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REVISTA SAPTAMÎNALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE
Anul 1960 se întrevede din primele sale zile 

ca deschizător de noi perspective pentru sboru- 
rile in spațiul cosmic. Comunicatul Agenției TASS 
din 7 ianuarie cuprinde în puține cuvinte un vast 
program de activitate a oamenilor de știință și 
a constructorilor de rachete din Uniunea Sovieti
că, realizabil în viitorul apropiat. Tema imediată 
o constituie încercările de lansare a unor puter
nice rachete, purtătoare de conteinere foarte qre- 
le, cu traiect de zbor și mai precis decît ceea ca 
s-a obținut pînă acum. Se caută a se crea în acest 
fel sateliți artificiali ai Pămîntului cu posibilități 
lărqite, precum și nave cosmice care să permită o 
mai completă explorare a Lunii sau să fie capa
bile de a se apropia de planetele sistemului nos
tru solar, în primul rînd de cele mai apropiate 
adică de Venus și de Marte.

Intr-adevăr, aparatura primilor trei sateliți so
vietici a înregistrat și ne-a transmis date extrem 
de importante privind razele cosmice care sosesc 
la noi din adîncurile Universului, asupra presiu
nii și temperaturii atmosferei la înălțimi foarte 
mari, asupra straturilor de aer ionizat care inter- 

, vin în propagarea undelor de radio în jurul Pă- 
m'ntului, asupra caracterului și frecvenței micro-
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meteoriților dintre care cei cu dimensiuni ceva 
mai mari dau naștere cunoscutelor stele căzătoa
re- Tot sateliții sovietici au condus la descoperi
rea a două briuri de radiații foarte intense care 
înconjoară planeta noastră, precum și a unui sis
tem de curenți de mare înălțime, care pun într-o 

alumină nouă problemele vechi. încă nerezolvate, 
a furtunilor magnetice și a aurorelor boreale. 
Apoi navele cosmice sovietice, în special cea de 
a doua, au îmboqățit considerabil cunoștințele 
noastre de astronomie. In deosebi, cunoaștem azi 
fața Lunii care era pînă acum ascunsă vederii 
noastre și avem culese o serie de date importan
te privind compoziția așa-zișilor ..nori cosmici" 
ce materie foarte rarefiată din spațiul interpla
netar

Totuși, cunoștințele astfel căpătate nu sînt încă 
complete. Este nevoie ca fenomenele la care 
ne-am referit să fie cercetate mai în amănunt, 
să fie măsurațj cu maț mare precizie factorii care 
hotărăsc asupra existentei lor, iar rezultatele 
strînse să fie supuse unor verificări repetate. 
Este nevoie de aceea ca conteinerele sateliților 
artificiali să fie utilați cu aparate mai complexe, 
cu funcționare mai siqură și mai îndelungată- O 
asemenea aparatură, ocup'nd evident un volum 
mai mare și fiind mai qrea. nu poate fi cuprinsă 
decît de conteinere mai mari, iar motoarele ra
chetelor de lansare trebuie să dispună de puteri 
crescute în mod corespunzător. Mai mult, se 
speră că în asemenea condiții, sateliții ar putea 
transporta și lunete sau telescoape astronomice 
cu care să se studieze planetele și stelele, inclu
siv Soarele. în împrejurări maț favorabile decît 
de la suprafața Pămîntului, unde factorii atmos
ferici perturbă puternic imaoinile date de aceste 
instrumente.

O altă problemă de mare importanță o consti
tuie revenirea pe Pămînt. fără vătămare, a sateli
ților sau a navelor cosmice. Intr-adevăr întreaga 
lume este preocupată de întrebarea : c"nd va 
putea pleca de pe Pămînt primul astronaut ? 
Răspunsul este simplu: atunci cînd va fi posibil 
să se și întoarcă. Realizarea condițiilor de întoar
cere este mai complicată- Este nevoie ca motoa
rele satelitului sau navei cosmice să funcționeze 

| atunci și ca frînă pentru a împiedeca ciocnirea 
■ acestora de suprafața Lun>i sau distruqerea lor 
I prin frecare cu aerul atmosferic. Conteinerele 
I respective vor fi îngreuiate astfel și de aceste 

motoare, precum și de dispozitivele pentru co- 
I manda și controlul lor automat, cel puțin în faza 
I de încercări în care astronautul nu va putea fi 

prezent și el în conteiner.
Proqresul în acest domeniu este at‘t de rapid. 

I încît nu este exclus ca și această fază să fie foar- 
I te apropiată. Gîndiți-vă că nu au trecut decît 

patru ani de cînd un savant englez povestea că 
I sborul între Pămînt și Lună nu poate fi posibil 
■ decît în secolul XXI, Iată însă că două nave so

vietice au și parcurs această rută In realitate, 
dificultățile legate de automatizare nu par a fi de 

I neînvins, sinqura problemă fiind azi doar aceea 
a unor motoare cu reacție mai puternice- Este 

I și problema de care se preocupă azi oamenii de 
I știință sovietici.

In ceea ce privește sborul fără oameni spre 
I alte planete, acesta este hotărît acum doar de 
I precizia lansării Este într-adevăr vorba să lo

vești o țintă aflată la o distanță de circa 80 mi
lioane de kilometri și chiar dacă această țintă 
ar avea dimensiunile Pămîntului, lucrul nu este 
ușor Insă o rachetă dotată cu motoare pentru 
corecția traiectoriei și acționate automat prin mij
loace de radiolocație proprii, ar putea trece cu 
ușurință peste această dificultate

Desiqur că cele de mai sus nu ar fi putut con
stitui cu cîțiva ani in urmă decît un material 
pentru o povestire fantastică- Este drept că fan
tastic se arată a fi azi ritmul în care proqresea- 
ză știința și tehnica în mîinile iscusite și în min
țile înaripate ale oamenilor sovietici. De aceasta 
nu a tinut seama însă mai sus pomenitul savant 
enn’ez

In ultimul timp activitatea cul
turală la Cristian, regiunea Stalin, 
s-a îmbunătățit și. ceea ce este 
mai important, această activitate a 
devenit strîns legată de sarcinile 
economice concrete. Dat fiind că 
întreaga comuna este colectiviza, 
tă atenția este îndreptată spre În
tărirea gospodăriei colective.

La puțin timp după Plenara C C. 
al P MR. din 3—5 decembrie. 1959 
căminul cultural a organizat în ca. 
d-ul colțului roșu o acțiune cere 
fără îndoială va duce la dezvolta
rea gospodăriei.

...Era într-o joi după amiază, zi 
în care în mod ob șnuit numeroși 
colectiviști umplu sala colțului roșu 
al gospodăriei, unde se țin cursurile 
agrotehnice. Inginerul Francisc Ar? 
meanca tocmai terminase de predat 
lecția despre asolament și rot-atia 
culturilor, cînd la masa acoperită 
cu pinză roșie trecu un om care 
nînă mal adineauri ascultase atent 
lecția. Era Niculae Moldoveanu. se
cretarul comitetului de partid.

-- Ne-am gîndit. începu el. pri
vind spre directorul căminului și 
vrînd probabil să arate că acesta 
nu e străin de ceee ce va spune, 
ne-am gîndit să discutăm aici un 
document de mare importanță pen. 
tru viața gospodăriei noastre.

Moldoveanu despături ian exem
plar din ..Scînteia” și le vorbi oa
menilor despre expunerea tovară. 
șului Gh. Gheorqhiu-Dei la Plena
ra C.C. al P.M.R din 3—5 decem
brie' 1959. Cînd ajunse la capitolul 
despre dezvoltarea culturii porum
bului pentru siloz. începu să citeas
că fiece frază. Partidul le arăta și 
de astă dată calea spre bogăție-

In timo ce Moldoveanu citea, 
oamenii din sală făceau imediat 
legătură între slove și viața co
lectivei lor. Așa că nici n-a mai 
fost nevoie să-i îndemne la vorbă. 
Mulț;* au dat glas gîndurilor și au 

făcut propuneri privind dezvolta, 
rea culturii porumbului pentru 
siloz.

— Astăzi, le cercul agrotehnic 
nl s-a vorbit despre rotația cultu
rilor. spuse brigadierul fon Schna
bel. Noi am pus anul trecut porum
bul de siloz pe terenuri slabe, ne
prielnice. Așa-i. tovarășe inginer ?

A-meanca încuviință din cap. Se 
bucure că oamenii pun temei pe 
lecțiile nredate de el, că învățătura 
le este acum ghid în muncă. Iși e- 
prinse o țigară și-I ascultă pe 
Schnabel, care vorbea mai departe.

— Deși planificaserăm să obți
nem 30 000 kg. la hectar, noi am 
evut abia 22.000. De ce ? Eu cred 
că aici, pe la noi. s-ar putea obți
ne și peste 40.000 la hectar. Ce pă
rere aveți ?,

întrebarea se adresa acum între
gii săli. Pe toti îi interesa de ce 
gospodăria lor nu a izbutit să re
colteze o cantitate mai mare de 
porumb pent-u siloz Multi se gîn- 
dise-ă mai de mult la acest lucru. 
D:ntr-un co'ț al sălii, cineva 
spuse către vecini : „Semințele, se
mințele-.

Niculae Moldoveanu își roti pri
virea. căutîndu l pe cel care avea 
ceva de spus-

— Hei, moș Boltres. zi-i, să te 
auzim cu toții.

Cel numit se ridică greoi de pe 
bancă. Er<j un om trecut de 60 de 
ani. Vorbea în cuvinte puține. Se 
vedea că nu i mare orator, dar știe 
să pună degetul pe rană.

— Da, sămînța-i baiul. La alte 
gospodării s-a pus porumb hibrid. 
Am citit în ziare. Să «ducem și 
noi sămîntă mei bună. Asta am 
vrut să snun.

Inginerul își notă în carnet. Di- 
seară. cind se va întoarce președin
tele de la raion, va trebui să dis
cute cu el și problema semințelor. 
Pe la Cristian timpul este prielnic 

pentru cultura porumbului de siloz. 
Insămintînd porumb dublu hibrid, 
se va recolta mult de pe un teren< 
mic.

Și vorbele șefului de echipă* 
Gheorghe Mis, meritau toată aten
ția. Recolta slabă, față de posibili-* 
tați, la porumb siloz nu se datoreș- 
te numa? locului sau semințelor, cC 
și lipsei tocătorilor Intr-adevăr, 
S.M T.-ul nu a putut să împlinească 
la timp cerințele gospodăriilor pe- 
cere le deservea. Aceasta a făcut 
ca la Cristian să se întîrzie strîn- 
sul recoltei de porumb pentru siloz*. 
Iacă deci încă o portiță prin cara- 
se scurgeau roadele colectivei. Por, 
tița trebuia închisă.

Inginerul își notă : „Necesitate», 
unor tocători proprii" și apoi con-» 
t.nuă să fie atent. Au mai vorbit 
și Voicu Dobrescu. și Mihail Kaș- 
per despre înmulțirea numărului 
de vaci de lapte, despre construi
rea mai economicoasă a grajduri
lor.

Această consfătuire, organizată 
de căminul cultural la îndrumare» 
comitetului de partid, s-a terminat, 
la lumina te'urilor. In camera ma
re a colțului roșu, prin care pluteau, 
nori groși de fum. au mai rămas^ 
doar trei oameni : Moldoveanu. Pa
vel și inginerul Armeanca. Făceau- 
un mic bilanț al rodnicei consfă
tuiri, cînd tocmai intră și preșe
dintele- Au continuat sfatul în; 
patru. Problema în discuție era a- 
ceeași — porumbul de siloz.

Peste cîieva zile l-am întîlnit p® 
inginerul Armeanca la Orașul Sta
lin.

