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O importantă
[ Hotârîre a guvernului 
[ sovietic în problema 

dezarmării

Și de astă dată membrii gospodăriei agricole colective „Ilie Pintilie" din comuna Fărcașele, raionul Caracal, au ieșit printre 
primii la îngrijirea culturilor.

In fotografie: Echipa I-a condusă de utemlstul Vlad Florea, în întrecere la plivitul griului, cu echipa a Il-a condusă de Purice 
Mihai.

CÎNTEC
DE DRUMUL MARE

I
Puteam cîndva pămîntul meu, cu 

totul.
Să mi-1 măsor cu palma sau cu 

cotuL
De ciad e-cl nostru s-a făcut mai 

mare
Șl trebuie să-l măsuri de a-ncălare.

Puteam cîndva ca rodul meu, 
săracul.

Să ml-1 măsor cu spatele, cu sacul. 
De cînd e-al nostru rodu-i mult mai

mare, 
Și-l măsurăm cu un convoi de care.

Puteai cîndva să-mi măsuri datoria 
Către boierii grași, cu veșnicia. 
Insă do cînd pămîntu'al nostru este 
N-al cum s-o mai măsor! că nu mai 

este.

Vă spun acestea-n scurta mea
cintare. 

Ce s-a născut, așa, la drumul mare, 
Cînd să m-apuc de-un cînt m-am 

hotărît 
Pe drumul lung să nu-ml fie urii.

AL. ANDRIȚOIU

DUPĂ
ATÎTA ZOR...

Cald In preajmă, cer tivit cu nori. 
Șl muiat in flăcări la chindie».
O, dar ce s-a petrecut, surori. 
De răzbate freamăt din cimpie 7

Tractoriștii, după-atita zor 
Ișî întorc tractoarele acasă — 
Și rămin pe cîmp, in urma lor. 
Fragede covoare de mătasă.

EU $1 EL
Eu mă mai jucam prin praf, pe 

drum. 
Pe cînd el era bărbat de-acum.
Eu mi-aflam ascunzători prin bozii. 
Lui i se-nmulțeau in casă plozii.

Astăzi însă, sîntem cot la cot:
Eu, și el, și satul nostru tot.
Azi și pentru el e zi de-armindeni— 
Tînăr, giudu-i zboară pretutindeni.

Că, ogorul Iui, pipernicit.
In ogorul mare s-a topit.
Ca un strop în marea fără margini.
Ca un punct pe mii și mii de pag'ni.

C. SLAVIC

Pe vremea cînd eram elev la o 
școală normală de învățători, 
științele agricole, disciplină 

obligatorie în programa de învăță- 
mînt, erau considerate un iei de ce
nușăreasă. Cîțiva ani la rînd, ca
tedra n-a avut profesor, iar suplini
torii — înjghebînd In pripă cursuri 
formale — nu-și bateau capul cu e- 
levii. Școala avea și o fermă pro
prie, unde, chipurile, făceam prac
tică agricolă. Din această pricină, 
cunoștințele în domeniul agriculturii 
științifice ale absolvenților erau re
duse la ceea ce fiecare știa de a- 
casă, majoritatea fiind copii de ță
rani.

Dezinteresul pentru știința agri
colă nu era întîmplător. El se ma
nifesta pe linie de stat. Dovadă că 
puținele școli și facultăți agricole 
duceau în permanență lipsă de e- 
levi și de studenți. Exista părerea 
că agronomii nu-s «domni* de vre
me ce se ocupă cu treburi specifice 
țăranului : să are, să samene, să 
dea cu sapa, să umble cu bălegar 
și să scormonească pămîntul cu 
degetele» deci, agronomul era con
siderat un fel de țăran cu straie 
nemțești, care și-a cheltuit de-a sur
da cițiva ani tineri pe băncile școlii. 
Ca să dai cu sapa, n-ai nevoie de 
carte. Ia, de pildă, boii. Nu le-a 
cumpărat nimenea condei, cu toate 
astea știu sa are.

Părerile acestea aveau rădăcinile 
înfipte în disprețul boieresc pentru 
munca sfîntă a țăranului, munca 
dătătoare de pîine ; țăranii, influen
țați cu ușurință din pricina înapoie
rii lor, o acceptau pentru că, în- 
tr-adevăr, nu vedeau la ce țl-ar 
sluji învățătura pe ogor. Nu-i de mi
rare așadar că metodele de muncă 
în agricultură erau atît de înapoiate 
încît astăzi stîrnesc hazul amintin- 
du-le (cum ar fi, de pildă, semăna
tul cu ușa 1), nici că într-un an 
oarecare de pe băncile facultății de 
agronomie din București au ieșit 
numai nouă agronomi. împotriva 
acestei situații nu o dată s-au ridi
cat oameni de seamă, savanți, pro
fesori, ingineri, scriitori... Glasul lor 
a răsunat în pustiu. Pămîntul, nemi
los exploatat, continua să se de
gradeze; pădurile — acest uriaș re
gulator al climei, piereau sub 
securi; ploile năvalnice și torenții 
spălau tot mai adînc țarina, slein- 
du-i puterea de rod... Țăranii spu
neau că-i bate puterea lui dumne
zeu pentru păcatele lor. Dar „pă
catele" erau ale altora, iar dumne
zeu n-avea nici un amestec nici în 
treaba aceasta.

Abia sub regimul nostru, știința 

agricolă a fost ridicată la cinstea 
cuvenită. E destul să ne aruncăm 
privirile pe comunicatele referitoa
re la decernarea Premiilor de Stat 
și vom vedea că din nici unul nu 
lipsesc lucrări agricole de mare va
loare științifică și practică. Ba, mai 
mult; gospodăria colectivă din co
muna Conțești-Zimnicea, a primit în 
1951 această mare distincție a sta
tului nostru pentru buna organizare 
a muncii și pentru succesele în cul
tivarea bumbacului. Colectiviștii de 
acolo sînt foarte mîndri de acest lu
cru — bine-ar fi să ostenească me
reu la asemenea realizări și să nu 
se culce pe lauri —, iar nea Gheor- 
ghe Doicin, președintele, care în 
1945 mai era învoitor pe moșia bo
ierească, poartă medalia la mare 
cinste printre alte decorații. Colec
tivul de ingineri viticoli de la Sta
țiunea Experimentală Viticolă Dră- 
gășani, Emilian Popescu, Gh. Ștefă- 
nescu. Petre Baniță și alții, un grup 
de ingineri tineri, înflăcărați și în
drăzneți, muncitori și prlcepuți, în
crezători în forțele lor și în viitorul 
deosebit de prosper al viilor în 
țara noastră, au fost distinși cu Pre

da Dumitru Mircea
Laureat al Premiului de Stat

miul de Stat pe 1952. Lucrările lor, 
experiențele lor, vor contribui fără 
îndoială la dezvoltarea acestei ra
muri importante a agriculturii... 
Căci, și vin ne trebuie. Cine-a po
menit, la viața lui, petrecere fără a- 
cest neasemuit dar al pămîntului 7 
Dar de acum înainte, prilejuri de 
voie-bună vom avea mai multe de- 
cît oricînd, ca să nu mai spunem 
cît de prețioși sînt strugurii și vi
nul pentru sănătate.

Un alt grup de ingineri — de data 
aceasta agronomi — au primit în 
1953 Premiul de Stat pentru lucrări 
privind culturile de plante textile, 
pentru metode agrotehnice și soiuri 
noi de mare randament. Poate că ex
periența muncii lor să fi ajuns și pe 
la gospodăria colectivă din Ber- 
veni, raionul Cărei, care, an de an, 
scoate de pe cînepă cîte trei mi
lioane de lei... Dacă încă n-au a- 
juns la ei aceste lucruri, nimic nu-i 
oprește să le afle. Inmănunchin- 
du-se experiența cultivatorilor cu a 
oamenilor de știință, producția n-are 
decît de cîștigat...

Știm cu toții că în 1955 recolta de 
porumb a fost mai mare ca oricînd. 
Rezultatele nu sînt explicate numai 

prin vremea prielnică, așa cum so- 
cot unii, — vremuri prielnice au 
mai fost — ci mai ales prin stră
dania cultivatorilor și a oamenilor 
de știință... Cifre record — de la 
4.000 la 10.000 kg. de boabe la ha. 
— au fost semnalate adesea în pa
ginile ziarelor. In raportul C.C. al 
P.M.R. la Congres se spune că „pro
ducția medie de porumb la hectar 
a sporit de la 1.055 kg. în 1938 ia 
2.480 kg. în 1955, ceea ce reprezintă 
un spor de 1.425 kg. porumb la hec
tar"». Explicația 7 Soiurile de po
rumb nou create în stațiunile expe
rimentale, agrotehnica înaintată, 
munca neobosită a oamenilor. De 
curînd au plecat spre sate broșuri 
despre crearea hibridului de po
rumb, lucrare ce poate asigura spo
ruri mari de recoltă — calitativ și 
cantitativ — la porumb. In aceste 
broșuri se înmănunchiază nu numai 
experiența oamenilor de știință, 
cum ar fi inginerul Vladimir Moș- 
neagă — și el laureat al Premiului 
de Stat — dar și a nenumăraților 
cultivatori de pe întreg cuprinsul 
țării...

In această luptă pentru belșug, 
știința agricolă, atît de disprețuită 
în trecut, are un rol hotărîtor. Pă
mîntul nu se poate întinde; deci 
datoria omului este să-i crească 
puterea de rod... S-au scris și se 
scriu nenumărate cărți în privința 
aceasta. Una dintre cele mai valo
roase este marea lucrare a profe
sorului Constantin Chiriță, intitulată 
Pedologia (adică știința solului). 
Profesorul a strîns acolo rezultatele 
multor ani de strădanii, iar lucra
rea lui stă în rînd cu cele mai bune 
din știința mondială. Pentru ea, pro
fesorul a fost distins cu Premiul de 
Stat pe anul 1954.

Mai sînt, fără îndoială, multe de 
spus despre știința agricolă. Dar 
cel mat de seamă lucru este — și 
socot că fiecare țăran trebuie să-1 
înțeleagă — că folosind cuceririle 
ei, puse astăzi de statul nostru Ia 
îndemîna fiecăruia, țăranul își 
sporește simțitor veniturile, belșu
gul. Pe de altă parte, devine din 
ce în ce mai limpede, că numai 
prin unirea pămîntului în tarlale 
mari, în cadrul întovărășirilor și 
colectivelor, știința poate fi aplicată 
cu maximum de randament...

Trăim într-un secol de triumf al 
științei. Trăim într-o țară, sub o con
ducere, care crează științei toate 
posibilitățile de dezvoltare. Ar fi 
păcat să nu ne folosim de binefa
cerile ei... Doar cunoaștem cu toții 
că poporul nostru a creat o zicală, 
plină de adevăr, în legătură cu 
știința : ,ai carte, ai parte*...



„INFORMAȚIA ZILEI
Deoparte și de alta a drumului ce 

duce la Dobrița și pe urmă la 
Tismana, se tnșiruie cale de 

vreo 3—4 kilometri un sat înstărit de 
munte cu case din piatră, acoperite cu 
{iglă și împrejumuite de garduri înal
te. In capul satului, unde șoseaua se 
desparte în două, se vede școala,

Nu pomeneam de așezarea satului, 
dacă istorioara pe care vreau să o 
povestesc n-ar ii avut o strinsă legă
tură cu școala și cu cei vreo șapte-opt 
învățători de aici.

Cînd a început prima fază a concur
sului între echipele de artiști amatori, 
directorul școlii, tovarășul Ion Grigo- 
roiu, un tînăr și pasionat artist amator, 
împreună cu alți colegi, cu directorul 
căminului cultural și cu președintele 
sfatului, au pus la cale un plan amă
nunțit de acțiune, în care se prevedea 
totul, de-a fir în păr, pentru ca la con
curs leleștenii să se prezinte cît mai 
bine.

După două-trei repetiții s-a văzut 
însă că unii tineri și tinere încep a-și 
căuta de alte treburi. Intîrziau, ba nu 
veneau .de loc, alții uitau de ziua și 
ora hotărîtă pentru repetiție, așa încît 
pregătirea corului și a echipei de tea
tru începu să șchioapete.

