

TITI GHEORGHIU

Unor avicultoare

Harnicele-ngrijitoare 
Scot pentru crescătorii 
Astăzi, din incubatoare 
Mii de... mărțișoare vii.

Unui șofer din G.A.C.

Mai presus de toate, 
I-au urat confrații 
Multă sănătate 
Fără.» reparații.

Unui colectivist vrednic

Este dînsul mic de stat 
Insă n-are-nsemnătate ;
El de mult ne-a demonstrat 
Că-i... un om și jumătate.

Unui bibliotecar comod

Cărțile-s păstrate bine : 
Aplicînd a ta idee, 
Să le strice n-are cine 
Că le ții mereu... sub cheie.

CRIȘAN CONSTANTINESCU

REDACȚIA : București Piața „Sctnteii" TeL 17.60.10, Interior 1882 ABONAMENTE: 7,60 lei anuaL Abonamentele se fac, la oficiile 
poștale, prin factorii poștali și dlfuzorli voluntari. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scînteli • 40.001