— Vin de la raion — îmi spuse» 
el vesel. — Ni s-a aprobat sămîn. 
ță dublu hibrid pentru porumbul de 
siloe Acum mă duc să mă intere
sez de niște tocători. Anul acesta: 
vom cumpăra două.

Consfătuirea ținută la colțul roșit 
începuse să-și arate roadele.

A CROITORU,



Dorința
Vino-n codru la izvorul
Care tremură pe prund, 
Unde prisDa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund.

Și in brațele-mi întinse
Să alergi, pe piept să.mi cazi, 
Să-ți desprind din creștet vălul, 
Să-i ridic de pe obraz.

Pe genunchii mei ședea-vei,
Vom fi singuri-singurei,
Jar în păr înfiorate
Or să.ți cadă flori de teiu.

Fruntea albă-n părul galben, 
Pe-al meu braț încet s-o culci, 
Lăsînd pradă gurii mele 
Ale tale buze dulci...

Vom visa un vis ferice, 
Ingîne.ne-vor c-un cînt 
Singuratece izvoare, 
Blinda batere de vint î

Adormind de armonia 
Codrului bătut de gîndure. 
Flori de teiu de-asupra noastră 
Or să cadă rînduni-rinduTi.

Un geniual poporului nostru
Somnoroase

păsărele,..
Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună, 
Se ascund în rămurele —

Noapte bună I

Doar izvoarele suspină.
Pe cînd codrul negru tace;
Dorm și florile.n grădină —

Dormi în pace!

..

■
«

1

i
i

Trece lebăda pe ape
Intre trestii să se culce —
Fie-ți îngerii aproape,

Somnul dulce 1

Peste-a nopții feerie
Se ridică mîndTa lună,
Totu-i vis și armonie —

Noapte bună 1

De-or trece anii...
De.or trece anii cum trecură.
Fa tot mai mult îmi va place,
Pentru că n toat-a ei făptură
E-un „nu știu cum" ș.un „nu știu ce“.

M-a fermecat cu vr-o scînteie
Din clipa-n care ne văzum ?
Deși nu e decit femeie,
E totuși altfel, „nu știu cum“.

De.aceea una-mi este mie 
De ar vorbi, de ar tăce; 
Dac-al ei glas e armonie.
E și-n tăcere-i „nu știu ce".

Astfel robit de_aceeoși jale
Petrec mereu același drum...
In taina farmecelor sale
E-un „nu știu ce" ș-un „nu știu cum",

«. SCH1RUU
Creangă fi Eminescu (sculptură-),

La 15 ianuarie, anul acesta, se împli
nesc 110 ani ani de la nașterea marelui 
nostru poet — Mihail Eminescu.

Destinul nefericit, viața de suferință 
și privațiuni a celui care a dat litera
turii noastre o contribuție de neegalat 
— a fost în fel și chip explicată de i* 
deologii burgheziei si moșierimii care 
au încercat, bineînțeles, să absolve de 
orice vină orinduirea vremii. Este bine 
cunoscută afirmația criticului Titu 
iorescu, reprezentant al ideologiei 
selor stâpînitoare, potrivit 
i-a trebuit lui Eminescu, a 
deauna~.

O simplă cercetare a 
vieți — s-a stins la 39 de ani, la o 
vîrstă cînd geniul, său s-ar mai fi putut 
manifesta din plin — arată nesfîrșitele 
chinuri, umilințele morale Ia care vechea 
societate supunea îndeobște talentele 
legate de popor. Scrisorile rămase de 
la prieteni, documentele vremii arată 
fără putință de tăgadă truda de rob 
pînă la istovire, disprețul și revolta 
pentru cei care i acaparaseră munca-

Mihail 
poporul 
„Viața", 
corupți" 
fundă a 
pli, pentru viața lor chinuita.

Cu accente grave răsună în opera sa, 
suferințele maselor, revolta sa față de 
nedreapta alcătuire a societății vremii 
sale. Poetul caută răspuns la multiple 
probleme în legătură cu viața, cu ros
turile ei și ale omului, se străduiește 
să explice societatea și relațiile din 
cadrul ei. Eminescu a zugrăvit natura 
țarii noastre ca nimeni altul înaintea 
lui. Cutreierător neobosit al plaiurilor 
țării, îndrăgostit pînă la patimă de co
morile folclorice ale poporului, Emi
nescu a șlefuit cu un neasemuit dar 
de făurar prețiosul tezaur cules de el, 
creînd versuri de o nepieritoare frumu
sețe, ridicînd limba literară pe culmi 
de strălucire neatinse pînă la el.

Eminescu a îndrăgit istoria patriei, 
momentele glorioase din trecutul țării 
noastre, opunîndu-le aspectelor întu
necate ale timpului său. înflăcărarea 
pentru cei care au nutrit idealurile re
voluției de la 1848 și-o exprimă în poe
zii ca „Epigonii", iar mîndria pentru 
lupta de eliberare împotriva turcilor, 
în tablouri de o rară frumusețe din 
„Scrisoarea a III a". Opera sa conține 
accente critice deosebit de viguroase 
la adresa jafului nerușinat exercitat de 
bogătașii timpului său, înfierează ne
cruțător cosmopolitismul și huzurul 
claselor avute, corupția și venalitatea 
partidelor așa-zise, istorice.

Toate acestea dau un caracter 
profund popular operei sale. Unele din
tre poemele sale cum sînt „Ce te le
geni codrule", sau cîntecele sale de iu
bire au pătruns pînă în cele mai înde
părtate colțuri ale țârii, devenind ade
vărate producții folclorice.

Nutrind o dragoste adîncâ față de 
oamenii simpli, frămîntat de grijă pen
tru soarta lor, Eminescu a visat o lume 
mai bună, o lume care să nu fie îm
părțită în „mizeri și bogați".

Astăzi, la 110 ani de ia nașterea ma
relui poet al poporului nostru, opera sa 
găsește întreaga prețuire cuvenită. Ex
plicată și cercetată cu grijă, tipărită în 
tiraje de masă, ea a pătruns în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, deve
nind un bun de preț al poporului mun
citor, al maselor de oameni simpli pe 
care marele poet i-a iubit atît de mult-

căreia 
avut el

scurtei

Ma- 
cla- 
>,Cît 
tot-

sale

Eminescu este adine legat de 
nostru. In poeziile sale ca 

„împărat și proletar", „Junii 
etc. străbate dragostea pro- 
poetului pentru oamenii sim- Fragment din poemul

EPIGONII
Cînd privesc zilele de-aur a scriptureior routine. 
Mă cufund ca fntr.o mare de visări dulci și senine 
Și în jur parcă-mi colindă dulci și mîndre primăveri. 
Sau văd nopți ce-ntind deasupra-mi oceanele de stele, 
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele. 
Cu izvoare.ale gîndirii și cu rîuri de cîntări.

Văd poeți ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere: 
Cichindea) gură de aur, Mumulean glas cu durere, 
Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist și mic, 
Văcărescu cîntînd dulce a iubirii primăvară, 
Cantemir croind la planuri din cuțite și paheră, 
Beldiman vestind în stihuri pc războiul inimic.

Liră de argint, Sihleanu, — Donici cuib de-nțelepciune, 
Care, cum rar se întîmplă ca să mediteze pune 
Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb ; 
Unde-i boul lui cuminte, unde-i vulpea diplomată ? 
S-au dus toți, s-au dus cu toate țțe o cale ne-nturnată. 
S.a dus Pan, finul Pepelei, cel isteț ca un proverb.

i J
Efiad zidea din visuri și din basme seculare
Delta biblicelor sînte, profețiilor amare, 
Adevăr scăldat în mite, sfinx pătrunsă de-nțeles; 
Munte cu capul de piatră de furtune detunata. 
Stă și azi în foțe lumii o enigmă ne.splicată 
Și veghaz’ o stîncă arsă dintre nouri de eres.

Bolliac cinta iobagul ș-a lui lanțuri de aramă ; 
L.ale țării flamuri negre Cirl-ova oștirea chiamă, 
In prezent vrăjește umbre dintr-al secolilor plan ; 
Și ca Byron, treaz de vîntul cel sălbatic al durerii, 
Palid stinge-Alecsandrescu sînta candel' a sperării, 
Descifrînd eternitatea din ruina unui an.

Pe-un pat alb ca un lințoliu zace lebăda murindă, 
Zace palida vergină cu lungi gene, vooe blinda — 
Viața.i fu o primăvară, moartea-o părere de rău; 
Iar poetul ei cel tînăr o privea cu îmbătare, 
Și din liră curgeau note și din ochi lacrimi amare 
Și astfel Bolintineanu începu cîntecul său.

Mureșan scutură lanțul cu-a lui voce ruginită, 
Rum.pe coarde de aramă cu o mină amorțită, 
Chiamă piatra să învie Ca și miticul poet, 
Smulge munților durerea, brazilor destinul spune 
Și bogat în sărăcia-i ca un astru el apune, 
Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet.

Iar Negruzzi șterge colbul de pe cronice bătrîne. 
Căci pe mucedele pagini stau domniile romîne. 
Scrise de mîna cea veche a-nvățaților mireni; 
Moaie pana în culoarea unor vremi demult trecute. 
Zugrăvește din nou iarăși pînzele posomorite. 
Ce.arătau faptele crunte unor domni tirani, vicleni.

S-acel rege al poeziei,, veșnic tînăr și ferice, 
Ce din frunze îți doinește, ce cu fluerul îți zice, 
Ce cu basmul povestește — veselul Alecsandri,

• Ce-nșirîn-d mărgăritare pe a stelei blondă rază, 
Acum seoolii străbate, o minune luminoasă, 
Acum ride printre lacrimi cînd o cîntă pe Dridri.

Sau visînd o umbră dulce cu de-argint aripe albe, 
Cu doi ochi ca două basme mistice. adînCe, dalbe, 
Cu zîmbirea de vergină, cu glas blind, duios, încet. 
El îi pune pe.a ei frunte mîndru diadem de stele. 
O aȘează-n tron de aur să domnească lumi rebele 
Și iubind-o fără margini, scrie : „visul de poet".



«SULSUUU partidul mi-a dat
Lung fipă oțelu-n cuțitu-ascuțH 
ți țpanul țișneștem albastre inele 
din 
in

strungul meu drag ce in zori a pornit 
ritm cu galopul inimii mele.

că 
in

inima mea, ața cum pulsează, 
ritm cu a partidului inimă bate.

vîrsta mi de foc oțelu-l supui

Și 
ca

piesele-n rînduri crescind, scinteiază 
albele perle-n șirag adunate

In
ți-i dau strălucire de cer ți de smalt... 
Partidul mi-a dat, prin cugetul lui 
spre piscul vieții puteri să mâ-nalt-

NICOLAE BULGARIIo
a
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Să întocmim cu chibzuință planul anual 
de producție și bugetul de venituri șl cheltuieli

Planul anual de producție este 
programul activității economice 
a gospodăriei colective pe anul 
întreg. In plan sînt cuprinse su- 
prafețele de însămînțat și pro
ducțiile ce se vor obține la hec- 
tar, efectivele și producția ani
mală, planul de construcții con- 
sumid de zile-muncă. volumul 
producției marfă etc., precum și 
măsurile tehnico-organizatorice 
menite să ducă la îndeplinirea 
sarcinilor de producție pe anul 
respectiv.

Planul de producți? al gospo
dăriei colective este deci o lucra
re complexă de care depinde, 
într-o măsură destul de mare, 
bunul mers și dezvoltarea gos
podăriei colective în anul respec
tiv. întocmirea Iui se face în ur
ma unui studiu amănunțit a con. 
dițiilor economice naturale speci
fice gospodăriei colective, a unei 
analize amănunțite a rezultate
lor obținute anul trecut, a desco. 
peririi și folosirii tuturor rezer-' 
vclor interne în vederea consoli
dării și dezvoltării gospodăriei 
obștești.