Bineînțeles că învățătorii, directorul 
căminului cultural, secretarul organiza
ției de bază, președintele sfatului au 
căutat fel de fel de mijloace pentru a 
ieși din impas. Cine a fost cu ideea 
cea bună, de la cine a pornit inițiativa, 
este cam greu de hotăiît.

Sigur este că NEVOIA i-a silit pe oa
meni să caute o soluție. Și au găsit-o :
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8 • POT FI LUATE IN
| ANUMITE TERENURI
- Această întrebare ne-a fost ipusă de | 

numeroși cititori. Publicăm mai jos 8 
răspunsul cerut. |

Potrivit prevederilor Hotăririi Con-g 
siilului de Miniștri Nr. 595 din 15 a- 8 
prilie 1955, privind luarea în folosință | 
de către țăranii muncitori a unor te- g 
renuri agricole, proprietarii și dețină- 8 
torii de pămînt pe care nu-1 pot lucra | 
singuri au dreptul de a-1 ceda, în 8 
întregime sau în parte, pe timp de un 8 
an sau mai mulți, altor țărani mun- g 
cifori. Actul de dare în folosință, pe 8 
timp limitat, a pămîntu'ui devine le- 8 
gal numai după ce a fost aprobat de| 
comitetul executiv al sfatului popular 8 
comunal. ?

Și acum cîteva cuvinte despre mo-g 
dul cum se face impunerea terenurilor 8 
din această categorie.

Atît impozitul cît și cotele obliga- g 
torii vor fi plătite și respectiv predate 8 
— pe perioada contractării — nu de° 
către proprietar, ci de cel căruia i-a 8 
fost dat spre folosință terenul agricol. | 
La calcularea cotelor și impozitelor în-g 
să, suprafețele luate în folosință de 8 
către țăranii muncitori nu vor fi adău-1 
gate la proprietatea lor, ci se impun g 
separat.

pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<X 

au hotărît apariția unei gazete zilnice, 
pe care au numit-o „Informația zilei* 
in care să fie afișate știri în legătură 
cu pregătirile pentru concurs.

Aceasta a fost la început, intenția. 
După cît s-a văzut, rezultatele au de
pășit însă așteptările. Cei criticați la 
„Informația zilei" pentru absențe sau 

Țărani muncitori citind „Informația zilei" Nr. 5.
întîrzieri de la repetiție, ca Ioana Roș
ea, Dumitru Popeangă și alții, au înce
put a fi printre primii la căminul cul
tural, iar cei lăudați în ziar pentru 
disciplină și bună pregătire se si
leau să fie mereu în frunte. Iată 
de ce colectivul de redacție al acestui 
„cotidian’ într-un ...singur exemplar, a 
hotărît să oglindească la acest panou 
și alte probleme ca informația internă 
și externă, să acorde un mai mare in
teres începutului de întovărășire care 
lua ființă în comună. După cîteva ar
ticole scrise de țăranii muncitori, care 
făcuseră cerere pentru întovărășire ca 
Gh. Roșea și Gh. Popeangă, alți ță
rani muncitori au cerut să fie primiți.

Numărul festiv al gazetei ar fi tre
buit să fie la împlinirea unui anumit 
soroc, să zicem 50 sau 100 de zile de la 
înființarea ei. Dar el a apărut cu mult

RECOMANDĂRI
Pentru șezătoarea ce va avea loc 

cu prilejul Zilei Internaționale a 
.Copilului (1 iunie) recomandăm urmă
toarele materiale literare :

POEZII:
Mama — de Mariana Ionescu (Cul

tura Poporului nr. 1/1956).
Către mame — de M. Aligher (Cul

tura Poporului nr. 6/1955).
Drumul tău — de Lev Oșanin (Cul

tura Poporului nr. 1/1956).
întrebare — de Mariana Ionescu 

(Cultura Poporului nr. 3/1956).
Cîntece:
Cîntă mama — de Vasile Popovioi 

(Cultura Poporului nr. 5/1955). 

mai devreme, anume a doua zi după 
desfășurarea fazei intercomunale a 
concursului. Avînd de înfruntat echipe 
vestite de cor ca acelea din comunele 
Sadu, Bumbești, Preajba, Drăgoeni, Vă- 
deni. Vărsături, corul căminului cultu
ral din comuna Lelești a trecut cu cele 
mai mari laude acest prim-examen, ca

lifieîndu-se pentru faza raională a con
cursului.

Din „Informația zilei" gazeta zilnică 
a comunei Lelești, poți afla încă o su
medenie de fapte interesante. Un loc 
de frunte în gazetă îl ocupă pregătirile 
pe care le face, paralel cu corul, echi
pa de teatru.

Gazeta zilnică din comuna Lelești, 
raionul Tg. Jiu, este o inițiativă in
teresantă a intelectualilor de aici, 
pentru stimularea activității artis
tice în cadrul celui de al patrulea Con
curs al echipelor artistice de amatori. 
După cum se vede, gazeta și-a îndepli
nit și își depășește acum menirea ini
țială, pătrunzînd tot mai adînc în viața 
de toate zilele a sătenilor și ajutîndu-i 
cu sfatul în toate cîte au nevoie.

GH. FLORESCU

Partidului, părinte al bucuriei — de 
C. Romașcanu (Cultura Poporului 
nr. 10/1955).

Și-ntr-un fir de lăvănțiică — de N. 
Buidiu (Cultura Poporului nr. 5/1956).

Teatru :
Gîscănelul — de L. Ghernat și T. 

Gurevici (pt. teatrul de păpuși). (Cul
tura Poporului nr. 2/956).

Proză:
Cuvîntul de onoare — schiță de L. 

Panteleev (Cultura Poporului nr. 5/ 
1956)

Părul bunicului —- de Ianca Brfli 
(Cultura Poporului nr. 10/1955).

Amatori de paradă

In filmul sovietic „Circul” este un 
personaj care, pentru a părea impo
zant și puternic, și-a pus sub frac 

o cămașă de cauciuc. Umflîndu-și cu 
pompa cămașa aceasta, clownul capătă 
un piept, niște umeri și niște mușchi care 
impresionează și uluiesc publicul. Și în 
timp ce pe scenă pare un atlet, în realitate 
el nu este decît un pirpiriu gata să cadă 
la cea mai ușoară adiere de vînt.

Asemenea oameni de paradă se mai 
găsesc din păcate și în mijlocul nostru. 
Dar în timp ce pirpiriul de la circ, care 
face pe atletul, stîrnește rîsul, semenii lui 
din viața de toate zilele sînt prin faptele 
lor de-a dreptul dăunători.

Iată de tristă pildă, un fapt mărunt la 
primă înfățișare, dar cu urmări îngrijoră
toare. Este vorba despre instructorul raio
nal U.T.M. Marian, care a organizat nu 
de mult o festivitate la Breaza. La această 
festivitate se ivise prilejul de a fi fotogra- 
fiați pentru un ziar cîțiva tineri, partief- 
panți la concursul „Iubiți cartea”. Dar, 
unul din cei 5 tineri participant care 
trecuseră prin fața comisiei de examinare 
lipsea din sală. Pentru a nu pierde totuși 
ocazia de a face publicitate evenimentu
lui, instructorul raional a găsit o soluție 
foarte ciudată. Astfel, în locul adevăratu
lui participant la concurs, Emil Nicolae, 
care lipsea, insigna de „Prieten al cărții” 
a fost înmînată fratelui acestuia, Ion Ni
colae, care se află întîmplător în sală, dar 
care în schimb nici nu era măcar înscris 
la concurs. Iată-1 așadar pe Ion Nico
lae uns ca „prieten” al cărții numai pen
tru a acoperi un loc gol în fața aparatului 
de fotografiat.

Dacă reporterul fotograf nu avea de 
unde să cunoască realitatea, ceilalți ti
neri din Breaza au știut-o, au comentat-o 
și au ajuns să judece ca neserios nu nu
mai pe instructorul raional, dar și felul 
cum era privit concursul aici. Tocmai de 
aceea, de la această festivitate de paradă 
nici un om din Breaza nu s-a mai înscris 
la concursul „Iubiți cartea", iar partici
pant» care se înscriseseră pînă atunci nu 
s-au mai prezentat în fața comisiei de e- 
xaminare. Nici comisia (din rîndurile că
reia trei tovarăși — Oprea Florentina, fos
ta bibliotecară, Sîndulescu Florica, actua
la bibliotecară și Dem. Diaconescu. in
structorul raional al casei de cultură — 
s-au autopremiat cu ocazia acelei festivi
tăți) nu s-a mai întrunit și nu a mai ur
mărit ecourile festivității în rîndurile par- 
ticipanților.

Greșește oare amatorul de paradă, (în 
cazul nostru instructorul Marian), numai 
față de reporterul fotograf inducîndu-I în 
eroare ? Nu I Greșeala sa este mult mai 
gravă pentru că de pe urma improvizației 
lui de ordin festiv, concursul „Iubiți car
tea” a fost golit, în fața participanților 
din Breaza, de conținutul său adevărat, 
mobilizator, de semnificația sa cea mai de 
seamă, aceea de a fi un mijloc larg de 
răspîndire a culturii în rîndurile maselor 
populare.

Amatorul de paradă însă nu se gînde- 
ște decît la dînsul, la posibiltățile cele 
mai ușoare pentru a-și cîștiga publicitate 
și laudă. Cît de puțin îl interesează ur
mările acțiunilor sale o dovedește faptul 
că, nici pînă azi, el nu s-a interesat dacă 
între timp cel puțin, posesorul pe nedrept 
al insignei de „Prieten al cărții”. Ion Ni
colae, s-a înscris la concurs și a citit căr
țile obligatorii. Iar instructorul U.T.M. 
continuă să urmărească de la reședința de 
raion cifrele și rapoartele și, probabil, or
ganizează în alte părți festivități zgomo
toase care fac vîlvă și care-i aduc necu
venite aprecieri și evidențieri.

Scriitorului care vrea să creieze 
în deplină liniște, filozofului 
care vrea să mediteze fără 

teamă că va fi tulburat, compozitoru
lui care nu poate compune decît în 
locuri ferite de zgomot, tuturor acestora 
le pot recomanda un lăcaș ideal din 
acest punct de vedere. Ce e drept, 
trebuie să se ostenească puțin pentru 
a ajunge la lăcașul cu pricina, deoa
rece drumul care duce de la Botoșani 
la Necșeni e cît se poate de prost. 
Osteneala aceasta le va fi însă pe 
de-a-ntregul răsplătită de liniștea pe 
care o vor găsi în lăcașul ce, cu 
muiltă căldură, îl recomand.

Veți fi fiind poate curioși să aflați 
la ce fel de lăcaș mă refer. Veți fi 
crezînd, poate, că e vorba de o nouă 
casă de creație a Uniunii Scriitorilor 
ori a Uniunii Compozitorilor, despre 
care n-ați auzit încă. Nu, iubiți citi
tori. Lăcașul acesta al liniștei depline 
niu-I nici casă de creație pentru scrii
tori, nici pentru compozitori și nu-i 
nici vreun loc de meditație rezervat 
special filozofilor. Este (și tocmai în 
aceasta stă și surpriza) un... cămin 
cultural 1

Parcă văd că unfi dintre cei cărora 
le-am făcut recomandația de mai sus 
vor strîmba din nas : cămin cultural ? 
Vrei să rîzi de noi I Parcă noi nu 
știm că în orice cămin cultural se fac 
repetiții la coruri, se pun piese în

FOILETON

scenă, se țin conferințe și numai lini
ște nu este

Da, așa este în general. La cămi
nele culturale se fac coruri, se repetă 
piese, se dau spectacole, se țin con
ferințe și firește, nu e liniște. Vă 
asigur însă că la căminul cultural din 
Necșeni nu se întîmplă nimic din 
toate acestea. Și nu 
numai de acum. Ci 
cam de cînd a fost 
înălțat.

E drept că oamenii din comună 
ar vrea să tulbure pacea acestui 
lăcaș. Au vrut și vor încă să înfiin
țeze un cor, ba și o echipă artistică. 
Ba au cerut și conferințe și încă 
multe altele. Toate încercările lor au 
rămas însă zadarnice. Corul nu s-a 
alcătuit, echipa artistică nu s-a în
ființat, conferințe nu s-au ținut și 
liniștea tradițională a acestui cămin 
n-a fost de nimic tulburată.

Se spune că împrejurările în care 
trăiesc oamenii le dau acestora și un 
anume fel de a fi. Și bine se spune. 
Intr-adevăr, aceeași liniște profundă 
care domnește în căminul cultural 

din Necșeni domnește și în inimile 
anumitor oameni de aici.

Nu mă gîndesc la acei oameni îna
intați din comună în fruntea cărora 
se află tot timpiul comuniștii, care 
luptă să înființeze cea de a treia în
tovărășire și să dezvolte cele trei gos
podării colective existente.

Mă gîndesc te 
intelectualii comu
nei, care, în con
trast cu ceilalți, au

împrumutat foarte mult din liniștea 
căminului lor cultural.

Directorul căminului cultural, tova
rășul Aurel Constantiinescu, a făcut 
un plan de muncă, invizibil de altfel 
pentru cei cît de cît curioși, și e 
foarte liniștit.

Responsabilul (pe hîrtie) cu corul, 
tovarășul Constantin Prăjinaru, a 
descoperit un pretext pentru a nu în
jgheba corul, anume că oamenii nu 
vor să cînte, și e și el acum la fel 
de liniștit ca și directorul.

Bibliotecarul comunei, tovarășul 
Dumitru Potîrniche, a înscris în con
dicile sale în acest an 50 de cititori, 

a înființat pe hîrtie 11 cercuri de citit, 
despre care nici el nu știe precis dacă 
funcționează 3, nu a citit el însuși 
nici o carte în ultima lună, și este tot 
pe atît de liniștit ca și ceilalți intelec
tuali?

Responsabilul sportiv, tovarășul 
Constantin Bîznosu, a alcătuit (așa 
cum e regula aici) tot pe hîrtie. o 
echipă de volei și una de fotbal și 
asemenea celorlalți, s-a cufundat în 
cea mai adîncă liniște

Toți aceștia, ca și ceilalți intelectu
ali din Necșeni, și-au format părerea 
că locuitorii comunei nu vor să se 
cultive ci doar să muncească și cîte 
o dată să joace la horă și părerea 
aceasta, fabricată de ei înșiși drept 
justificare a propriilor lipsuri, a fost 
un balsam liniștitor pentru inimile 
lor.

Așadar, poeții, romancierii, drama
turgii, compozitorii, filozofii și toți 
ceilalți care caută liniștea se pot duce 
cu deplină încredere la căminul cul
tural din Necșeni. Vor găsi aici ceea 
ce își doresc. Intr-un singur caz s-ar 
putea să nu mai găsească ceea ce am 
găsit eu. Și anume, în cazul cînd, 
în cele din urmă, liniștea de la acest 
cămin cultural va începe să-i nelini
ștească pe tovarășii de la secția cul
turală raională. Ceea ce s-ar putea 
întîmplă. totuși...

SORIN PETRESCU
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In fiecare regiune a țării tunsul i1 
oilor trebuie făcut ținîndu-se P 
seama de ploile ce cad, de tem- P 

peratura aerului din timpul zilei și i' 
mai ales de temperatura din timpul P 
nopții. P

Tunderea prea timpurie poate duce P 
oaia la îmbolnăvire, după cum tun- P 
derea prea întîrziată (după ce au venit P 
căldurile mari) supune oaia la sufe- P 
rințe, nemaiputînd nici paște. Studiin-P 
du-se această problemă la Institutul i' 
de Cercetări Zootehnice din București, I' 
s-a stabilit că 
bune se obțin 
cepe de îndată ce temperatura zilei 
ajunge Ia 18 
timpul nopții la 7—8 grade. In aceas
tă primăvară însă, ținînd seamă de 
vremea ploioasă și temperatura scă
zută (chiar sub zero grade la munte) < ( 
din jurul datelor 12 și 20 mai, Minis-p 
terul Agriculturii recomandă ca tun
sul oilor să înceapă mai tîrziu ca în 1' 
alți ani, adică după 1 iunie, pentru ap 
se evita pierderile de oi. p

înainte de tuns cu 24 de ore, oile ' 
nu se vor scoate la pășune pentru a j, 
evita ca lina să se ude, iar cu .12 ore p 
înainte nu li se va da oilor nici hra-P 
nă. Tunderea se face în saivane bine1* 
curățate sau sub șoproame. Se fac , 
paturi de scînduri Ia înălțime de( > 
30—60 cm., pe care se pune oaia i1 
spre a fi tunsă. Tunderea se face'- 
cu foarfecă de mînă sau mecanizat. > 
cu mașina de tuns electrică. Lina p 
se tunde cît mai aproape de piele,1' 
fără a se ciupi sau tăia pielea și'[ 
fără a forma scări. Apoi oile se țin în p 
saivane sau la păscut, în soare ; noap
tea ele se vor ține numai în saivane. 
De asemenea, vor fi ferite de vînturi 
reci și de ploi întrucit pot răci cu 
ușurință. Oile care au boli de piele 
se tund la urmă. Prima baie contra 
paraziților se face la 7—8 zile după 
tundere.

Dr. FRANCrSC POPESCU

rezultatele cele 
cînd tunderea

grade, iar cea

mai 
In
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La o stațiune experimentală agricolă din Dobrogea

O delegație de colectiviști, întovărășiți și țărani muncttori cu gos
podărie individuală participînd la una din demonstrațiile practice or
ganizate de Stațiunea experimentală agricolă Valul lui Traian.
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p...și pentru grădinari
p
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P
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P

vremea sădirii legumelor. Pen- P 
tru a obține o recoltă bogată, P 
grădinarii trebuie să pregăteas-P 

că bine terenul și să-l marcheze. Ina- P 
inte de plantare, răsadul trebuie de- P 
prins cu frigul și lipsa de apă, condi- P 
ții pe care le-ar putea avea și la cîmp. i' 
Cu o zi înainte de plantare, răsadnițe- P 
le se udă bine pentru ca la scoaterea P 
răsadurilor să nu se rupă rădăcinile.*1 
Scoaterea răsadului trebuie făcută cuP 
ajutorul unui bețișor și în așa fel ca P 
plantele să aibă destul pămînt pe ră-\ 
dăcină. Urmează fasonarea, adică

P scurtarea rădăcinilor prea lungi și tă-P 
j iatul vîrfurilor frunzelor. Imediat se' 
(►face mocirlitu! răsadurilor (înmuierea , 
P rădăcinilor într-un amestec format din.i 

lut, baligă de vacă și apă) pentru cal' 
j plantele să poată Prinde la plantare? t 
(i In aceeași zi trebu ădite răsadurile j 
P în cîmp. După sădire, pămîntul din (I 

jurul plantelor se presează, se udă # 
bine și se presară cu pămint uscat ? 
și mărunțit. Dacă după 3—4 zile 1 
de la plantare observăm că unele r 
plante s-au veștejit, le înlocuim cu V

P răsad din același soi. J

P 
P 
P 
P 
P 
P

Despre modul cum Stațiunea experi
mentală agricolă Valul lui Traian 
participă la transformarea agricul

turii regiunii într-o agricultură intensivă 
și despre legăturile stațiunii cu gospodă
riile agricole țărănești din împrejurimi 
voi lăsa, pentru început, să vorbească 
unele cifre.

Numai în anul trecut Stațiunea experi
mentală din Valul lui Traian a fost vi
zitată de peste 3.000 de agricultori din 
regiune. Cercetătorii științifici ai stațiunii 
sînt prieteni recunoscuți ai țăranilor co
lectiviști, întovărășiți sau cu gospodărie 
individuală din satele Dobrogei. Și aceas
ta, în primul rînd, datorită sprijinului 
atent, competent și operativ dat ori de 
cîte ori le-a fost cerut.

Porumbul este una din culturile de bază 
ale Dobrogei (ocupă cca. 30 la sută din 
suprafața arabilă). Tocmai de aceea, a- 
cestei culturi i se dă o atenție deosebită 
în cercetările științifice ale stațiunii. 
După ani de cercetări și selecție făcute pe 
cîmpurile experimentale din Valul lui Tra
ian, a fost crea.t noul soi de porumb, soiul 
romînesc dobrogean. Fiind rezistent la se
cetă, — calitate importantă avînd în vede
re clima locală — și bogat în substanțe 
nutritive, soiul romînesc dobrogean a de
venit soiul-mamă care, încrucișat cu soiul- 
tată „I.C.A.R.-54“ (creat de Stațiunea ex
perimentală din Mărculești), dă hibridul 
de porumb corespunzător climei și solului 
regiunii. In acest an porumbul hibrid se 
cultivă pe suprafețe mari în mai toate

gospodăriile colective dobrogene, iar su
prafața loturilor pentru producerea semin
ței hibride a crescut în fiecare colectivă 
cu 10—15 hectare. Acest lucru a fost 
posibil deoarece numai în 1956, de pildă, 
Stațiunea din Valul lui Traian a dat gos
podăriilor colective peste 80.000 kilogra
me de porumb din soiul romînesc dobro
gean.

Tovarășul inginer Vasile Bărneanu, un 
valoros cercetător științific al stațiunii, 
îmi vorbi cu multă însuflețire și de cele
lalte probleme pe care le ridică agricul
tura regiunii în plina dezvoltare:

— lată, îmi spuse el, noi am reușit să 
producem și să dăm gospodăriilor colecti
ve și întovărășirilor agricole și mari can
tități de sămînță din grîul raionat în re
giunea noastră. Acest soi dă un spor de 
peste 250 kg de grîu la hectar.

— Nu uita de baza furajeră — interve
ni tovarășul Tomoroagă. Dezvoltarea sec
torului zootehnic în gospodăriile colecti
ve a ridicat problema furajelor. In aceas
tă direcție ne preocupăm pe de o 
parte de stabilirea unor culturi furajere 
potrivite climei și solului local (cum sînt 
iarba de Sudan, sorgul zaharat — care dă 
rezultate excepționale — pepenii furajeri 
etc.), și de introducerea lor în cultură, 
iar pe de altă parte de trecerea la cul
tivarea porumbului de siloz. Sub îndru
marea noastră, continuă tovarășul Tomo
roagă, gospodăriile colective din Valul 
lui Traian și Valea Seacă, precum și alte 
gospodării, au trecut în acest an la crea

P

P

O grijă de seamă, tot în această 
perioadă, trebuie să fie combaterea i 
dăunătorilor. Astfel, coropișnițele care ț 
distrug rădăcinile tinerelor plante, ? 
se pot combate prin prăfuiri cu (| 
arseniat de plumb sau cu momeli al- P 
cătuite din 1 kg de tărîțe la 50 gr. de 1

P 
P 
P 
P 
P 
P
P _ . _
P arseniat de plumb sau hexacloran. Pu-

. ricii săritori ai legumelor, gărgărițe- 
le, musca verzei ca și alte insecte le 

<' distrugem prin prăfuirea plantelor cu 
hexacloran sau D.D.T., folosind 30— 

u 35 kg. la hectar. Dacă atacul de mus
s' 
V aujzi aiaja paiiiiiituiui — este mare, a- 
<* tunci e bine să se presare în jurul

f t C»P C» rcf Î-*a vr» z» 1 A

ca verzei — care taie plantele de la 
suprafața pămîntului — este mare, a-

P

I

p fiecărei plante cite 5 gr. de hexaclo-,» 
<1 ran și apoi să se facă mici mușuroaie P 
Pin jurul lor.
J Ing. V. DRAGUȘANU >

In sala căminului cultural din Cu- 
corăni-Botoșani s-a ținut, nu de 
mult, ultima lecție a cercului agro

tehnic, în timpul căreia, între altele, s-a 
discutat planul activității practice din 
această vară

Se strînseseră ca de obicei toți cei 30 
de membri ai cercului; țărani muncitori 
întovărășiți sau cu gospodărie individua
lă. învățătorul Dumitru Cristea, un bătrî- 
nel de statură potrivită, și-a aruncat la 
un moment dat privirile în sală. Nu lip
sea nimeni. Erau aici toți „elevii” cu care 
bătrînul dascăl a început cursurile cer
cului agrotehnic acum cîțiva ani. „Agro
nomii noștri fără diplomă”, obișnuiește 
să-și numească elevii, dascălul din Cuco- 
răni. „Agronomii” aceștia știu azi să 
deosebească în cîmpul microscopului tai
nele plantei. Ei au venit la această ultimă 
lecție cu lădițe și borcane cu probe de 
germinație. Se cheamă că nu mai merg 
cu agricultura la întîmplare.