Anul trecut în regiunea Craio
va, de pildă, unii lucrători din 
aparatul agricol au găsit de cu
viință ca in gospodăriile agricole 
colective planul de producție să 
fie întocmit cu anumite „jaloane** 
pe baza cărora unitățile să-și 
desfășoare activitatea de pro- 
ducție. Aceste „jaloane" s-au do
vedit în practică nefolositoare 
pentru întărirea gospodăriilor 
colective, deoarece nu cupri; deau 
în mod amănunțit programul mă
surilor tehnico-organizatorice și 
economice strict necesare pentru 
desfășurarea activității unei uni
tăți agricole socialiste. Aseme
nea abateri trebuie combătute 
cu toată tăria întrucît smt dău
nătoare atît intereselor de pro
ducție ale gospodăriei colective 
cît și intereselor statului

Planul de producție se 
întocmește de către consiliul 
de conducere al gospodăriei 
colective cu sprijinul efec
tiv al colectivului de tehnicieni. 
De asemenea la elaborarea pla
nului trebuie să ia parte briga- 
dierii, șefii de fermă și un număr 
cît mai mare de fruntași în num- 
că. Numai cu participarea între
gului activ al gospodăriei colec
tive putem avea garanția că 
planul întocmit va răspunde ne
voilor de dezvoltare a gospodă
riei colective.

La întocmirea planului de pro
ducție consiliul de conducere și 
colectivul de tehnicieni trebuie 
să țină seama de mărimea gos- 
podăriei, forța de muncă de care 
dispune și condițiile economico, 
naturale specifice satului respec
tiv. In plan trebuie introduse și 
extinse pe suprafețe mari acele 
culturi și dezvoltate acele ramuri 
de producție, care dau cel mai 
mare randament, care aduc cele 
mai mari venituri gospodăriei. 
Un accent deosebit se va pune 
pe extinderea supralețelor de 
porumb boabe și siloz, sfeclă de 
zahăr, floarea soarelui, precum 
și pe creșterea efectivelor și pro
ducției animale și în special 
creșterea vacilor de lapte, porci
lor și păsărilor.

Important este de unde por
nim la întocmirea planului, la 
stabilirea suprafețelor de însă
mînțat și a încărcăturii de ani
male la 100 ha. Un plan de 
producție întocmit pe baze reale 
trebuie să asigure o justă îmbi- 
nare a intereselor statului nostru 
democrat-popular cu interesele 
obștești ale gospodăriei colective.

De aceea înainte de a trece la 
întocmirea planului de producție, 
se calculează în mod amănunțit 
necesarul de furaje, cantitatea de 
produse ce urmează a fi valorifi- 
cate către stat pe bază de con
tract, cantitatea de produse nece

sară pentru hrana colectiviștilor, 
semințe și alte fonduri statutare. 
Gunoscînd cantitățile de produse 
necesare, pe baza producției la 
hectar, se stabilește numărul ’de 
hectare ce urmează a fi însămîn- 
țațe cu o anumită cultură.

In afară de studiul profund al 
condițiilor economico-naturale, 
înainte de a se trece la întocmi
rea planului de producție, teh
nicienii au de făcut două lucruri 
importante: verificarea organi
zării muncii și elaborarea nor
melor de muncă pe anul 1960. 
In ce privește normele de mun
că, sînt unele gospodării colecti
ve care aplică în mod mecanic 
normele recomandate de Mi
nisterul Agriculturii. Aceasta 
duce în cursul anului la scăderea 
arbitrară a unor norme de către 
brigadieri, fără aprobarea adu
nării generale, fapt care produce 
nemulțumiri în rindul colectiviș
tilor. De aceea este necesar ca 
ținînd seama de noile recoman
dări de norme de lucru elaborate 
de Ministerul Agrictdțurii în a- 
nul 1959, și de experiența pro
prie din anii trecuți, gospodăriile 
colective să-și elaboreze norme 
proprii, pe care să le supună 
spre aprobare adunării generale 
încă înainte de definitivarea pla
nului de producție.

In anii trecuți, unele gospodă
rii colective întocmeau planul de 
producție, îl prelucrau in aduna
rea generală și cu aceasta, în 
mod greșit, sarcina elaboră
rii planului era considerată 
rezolvată. Este neapărat ne
cesar. ca o dată cu întocmirea 
planului, sarcinile de producție 
ale gospodăriei colective să se 
defalce pe brigăzi și ferme, in 
așa fel ca fiecare brigadier șj șef 
de fermă să-și primească sarci
nile de producție ale brigăzii sau 
fermei sale, înscrise în formula
rul tip elaborat de Ministerul 
Agriculturii. Această defalcare, 
bineînțeles, nu trebuie făcută în 
mod mecanic ci ținînd seama de 
forța de muncă și de fertilitatea 
terenului fiecărei brigăzi.

In cazul cînd terenul unei bri- 
gâzi este mai fertil, iar al altei 
brigăzi mai slab, este neapărat 
necesar ca sarcinile de producție 
să fie diferențiate. Sarcinile de 
producție pe brigăzi și ferme, se 
supun spre aprobarea adunării 
generale, o dată cu planul de 
producție al gospodăriei colecti
ve. După aprobarea de către a- 
dunarea generală, fiecare briga
dier și șef de fermă trebuie să 
discute sarcinile de producție ale 
brigăzii sau fermei în consfătuiri 
de producție cu membrii unității 
de producție respective. In aceste 
consfătuiri brigadierii trebuie să 
arate, nu numai sarcinile brigă
zii ci și numărul de zile-muncă 
ce trebuie să le efectueze fie
care colectivist repartizate pe 
campanii.

O dată cu întocmirea planului 
anual de producție se întocmește 
și bugetul de venituri și chel, 
ttiieli, care are rolul de a asigu
ra finanțarea acțiunilor prevăzute 
în plan. La întocmirea bugetului, 
trebuie să se țină seama de si

tuația economică și financiară a 
gospodăriei colective, în ața fel 
ca din veniturile realizate să a- 
sigure achitarea obligațiunilor 
față de stat (impozite, taxe, asi
gurări), rambursarea împrumu
turilor și să asigure totodată 
sume de bani cît mai mari 
pentru a fi repartizate membri
lor pe bază de zile-muncă în tot 
cursul anului. Bugetul de veni
turi și cheltueli se supune spre 
dezbatere și aprobare adunării 
generale o dată cu planul anual 
de producție.

O mare răspundere în ceea ce 
privește întocmirea și realizarea 
planului de producție în gospo
dăriile colective revine organelor 
agricole regionale, raionale și 
S.M.T. a căror activitate va fi 
apreciată după situația gospo
dăriei colective din raza lor de 
activitate. De aceea, fiecare in
giner, tehnician ți activist, care 
lucrează în agricultură, trebuie 
să lupte în mod permanent pen
tru întărirea gospodăriilor co
lective, pentru aplicarea pe o 
scară largă a metodelor agro
zootehnice avansate. în așa 
fel ca toate gospodăriile colecti
ve să devină exemple bune de 
urmat pentru toți țăranii nimici
tori.

Ing. GH. MIHAI

PORUMBUL ÎNSILOZAT — 
IZVOR DE MARI VENITURI

Sectorul zootehnic al gospo
dăriei colective din Catane 
Vechi, raionul Băilești. s a 
dezvoltat an de an. Urcușul 
n a fost ușor. Principala greu
tate în calea dezvoltării aces
tui sector, era furajul. De aici 
și o producție mică de lapte și 
un ciștig mic realizat din vîn 
zarea vitelor. Cu coceni uscați 
și paiie de grîu nu poți avea 
nici vaci bune de lapte și nici 
vite îngrășate. Trebuiau boa
be: orz și porumb. Dar acest 
furaj e scump. Lucerna și tri
foiul de asemenea sînt nutre
țuri bune, dar și ele încarcă 
prețul de cost.

Aceasta era situația în gos
podăria din Catane Vechi, în 
urmă cu cîțiva ani. Pe atunci, 
abia se punea problema să se 
introducă în furajarea anima
lelor nutrețul murat, și în spe
cial porumbul însilozat. Prima 
încercare au făcut-o colectiviș 
tii într-o groapă de cîteva va 
goane.

— II punem cu covata ca 
să-1 scoatem cu lopata, zicea 
cîte un colectivist, văzînd to 
cătura verde aruncată în 
groapă.

— Păcat de porumb, mai 
bine-1 uscam, așa o să putre 
zească în groapă și o să rămî- 
nem cu vitele flămînde, își dă
dea cu părerea altul.

Ce se însiloza însă, era încă 
departe de ceea ce recoman
da știinta Colectiviștii din 
Catane Vechi însilozau po

G./l.C. Valea Roșie Porumbul insilozat constituie hrana princi
pală a vacilor cu lapte.

rumb verde semănat după ra- 
piță ori după orz, sau alegeau, 
pentru porumbul siloz, tarlaua 
cea mai slabă și mai îmburuie- 
nită, în care porumbul lega ici 
și colo cîte-un știulete. Chiar 
și așa nutrețul murat s a dove
dit a fi un furaj de bună cali
tate. Curînd, printre colecti
viști și-a făcut loc convingerea 
că plantele însilozate sînt un 
furaj pe cît de bun, pe atît de 
spornic și de ieftin, și au în
ceput să toarne in gropi tot ce 
era verde : lucerna, secară, stuf 
verde și porumb. Numai că 
porumbul însilozat nu se deo
sebea, cine știe ce, de cele
lalte plante puse la murat.

,.lns;lozați porumbul în faza 
de lapte-ceară“, recomandau 
în broșurile de specialitate, 
zootehniștii.

Cu doi ani în urmă, la Ca
tane Vechi s au pus într-o 
groapă cinci vagoane de po
rumb în faza lapte-ceară. N a 
fost ușor, pentru că mulți co 
lectiviști nu erau de părere să 
se puie la siloz porumb cu 
boabe, dar treaba s-a făcut.

— Să urmărim randamentul 
acestui furaj, a fost de părere 
președintele colectivei, tovară
șul Mihai Pădureanu.

Cînd s-a deschis silozul, po
rumbul a fost distribuit la zece 
vaci urmărindu se graficul 
producției de lapte. Primele 
două săptămiroi nu s-a cunos
cut mare lucru, dar după a- 
ceea s-a văzut limpede deose

birea. Alimentate cu porumb 
siloz din oel pus la groapă in 
faza lapte-ceară, vacile aproa
pe își dublaseră producția de 
lapte.

— Parcă izvorăște, zicea mi
rat, brigadierul Ion Diacu.

Această încercare a pus ca
păt îndoielilor, iar în primă
vară, cînd s-au semănat 630 
de hectare cu porumb. în cela 
70 de hectare destinate însilo-i 
zării, lucrările de întreținere 
nu s-au deosebit de cele din 
tarlalele cu porumb pentru 
boabe. La sfîrșjtul verii, cînd 
porumbul plin de știulețî mari 
și bine împliniți a ajuns în sta
diul de lapte-ceară, colectiviș
tii l-au însilozat. 1500 de tone 
de porumb și 500 de tone da 
alte plante au băgat în silozuri 
mărindu-și și sectorul zooteh
nic Ia 105 vaci cu lapte.

— Cînd privesc silozurile 
încărcate cu porumb și alte 
plante în care avem 200 de 
vagoane, puse la murat, nu mi 
mai fac nici o grijă de nutreț. 
De-acum putem să ne dezvol
tăm sectorul zootehnic și chiar 
să-1 dublăm, căci baza o avem 
colo. în silozuri, mi a spus con
vins, președintele colective#.

In Catane Vechi, anul tre-i 
cut, s-au înscris în gospodă
rie toți cei 456 locuitori ai co
munei- Gospodăria a luat un 
mare avînt.

Veniturile planificate la 
1.410,000 lei se ridică la peste 
2 500.000 lei, iar fondului de 
bază, care era de 1.480.000 lei, 
anul trecut, i s au mai repar
tizat încă 395 000 lei.

O mărturie grăitoare că co-1 
lectiviștii d'in Catane Vechi dau 
o mare atenție dezvoltării sec
torului zootehnic, sînt pe lingă 
silozurile încărcate și cele trei 
mani grajduri cu o capacitate 
d» 260 de capete de vite mari, 
care s-au construit în vara tre
cută Ei an hotărît să măreas
că crescătoria de porci de Ia 
300, cîți au acum, la 600 de 
capete.

A MUȘAT.



Din activitatea unui cerc 
de cultură generală

In sală s-a așternut liniște. Pe pînza 
aninată pe unul din pereții încăperii 
se perindă imagine după imagine. 
Atenți la ceea ce se petrece pe micul 
ecran improvizat, membrii cercului de 
cultură generală din Ozun, nu scapă 
nimic din expunerea profesorului de 
științe naturale și responsabilului cer
cului, Zigmond Benii. „...Avem in față 
omul maimuță, strămoșul omului...’1 O 
glumă aruncată de cineva stîrnește rî- 
sete abia reținute. Veselie generală, 
dar nu gălăgioasă. Cîteva clipe și 
membrii cercului devin din nou deose
bit de atenți. Se succed imagini inte
resante din procesul de transformare a 
maimuței în om.

Diafilmul și expunerea au luat sfîrșit. 
Membrii cercului însă nu s au grăbit 
să plece. Au urmat întrebările și n-au 
fost puține. „De ce din maimuțele cu
noscute azi nu se mai fac oameni ? 
Cum s-au înțeles maimuțele intre ele și
cum au inceput să vorbească ?“ S-au 
lămurit pe îndelete toate nedumeririle 
pe baza datelor stabilite de oamenii 
de știință.

La cererea oamenilor
Cercul de cultură generală din Ozun, 

raionul Sf. Gheorghe, și-a început ac
tivitatea în prima jumătate a lunii

Seară culturală 
pentru tineret
Intr o seară de noiembrie am po

posit la Dobrești. o comună a raio
nului Topolovem. Activiștii căminului 
organizaseră o seară culturală pentru 
tineret.

Pregătită din vreme pe baza unei 
tematici stabilită, de căminul cultural 
împreună cu organizația U.T.M., seara 
culturală a însemnat pentru tinerii din 
comună ca și pentru multi vîrstnici — 
care au ținut să participe — un mi
nunat prilej de a.și îmbogăți cunoș
tințele, de a alia lucruri noi și tot
odată de a petrece citeva ore plăcute.

Mai întîi. cei peste 300 de tineri și 
vîrstnici au urmărit cu interes „o că
lătorie pe harta patriei" expusă de 
Ilie Postelnicu. directorul școlii de 7 
ini. Ei au străbătut cu gîndul peste 
munții Și apele patriei, au poposit în 
cele mai pitorești ținuturi, sau în locu
rile unde se înălță mîndrele construc
ții ale fabricilor și uzinelor industriei 
noastre socialiste.

După ce expunerea, a luat sfîrșit, 
directorul căminului cultural anunță o 
surpriză : începe concursul tinerilor 
soliști vocali și instrumentiști din 
Dornești.

Rînd pe rînd se urcă pe scenă ti
nerele Emilia Constantinescu, Emilia 
Călin. Elena Stana și în sală răsună 
frumoase melodii populare din regiu
nea Pitești. Bătrînii n-au însă nici ei 
astîmpăr. Colectivistul Gheorghe Tu- 
righel, un vechi și bun activist al că
minului cultural, urcă pe scenă și 
roagă să i se îngăduie și lui să-i zi
că ceva din fluier, măcar așa „în 
afara concursului". Ascultăm cu admi
rație „Doina codrului". Urmează apoi 
alt fluieraș, un solist vocal, un cîntă- 
ret din acordeon (toate aplaudate în
delung) și concursul ia sfîrșit.

Pe scenă urcă apoi profesorul Ar- 
senescu Gheorghe, directorul școlii 
medii din Topoloveni, încărcat cu o 
sumedenie de aparate, lădițe și alte 
materiale de experiențe. El vorbește 
participanților la seara culturală des
pre unele fenomene din natură, înso- 
tindu și explicațiile cu o serie de in
teresante experiențe științifice.

Directorul căminului cultural, Nico- 
lae Se'raru și secretarul organizației 
U.T.M.. Traian Gruia, ne au spus că 
asemenea manifestări pentru tineret 
au mai fost organizate adesea în co
mună și că pentru iarna aceasta, în 
planul de act'vitate al căminului sînt 
prevăzute și alte asemenea seri cultu
rale pentru tineret.

OVIDIU ANDREI 

noiembrie cu vreo 25 de participanți. 
Planul expunerilor cuprinde cicluri de 
popularizare a științei, „Să ne cunoaș
tem patria", „Călătorie pe glob" 
etc. Fiecare lecție este însoțită de dia- 
filme pe problemele respective. Pînă 
la 16 decembrie se predaseră lecțiile 
„Constelația soarelui", „Originea pă- 
mîntului", „Originea omului", „Aspecte 
din Evul Mediu", „Bogățiile patriei 
noastre", „Bogățiile Regiunii Autonome 
Maghiare" în care s-a vorbit și despre 
drepturile minorităților naționale. S a 
ținut o lecție despre lucrarea lui 
Darwin „Origina speciilor". Membrii 
cercului au urmărit cu mult interes ex
punerea despre transformările suferite 
de organismele vii, felul în care ele 
s-au format de-a lungul timpului, evo- 
luînd de la formele inferioare existente 
la început la formele superioare din 
prezent. Sa prezentat filmul „Africa", 
etc. Limpezimea expunerilor, explicațiile
suplimentare date la sfîrșitul fiecărei 
lecții au atras tot mai mulți țărani 
muncitori tineri șl vîrstnici. încă Ia cea 
de a treia lecție numărul participanților 
la un singur cerc este de peste 40.
Pe măsură ce muncile agricole s-au 
mai terminat, și atrași de expunerile 
interesante și pe înțelesul tuturor, 
membrii cercului au cerut să se treacă 
la predarea lecțiilor în fiecare săptă- 
mînă.

Dorința lui Simon Moise
Mihai, fiul lui Simon baci, țăran 

întovărășit, are bunul obicei de a po
vesti acasă despre cele văzute și au
zite la cerc. De la primele expuneri 
despre „Constelația soarelui" și „Ori
ginea pămîntului", la care a asistat, 
Mihai a povestit „bătrinului" frînturi 
despre modul cum sa format pămîntul, 
despre poziția pămîntului față de cele
lalte planete din familia soarelui, 
despre uriașa distanță de 150 milioa
ne km. de la pămint la soare, precum 
și despre planetele Jupiter, Saturn, 
Neptun, Uranus și altele în ordinea 
mărimilor. S-au încins firește discuții 
asupra formei pămîntului, a drumului 
pe care-l parcurge in jurul soarelui, a- 
supra formării anotimpurilor. Mai greu 
a fost cu eclipsele și cauzele lor. Si
mon il asculta cu atenție, îl punea pe 
Mihai să repete, să vorbească mai pe 
înțeles și Mihai se căznea să-i îndepli
nească dorința.

— Ar trebui să vii și dumneata să 
vezi. Oricum o să înțelegi mai bine, i-o 
spus Mihai într-o zi.

Bătrînul a venit cu altă idee :
— Ce-ai zice tu, dacă l-am ruga 

pe tovarășul profesor să aducă filmu’ 
la noi acasă o dată. Adică, să-l pof
tești Mihai, poate o vrea. Loc avem și 
chemăm și cîțiva vecini.

Firește că responsabilul cercului a 
primit cu bucurie invitația lui Mihai.

C. MUREȘ

GH. GHEORGHIȚA, Tg. Neamț „La carhănrt" (sculptură în lemn)

Comuna Băr cănești, regiunea Ploești. O interesantă expoziție de cărți agrotehnice puse 
muncitori.

Biblioteca comunei Vînători din raio
nul Sighișoara este unul din punctele 
unde se adună tot mai mulți țărani 
muncitori, colectiviști și întovărășiți, 
laolaltă roiriîni și maghiari. Intre ei se 
nasc discuții, se schimbă o părere a- 
supra unui volum sau altul, se ajută 
pentru a se prezintă cît mai bine la 
concursul „Iubiți cartea".

In trecutul nu prea îndepărtat, cînd 
trudeau din greu pe moșiile bogătași' 
lor, țăranii muncitor; erau ținuți de a- 
ceștia departe de lumina slovelor. Gi- 
zela Laszlo, cît timp a slugărit la bo
ieri, n a avut voie să citească. De cîte 
ori era prinsă, era certată și pedepsită 
pentru trîndăvle. Astăzi, această femeie 
este una din cititoarele fruntașe ale bi
bliotecii din comuna Vînători și este po
sesoare a insignei „Iubiți cartea", iți e 
mai mare dragul s-o auzi cum poves
tește despre cele aflate din cărți, în* 
domnind astfel și pe alții să citească. 
Dar bătrînul Ion Dănuleț, care poartă 
în cîrcă povara a peste 60 de anii La 
început a deschis ușa bibliotecii cu 
sfială, rugînd-o pe bibliotecară să i a- 
ducă ea cărțile acasă.

— Adă-nii dumneata o carte așa, 
ca pentru mine, că mi.e nu știu cum 
să vin aici cu ficiorii ăștia tineri.

Și bibliotecara, Olivia Maior, ca 
atragă pe bătrîn la bibliotecă, n-a 
getat să se ducă. Azi fișa lui moș Ion 
Dănuleț s-a umplut cu titluri de cărți.

Bibliotecara găsește aproape pentru 
fiecare om în parte mijlocul de a'l a' 
trage la bibliotecă, de a-1 face prieten 
al cărții. Deși localul bibliotecii este 
impropriu (sperăm că-și va schimba 
în curînd sediul), ea reușește să des
fășoare o muncă rodnică. Iată, așezată 
Ia loc de cinste, o mică expoziție în 
care sînt prezentate operele lui Lenin 
și alte lucrări. Intr-un alt colțișor este

amenajată o expoziție intitulată „Ve- 
niți alături de noi pe drumul belșugu
lui!" Aici tovarășa Olivia Maior a afi
șat și un grafic comparativ între recol
tele bogate obținute de colectiviști, 
dîndu-1 ca exemplu pe loan Birton, co
lectivist, în comparație cu Ștefan Fe- 
renezi, țăran individual, care posedă 
aceeași suprafață agricolă pe care o a- 
vea colectivistul înainte de a intra în 
colectivă.

Vitrina cu cărți, panoul cu coperți 
de cărți nou apărute, serile literare, nu 
sînt singurele metode folosite de bi. 
bliotecare din Vînători. Numai ce-o 
vezi în căruța poștașului ducînd cărțile 
citite aici la Vînători, celor din co
muna Săcel și în satele acesteia Vida- 
cut, Uilac și Șoard. Le predă bibliote
carilor de acolo și ia în schimb cărțile 
citite de locuitorii satelor amintite. Se 
face în felul acesta un fel de circuit 
al cărților care trec mereu în alte și 
alte mîini.

In activi 
sește și un 
pîndirea în 
tecă: nu es 
invenție. Ni 
ză o carte 
la bibliotec-'1 
tită de ce 
supra ei o 
la cămin sa 
rîndul mase 
opere ca „ 
„Străinul"

Nici cei r 
bîiotccara d 
ză cu ei sc 
copii au înv 
vestea „Zîn, 
cu saur poc; 
sat" de Oti 
își poartă 
la Vînătoriî 
marc.

VITALIE 
poet din R.S.S-

TULNIC
Moldovenea:

BIBLIOTEC
Cînd seara, sus, luceferi se aprind 
Și cînd, la club, sătenii se adună, 
Ea nu-și găsește locul robotind 
Cu inima ei veselă și bună.