De toate faptele acestea nu-i străin bă- 
trînul dascăl. Anul trecut amenajaseră, 
după lecțiile teoretice, un lot experimen
tal semănat cu porumb, împărțit în mai 
multe parcele. Pe prima s-a semănat po 
rumb în cuiburi așezate în pătrat, s-au 
făcut patru prașile și s-a făcut polenizare 
suplimentară artificală. Rezultatul ? S-au 
obținut 3.800 kg de porumb boabe la hec
tar.

— E adevărat ? — întreabă Dumitru 
Cristea pe cei din sală.

— Adevărat — întărește Gheorghe Ti- 
piniuc. — Eu taman așa am făcut și atît 
am și scos.

— Pe a doua parcelă porumbul a fost 
semănat în rînduri cu mașina, s-au făcut 
numai 3 prașile și nu s-a mai aplicat me
toda polenizării Cît a ieșit ?

— Cam 3.200 kg. la hectar — adeve
rește Florea Nistor, care se convinsese de 
acest lucru și după recolta obținută de el.

— Și pe ultima parcelă ? Vă aduceți 
aminte: semănat cu mîna, prășit de două

Reportaj 
de L. STANCU

ori și cu mușuroi. Recoltă, 1.800 la hectar 
...Țăranii muncitori din Cucorăni au 

îndrăgit cursurile cercului agrotehnic 
pentru că ele sînt de mare folos pentru 
îmbogățirea cunoștințelor lor despre ști
ința agrotehnică. Interesul lor crește cu 
atît mai mult, cu cît învățătorul Dumitru 
Cristea face experiențe și cercetări care 
vin în sprijinul măririi producției agrico
le. De ani de zile el lucrează la regene
rarea griului roșu de Botoșani, la obține
rea de hibrizi de porumb, grîu, orz și ovăz. 
El încrucișează diferiți pomi, pentru a 
obține noi soiuri de fructe cu o producti

rea bazei furajere după metode științifice. 
Desigur, ar fi multe de povestit despre 

munca acestui colectiv de cercetători ști
ințifici. Ar trebui menționate, bunăoară, 
zecile de conferințe și conferințe-lecții 
ținute la căminele culturale sau cursurile 
agrozootehnice, numeroasele consulta
ții agricole publicate în paginile zia
rului local „Dobrogea Nouă”, expli
cațiile concrete privind cultivarea po
rumbului hibrid, combaterea diferiților dă
unători etc., date pe ogor, la fața locu
lui, de colectivul stațiunii, în frunte cu 
directorul său, tovarășul Petre Tomoroa
gă.

Colectivul Stațiunii experimentale agri
cole din Valul lui Traian a făcut din a- 
ceastă stațiune un important centru de 
răspîndire a științei și de sprijin al luptei 
pentru transformarea agriculturii din Do
brogea într-o agricultură intensivă,- Este 
o realizare meritoasă.

E. CHELBAȘU

Cine nu știe că, dacă folosești 
sămînță bună, culegi și roade 
mai bogate ? Dar ca să știi 
dacă sămînță e bună sau nu 
pentru însămînțat, trebuie să-i 
faci proba de încolțire.

In fotografie: ing. Valentina 
Marcovici, șefa laboratorului 
pentru controlul semințelor din 
Roman, regiunea Bacău, și teh
niciană Emilia Țintă, urmăresc 
procesul de încolțire al semințe
lor de porumb, aduse la probă.

vitate mai mare. Smochinii din curtea în
vățătorului dau anual cîte 3 recolte. Cu 
ajutorul său și-au plantat smochini și o 
parte din țăranii muncitori.

Dumitru Cristea nu se întîlnește cu „e- 
levii” săi numai la lecțiile și aplicațiile 
practice ale cercului. Casa lui a devenit 
un adevărat laborator al satului. Aici sînt 
expuse, într-o cameră special amenajată, 
probe de culturi, lădițe cu tot soiul de ce
reale, produse ale experiențelor sale înde
lungate. Cînd au de făcut vreo altoire sau 
cînd vor să încrucișeze diferite soiuri de 
plante sau pomi, ei vin la învățător și îi 
cer sfatul. Mare a fost bucuria țărăncii 
muncitoare Aneta Andrei cînd a reușit 
să obțină hibrizi noi de porumb din în
crucișarea soiului dobrogean cu cel hăn- 
gănesc.

La școală, copiii sînt organizați într-un 
cerc al tinerilor naturaliști. După exem
plul dascălului lor ei și-au amenajat mici 
parcele experimentale.. A ajuns vestit în 
tot satul elevul Niță Nicolae. El a lua! 
în îngrijire o bucată de pămînt pe care a 
semănat-o cu porumb. A împrumutat un 
marcator de prin vecini, l-a cărat în spa
te pînă la cîmp și și-a însămînțat porum
bul în cuiburi așezate în pătrat. Pe urmă 
a făcut 4 prașile și l-a polenizat artificial.

Tatăl se mira de „năzdrăvăniile” fecio
rului, dar la recoltat a rămas uimit de 
rezultatul obținut. Niculăiță a scos de 2 
ori mai mult porumb la hectar decît ta
tăl său, bătrîn și încercat agricultor. A- 
cesta l-a îndemnat să se înscrie la cercul 
agrotehnic.

Pentru strădaniile sale de cercetător și 
pentru munca sa neobosită de răspîndire 
a cunoștințelor agrotehnice în rîndul ță
ranilor muncitori, învățătorul Dumitru I. 
Cristea a primit, ca o înaltă prețuire a 
meritelor sale, Ordinul Muncii cl. III-a.
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Cei ce-au străbătut raionul 
Cărei au avut deseori pri
lejul să audă părerea că 

în satul Urziceni din acest ra
ion n-o să se îacă încă multă 
vreme colectivă. Dacă întrebai 
pentru care motiv, ți se răspun
dea pe loc :

— Pentru că-i un sat de oa
meni harnici și gospodari și au 
cel mai bun pămînt din raion. 
Așa stînd lucrurile, ei nu tră
iesc rău ca individuali și n-o să 
se urnească din loc cu una cu 
două.

Dacă te duceai însă la raio
nul de partid și stăteai de vor
bă despre această problemă cu 
tovarășul secretar Sigismund 
Kovăcs, de pildă, el îți spunea, 
în ciuda părerii răspîndite, că 
țăranii din Urziceni vor înființa 
gospodărie colectivă, și încă în 
curînd, tocmai pentru că sînt 
oameni harnici și gospodari și 
le place să trăiască bine.

In primăvara aceasta, pe la 
sîîrșitul lui april, am călătorit din 
nou prin raionul Car-?*- și prin
tre primele veș'ji pe care le-am 
aflat a fost următoarea : în Ur
ziceni s-a inaugurat, la 4 mar
tie, o gospodărie colectivă în 
care au intrat 83 de familii cu 
280 de hectare. Această gospo
dărie, care n-a împlinit încă 
nici două luni de viață, a și a- 
juns fruntașă, numărîndu-se 
printre puținele gospodării din 
raion care-au și încheiat campa
nia de însămînțări.

Pe Ștefan Csuka l-am întîl- 
nit la sediul gospodăriei. 
Dădea o mină de ajutor 

la împodobirea încăperilor în 
vederea sărbătoririi zilei de 1 
Mai. E un țăran de statură mij
locie, bine legat, cu o față ro
tundă și cu mustață retezată 
scurt. Adunarea generală l-a 
ales brigadier la brigada a doua 
de cîmp. E un om așezat, cu 
vorbă domoală. A fost printre 
primii înscriși în gospodărie și 
unul dintre-cei care s-au zbă
tut cel mai mult pentru ca nu
mărul celor înscriși să fie cît 
mai mare. Îmi spune că deo
camdată cele 83 de familii ca
re au intrat în colectivă repre
zintă numai un sfert din numă
rul localnicilor, dar este încre
dințat că la toamnă o să intre 
mai mult de jumătate din sat. 
Pînă s-a spart gheața a fost 
greu. Acum tot satul e cu ochȚ 
pe ei, pe colectiviști : ce-o să 
facă ? ce recoltă o să obțină ? 
cît o să ducă acasă la toamnă ?

Ștefan Csuka se oprește cî- 
teva clipe, parcă pentru a-și 
cumpăni bine vorbele pe care 
vrea să Ie mai spună, apoi ur
mează cu multă hotărîre în 
glas:

— O să scoatem o recolta 
mai mare la hectar decît ori
care țăran individual din sat ! 
Socotim că asta-i cea mai bună 
muncă de lămurire pentru cei
lalți care stau cu ochii pe noi. 
Ne-am propus să obținem cel 
puțin 2500 kile de grîu și 4000

kile de porumb la hectar, adică 
mai mult cu 500 kile de griu și 
1000 kile de porumb față de re
colta medie pe sat, de anul tre
cut.

— Frumos, zic eu, da’ oare o 
să izbutiți să obțineți atîta ?

— De bună samă, mă asigură 
brigadierul. Ba și mai mult 
dacă o fi un an bun I

— Cînd ați isprăvit cu semă
natul ? — întreb eu.

— In 28 april.
— Și cum ați făcut de ați is

prăvit în așa scurtă vreme ?
La această întrebare, briga

dierul Ștefan Csuka îmi răs
punde pe larg. Se vede că aici 
e la el acasă.

A doua zi după inaugurare 
au și început munca. Au trans-
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portat bălegarul cu toate atela
jele. In cîteva zile s-au cărat din 
curțile membrilor, pe tarlaua 
destinată cartofilor, 50 tone 
de gunoi de grajd. Tot atunci 
Francisc Iakobka, președintele, 
s-a dus la directorul S.M.T.-ului 
din Cărei. Deși S.M.T.-ul își în
cheiase planurile de lucrări și 
repartizase brigăzile, directorul 
a făgăduit că nu va lăsa fără 
ajutor cea mai tînără gospodă
rie din raza sa. Va lua de un- 
de-i mai puțină nevoie și le va 
trimite neapărat cîteva tractoa
re. îndată ce s-a întors preșe
dintele cu acest răspuns și-au și 
făcut pianul: dacă o să are 
tractoarele ce mai e de arat, în
seamnă că ei pot porni la se
mănat cu toate cele ii attkje. 
Aveau 100 de hectare de ară
tură de toamnă ; o să samene în 
ea direct orzul, ovăzul, floarea 
soarelui, lucerna.

Au urmat zile de înfrigurate 
pregătiri. La sediu se aduceau 
semințe de tot felul. Se triorau, 
se curățau. Colectiviștii din sa
tul vecin le-au trimis în dar po
rumb hibrid. Tot din Bervcni, 
de la fabrica de prelucrare a 
cînepii, au adus sămînță de cî- 
nepă pentru cele 60 de hectare 
de cînepă pe care le-au contrac
tat cu fabrica. De la raion și-au 
procurat sămînță pentru cele 11 
hectare de soia... Pînă la urmă 
au isprăvit cu toate pregătirile, 
numai că primăvara tot nu voia 
să se arate. Zilele lui martie se 
scurgeau una cite una, dar bun
da groasă de zăpadă mai stă
ruia pe ogoare...

— Eram de-acuma în april — 
povestește brigadierul — și tot 
nu puteam ieși la cîmp. Mulți 
dintre noi începeau să se îndo
iască în sinea lor că vom izbu’i 
să isprăvim cu semănatul la 
vreme. Cînd, în cele din urmă, 
s-a arătat și soarele și arătura de 
toamnă s-a zbicit cît de cît, arr- 
intrat pe ea cu semănătorile. Au 
sosit și tractoarele, dar pămîn- 
turile nearate erau mai joase și

LA.R.-urile s-au înfundat, dîn- 
du-ne peste cap tot planul. A- 
tunci ne-am adus aminte de vor
bele rostite de tovarășul Kovăcs, 
secretarul comitetului raional de 
partid, la inaugurarea gospodă
riei : „Ori de cîte ori veți întîm- 
pina vreo greutate, să-mi dați 
de știre”. încă în aceeași zi pre
ședintele nostru s-a dus la el, 
iar a doua zi pe la ujină am 
și văzut cum vin pe drum șase 
tractoare pe șenile. Cînd au in
trat în sat, bucuria noastră a 
fost și mai mare : doi dintre cei 
șase tractoriști erau de la noi 
din sat, feciori de colectiviști 
de-ai noștri: Ion Leibner și An
ton Ludescher. Incepînd cu di
mineața următoare, treaba a 
început să meargă strună. Toa
te cele unsprezece atelaje ale 
noastre semănau în arătura de 
toamnă, iar tractoarele arau zi 
și noapte. Au muncit tractoriștii 
pe rupte. înainte ca noi să is
prăvim cu semănatul porumbu
lui, ei au isprăvit de arat. Ca să 
nu pierdem nici o zi, am hotărî-t 
să le dăm lor să samene cele 
60 de hectare de cînepă. Dar 
să nu uit să vă spun ce-a fost 
cu cartofii...