Le știe toate, rînd pe rine 
In cărțile din polițele-i m 
Și totdeauna-n sală este p 
Ba și la geam stau stelei 

nu mă plîng povestea că o știu • 
Din spusa ei și alții-o vor cunoaște. 
E-atît de dulce glasul ei și viu, 
Cînd Făt Frumos din lacrimă se naște.

Se naște fătul basmului. 
Și ea, venind spre el ca
Cu dragoste de mină l-a I 
Și l-a pudat prin fiecare

Și-n fiecare inimă a dus 
Luceafăr blind și mîndru să lucească 
Cu slova lui, frumoasă de nespus, 
In viața lor mereu să-i însoțească.

In sat la noi, ca-n mii și 
Oricind găsește ușile dese 
Cu geanta veșnic doldora 
Cu suflet veșnic doldora c
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PR1MAVA
Cîntecul dă buzna prin

fereastră,
Tractoriștii 
Nu mai vi

Sufletul mi-î iarăși tulburat. Și o fată,
Veșnic nouă — „Dunărea 

albastră"
Ochii în f

Cîntă-n club orchestra De otita s
pe-nserat. Apa răcorr 

Vine-aici pAsta-nseamnă — primăvara vine. 
Asta-nseamnă — nu degeaba-n

Și o duce

zori 
S-au oprit pe casele vecine Cui o duce
Siluete albe de cocori. Bănuiesc c 

Ei i-aduce
Sîrmele și ele dezmorțite 
Zumzăie ca strunele, ușor... 
Vin pe colea stîlpilor, grăbite, 
„Fulgere" laconice de dor.

Cîntecele,

• • •

Tmbătați de soarele fierbinte
Primăvara, 
A pornit cColții mici de grîu au înverzit.

Credeți că un singur președinte Flori de vi:
De nesomn in pat s-a zvîrcolit ? Și ne-o ur



țăranilor

PINE INVATA,

La Ghimbav, comună așezată pe 
Valea Birsei, într-o zonă cu climă des
tul de răcoroasă, bătrînii iși amintesc 
de ani in care atît ploile căzute la 
timp, cit și lumina și căldura îndestu
lătoare, au favorizat obținerea unor re
colte deosebit de frumoase. Și totuși... 
aceiași bătrini din Ghimbav, nu-și a- 
mintesc să se fi obținut vreo dată re
colte atît de mari ca in anul trecut. 
Se pune deci o întrebare foarte fi
rească și anume : De ce în 1959 s-au 
obținut cele mai mari recolte la toate 
culturile, știut fiind, că condițiile de 
climă n au fost mai prielnice ca în cei 
„mai buni‘‘ ani cunoscuți vreodată î

Și cum fiecare întrebare cere și un 
răspuns amănunțit, vom lăsa faptele 
să-și spună cuvîntul :

„Ghimbav lw
mică 
deo-

>R!
atecara folo- 
e duce la răs- 
>r din biblio- 
e nu știu ce 

popularizea- 
prut o fișă 

”dea este ci
lii, ține a- 

u de discuții 
a pătruns în 
din Vinători 
trca Cocor", 

glijați de bi- 
a organizea- 
Mulți dintre 
e de rost po' 
Jctre lsp:res- 
iarna intră-n 
i altele. Așa 
rile și aici 
de la mic la

• PESCU

octombrie, 
griul 

puțin rezistent la ger. Dimpotrivă, 
se seamănă pînă la 5 octombrie, 
în iarnă bine dezvoltat și rezistă 
la îngheț. „De asta trebuie ținut

Să vi-l prezentăm. Are talie 
(1,10-1,20 m), foarte productiv, 
sebit de rezistent la cădere, potrivit 
îmbrăcat în pleavă. Față de grînele 
locale, acest soi are o perioadă de ve
getație mai lungă cu vreo patru zile. 
Se mai știe că la treier, în anii con
siderați buni, dădea cam 2.200-2.400 
kg la hectar față de 1.800 kg. cît dă
deau celelalte soiuri locale.

Cam atît se cunoștea despre acest 
soi de grîu descoperit prin depistări 
de către inginerul gospodăriei colecti
ve, tovarășul Socol leronim. Colecti
viștii insă nu sînt oameni care să lase 
la pofta timpului sporirea sau scăde
rea recoltei. „Dacă în condiții obișnui
te soiul dă atîta, atunci prin aplica
rea științei îl vom face să dea mai 
mult" - au zis ei. Au trecut deci la 
încercare. „Cum rezistă la ger ?", iată 
prima întrebare. S-a observat în anii 
de încercare că în cazul cînd se sea
mănă în perioada 10-20 
adică perioadă optimă locală, 
este ~
cînd 
intră 
bine 
seama". Și pe această temă s-au ținut 
lecții la cercul agrotehnic. S-au se
mănat 12 hectare unde s-au aplicat, 
toate regulile agrotehnice. Rezultatul ? 
2.600 kg în medie la hectar față de 
1.700 kg media pe comună.

Dar în timpul experimentării s-au 
descoperit și alte caracteristici prețioa
se și anume : griul se pretează de 
minune la lucrări mecanizate, mai ales 
la recoltarea cu combina. In toamna 
anului 1958 s-au semănat 138 hecta
re. Din nou s-au ținut lecții despre 
modul cum trebuie lucrat și îngrijit, ți- 
nînd seama de comportarea soiului în 
timpul vegetației. In vara lui 1959 s-a 
obținut in medie 3.112 kg., cu aproape 
900 kg. mai mult decît din soiul lo
cal „Bancut 1.201“ semănat pe 48 hec
tare.

Alții poate s-ar fi declarat mulțumiți. 
3.112 kg la hectar în condițiile regiu 
nii este o recoltă record. Cei dii 
Ghimbav însă au prins gustul învăță 
turii. Cuvîntul „selecție" pomenit foaz 

de iaziiă

brațe grele

CONSTANTIN SCRIPCA

ce-ai să-l găsești aici, 
visînd să ntindă falnic 
pe noi păminturi, lanul.

mîini dibace, 
mereu, 
in alămuri 
de soare.

Știu două 
ce parcă simt furnici, 
in lung răgaz de iarnă 
tot mingiind volanul ; 
știu un flăcău ca bradul

giiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiîitiiiiniiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiîiitiiiiiiiiiiiiiiiin!UiiiiiiiHwiiiuii»iiii^

(Qăqaz
Cum să nu-i simți căldura 
Intensă -nă Ițătoare, 
ce parcă izvorăște 
din pieptul uriaș, 
cînd deslușești răspunsul 
la orice întrebare, 
înscris in strălucirea, 
insignei de fruntaș I

Tractoru-și odihnește 
trupul masiv și greu 
sub noi acoperișuri 
largi și ocrotitoare. 
Știu două 
ce-î caută 
și~i toarnă 
reflexe vii,

gadă 
i sat.
3 da, 
luiat.

fotă

ie 1 
î de vînt

da,

livadâ 
cîntări.

La un cerc agrozootehnic in comuna Făcăeni, regiunea Constanța. Ing. Ion Albulescu explică colectiviștilor impor
tanța cultivării porumbului de siloz.

te des și explicat pe îndetele de ingi
nerul Socol leronim la cursuri, n-a ră
mas numai in caiete. In timpul recol
tării un grup de cursanți au intrat in 
lan, au ales firele mai scurte cu spi
cele mai lungi de patru centimetri și 
compacte, le-au tăiat frumușel cu foar. 
feca, spre mirarea unora care nu în
țelegeau „pierderea asta de vreme". 
S-au selecționat astfel 600 kg. de să- 
mînță pură cu care s-au semănat in 
toamnă aproape trei hectare ca „lot 
elită". Ei vor urmări cum se comportă 
griul la panificație in bob curat și vor 
selecționa în continuare pentru micșo
rarea și mai mult a paiului și dezvol
tarea spicului.

Soiul de grîu „Ghimbav 1" a fost 
semănat în toamnă pe 160 hectare din 
suprafața totală de 220 hectare desti
nată culturii griului. Pentru anul 1960, 
colectiviștii și-au propus să realizeze 
3000 kg. grîu la hectar pe întreaga 
suprafață. Firește că la o asemenea 
producție medie, „Ghimbav 1“ va avea 
negreșit rolul hotărîtor.

După ce se cunoaște 
un plan de lecții bun
Pentru ca să-ți dai seama de spe

cificul producției de bază al gospodă
riei colective „Mie Pintilie" din Ghim
bav, ar fi destul să urmărești planul 
de lecții al cercului agrozootehnic.

„Pentru fiecare tonă de cartofi, cit 
mai puține zile-muncă", iată titlul pri
mei lecții care s-a ținut la începutul 
lunii decembrie. Scopul, (obișnuiesc 
colectiviștii din Ghimbav să arate în 
dreptul fiecărei lecții și scopul urmă
rit) este mecanizarea unor lucrări la 
cultura cartofului și plantarea celor 
mai bune soiuri. Ca material didactic 
s-au folosit lucrările : „Tuberculi de 
cartofi „Mittelfruhe", „Tuberculi de car
tofi „Mercur", „Tuberculi atacați de 
mană", grafice cu producții de cartofi 
realizate anul trecut pe echipe etc.

Trebuie spus că în primul an de la 
înființare, producția de cartofi a gos-,

r
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Cercul de artă culinară de pe lingă căminul cultural din comuna Mușetești, 
regiunea Pitești.

podăriei a fost de 9.535 kg Ia hectar. 
In 1959 colectiviștii au plantat 99 hec
tare cu cartofi, de pe care au scos 
peste 180 de vagoane, adică o pro
ducție medie de 18.180 kg la hectar. 
Ce a demonstrat însă lotul de 2 hec
tare pe care s-au experimentat mai 
multe soiuri de cartofi ? 
rele 979“ a dat 33.270 
iar soiul „Mercur" 24.106 
lată pentru ce la prima 
cui agrozootehnic s-a vorbit chiar des-

Soiul „Măgu- 
kg la hectar, 
kg la hectar, 
lecție Ia cer-

î
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despre 
terenul

pre această cultură de bază in gos
podărie.

Trebuie spus că pe lingă grîu, orz 
de toamnă și cartofi, o altă cultură 
de bază este sfecla de zahăr. Anul 
trecut sau recoltat de pe 112 hectare 
cîte 26.500 kg în medie la hectar. Se 
poate scoate mai mult ? Experiențele 
dovedesc că da. Cum ? Să urmărim 
puțin lecțiile predate la cursul agro
zootehnic. lată prima lecție 
sfeclă : „Prin ce secătuiește 
sfecla de zahăr ?“ Scopul lecției este 
de a demonstra că sfecla de zahăr 
poate fi cultivată pe același teren fără 
a se aștepta intervalul de opt 
tr-o altă lecție, „Consumul de 
plantelor", s-a vorbit despre 
jele irigării sfeclei de zahăr, 
viștii vor iriga anul acesta 50 
cu sfeclă.

I

ani. In- 
apă al 
avanta- 
Colecti- 
hectare

Trebuie sporit numărul 
animalelor 

proprietate obștească
Suprafața restrinsă de teren și fap

tul că prin partea locului porumbul 
nu prea ajunge in faza de coacere, 
nu i a împiedicat pe colectiviștii din 
Ghîmbav să-și dezvolte sectorul zoo
tehnic. La o suprafață de 1.014 hecta
re pămînt, colectiviștii dispun de 140 
taurine din care 79 vaci cu lapte, 226 
porcine, din care 51 scroafe, 927 ovi
ne. Nu e puțin, dar nici pe măsura 
posibilităților. Trebuie pornit deci de 
la baza furajeră și in planul de lecții 
s-au prevăzut : „Prețul în zile-muncă 
al unei tone de fin natural". Scopul : 
extinderea terenului arabil in dauna fî- 
nețelor naturale slab productive. In 
lecția „Cum se creează baza furajeră ', 
se va arăta necesitatea sporirii numă
rului de animale, proprietate obștească.

Gospodăria dispune în momentul de 
față de 84 cabaline. Or, mecanizarea 
treptată a lucrărilor agricole și trans
portului pe de o parte, iar pe de altă 
parte consumul mare de furaje de că
tre cabaline, a determinat o nouă 
orientare. Și astfel, cercul agrozooteh
nic și-a propus dezbaterea problemei: 
„Baza furajeră necesară cabalinelor", 
în care se va demonstra că numărul 
cabalinelor trebuie să scadă. Sporul 
realizat la furaje prin extinderea tere
nului arabil (pentru plante furajere) 
în care negreșit nu va lipsi nici po
rumbul pentru siloz, reducerea număru
lui de cabaline, sporirea treptată a 
numărului de animale și îndeosebi a 
vacilor cu lapte proprietate obștească, 
sporirea productivității muncii 
sigura gospodăriei colective din 
bav condițiile cele mai bune 
dezvoltarea șeptelului care în 
vreme va fi principala sa sursă 
nituri.

La sfîrșitul cursului, cei 60 de 
tiviști vor cunoaște nu numai 
cum se obțin recolte bogate, ci
mente de bază ale economiei concre
te, căile care duc la dezvoltarea pro
prietății obștești, care asigură suțsa 
de venituri a membrilor colectiviști.

eoîec- 
modul 
și ele-

vor a- 
Ghim- 
pentru 
scurtă 

de ve-

CL. MUNTEANU



Știți cum se formează J 
norii, ploaia și zăpada?!

Cu totii am văzut si sim
țit ploaia sau zăpada. 
Ele interesează deo

potrivă si oe sătean si pe 
orăsean. Dar pe sătean îl in
teresează în mod deosebit, 
pentru că rodul muncii sale 
este strîns leaat de ele si în 
special de^ ploaie. Omul, a 
căutat să-si explice căde
rea ploii încă din cele mai 
vechi timpuri, dar din cauza 
puținelor cunoștințe pe care 
le avea, nu a putut da răs
puns întrebării : Gum se for
mează ploaia ? Din aceasj 
tă cauză el a început să 
creadă că ploaia se da- 
torește unor foarte dumneze
iești. supranaturale si pentru 
„a chema" ploaia a creat 
fel de fel de superstiții, 
cum ar fi udatul ..papa
rudelor*. „uciderea broaste- 

Fig, 1, — Mișcarea aerului in natură. Aerul încălzit se ridică 
deasupra i aerul rece Pătrunde pe jos și ia locul aerului cald.

lor" etc. Clasele exploata
toare, în dorința de a tine 
în întuneric si a exploata 
mai ușor masele muncitoare 
au susținut aceste supersti
ții. Pe măsură. însă, ce știin
ța a cucerit tot mai multe 
„taine" ale Universului, fe- 
nomene'e naturii si-au aă- 
sit adevărata lor explicație.

Tinînd seama de anumite 
semne prevestitoare, oame
nii știu uneori cînd are să 
plouă. Aceasta se întîmplă,. 
de pildă, cînd sarea lăsată 
în aer se umezește, cînd 
rîndunelele zboară în apro
pierea suprafeței pămîntu- 
lui sau cînd oăinile se scal
dă în tărînă. Cum se explică 
apariția acestor semne pre
vestitoare de ploaie ? Cînd 
aerul conține multă umezea
lă. asa ca în cazurile cînd 
se apropie ploaia,sarea se 
umezește pentru că absoar
be din această umezeală î 

rîndunelele zboară în apro
pierea suprafeței pămîntului 
după musculite ale căror a- 
ripioare umezindu-se se în- 
areunează si ca atare mus- 
culitele nu mai not zbura la 
înălțime : oăinile se ..scal
dă* în tărînă pentru a-si us
ca penele înfoiate din cauza 
umezelii aerului.

Umezeala aerului este for
mată din vapori de ană A- 
cestia provin din evapora
rea anei rîurilor a lacurilor, 
a mării etc. sub influenta 
căldurii soarelui. Cu cit tem
peratura aerului este mai 
mare, cu atît si cantitatea 

de vapori de apă din aer va 
fi mai mare.

Dar vaporii nu se aăsesc 
numai la suprafața locului 
de evaporare (rîu. lac, ma
re etc.l. ci ei sînt luati de 
mișcările aerului si duși la 
înălțimi ce trec de 20 kilo
metri. In mișcarea lor. va
porii de ană pot întîlni stra
turi reci de aer si atunci ei 
se transformă în picături 
mici de apă. (Fia. 1). Dacă 
aceste picături se formează 
în, straturile de aer de la 
înălțime avem norii. Pentru 
formarea picăturilor de cea
tă sau de nor este necesară, 
însă, prezenta unor asa-nu- 
mite „nuclee de condensare" 
fpărticele de praf. fum. sare 
etc.) care strîna în jurul lor 
vaporii de apă. Norii se mai 
pot forma si altfel si anume : 

un strat aros de aer rece, 
care înaintează repede la 
suprafața pămîntului. poate 
să întîlnească în drumul său 
un strat de aer cald. Aerul 
rece fiind mai areu intră ca 
o pană sub aerul cald pe 
care îl forțează să urce pî- 
nă la înălțimi de mai multi 
kilometri. Aerul cald care 
se ridică la înălțime se, ră
cește. iar vaporii de apă se 
condensează formînd norii. 
(Fia 2)

Norii au diferite ..forme. 
Unii dintre ei apar sub for
ma unor arămezi alburii, ca 
un fel de conopide uriașe 
și se numesc CUMULUS. 
De multe ori aceste arămezi 
sînt puternice si închise la 
culoare formînd norii CU
MULONIMBUS. (Fia. 3. 4 
si 5).

O parte dintre nori apar 

Fig 2. — Aa 'iul rece intră sub aerul cald și-l ridică la înăl
țime, und' -’yjifiȘHi de apă se vor condensa și vor lorma norii.

sub forma unor pînze uriașe 
care alunecă liniștit unele 
peste altele: sînt norii 
STRATUS. Cînd aceștia sînt 
întunecați la culoare si din 
ei cade oloaie sau zăpadă 
li se spune NIMBOSTRA
TUS

La înălțimi mari, de peste 
6 km. se tes. uneori, _ niște 
fire subțiri"- asemănătoare 
deseori cu niște cîrliae: sînt 
norii CIRRUS.

Formele norilor ne dau u- 
nele indicații asupra schim
bărilor vremii. Astfel, norii 
CUMULONIMBUS anunță 
descărcări electrice si întăj 
rirea vîntului: din ei pot să 
cadă ploi torențiale. Norii 
CIRRUS pot anunța că peste 
cîteva zile vremea se va în
răutăți si va putea ploua.

Norii sînt formați. în ma
joritate, din picături foarte 
mici de apă. dar pot fi for
mați si din ace de aheată, 
cum sînt norii Cirrus, sau 
dintr-un amestec de picături 
de apă si ace de aheată cum 
sînt norii Cumulonimbus si 
Nimbostratus.

Apariția norilor pe cer, 
însă, nu este urmată întot
deauna de ploaie. Am văzut 
că prin răcire vaporii de a- 
pă se condensează transfor- 
mîndu-se în picături de nor. 
Picăturile de nor se unesc 
uneori mai multe la un loc 
formînd picături de ploaie.

Invătatii au arătat că pi
căturile de apă nu se for
mează numai prin unirea pi
căturilor de nor. pentru că 
atunci ar trebui să treacă 
cîteva zile din clipa formă
rii norului si pînă la căde
rea ploii. Ei au stabilit că 
pentru formarea picăturilor 
de ploaie mai este necesară 
prezenta cristalelor face, ste
luțe) de aheată ca si a pică,- 
turilor de apă suprarăcită 
(cu temperatura sub punctul 
de înahet al, apei). Crista
lele de aheată arăbesc con
densarea oe aceste cristale 
a vaporilor de apă si cresc 
astfel în areutate. Unirea 
mai multor cristale de acest 
fel formează fulaul de zăpa
dă. care, fiind areu, porneș
te spre pămînt. Cînd aerul 
de sub nor este cald, fulaul 
se topește si formează o pi
cătură de ploaie. Cînd acele 
de aheată se lovesc de pi
cături suprarăcite. acestea 
se lipesc unele de altele si 
dau bobite de aheată sau 
măzăriche (iarna) si arindi- 
nă (vara). Dacă bobitele de 
arindină se topesc în pătura 
de aer cald de sub nor. ele 
aiuna la sol ca picături foar
te mari de apă, iar ploaia 
este numită torențială.

Din cele spuse pînă acum 
rezultă că norii se Pot for
ma numai atunci cînd aerul 
se răcește

Răcirea aerului se întîm- 
plă ori de , cîte ori de la 
suprafața pămîntului se înal
tă un val de aer Acesta 
prin înălțare se răcește, 
devine mai rece. întocmai 
cum iese aerul dintr-un bur
duf Dimpotrivă, aerul care 
coboară se îndeasă si se în
călzește. la fel cum se în
călzește aerul care este 
pompat într-o cameră de bi
cicletă.

La noi in tară cad ploi li
niștite primăvara si toamna. 
De aceea. în aceste luni pă- 
mîntu] trebuie arat adine 
pentru ca el să absoarbă 
o cantitate cît mai mare de 
ană.

In afară de ploile obișnui
te, se cunosc o serie de ploi, 
asa-numite ploi neobișnuite, 
care aduc insecte, pești, 
boaste. praf etc. Atunci se 
spune câ „plouă cu broaște" 
cu „pești" etc. Acest lucru 
nu conține nimic dumneze
iesc în el, ci se poate expli
ca în mod științific. Ploile 

Fig. >. — Nori Cumulus

Fig. 4. — Nori Cumulonimbus,

neobișnuite sînt provocate 
de anumite vîrteiuri de aer 
care sua pești, broaște, in
secte de la suprafața pămîn
tului. a lacurilor, a mlaștini
lor sau ridică praf de ne su
prafața pămîntului. Aces
tea sînt ridicate la înăl
țimi. duse la mari de
părtări si înalobate în norii 
de ploaie ce se formează: o 
dată cu ploaia aceste cor
puri cad pe pămînt. O ast
fel de ploaie neobișnuită a 
căzut în tara noastră în zi
lele de 26 si 27 aprilie 1928. 
acoperind întreaaa Moldo
vă Ploaia era cu pulbere. 
Analizîndu-se pulberea că
zută s-a constatat că ea a 
fost ridicată din stepele din 
sudul Uniunii Sovietice de 
vînturi puternice care au su
flat acolo la acea dată, si au 
ridicat praful, l-au împrăștiat 
prin nori, care l-au adus în 
reaiunile noastre, unde a 
căzut o dată cu ploaia I

O problemă oe care si-a 
nus-o omul încă de mult a 
fost aceea a asiaurării con- 

tinuie a pămîntului cu apă. 
In timpurile secetoase, din 
cauza lipsei de apă pămîn- 
tul nu rodește suficient. O- 
mul a căutat atunci mijloa
cele de a produce ploaie ar
tificială. încercările care 
s-au făcut în China si în U- 
niunea Sovietică au dus la 
oarecari rezultate. Ploaia ar
tificială se poate produce 
numai atunci cînd există un 
nor aros, cu foarte multe pi
cături. Intr-un astfel de nor 
se „însămîntează" cu ajuto
rul avioanelor anumite sub
stanțe (zăpadă carbonică'.

Fig. 5. — Nori Cirrus.

cristale de iodură de araint) 
care înlesnesc producereade 
cristale de aheată si dezlăn
țuie ploaia.