— Ce-a fost ?
— Să vedeți. In planul nostru 

era vorba ca la pusul cartofi
lor să muncească numai o bri
gadă. Dar în dimineața hotărîtă 
ne-am trezit .că vin la cîmp toți 
colectiviștii, cu femei și cu co
pii cu tot. Pînă-n sară au fost 
puși în cuiburi toți cartofii de 
sămînță. Douăzeci și unu de 
hectare într-o singură zi! Atunci 
de-ați fi venit pe la noi să ne 
vedeți. In același timp atelajele 
semănau porumb, cele șase 
tractoare ajutau la semănatul 
cînepii. Iaca de ce am isprăvit 
printre primii campania de în
sămînțări. De-aci se vede clar 
că, muncind împreună și cu a- 
jutorul S.M.T.-ului, colectiviștii 
sînt în stare să lucreze pămîntul 
mai bine și într-un răstimp mai 
scurt decit e în stare un țăran cu 
gospodărie individuală. Cei mai 
mulți țărani necolectivi ști abia 
acuma seamănă porumbul. Cînd 
o să răsară al lor în două frun
ze, al nostru o să fie și prășit 
o dată. Acuma spune și dum
neata : n-avem noi dreptate să 
ne așteptăm la o recoltă mai 
mare decît individualii ?

De bună seamă că i-am 
dat dreptate brigadieru
lui Ștefan Csuka. Dacă 

o să muncească și de aci îna
inte așa cum au muncit în a- 
ceste săptămîni, o să strîngă cu 
siguranță recolte mult mai mari 
decît ceilalți săteni și, așa cum 
bine socotesc colectiviștii din 
Urziceni’, asta o să fie cea mai 
bună muncă de lămurire pentru 
ca la toamnă și-n anii viitori să 
vină alături de ei și ceilalți ță
rani muncitori din sat.

FĂURITORI DE FRUMUSEȚI PC
Poetul sătean

Țăran muncitor din 
comuna Suslănești, ra
ionul Muscel, loan Gh. 
Isăroiu a iubit de mic 
copil meșteșugul versu
rilor și înțelepciunea 
cărților. Copilăria și-a 
petrecut-o insă robotind 
prin ogrăzile celor În
stăriți pentru nimica 
toată sau ucenicind

arcuș, cu ajutorul unui 
lir. Pentru aceasta el 
este cunoscut nu numai 
in comuna sa natală, 
— Bughea de Sus, raio
nul Muscel, — ci pină 
departe în alte comune. 
Nu este lucru ușor să
cînți cu ajutorul unui fir.

Mulți s-au strădujMra 
învețe și n-au izflB.

prin atelierele mește
rilor cizmari din orașul Chnpulung. Mult s-a 
străduit învățătorul Voiculescu, care întrezărise 
istețimea și talentul copilului de atunci, să-l tri
mită mai departe la școală, dar n-a reușit. Isă- 
roiu, deși reușise al treilea la examen, a lost 
totuși înlăturat spre a se face loc unui iiu de

Așa ceva numai Vasile 1 
fir din arcuș pe care îl 
viorii. Apoi cu două dege 
prinde firul, îl întinde și, 
bace făcute în același tir 
telor de la mina stingă 
coardei, cintă. In felul ac< 
șește să redea întocmai <

boier.
Astăzi, el are aproape S9 de ani și din cînd in 

cînd așterne in versuri frumoasele sale ginduri. 
Noile transformări ale satului își găsesc cu pri
sosință loc în poeziile poetului popular loan 
Gh. Isăroiu. Iată una dintre poeziile sale :

BINE-I IN GOSPODĂRIE

Foaie verde iasomie 
Bine-i în gospodărie 
Bine-i cînd cu voie bună 
Ducem muncă împreună. 
Munca noastră, cîmpul nostru 
Ne sporește-n casă rostu' 
Și ne scoate din nevoi 
Și sîntem în frunte, noi 
Și ni-i casa-mbelșugată 
Și ograda luminată
Și copiii dolofani, 
Tune dracu-n chiaburani.

Un lăutar iscusit
Vasile Bucur, cintăreț din vioară, are 3Î 

de ani. De la bunicul său, Neculai Mirsan 
care de puțin timp a Împlinit 93 de ani. a 
deprins meșteșugul de a ciuta la vioară fără

RUSALIN MUREȘANU

Fragment

Seara pune draperii la geamuri 
Luna girbovită umblă-n botă 
Incîlcindu-și pletele prin ramuri 
Luminind albastra teracotă.
Solomie a aprins surcele
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Mîndra îndemnare a puterii.
— „Da, avem, sînt poate mii de ani 
Cînd po-aicî prin sat trecea o vale, 
Murmurîud prin lut și bolovani 
Eoiczînd cîmpiile natale.
Ia te uită ce deșteaptă sent 
Doduie, ți-o iau-nainte iarăși 
Am găsit pămînt, pămînt, pămînt. 
Pentru zeci și sute de tovarăși I" 
Pe cuptor mincarea a rămas 
Ca să fiarbă singură cum știe 
Și-n acel al dimineții ceas 
A plecat spre holdă Solomie. 
Dcdu semăna pe holdă griu... 
Solomie i-a Teșit in îâja. 
Mina el i-a pus-o după brîu 
Și-a cuprins-o pe nevastă-n brață.
— Ai citit, bărbate ?

— N-am citit.
Uite-aici „Scînteîa"... Directive....
— Tu, măi Solomie, te-ai smintit? 
Or ii slaturi pentru colectiva...
— Pentru tine sînt 1 (Și ia l-a spus 
Despre. valea cea de mult secată)— 
Dodu parcă a Căzut de sus
Și lăptura i-a rămas mirată.
S-a gindit, s-a tot gindit. Iar seara, 
După cina tare... „minunată*, 
(Solomie a-nghițit ocara 
Că fusese supa afumată).

Complet de jui 
„circumstanțe t 
te"... „condamn 

suspendarea pedepsei' 
o seamă de termeni 
pe care Nicolae Neciu 
muncitor din Brăneșt 
nea București, ii j 
astăzi cu aceeași cgn 
cu care ar vorbi des pi 
natul griului sau de 
tul știuieților.

Comunistul <
popular. Oamenii l-au 
ca mină dreaptă a i 
rului de carieră, știini 
ciu va lucra la fel de 
sala tribunalului ca ș 
lcca întovărășirii dîîț 
ce parte. Agricultorul 
me laie ți asprite — 
burghezia le socotea

PĂMÎNTUL SOLI

TeraeoSa arde pe ascuns. 
Sus pe hornuri tumul în 1 
Înspre cerul simplu a ajun 
Fum albastru, clipe după 
Trage ceru-n urlașu-i piept 
Duhănind din coșurile-pipe 
Ca un om bătrin șl înțelept 
Dodu a venit de la ședință 
Obosit și îmbătat de fum. 
Colectiva a luat ființă
In această seară de acum. 
S-a înscris și Petre, numai 
A rămas așa, să se gindei 
Ca la poarta nouă un vițel 
La ședință fost-a să privea 
Solomie l-a luat la rost:
— Ce ședință-i pînă noapti 
Mi se pare că ședința-a f< 
Intr-un pat... cu ochi șl cu
— Ia mal taci 1 — De ce i 
Și pe mine la ședința asta 
Ori rușine e pentru bărbat 
Să își ducă undeva nevast
— Solomie taci 1 — Ei nu 
N-am ca tine oare-acelașl 
Precum scrise-n „constituții 
Statul ăsta bun și Inafept
— De-unde dracu le BB șt
— Nu merg eu bărbate la
— Tare dai din gură și d
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Dodu pe la Petre (Npecul 
Și l-a spus povestea cea 
Celălalt pe umăr l-a bătui
— Păiușane, măi, e bună 
Cum de te-ai gindit î — 
Minte am să-ți împrumut 
(Dodu a avut noroc, e dr 
Că n-o luase și pe Solon 
Petre s-a aprins : — E lu< 
Hai la sediu, hai la preși
— Petre, Petre, ori eu sin 
Ori că ție-ți trebui ește m
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știe. El rupe 
de o coardă a 

la mina dreaptă 
nele mișcări di- 
mișcările dege- 

pasă deasupra 
asile Bucur reu- 
rîntec.
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icrocentrala J
Cu brațe noduroase ieșind de sub trunzaro 
Cuprinde parcă cerul din zare pînă-n zare.
E trist și singur... Ziua ascultă cum tot zice 
Un cint de dor zefirul din frunze și din spice. 
Iar pe la miezul nopții vorbește-ncet cu luna 
Dar vijîie și geme cind urlă-n slăvi furtuna.

Din el o să se taie căminului o poartă 
Să i se hărăzească în lume altă soartă. 
Timplarii și dulgherii vor dăltui în lemne 
Ale acestei epoci nepieritoare semne.

O, poarta mea de mîine, atiția ani ai stat 
Cu brațele întinse la margine de sat 1... 
Ci eu de pe acuma parcă și văd cum vin 
Copiii și bătrînii să-nvețe la cămin.
Și-o să le bucuri mîine, stejarul meu bătrin. 
Deși pe cimp și holde n-o să mai Iii stăpîn 1

NICOLAE TEICA

numai pentru munca timpu
lui — a fost chemat în anii 
puterii populare să vegheze 
la respectarea legilor.

Lui Nicolae Neciu îi place 
să vorbească mai cu seamă 
despre puterea educativă 
hotărîrilor judecătorești.

a

LA ÎMPĂRȚIREA
• DREPTĂȚIIor

es 
o- 
e- 
în
ir- r_____________ _____
a-y~ cindu-le bine viața și faptele, 
d- - -
re 
te

— Noi trăim și muncim zil
nic în mijlocul oamenilor, 
povestește Neciu. — Cunoș

putem ajuta la pronunțarea 
unor hotărîri cit mai înteme
iate, menite să-l îndrepte pe

împricinat. Așa a fost, de pil
dă, cu Vasile Chim, un tînăr 
care se deda la scandaluri și 
care s-a purtat necuviincios 
cu o femeie. Pedeapsa pe care 
a primit-o i-a deschis ochii șt 
la ajutat să se facă om de 
treabă.

Nicolae Neciu a luat parte 
la judecarea multor procese, 
cerind respectarea legalității 
socialiste.

Locuitorii din Brănești și 
din satele învecinate sînt pe 
deplin mulțumiți de felul cum 
își îndeplinește Nicolae Neciu 
mandatul încredințat. Parti
ciparea unor oameni ca Nico
lae Neciu la împărțirea drep
tății, ilustrează cu prisosință 
democratismul justiției noas
tre.

e cu seară, huruindu-și 
toba [>riin sat. vată jelui 
vestise : „Tot natul să 

aducă mîine la primărie câte 
doi saci de cartofi prima !“

In pivnița casei, Constan
tin Halmaghi alege cartofii. 
Alege si suduie. Nu i-i la în
demână po-runca stăpînirii. 
Grămada de cartofi e mică; 
casa i-i plină de plozi; iarna 
abia a început. Dar n-are ce 
face. Prefectul a dat poruncă 
și Halmaghi trebuie s-o îm
plinească. Cu stăpânirea nu-i 
de glumit: cînd cere ceva, e 
musai să dai. Prefectul a ce
rut cîte doi saci de cartofi 
din cei mai buni, în schimbul 
făgăduielii că are să aducă e- 
lectrică în sat. Halmaghi a 
umplut sacii și, icnind, i-a că
rat pe umeri pînă la poartă. 
Fiecare gospodar și-a pus la 
poartă cîte doi saci de cartofi. 
Primul i-a adunat în care și 
i-a dus la Făgăraș. Două săp
tămâni au cărat carele. Pre- 
fectul.jjsi-a mai făcut o casă. 
Electrica n-a fost adusă în 
Sâmbăta de Sus...

— Iar electrică ! — a tunat 
Halmaghi acum 
cînd a aflat din nou despre 
treaba asta într-o adunare ob
ștească. Președintele sfatului 
a lămurit însă repede lu
crurile. Iar președintele era 
de-ai lor, om din sat. Pu
teau avea încredere în el 
Doar că nu-i venea a crede că 
apa Sîmbetei le poate da e- 
lectrică. „Cum o să aibă atîta 
putere o apușoară repede, ce-i 
drept, dar pe care o poți trece 
cu pasul". Dar pînă la urmă 
s-a învoit Tot satul s-a învo
it. Au venit Inginerii de la 
oraș, au cercetat albia Sîmbe-

cîtiva ani.

eî

rene 1
1 luat

deștept.

l

l

tei, din sat pînă sub poalele 
muntelui, au măsurat si au 
socotit în jurul morii comu
nale. Așa a început. Au ieșit 
oamenii cu tîrnăcoape, cu lo- 
peți, cu căruțe și au pornit 
munca după îndrumările, date 
de ingineri. Valea a prins 
viată. Pădurea s-a înviorat de 
chiote, de bocănitul topoare
lor, de hîrșîitut ferăstraielor. 
Pentru microcentrală era ne
voie de lemn. Statul a trimis 
specialiști, a dat materiale 
pentru ca microcentrala să 
pornească mai repede.

...Curînd. la marginea sa
tului. acolo unde Lisa iși var
să apele în Sîmbâta, pentru 
a și le prăvăli laolaltă mai 

înfiripat un lac. 
scânteiază vesel, 
parcă de cele 
Apa de aici se 
spre moară, urcă

I Corul nu s-a !>

o
r!'
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Dar s-a dus pe urma lui uitînd 
Că-i trudit, că somnul- îl apasă... 
Stelele-mpleteau peste pămînt 
O cunună, mare, luminoasă.

★
S-au strîns la Sfat. Lui Dodu Păiușan 
Ii pare bine c-a putut să scoale 
Cu noaptea-n cap și-o seamă de țărani 
Cu loturi — zice — individuale.
Dar tare-i pare bine mai ales, 
Că-1 cred al lui deștept nevoie mare.
— Măi, Dodu Păiușan a înțeles 
Ce-1 scris in Directive și-n ziare.
— Eu zic că-i bine șă-i desțelenim 
Aducem de Ia S.M.T. tractoare.
Păi, dac-am sta un pic să socotim. 
Avem pe vale sute de hectare.
— Așa-i, așa-i, și ce mai grîu s-ar face. 
Cum nu ne-a dat in gînd mai înainte ?
— Păi să arăm tovarăși pentru pace 1 
(Așa vorbește noul președinte).
— Păi să arăm. Și Dodu ia cuvîntul:
— Eu am găsit întii ideia asta. 
Deodată insă se-nvîrti pămintul: 
In prag Ia sediu apăru nevasta 1
— Eu am găsit. (Mirare)
— Solomie l?
Și Dodu lingă Petre-a amuțit.
— îmi dați cuvîntul măi tovarăși, mie ? 
Vă arde care cine a găsit 1?

4 PAMlNTUL SOLOMIEI

Să mă cert cu Goldman șl să mătur 1?

Dodu s-a trîntit în patul moale 
Răschinndu-și mîinile prin plete. 
Somnul astăzi îi dădea ocoale. 
Ea s-a-ntors cu fața la perete.

Toamna-și strînge frunzele-n desagă 
Și cu brațe negre de păduri 
Mină noroioasa ei teleagă 
Zămislind în urmă nouri suri. 
Trag la hamuri cîrduri de cocoare 
Șade toamna în rădvan de plumb, 
Ii apleacă vîntul la picioare 
Holde ruginite de porumb 
Și în urmă iarna se vestește 
Cu roibi albi la sanie. Prin vînt 
Clopoței de fulgi — călătorește 
Albul ianuarie pe pămînt. 
Solomie-acasă buchisit-a 
„Directive” — date de partid 
Literele joacă sub uimita 
Lumînare-a becului din zid. 
„Noi pămînturi ? Unde-or fi pe-aici ? 
Cimpuri rele, nedesțelenite. 
Ca să taie plugul ca un brici 
Scai și buruienile ndrăcite”. 
Dar de-o dată fața ei de nea 
A zîmbit ca trandafirul verii 
Și-a simțit cum răbufnește-n ea

departe, s-a 
Oglinda lui 
îmbrățișată 
două rîuri. 
scurge apoi 
De o postavă de scânduri reze
mată pe stîlpi și se prăvale în 
cele din urmă în coasta morii, 
unde o turbină o înghite cu 
nesaț, rotindu-și aripile fără 
istov.

In ziua de-ntîi, Halmaghi 
a stat multă vreme privind 
învîrtiturile turbinei. Tot sa
tul se îngrămădise și-o cer
ceta ca pe o minune. Așa au 
stat pînă spre seară. Atunci 
becurile prinse pe stîlpii anu
me puși în pămînt au prins 
întâi să se îngălbenească. A- 
poi a început să împungă 
noaptea din iur cu snopi de 
suliți aurii. Halmaghi a slo
bozit un chiot care s-a înăl
țat spre coastele munților, 
tmindu-se cu alte zeci și zeci 
Intr-un clocot uriaș de bucu
rie.

...Și în casa lui Halmaghi 
s-a aprins lumină. Un mă
nunchi de muncitori veniti 
din Sibiu, de la uzina electri
că, i-au așezat sârmele și au 
prins becul. In jurul lui. ca un 
roi, cei cinci copii 
seara hîrjonindu-se, 
du-și lecțiile. 72 de 
Sîmbăta de Sus au 
mină electrică. 5 aparate 
radio noi pentru curent s-au 
cumpărat în sat. Și Halma
ghi trage nădejde să-și cum
pere curînd. Din cele 6 hecta
re ale lui, cît are de la refor
mă încoace, a scos recoltă btr- 
nîsoară, cu toate că în partea 
locului nămîntul nu-i prea 
darnic. Dar Halmaghi știe 
să-l muncească : învață din 
cărți- Poate citi în voie acum. 
Inserările timpurii nu-1 mai 
silesc la culcare.

S-a întunecat. Privesc sa
tul din depărtare. Deodată, ca 
tîșnit din străfundul 
care-1 împresoară, o 
de lumini străpung 
cui. destrămînd’u-1. ____ . ..
du-1 din preajma așezării o- 
menești. Tovarășul Pașca. mo
rarul, a pornit microcentrala.

E. CIOBANU

$ destrămat
u cîntec, dragoste 
nunți începe poves-J 
terr cî frtf rtcrr crkTt-

î se pare... Comuna Gliganu ' , 
i din raionul Costcști are un L 
4 cor numeros. Numai lami- \ 
â iia Ene Radulescu, cu tată, . 
1 mamă și copii la un loc, | , 

sint dintr-o dată opt. In ( 
l rest, aproape numai tineri ( 
j din comună. (i
t Dirijorul Ion Bălteauu nu , 
4 a bănuit firește întîmplă- (, 
4 rile care aveau să urmeze, 
| cînd a strîns atîta tineret (i 

la un loc. Flăcăii și fetele (, 
) îndrăgiseră la început doar p 
i cîntecul. Insă de la o vre- p 
4 me au început perechi, pe- p 
1 rechi, să se îndrăgească p 
î și între ei. Păi cum era să p 
i fie altfel dacă nu așa? Co- p 
triștii erau tineri, se vedeaup 

des seara la repetiții și a- p 
r poi te mai îndeamnă șip 
(cîntecul la iubire. p

Și, într-o seară s-a dus ,i 
ț vestea: „Ion a lui Gheor-.i 
i glie Caval a Iuai-o.de lai1 
1 cor pe Gherghina Militaru i i 

și s-a căsătorit cu ea. Du- d. 
z minică au nunta". — „Nu 
i mai spune 1" — „Ferice de 
A ei 1"

Vestea a adus bucurie, 
4 dar și îngrijorare. „Va-sâ- 
ț zică numărăm doi mai pu- 
i țin la cor" — își spuneau 
t directorul căminului, dirijo- 
t rul, coriștii. S-a mai întîm- 

plat așa și în alte dăți. 
t După nuntă bărbatul nu-;i 
t mai lasă nici în ruptul 
â capului tînăra nevastă la 
t cămin.

Cei din Gliganu nu s-au 
t dat însă bătuți: s-au strin3

tea 
tinuă și

și tot așa con- 
azț, după cît

P
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Dar pe sub nas vă trece printre holde 
Din mai bătrîne vremi ca tata Noe. 
Ne trebuie, măi oameni buni, recolte 
Așa că de pămînt avem nevoie 1 
Pe valea asta-a sute de hectare 
Așa-i bărbate ? — Păi așa gindesc 
(Și Păuișan s-a pitulat mai tare 
Zicînd lui Petre : „Mă călugăresc !")
— Voi căzneai buni, în Directive zice 
Pămînturi noi și bune să găsim. 
Atunci să socotim și să vorbim ;
Ori teamă vi-i de guri să nu se strice ?
— Dar valea asta ne cam dă pășune 
Răsare iarbă... ce e drept puțină 
Dacă arăm, tovarăși, dacâ-am pune 
Porumb ori griu, ne-ar prinde mult mai

— Da, să arăm... Dar iarăși Solomie 
Cuvîntul l-a cerut și-a zis așa : 
„Ce-ar ii să facem noi grădinărie 
Pe valea asta ? E părerea mea. 
Arăm pe margini, bună arătură 1 
Canal avem de nu se știe cînd.
Că l-a săpat tovarășa natură 
Cu-ndelungată trudă în pămînt. 
Și apă d-unde ? — Ecga e aproape, 
Și ce ardei, ce roșii or să crească. 
Doar Bega, bucuroasă, ne dă ape 1
— Măi Dodule nevasta să-ți trăiască 1

se adună 
învățîn- 

case din 
acum lu

de

munților 
puzderie 
întuneri- 
alungîn-

_________________________p
toți ia cămin cu o zi îna- (1 
intea nunții, au cumpărat)1 
cadouri mirilor, au tăcut 
repetiție și a doua zi s-au d 
dus și au cîntat la nuntă. <* 
Ce bucurie a fost pe socri, l' 
pe miri și pe nuntași. Apoi l1 
dacă s-a terminat nunta ti- 

f nerii și-au văzut de căsn:- 
| cie, dar vezi că, impetriva (> 
j* obiceiului, amîndoi au ve- (i 
/ nit mai departe la cor. p 
i S-ar părea că povestea (i 
( se oprește aici. Gheorghe (i 
/ și Gherghina au fost nu- ( i 
I mai deschizători de drum. (i 
f N-a trecut multă vreme și (ț 
l .„altă nuntă. Iar s-a dus , i 
l vestea : „Tot din cor ?“ 
ț „Tot”. Și directorul și diri- J 
f jorul împreună cu tot co- \
# ml, iar au nuntit. De acum J 
v se obișnuise și lumea cu \ 
r întîmpiarea asta năzdzăva- ? 
f nă. Au urmat Ia răstimpuri \ 
ț scurte, alte căsătorii... După J

nuntă, au venii toate pere- \ 
£ chile la cor mai departe, \ 
v că doar aci s-au întîlnit și J
# s-au legat pentru toată J
# viața. J
f FLORIAN SAIOC J

In anii regimului nostru, comuna Tudor Vladitnirescu (regiu
nea București), a fost înzestrată, printre altele, și cu un dispen
sar modern.

In fotografie: Micuțul Sandei, odrasla unui țăran muncitos” 
dc aici c cercetat cu atenție de medicui dispensarului, Petre Vancea.
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Cît cuprinzi cu ochii, de jur- 
împrejur, întinderi nesfîrșite 
de gheată. Vînturi puternice, 

furtuni însoțite uneori de trombe de 
zăpadă ce ating o înălțime de 100- 
120 m. Ger năpraznic. Iată armele 
cu care Antarctida — al șaselea 
continent al lumii — își apără cu 
înverșunare tainele împotriva asal
tului tot mai susținui al oamenilor.