Tot asa cum s-a încercat 
producerea ploii artificiale, 
omul a încercat si a reușit 
să împrăștie norii. Astfel, 
cu ocazia Festivalului Mon
dial al Tineretului si Stu
denților. de la Moscova, din 
1957. norii au fost împrăs- 
tiati. asa că serbările s-au 
putut desfășura în bune con
diții

Omul a căutat și continuă 
să caute „tainele" încă ne
cunoscute ale diferitelor fe
nomene care se petrec în 
natură. In acest scop el fo
losește cuceririle stiintei ce
lei mai înaintate. Nu va tre
ce mult timp oînă cînd o- 
mul va produce ploaie la 
timpul potrivit si va împrăș
tia norii la timpul potrivit.

Omul poate să cucerească 
..tainele" Universului si să 
le nună în sluiba sa

* EUOEN POPA
secretar științific S.R.S.C.



SUPERIORITATEA UNIUNII SOVIETICE 
ÎN CERCETAREA COSMOSULUI
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Impresie colosală în S. U. A.
„Racheta foarte puternică pe care Rusia In

tenționează să o experimenteze în curînd în O- 
ceantil Pacific a produs în mod vădit în Statele 
Unite o impresie colosală44 — scrie ziarul „WAS
HINGTON POST AND TIMES HERALD". Ui
mitorul comunicat al agenției TASS, subliniază 
ziarul, „a constituit o surpriză pentru mulți“ 
și a devenit obiectul unor vii comentarii atît 
în rîndurile oamenilor de știință americani cît 
și în rîndurile oamenilor politici. Oamenii de 
știință americani, scrie ziarul, remarcă în mod 
deosebit faptul că Uniunea Sovietică „posedă 
deja rachete destul de puternice pentru a pla
sa un satelit, avînd pe bord un om, pe o or
bită în jurul Pămîntului, sau pentru a asigura 
ajungerea în Lună a unei rachete înzestrate cu 
aparatură". Oamenii de știință americani con
sideră, de asemenea, că apropiatele experiențe 
cu noile rachete sovietice vor duce poate cu- 
rind la soluționarea problemei zborurilor inter
planetare”.

In rîndurile oamenilor politici, scrie în con
tinuare ziarul, se exprimă părerea că „apropia
tele experiențe vor consolida poziția Uniunii 
Sovietice la tratativele la nivel înalt și vor 
ridica prestigiul Uniunii Sovietice 
siei în ajunul vizitei pe care N. 
urmează să o facă în Indonezia".

Se apropie timpul cînd omul 
va debarca pe alte planete

„Nou! succes al U.R.S.S. în cucerirea Cos-' 
moșului", „O adevărată senzație", „Știința so
vietică obține noi succese în Cosmos”, „Zboru
rile rachetelor spre planetele sistemului solar44, 
„In preajma zborului spre alte planete", „Efec
tul unei explozii de bombă” — sub aceste ti
tluri ziarele poloneze au publicat la 9 ianuarie 
în prima pagină comunicatul agenției TASS cu 
privire la viitoarea experimentare de către 
U.R.S.S. a unei noi rachete și mai puternice.

„Trybuna Ludu44 scrie că se apropie timpul 
cînd omul va debarca pe alte planete. Ziarul 
„Dziennik Ludowy" subliniază că „uluiește si
guranța și exactitatea în stabilirea traseului de 
zbor al acestor puternice rachete”.

Schimb de experiență la urina de mecanici agricolii din 
1/urres (R. P. Albania),

în țările A- 
S. Hrușciov
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Omenirea își îndreaptă 
privirile spre Moscova

La 9 ianuarie ziarele bulgare au publicat ar-' 
ticole redacționale și alte materiale consacrate 
apropiatei lansări de către Uniunea Sovietică 
a unor puternice rachete.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO” într-un ar
ticol redacțional intitulat „Omenirea își îndreap
tă din nou cu admirație privirile spre Moscova44, 
subliniază că lansarea rachetelor sovietice în 
regiunea Pacificului este consacrată scopuri
lor exclusiv pașnice, care vor servi numai cau
zei științei și progresului De aceea, toți oame
nii iubitori de pace de pe glob se bucură de 
succesele oamenilor de știință sovietici.

din nou

Un pas hotârîtor înainte
Ziarul danez „POLITIKEN44 a publicat sub 

titlul „Racheta gigantică sovietică va fi expe
rimentată în Oceanul Pacific" un amplu arti
col al corespondentului său din Londra. „Exper- 
ții occidentalii, se spune în articol, consideră în 
unanimitate că noul tip de rachete care urmea
ză să fie experimentate în bazinul Oceanului 
Pacific constituie un pas hotârîtor înainte făcut 
de Uniunea Sovietică".

Ziarul „BERLINGSKE TIDENDE" a publicat 
o știre a corespondentului său din New York, în 
care se subliniază că „comentatorii din S.U.A. 
an fost uimiți de declarația din comunicatul a- 
genției TASS ou privire la posibilitatea efec
tuării unei lansări experimentale de rachete 
care vor ajunge în Marte sau Venus. Rușii i-au 
întrecut pe alții mai mult decît se putea presu
pune44.

A XlV-a aniversare
I— a proclamării —

R. P. Albania
In ziua de 11 ianuarie ac. 

poiporul-frate albanez a săr
bătorit împlinirea a 14 ani de 
la proclamarea Republicii 
Populare Albania. In acești 
ani. oamenii muncii albanezii 
descătușați de lanțurile gre
le ale robiei moșierilor și ca
pitaliștilor, au dobîndit. sub 
conducerea înțeleaptă a Par. 
tidului Muncii din Albania, 
succese deosebit de însemna, 
te pe calea dezvoltării conti
nue a țării, pe calea socialis
mului.

R. P. Albania face parte din

invincibilul lagăr al socialis
mului, în fruntea căruia se 
află Uniunea Sovietică. Mă. 
rețele realizări obținute de 
eroicul popor albanez repre
zintă o contribuție importan
tă la întărirea continuă a 
lagărului socialist, la lupta 
pentru apărarea păcii. Da
torită ajutorului frățesc dat 
de țările socialiste, R.P. Al
bania a reușit ca în scurtă 
vreme să-și făurească o eco
nomie puternică, să înainte
ze într-un ritm vertiginos pe 
calea socialismului.

Etapă nouă pe calea progresului
Ziarele pariziene au publicat la 9 ianuarie nu

meroase ecouri și comentarii în legătură cu co
municatul agenției TASS în legătură cu apro
piatele experiențe cu rachete sovietice în re
giunea Oceanului Pacific. Comentatorii consi

deră că acest eveniment consti
tuie o nouă dovadă a nivelului 
extraordinar al dezvoltării știin
ței și tehnicii sovietice,

„Comunicatul agenției TASS 
cu privire la apropiatele expe
riențe cu o rachetă foarte pu
ternică, destinată lansării unui 
satelit greu pe Venus și Marte, 
este senzațional" scrie ziarul 
„COMBAT". El marchează, „o 
nouă etapă pe calea progresului 
ți demonstrează dezvoltarea su
periorității tehnice a U R S.S. în 
domeniul proiectilelor teleghida
te și al astronauticei".

Ziarul „FIGARO" ocupîndu-se 
de însemnătatea științifică a a- 
propiatelor experiențe, scrie: 
„Se poate presupune că oamenii 
de știință și specialiști sovie
tici în domeniul tehnicii, au a- 
juns de pe acum la un stadiu 
de dezvoltare a proiectilelor lor 
balistice care le pot permite ca 
într-un viitor apropiat nu numai 
să întreprindă noi zboruri cos
mice, lăsînd departe în urmă 
spațiul Lunii, dar și să efectueze 
aceste zboruri cu o încărcătură 
utilă considerabilă".

Harta Oceanului Pacific. Săgeata din mijlocul cercului punctat 
indică regiunea în care se consideră că va cădea penultima treap
tă a noii rachete sovietice. Delimitarea regiunii a fost făcută după 

coordonatele indicate în comunicatul agenției TASS.

• La 14 ianuarie se va 
deschide la Moscova cea 
de-a IV-a sesiune a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S- al 
celei de-a cincea legislaturi.

• Luni, 11 ianuarie a.c. s-a 
samnat la Ulan Bator, Acor
dul comercial și de plăți în
tre R. P. Romină și R. P. 
Mongolă. Acordul prevede o 
creștere însemnată a schim
burilor în cursul anului I960 
fată de 1959

• La 11 ianuarie s-a des
chis la Nisa prima conferință 
internațională pentru studie

rea Cosmosului. La această 
conferință participă 208 oa
meni de știință din U.R.S.S.» 
S.U.A. si din alte 16 țări.

• V icepreședintele S.U.A., 
Nixon, a declarat că acceptă 
să candideze în apropiatele a- 
legeri prezidențiale. Candida
tura lui Nixon a fost propusă 
de organizațiile partidului re
publican din statele Oregon, 
Ohio și New-Hampshire.

• In Panama a fost de
clarată o grevă generală, 
sprijinită de 22 de sindicate, 
în semn de protest împotriva

violării de către patroni a 
legii cu privire la salariile 
minimale. Greviștii cer re
primirea la lucru a miilor de 
muncitori concediați.

• Tribunalul popular din 
Bagdad (Irak) a început ju
decarea unui al treilea grup 
din cele 78 de persoane im
plicate în atentatul împotriva 
primului ministru Kassem.

• In orașul Gueret (Fran
ța) a avut loc un mare mi
ting de protest al țăranilor 
împotriva politicii guvernului 
în domeniul agriculturii. Ma
nifestanta și-au exprimat ne
mulțumirea față de creșterea 
poverii impozitelor și a deca
lajului tot mai mare dintre 
prețurile produselor agricole 
Si cele industriale.
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„ORATORULUI"
de A. RASKIN

Puțină vreme-n urmă, cu totu-ntîmplător. 
Ți.am ascultat cuvîntul, distinse orator ! 
Ascuns în țări streine, nici nu se știe unde 
Prin microfon părerea fi-o em ițeai pe unde. 
Vroiai spunînd brașoave și dînd mereu din gură 
Să etalezi pesemne aleasa ta „cultură".
Dar n-am întors butonul găsind că-i mai cu cale 
Să văd cam ce se-ascunde în devia dumitale. 
Să văd cam cum, prinzîndu-i minciunei dibăcia, 
încerci cu vorbe goale să judeci Romînia. 
Vorbeai ca o morișcă, făcîtid pe dracu-n patru 
Să dovedești că-n țară nu-i urmă de teatru. 
Că tot ce-a fost cultură e pulbere și praf. 
Că nu sînt nici concerte, nici cinematograf, 
Că nu găsești o carte, că.i țara-ntreagă-n beznă, 
Că-n București ți-ajunge noroiul pîn-la gleznă, 
Spuneai că tu, din țară plecat de ani și ani. 
Te perpelești de dorul... „sărmanilor țărani", 
Și-atîtea alte alea le.ai spus taman pe dos, 
Ci nici nu pot pricepe de unde le-ai mai scos !

♦

La Moscova, adesea, artiști din Romînia 
Ne evocau cu zîmbet pe buze, ciocirlia ! 
Și-am răsplătit adesea, cu flori și cu urale 
Pe cei ce.n fața noastră jucau din Caragiale. 
Venind în Romînia am stat de-atitea ori, 
Privindu-i cu.ncîntare pe.artiștii amatori. 
Priveam la expoziții cu dragoste frățească 
In ce-nflorire astăzi e arta romînească, 
Pe drumuri pietruite am colindat prin sate 
Și-am fost primiți de oameni cu vin și cu bucate. 
La București sub cerul albastru și înalt 
Priveam zidiri mărețe înfipte în asfalt.
Veneția. Parisul priveau cu îneîntare 
La arta Rominiei. mereu înfloritoare. 
Și dumneata, acuma, încerci să.njuri poporul, 
Să-ndrugi la baliverne făcind pe oratorul. 
Să pomenești de beznă, cînd zău că-i mai cu cale 
Să te gândești la bezna din.,, devia dumitale!

_ In romînește
M. DJENTEM1ROV g
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Panou de onoare
Efectuînd 800 zile-muncă împreună 

cu soția sa. colectivistul Gheorghe 
Marin din Topoloveni, regiunea Pi- 

• tești, a primit bani și produse în va
loare de... 32.000 lei 1

Asemenea sumă
Să iei, nu e g'umă.
De el spune-oricare t
E om de... valoare 1

In cadrul pregătirilor Dentru fes
tivalul bienal de teatru, tinerii din co
muna Secaș. ra onul Lugoj, repetă 
de trei ori pe sâptămînă oiesa „Cei 
care rămîn singuri" de Lucia Deme
trius.

De trei ori pe săptămină
Ei se pregătesc cu foc ;
La concurs vor să rămină 
Singuri— pe intîitil loc !

Doctoriței Constanta Barbu din co
muna Fundata, regiunea Stalin.

De pacienfi ai grijă mare
La dispensar ca și acasă ;
De-aceea spune flecare :
Ai o purtare... sănătoasă!

Aplicînd în practică învățămintele 
căpătate la cercul agrozootehnic, co
lectiviștii din Davidești au obținut în 
medie peste 100 kg mere de fiecare 
pom din livadă.

Umbla o vorbă-n sat 
străveche cum ii veacul > 
la pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul.

Dar ei. cu vrednicie, 
lucrînd cum slova scrie, 
acum au înnoit 
străvechea zicătoare : 
la pomul îngrijit 
să mergi cu... sacul mare!

PETRE POPA

Învățătoarea Rozalia Tomescu din satul Glîm- 
bocel. raionul Topoloveni, după terminarea cursu
rilor cu elevii școlii elementare, continuă cursu
rile... cu elevii cercului agrozootehn.c.

— Frumoasă notă 1 Bravo ție I
— Mulțumesc, la fel 1

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Am casa lîngă nea Tudor Să- 
voiu. Un gard scund și cam rar, 
ne desparte ogrăzile. Intr-o di
mineață eram la fintînă. Cînd, 
dincolo la vecin, aud țipete. A- 
runc ochii peste uluci și văd pe 
țața Domnica, nevasta lui nea 
Tudor, cum se batea cu pumnii 
în cap, văicărindu-se :

— Aoleu, Mitrule, ce-o fi cu 
tine, să nu mai ai tu zile I... Co
pilul meu ăl bun...

Aveau un băiat de vreo zece 
ani, Mitru, pe care cu citeva 
zile în urmă îl internaseră în 
spital, la oraș, să 1 opereze de 
apendicită.

„S-o fi întîmplat ceva copilu
lui' mi.am zis eu. și am dat 
fuga să întreb. L-am găsit pe 
nea Tudor în spatele casei lui. 
înhăma tăcut caii la căruță.

— Ce s a-ntîmplat, nea Tu- 
dore ?

— Iaca, avem pe Mitru în 
spital la Severin, după cum 
bine știi... Cumătru-meu de la 
oraș ne vesti prin telefon că să 
ne ducem repede la spital. De 
ce ? Știu eu ? Cred că a murit 
copilu' la operație. Degeaba mi-a 
cîntat mie cucuvaia alaltăieri 
seară pe casă ? Semn rău, 
asta-i I Uite nenorocirea...

— Las-o dracului de cucuva- 
ie, nea Tudore I — i.am spus 
eu.— Nu mai crede și dumnea
ta în prostii 1...

S-a uitat la mine pieziș și a 
dat din cap a nedumerire. L-țmi 
rugat să mă ia șl pe mine cu 
căruța, că aveam niscai treburi 
de aranjat la oraș.

Peste o jumătate de ceas eram 
afară din sat și apucam cu că

ruța pe drumul ăl mare ce duce 
spre Severin. Țața Domnica, of- 
tind din adîncul rărunchilor, 
6puse:

— Dar ar pustia să dea în 
toate cucuvăile din lume, că a 
țipat, maică, pînă n-a mai putut, 
afaltăseară. Ba. unde mai pui 
că toată ziua de ieri mi s-a bă
tut ochiul ăsta sting. Semn rău, 
ce mai I... Moare copilul, să
racul.

— Ei și dumneata, țață Dom- 
nico 1 Azi o operație de apendi
cită pentru doctori, e floare fa 
ureche...

— Dumneata știi pe ale dumi- 
tale. noi știm pe ale noastre, 
asta i I — s a băgat în vorbă și 
nea Tudor.

i— Cei cu Ionel al nostru, femeie- de ia numai note proaste?
— E de vină învățătoarea că-1 ascultă tocmai atunci cînd 

nu-și face lecția.
— Și asta. în fiecare zi, mămico I

(Desen de G. BADEA)

Dragă tovarășă Rădoi,

Nu-ți scriam scrisoarea asta, 
dacă nu se supăra pe mine 
prietena mea cea mai bună. 
Ioana Tănase, sofia președin
telui qospodăriei noastre co
lective din Plopșoru, comuna 
Daia. raionul Giurqiu.

Să vezi cum s-a întîmplat tă
rășenia naibii. Dintr-o glumă. 
Dacă stai insă să judeci bine, 
eu sînt vinovată pentru că 
v-am băqat în aceeași oală pe 
amîndouă- Pe dumneata, soția 
președintelui qospodăriei co
lective din satul Albulești, ra
ionul Strehaia, și pe soția pre
ședintelui nostru din Data. Să 
vezi ce-am făcut. Mă duc la 
ea și zic : „Păcat de tine. Nu 
știi să-ți ții rangul de soție de 
președinte și nu tragi nici un. 
folos din situația ta, cum trage 
soția lui Rădoi — adică dum
neata. Aceea, zic, știe s-o-n- 
vîrte din condei, adică din șiș- 
tar, că e mulgătoare. Mulge 
șase vaci și primește zile-mun- 
că la fel cît ar primi pentru 12 
vaci- Asta da, femeie isteață. 
Mulge vacile de lapte și gos
podăria de... zile-muncă.

Așa am tocat-o la cap pe 
Ioana, de am căpiat-o. Ba, i-am 
pomenit si de vițeii dumitala 
năzdrăvani, care au ajuns viti
cultori- Așa viței mai zic și eu. 
Cum să nu fie cît niște țăurași, 
dacă s-au hrănit cu struquri î 
Noj însă n-avem vii. Și chiar 
dacă am avea, crezi că preșe
dintele nostru și-ar lăsa el so
ția' să-și crească vițeii în via 
qospodăriei? Sau Ioana, ar face 
o treabă ca asta? Nici vorbăl 
...Flei. dar m-am luat qii vorba

Și tocmai atunci, cînd In
trarăm în oraș, colac peste pu
păză, o ditamai miță neagră 
ne a tăiat calea.

■— Ptiu, ptiu, ucigă-te crucea, 
sări țața Domnica, stuchindu-și 
în sîn. Asta ne mai trebuie 
acuș. Semne rele, ce mai I...

Din nou prilej pentru tînguiri 
și văicăreli.

De curiozitate, am mers și eu 
s*ă văd ce e cu Mitru. L-am 
găsit pe sala spitalului, pe o 
bancă. într-o cămașă albă de 
pînză ce atingea podeaua. Stătea 
de vorbă cu niște copii de 
seama lui. Cînd ne a văzut, s-a 
ridicat și ne-a ieșit bucuros îna
inte. Vecinii mei au rămas lo
cului uimiți. Apoi femeia l-a 
strîns la piept și mîngîindu la 
început să plîngă. Bărbatul își 
ștergea cu dosul mîinii, lacri
mile.
— Te-a operat, Mitrule? — a 
întrebat el.

— Oho, de-acu’ o săptămînă 
•— a grăit el vesel. — Bine c-ați 
venit, să mă luați acasă.

— Ei, cum e. măi oameni 
bum. cu seninei*» alea ? — îi în
trebai ? — Cucuvaie, ochi stîng. 
miță neagră...

— Prostii, răspunse răsuflînd 
ușurat, vecinul meu.

FLORIAN GRECEA 
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și am uitat de Ioana noastră. 
Ce să-ți spun, nu seamănă cu 
dumneata nici cît negru sub 
unghie. Ea e pildă de vredni
cie în colectivă. Intr-o zi. as- 
primăvară, vine Ioana la mine 
și-mi zice :

— Dumitro, te știu femeie 
harnică. Bărbatu-tău e acum 
șeful nostru de echipă. Noi 
însă, trebuie să fim exemplu 
de hărnicie, să nu se spună 
că sîntem protejate, eu de băr- 
batu-meu, președintele, și tu 
de bărbatu-tău, șeful de echi
pă.

Si de-atunci. mereu am fost 
fruntașă în muncă- Pe Ioana 
însă, n-am putut-o întrece- Ea 
are 400 de zile-muncă, eu 370. 
Dar. nici un ceas din aceste 
zile-muncă nu l-am dobîndit 
prin favoare

In ultimul timp, bărbatul meu 
a ajuns brigadier. E vrednic, 
nici vorbă, că altfel nu-1 nu
meau. Si, mă mîndresc cu el, 
dar vorba Ioanei, de-acum tre
buie să fiu și mai harnică, să 
nu se spună că mă protejează 
briqadierul.

Ți-am povestit toate astea, 
tovarășă Rădoi, ca să vezi cum 
se muncește în qospodăria 
noastră- Dar era să uit să spun 
ce-am pățit cu Ioana, cînd i-am 
vorbit de dumneata. M-a ascul
tat. a făcut ochii mari și m-a 
privit lunq. Apoi, mi-a pus do
sul palmei pe frunte Și a zis 
mîhnită: „Ai călduri, Dumitro, 
și cam vorbești în dodii. Intin. 
de-te pe rogojina aia, un mi 
nut, două, că-ți trece’’.

Vedeți, așa e Ioana noastră. 
Păcat că nu ești mai aproape 
de noi. că sfatul ei te-ar ajuta-

— Ii dădui leacul dumi'ale, dar după două zile a muriți
— Ce ghinionl Dacă trăia, se făcea bine în patru zile I

(Desen de A. PAVEN)

Norocul
Singurel pe-al meu ogor
Pasul tot bătînd pe loc
Eu. un timp,-cum n-aveam spor, 
M-am crezut... fără noroc.

Și. sătul să merg ca racul. 
De cei mulți mereu rămas. 
Colectivei trecui pragul 
Și-am pornit cu toți în pas.

Acum, iarna-n colectivă
Cu belșug a poposit:
Fiecărui deopotrivă
I s-a dat pe ce-3 muncit.

Largă, poarta curții mele
S.a deschis, să facă locul 
Carelor de /oadâ grele.

Și-am văzut intrînd... norocul I

TH. ANASTASIU
muncitor tipograf

DESCHIS AM
Cu mine a fost mai ușor, că eu 
glumeam. Dar cu dumneata, e 
mai greu, că ceea ce faci, nu 
e glumă. N-ai putea lua exem
plu de la ea ? Te-ar scuti de 
multe necazuri, de unele zvo
nuri care au ajuns pînă la mi
ne și de scrisori din astea, pe 
care ți-o scriu eu acuma. Dacă 
vrei să-m; răspunzi, îți va fi 
tare ușor. Adresa mea'o ai aici. 
S-auzim de bine-

DUMITRA BONTEANU 
colectivistă satul Plopșoru, 

comuna Daia. raionul Giurgiu

Prin construirea unor lu
crări de îndiguiri, peste 
300 ha, de teren arabil ale 
colectiviștilor din corn. 
Zăvideni, raionul Drăgă. 
șani, au fost redate agri
culturii.

— Gata, vere, ia primăvară 
nu ne mai putem plimba Pe 
cimp II
(Desen de NIC. NICOLAESCU)
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