Continentul acesta, situat la Polul 
Sud, își are povestea lui. Primii care 
l-au descoperit, au fost curajoșii na
vigatori ruși F. F. Belingshausen și 
M. P. Lazarev. Părăsind la 16 iu
nie 1819 portul Kronstadt, pe bor
dul vaselor „Vostok" și „Mirnîi",'ei 
au navigat timp de 751 de zile în- 
conjurînd întregul continent antarc
tic și străbătînd o distanță de peste 
92 mii de kilometri.

De atunci s-au organizat nume
roase expediții în această parte a 
globului. Englezul James Charles 
Wilkes, belgianul Jean Charcot, sco
țianul Williams Bruce, germanii 
Enrich Drigaski și Wilhelm. Filhner, 
polonezii Henry Artovski și Anton 
Dobrovolski, romînul Emil Racovi- 
tă, japonezul Tioku Siraze, marina
rii sovietici Vladimir Voronin și A- 
lexei Solanin, precum și mulți al
ții, au adus contribuția lor la stu
dierea celui de al șaselea continent 
și a apelor din jurul său. In 1911, 
G. Amundsen, iar curînd după a- 
ceea și R. Scott au ajuns la Polul 
Sud.

Astăzi, savanți din diferite țări, 
înarmați cu mijloace tehnice perfec
ționate, au posibilități cu mult mai 
mari să pătrundă în tainele pe care 
natura aspră de pe continentul de 
la Polul Sud le străjuiește cu atîta 
strășnicie.

Ce se ascuftde sub învelișul gros 
de gheată care acoperă aproape în
treaga suprafață a Antarctidei ?! 
Urmele unei vieți de mult apu
se, ale nnoir plante și animale 
nemaiîntîlnite ? Cum se deplasează 
curenții din mările sudului și legă
tura lor cu apele înconjurătoare ? 
Care este influența curenților din 
aerul Antarctidei asupra climei pă- 
mîntului ? Iată numai citeva pro
bleme oare frămîntă pe numeroși 
savanti din mai multe țări, hotărîți 
ca în timpul anuiui geofizic interna
țional (iulie 1957—decembrie 1958) 
să pătrundă în inima continentului 
Antarctic și să efectueze acolo amă
nunțite cercetări științifice.

Du:pă cum se știe, ia sfârșitul a- 
nului 1955, motonavele sovietice 
„Obi“ și „Lena", precum și vasul 
frigorifer nr. 7, transportînd prima 
expediție sovietică în Antarctida, au 
părăsit pe rînd țărmurile U.R.S.S. 
îndreptîndu-se către partea de sud 
a globului.

Recent, stațiunea polară „Mirnîi" 
a stabilit prima legătură radiotele- 
fonică. direct cu patria.

Conștienti de sarcina importantă 
ce le revine, specialiștii polari so
vietici au și început primele cerce
tări. Cel de al șaselea 
va dezvălui tainele în 
omului 1

Un orășel pe stînca 
de gheață

După be vasele sovietice sosi
te la țărmul Antarctidei an 
fosit descărcate, pe ta. ij-umă- 

tatea lunii februarie, principala 
problemă ce s-a pus expeditionari- 
lor era construirea unei așezări o- 
menești si a observatorului „Mir; 
nîi“. Toți membrii expediției, fără 
nici o exfceptie, au muncit umăr la 
umăr si curînd, pe suprafața sclipi
toare a unei uriașe stimei de ghea
tă, au apărut peste douăzeci de 
construcții. Aici, unde n-a călcat 
pfcior de om, a fost construit un 
adevărat orășel. Strada principală 
a orășelului poartă numele lui Le
nin. In apropierea stafiei de rad» 
am construit o tribună. Tot acolo 
fîlffie si steagul observatorului. In ----- —x„I..r..î Jjg

un
„piața centrală" a orășelului 
întrunim ori de câte ori are loc 
eveniment de seamă.

Ar putea spune cineva că nu 
construit pe stînca de gheată 
orășel în toată legea !?

Pe străzile Antarctidei 
seînteiază „lampa lui Ilici" 

N

in, o pasăre ou pieptul alb si aripi
le și spinarea negre, care trăiește la 
pol. Se uită curios în jur : pentru 
prima oară în viața lui vedea oa
meni.

După plecarea vasului, pilotai 
Șosin s-a apropiat înfeet de pin
guin, a pus mîna pe el si l-a adus 
cu helicopterul în orășelul „Mirnîi". 
De atunci, pinguinul trăiește în ca
bana doctorilor Mihailov si Paleev. 
Are poftă de mîncare și ore întregi 
stă liniștit pe acoperiș. Pesemne 
că-i place și lui noua viață care în
cepe ta Arrtarttîda.

Acum vreo două săptămîni i s-a 
făcut dor de zăpadă si a pornit-o 
limstrt pe o irirtă a orășelului. Doc
torul Paleev observfndu-i licsa si 
temîndu-se să nn-l s6șie efinii. pomi 
după el. L-a găsit în apropiere 
de strada princioalâ. la prins ie 
aripă si l-a dus acasă Pinguinul 
tipa ca un coci! încăpățînat iar 
noi adunați în iur. ne tăvăleam de 
rfs!

Primele roade 
ale cercetărilor

continent își 
fata puterii

In această căsuță 
află laboratorul 
teorologic al 
țiet sovietice.

se 
me- 

expedi-

Radiotelegrafist» fi
xează stilpii pentru 
legătura telefonică pe 
noul continent.

Leopardul
mare nu se a- 
rată cîtuși de 
puțin înspăimîn- 
tat de apariția 
oamenilor.

-am să uit niciodată ziua în 
care vasul „Obi“ se pregă
tea de plecare. Știam cu to

ții că mai avea în fată un drum a- 
nevoios. Mai erau de făcut încă 
multe cercetări științifice. Nouă 
însă, celor sosiți în Antarc- 
tida pe bordul acestui vas, ne venea 
greu să ne despărțim de echipajul 
său în mijlocul căruia ne simțisem 
ca acasă.

Dimineața, „Obi“ a părăsit ma
lul Antarctidei, denumit de noi ma
lul „Adevărului". Curînd vasul a 
dispărut înapoia unor ghețari u- 
riași. Noi, cei rămași pe mal, am 
continuat construcția începută. Lu
crările se efectuau intr-un schimb 
de douăsprezece ore.

Acum, de jur-împrejur, vezi arzînd 
sutele de becuri electrice : spre ră
sărit se vede rețeaua de lumini a 
orășelului, iar în capătul lui arde 
reflectorul de pe acoperișul stațiu
nii electrice. Spre apus se văd lu
minile multicolore ale aeroportului. 
Cît de viu ard luminile Antarctidei!

Un pinguin neastîmpărat

Cînd operatorul cinematogra
fic Cocetcov filma scena ple
cării vasului „Lena", pe pla

toul de gheată a apărut un pingu-

In prezent, în Antarctida cer
cetările științifice se desfă
șoară din plin. A fost utilată 

o platformă meteorologică ou cele 
mai moderne aparate pentru studi
erea vremei. In fiecare zi sînt ridi
cate baloane în aer pentru înregis
trarea temperaturii.

De asemenea, la observatorul 
„Mirnîi" an înteput pregătirile pen
tru rezolvarea unei probleme de 
bază a expediției: organizarea 
unor stațiuni experimentale la po
lul magnetic al sudului.

Sefuil expediției, tovarășul So
mov, pe avionul „Jl-12" pleacă 
zilnic în cercetare la distante foar
te mari. Cercetările lui au dat re
zultate foarte interesante : s-a con
statat că în regiunea polului magne
tic gheata atinge o înălțime de 3.500 
metri deasupra mării. La 500 km. 
spre sud de orășelul „Mirnîi" ghea
ta atinge o înălțime de 4.000 m.

Pe cel de al șaselea continent al 
lumii tercetătorii muncesc neobosit 
zi și noapte. Greutățile sînt mari, 
lucrările merg destul de anevoios. 
Oamenii sovietici știu însă că nu 
va trece prea multă vreme și An
tarctida va fi smulsă din încreme
nirea ei de veacuri, iar bogățiile ei 
încă necunoscute vor fi puse în 
slujba omului.

A. GUSEV



O IMPORTANTĂ HOTĂRÎRE 
A GUVERNULUI SOVIETIC
IN PROBLEMA

Uniunea Sovietică — luptă
toare sinceră și credin
cioasă pentru pace — a 

adus zilele acestea o nouă și 
importantă contribute la micșo
rarea încordării internaționale. 

Astfel, Declarația dată de gu
vernul U.R.S.S. la 14 mai 1956, 
arată că efectivul forțelor ar
mate ate Uniunii Sovietice va 
fi redus pînă la 1 mai 1957 cu 
încă 1.200.000 de oameni, în a- 

! fara reducerii cu 640.000 de oa
meni care a avut loc în cursul 
anului 1955. In conformitate cu 
această hotărîre se vor desfiin
ța 63 de divizii și diferite bri
găzi, printre care se numără 3 
divizii de aviație și alte unități 
militare aflate pe teritoriul R. 
D. Germane, însumînd peste 
30.000 de oameni. De asemenea, 
vor fi scoase din flota militară 
375 de nave de război și vor fi 
desființate o parte dintre școlile 
militare ale Armatei Sovietice. 
Bineînțeles, aceste hotăriri atrag 
o reducere însemnată a arma
mentelor și, totodată, a cheltu
ielilor bugetare ale U.R.S.S. 
pentru nevoi militare.

Guvernul sovietic este gata în 
același timp să examineze pro
blema reducerii în continuare a 
forțelor armate ale U.R.S.S., da
că puterile apusene — S.U.A., 
Anglia și Franța — vor efec
tua, la rîndul lor, o reducere co
respunzătoare a forțelor arma- 

kte și a armamentelor lor. 
’ Poziția Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării și a redu
cerii forțelor armate corespunde 
în întregime cerințelor popoare
lor.

Se poate spune oare același 
lucru despre poziția puterilor 
apusene în problema dezarmă
rii ? Nici pe departe. Dacă pro
blema dezarmării nu și-a găsit 
dezlegarea nici după 10 ani de 
cînd Adunarea Generală O.N.U., 
la propunerea Uniunii Sovietice, 
a adoptat hotărirea cu privire 
la reducerea generală a arma
mentelor și interzicerea armei 
atomice. aceasta se datorește 
puterilor apusene. De fiecare 
dată cînd se întrezărea o apro
piere a punctelor de vedere în 
rezolvarea problemei dezarmă
rii. puterile apusene puneau noi 
piedici în calea realizării unui 
acord. Pînă într-atît au ajuns 
de departe, încît au renunțat in 
cîteva rînduri la propriile lor 
propuneri, atunci cînd Uniunea 
Sovietică s-a declarat de acord 
cu ele. Așa, de pildă, pînă nu 
de mult, în discuțiile privitoare 
la dezarmare, puterile apusene 
dădeau întîietate reducerii ar
mamentelor clasice, socotind că 
numai după aceea se poate pune 
și problema interzicerii armei a- 
tomice. Dar, de îndată ce gu
vernul sovietic s-a declarat de 
acord și cu acest fel de a pune 
problema, puterile apusene au 
întors lucrurile pe dos, dezicîn- 
du-se de cele spuse înainte.

Născocind tot felul de piedici 
în calea obținerii unei înțelegeri 
In problema dezarmării, puterile 
apusene duc în practică o poli
tică de întețire a înarmărilor.

DEZARMĂRII
Mai pot fi oare înșelate po

poarele de falsa alarmă pe care 
o dau unii conducători din Apus 
cu privire la un așa zis „pericol 
sovietic", cînd Uniunea Sovieti
că trece la reduceri atît de im
portante în domeniul militar? 
Popoarele știu prea bine că 
Uniunea Sovietică dorește sincer 
pacea și că ea șprijină prin 
fapte de netăgăduit realizarea 
destinderii internaționale. Tot
odată ele își dau seama că pu
terile apusene, sub presiunea 
unor cercuri imperialiste război
nice, întețesc pe mai departe 
cursa înarmărilor.

Prin noua sa hotărîre de a 
reduce efectivul forțelor armate 
și armamentele, Uniunea Soviej 
tică a dovedit încă o dată ca 
dorește sincer să contribuie la 
consolidarea păcii. Popoarele îi 
sînt adînc recunoscătoare. Ele 
cer ca și puterile apusene să-i 
urmeze pilda, pentru ca într-a- 
devăr să se pună capăt încor
dării internaționale.

CRIZELE LUI

Apropierea „alegerilor" de 
la 15 mai i-a cauzat lui 
Li Sîn Man, „conducăto

rul" Coreei de Sud, niște crize 
foarte periculoase, care se pare 
că nu-1 slăbesc de loc. In 
timpul acestor crize „președin

LI SÎN MAN
Li Sîn Man !“, „Să punem - ca
păt regimului jîsînmanist 1"

Auzind asemenea cuvinte, lui 
Li Sîn Man i s-a năzărit că fie
care manifestant este un nou 
pretendent la tronul de preșe
dinte, indiferent dacă este 
bărbat, femeie sau... copil 1 Si, 
într-o nouă criză de furie, omul 
politic din el s-a simțit obligat 
să treacă la măsuri represive: 
50.000 de polițiști au fost con
centrați în Seul — capitala Co
reei de Sud — și, la ordinele 
„comandantului" Li Sîn Man. 
au tăbărît asupra manifestan- 
ților.

Victorie, nu glumă I După 
care, conform unei idei „stra
tegice" ce-ar suna : „Păziți-mă 
voi de cei vii. că de morti sînt 
în stare să mă păzesc și eu". 
Li Sîn Man a ordonat conti
nuarea arestărilor în rîndurile 
opoziției. In acest timp, crizele 
de frică ale lui Li Sîn Man

tele" Coreei de Sud are niște 
reacții ciudate: îl ia cu frică, 
apoi cu furie și violență, temîn- 
du-se că pierde scaunul prezi
dențial.

Pînă în ziua de 5 mai ame
nințarea cea mai serioasă venea 
din partea lui Sîn Ik Hi, candi
dat ța postul de președinte și 
șeful partidului de opoziție, chi
purile democratic. Dar. în ziua 
de 5 mai. Sin Ik Hi a renunțat 
brusc la candidatură Murise

In urma acestui deces încon
jurat de taină, furia lui Li Sîn 
Man, în loc să scadă, a devenit 
și mai periculoasă. Asta fiindcă 
exact în momentul cînd el. Li 
Sîn Man. răsufla ușurat, la gîn- 
dul că tronul prezidențial îi va 
reveni fără emoții și dureri de 
cap, 10.000 de adepți ai candi
datului dispărut i-au împresurat 
reședința, spărgîndu-i timpanele 
cu strigătele : „Jos dictatura lui

s-au mai rărit Un lucru însă 
e clar : Li Sîn Man are destule 
motive să simtă că scaunul în 
care tremură, se năruie

STELIAN FILIP
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Goana după petrol ascute divergen
țele dintre puterile a u:e 
deosebi dintre Anglia, și S.U.A .— . 
Orientul Mijlociu. Intr-un interviu 
cor a! 
Mollet,

și în- 
în 
a- 

unei rev;s‘e americane, Guy 
guvernului francez, 

spunea, „este sufi
cient să privim ce 
se petrece în lumea 
arabă, unde fiecare 
dinitre no(, pentru 
a-și apăra petrolul, 
se pregătește să a 
prindă întregul O 
rient Mijlociu"

MONOPOLISTUL AMERICAN CĂTRE CEL 
ENGLEZ: — Nu te speria! Eu nu-ți iau sonda; 
vreau numai petrolul.

Guy Mollet și
Christian Fineau la Moscova
Un nou eveniment de o 

deosebită însemnătate 
reține atenția opiniei pu

blice mondiale. Primul minis
tru al Franței, Guy Mollet, și 
ministrul Afacerilor Externe, 
Christian Pineau, vizitează 
U.B.S.S. Tratativele ce se vor 
duce la Moscova între condu
cătorii trancezi și sovietici pri
vesc atît întărirea legăturilor 
de prietenie între Franța și 
U.R.S.S., cît și unele proble
me ale situației internaționale. 

Prietenia franco-sovietică 
are rădăcini adinei, tn primul 
și cel de-al doilea război 
mondial, popoarele sovietic și 
francez au luptat umăr la u- 
măr împotriva dușmanului co
mun : militarismul german. 
Lupta lor dreaptă a triumfat, 
dușmanul a fost zdrobit.

In anii de după cel de al 
doilea război mondial, susți
nătorii războiului rece au cău
tat să destrame firul acestei 
prietenii. In ultima vreme, în
să, războinicii și calomniatorii 
Uniunii Sovietice au pierdut tot 
mai mult teren. Astfel că, 
vizita la Moscova a pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri francez și a minis
trului Afacerilor Externe al 
Franței „are loc intr-un mo
ment cînd a devenit clar tu
turor că războiul rece „nu este 
rentabil" — după cum a de
clarat Daniel Mayer, președin
tele Comisiei pentru Afaceri 
Externe a parlamentului fran
cez, intr-un interviu acordat 
ziarului „Pravda”.

Din stabilirea unor rela
ții bune între Franța și 
U.R.S.S. au de ciștigat în 
primul rind popoarele ce
lor două țări și, in aceiași 
timp toate popoarele europe
ne care au avui de suferii de 
pe urma militarismului cjer. 
man. Este in interesul luptei 
comune pentru pace în Euro
pa și în lumea întreagă, ca 
între Franța și U.R.S.S. să 0- 
xiste legături strinse de prie
tenie.

Calea pentru bune relații în
tre Franța și U.R.S.S. este des
chisă. Așa după cum arâîa 
președintele Consiliului de Mi
niștri a! U.R.S.S., N. A. Bulga
nin, în răspunsurile date zia
rului trancez „Le monde", — 
..perspectivele de îmbunătă
țire a relațiilor dintre U.B.3.S. 
și Franța sînî favorabile. Che
zășia acesiui fapt o constituie 
prietenia tradițională dintre 
popoarele noastre. întărită în 
lupta comună împotriva duș
manului comun în cele două 
războaie mondiale"

Intîlnirile directe ale oame
nilor de stat din diferite țări 
și-au dovedit cu prisosință 
roadele în dezvoltarea încre
derii și a colaborării între 
state, lată de ce vizita oame
nilor de stat trancezi in 
U.R.S.S. este privită ca o nouă 
etapă în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie tranco-sovietice 
și a luptei pentru o și mai 
mare destindere a situației in
ternaționale.

8

P ivită diin avion, insula Ceylon 
pare o uriașă pată verde stră- 
mită de întinderea nesfîrșită 

a Oceanului Indian. Clima caldă și 
ploile care cad din belșug fac ca 
vegetația să fie deosebit de bo
gată pe Insulă. Călătorul întâlnește 
plantații întinse de palmieri, coco- 
tieri. bananieri, arbori de cauciuc, 
ceai, cacao, piper, scorțișoară si alte 
plante tropicale. Această vegetație 
felurită si abundentă i-a adus Cey
lonului numele de „insula paradi
sului".

Despărțită de contienentul asiatic 
prin golful Manar si strîmtoarea 
Polk. insula Cevlon se întinde pe o 
suprafață de circa 66.000 km. pă- 
trați. Populația insulei, alcătuită 
din diferite națiuni, numără peste 
8.000.000 de locuitori, majoritatea a- 
partinînd religiei budiste.

Timp de sute de ani 
trecut rînd Pe rînd din 
nialiștilor portughezi în 
dezilor și apoi în cea a 
Din 1948 a 
al imperiului 
colonialistă a 
aici. Populația

Cevolnul a 
mîna colo- 
mîna olan- 
englezilor. 
dominion 

Stăpînirea
devenit 

britanic. ________
lăsat urme adînci si 
este lipsită de locu

ințe. Chiar în capitala țării. Colom
bo, din fiecare trei case una este 
nepotrivită unui trai omenesc.

Deși Cevlonul este o tară agricolă 
cu mari bogății, totuși datorită unei 
politici 
cătorii 
străni. 
trebuit 
celei fărîme de orez cuvenită pe car
telă. Din cauza hranei proaste. 38 la 

nechibzuite dusă de condu- 
slugarnici imperialiștilor 

au fost ani cînd populația a 
să îndure ciuntirea si a a-

sută dintre copiii de scoală suferă 
de diferite boli.

Cevlonezii sînt meșteri neîntrecuți 
în cizelarea podoabelor si a pietre
lor nestemate si a altor obiecte pre
țioase. Făuritori ai bijuteriilor rare, 
ei nu se ale? cu nimic de pe urma 
trudei si îndemînării lor. Banii ce-i 
cîstigă meșteșugarii si muncitorii 
cevlonezi nu reprezintă nici măcar 
strictul necesar pentru îmbrăcă
minte. In Cevlon numai cei înstăriți 
si funcționarii poartă pantaloni, că
măși si încălțăminte.

Poporul ceylonez este d'omic să-și 
lărgească legăturile economice si 
culturale cu toate țările. Intre alte 
țări si Republica noastră Populară 
a încheiat un acord comercial cu 
guvernul cevlonez.

La începutul lunii aprilie, în Cev
lon au avut loc alegeri parlamen
tare. Victoria în alegeri a revenit 
Frontului Unit Popular, sub condu
cerea lui Bandaranaike. actualul 
prim-ministru. Rezultatul alegerilor 
a dovedit că cetățenii cevlonezi 
si-au dat votul acelor grupări poli
tice al căror program prevede o po
litică de neutralitate, de scuturare a

oricărei dominații străine, de lichi
dare a bazelor militare străine și de 
respectare a principiilor coexistentei 
pașnice.

A. VASILESCU

OCEANUL INblAN
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Toată lumea știe că săptă- 
mîna are șapte zile. Nu
mai inspectorul Dumitru 

Giura, de la secția financiară a 
raionului Gurahont nu e de a- 
cord cu această unitate calenda
ristică. El a făcut ca săptămînă 
să aibă 777 de zile I

Această idee grozavă La venit 
în ziua de 29 martie 1954, cînd 
țăranul muncitor Simon Vesa, 
din satul Cil, s-a prezentat la 
secția financiară pentru taxarea 

■unui act de moștenire. (Vesa a 
moștenit de la răposatul său 

'frate un Jeren arabil de 100 
«tînjeni pătrați, pe care s-a gîn- 

dit să-l alipească Ia tarlaua în
tovărășirii agricole din care face 
parte).

— Bine, i-a spus inspectorul 
Giura, — lasă actul și vino 
peste-o săptămînă.

Adică peste 7 zile, dar asta, 
numai după calendarul nostru, 
căci după calendarul născocit de 
birocratul Giura, au trecut de-a. 
tunci 777 de zile și actul de moș
tenire tot n-a ieșit „de la dosar".

In tot acest timp, Giura l-a 
trimis pe Vesa la inspectorul te

O săptămînă de 777
ritorial Bălănescu, iar Bălănescu 
l-a trimis înapoi la Giura. Ne
contenitul „du.te vino“ a luat 
sfîrșit numai cînd inspectorul 
Giura, „enervat" de stăruința 
lui Vesa. I-a strigat:

— Nu ți-e rușine? Ce mă tot 
bați La cap cu actul ăsta! Dă-I 
dracului—

Ceva mai tîrziu, prin octom
brie 1955, bietul inspector s-a 
îmbolnăvit, chipurile, de inimă

de zile
rea. Ce vreți, prea l-a sîcîit și 
Vesa ăsta I

— Deocamdată, nu pot face 
nimic. Sînt bolnav... i-a spus 
Dumitru Giura, cu chipul sluțit 
de acea îngrozitoare boală pe 
care o numim...... birocratita".

Ajuns la capătul răbdării, Si
mon Vesa a trimis atunci o scri
soare secției financiare din Mi
nisterul de Finanțe, rugînd să 
se ia măsuri pentru lecuirea ins

pectorului Giura. Auzind aceasta, 
inspectorul s-a făcut foc și pară. *4. 
Totuși, după ce i-a trecut supă, 
rarea, l-a asigurat pe Vesa că 
pămîntul moștenit va trece în 
tarlaua întovărășirii agricole,
pînă la 1 ianuarie 1956. El n-a 
dat însă drumul actului nicijMiă 
astăzi, așteptînd pe semneflBîe 
împlinească— săptămînă biro
cratului.

(După o corespondență tri
misă de I. COȚOI)
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