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Anul acesta, suprafața arabilă a gospodăriei agricole colective „Partizanul Roșu" din comuna Independența, raionul Galați, se va mări cu încă 152 ha. pămînt desțelenit,. 
In fotografie : tractoristul Toader Filușcă executind arături adinei de 70 cm. cu un plug „Ilie Pintilie”, tras de un tractor sovietic „Kirov".
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Avem primule, cînerania, frezia, avem- 
ad'că veți vedea acolo.

Cine n-a fost iarna intr-o seră 
flori ți are prilejul, e păcat să 
facă. O cupolă imensă de sticlă 
zată peste o poiană împodobită 
fel ți fel de flori, una mai frumoasă, 
mai gingașă ca cealaltă. Cam așa a- 
rată sera colectiviștilor din Cristianu. 
înăuntru un miros de parfum nedefi
nit, care se schimbă la fiecare pas 
ce-l faci printre sutele de ghivece cu 
flori, lată, de pildă, aici delicatele 
țiclame făcînd pe mîndrele, față de 
crizanteme și begoni* 1. Ceva mai în
colo, ți pe același raft, gingașele cine. 
ran:a. roții, albastre, albe. Cît vezi cu 
ochii numai flori. In mijlocul loj citn-

Oamenii au zîm- 
bit îngăduitori. BoL 
tres Cristian, căruia 
i se discuta cere
rea de primire in 
rîndul colectivițt'. 
lor, venea in gospodărie cu... o seră 
de flori, cîteva zeci de ghivece goale 
și cu priceperea de a cultiva și îngriji 
aceste frumoase ornamente ale na
turii.

- Flori. Auzi bucurie 
să pe șoptite unul din 
vecinului său de bancă. - De 
nu ti-i mai sfădi cu soacră ta. li mere 
sora acas’ cu flori ți fain frumos în 
loc de suduit, te o țuca cum il țucă pe 
Feri, motanul ei ăl vărgat.
- Du-te n trăznet. măi ghiavole, ți-o 

lasă pe bătrînă cu Feri e* cu tot. Eu 
alta zic. Să vezi de-acu-ncolo nunți în 
colectivă. Or să aibă miresele noastre 
flori întotdeauna, ți pe arșiță ți pe o- 
măt.

Multe vorbe de duh s-au iscat atunci 
ți chiar mai tîrziu, pe seama florăriei. 
Bunii gospodari insă au întrezărit in 
florărie un nou izvor de venituri- Și au 
avut dreptate. Doi ani mai tîrziu aveau 
să se minuneze de ciți bani le aduce 
această seră construită pe o suprafa
ță de numai cîteva sute de metri.

O zi moborîtă de iarnă. Acu’ nin
ge, acu’ plouă vîrtos. E frig. Un frig 
ascuțit, pătrunzător. Cît vezi cu ochii 
pe strada principală din comuna Cris- 
t:anu, regiunea Stalin, nici țipenie de 
om. Deodată apăru o tinără robustă, 
imbrăcată in alb. A intrat in sediul 
gospodăriei colective, ducind cu ea un 
braț de crizanteme ți garoafe multi
colore.

— O comandă pentru oraț -> răs
punde ea voioasă la întrebare. — Sînt 
din sera noastră. Sera colectivei. Dacă 
vreți, puteți s o vizitați. Are să vă pla
că Sînt sigură că are să vă placă.
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1> în turme, noFii curg zănatic... Dar nava de pescari, a noastră,
=ș Prin întuneric cerul plinge. înfruntă dîrz stihia n larg ■Jg

Țișnețte-un fulger, lung, sălbatic. Și tîmpla valului albastră
Și bezna, spintecind, o fringe. Izbețte ritmic in catarg.
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Șl urlă-n jur întreaga mare Un gînd și-un dor ne împreună,

== Tălăzuind, fluide stinci Ne răscolesc ființa-ntreagâ
Se-nalță cu înverțunare Și mii de cabluri prin furtună ș1 Și hohotind, cad iar pe brincl. De țărmul nostru drag ne leagă. s

== Cînd zorii limpezi, cu sfială
împurpurau obrajii țării
Priveam uitind de osteneală ■

SE Argintul smuls din sinul mării. S3
NICOLAE BULGARU ș
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îți are legenda 
soiuri de flori, 
in încrucișările 

Boltres, explică

va tinere colectiviste care le poartă de 
grijă: Eugenia Bordeanu, Eleonora 
Barbu, Ana Staicu și încă cîteva- Mun
cesc vesele și cîntecele lor răsună 
toată ziua. Șeful echipei este tovară
șul Boltres Cristian. Un om înalt, cu 
privirea blindă și tîmplele albite, li pui 
o întrebare despre flori și-ți răspunde 
ca dintr-o carte cu povești. De fapt, 
aproape fiecare floare 
ei. Și au acolo 52 de 
Maistru în polenizare, 
dintre flori, tovarășul 
într-una, cu aerul omului îndrăgostit 
de meseria pe care o practică. Vor
bește despre semințele pe care șl le 
procură acolo în seră, despre poleni-

zarea artificială, a- 
mintețte despre 
multe alte expe
riențe, unele reu- 
țite, altele încă nu. 
La prima vedere ai 

complet de problemaImpresia că uită 
cea mai importantă a existenței serei, 
de rentabilitate. In realitate el cunoaț- 
te bine avantajele bănețti pe care le 
aduce sera de flori, la fel ca și con
tabilul care operează numai cu cifre.

— Pe noi aceste flori ne costă ief
tin — ține el să precizeze. — Ne stră
duim însă să coste cît mai puțin, lată 
de ce ne fabricăm smguri ghivecele 
de pămint, de ce ne luptăm să ob
ținem semințele aici, la noi, de ce ne 
preocupăm să îngrijim bine florile. In 
fiecare an, sera noastră produce In 
afară de flori și răsadurile de roții, 
conopidă, pătrunjel, castraveți ți alte 
difer'te legume pentru cele 21 hectare 
de grădină. Aceasta aduce o econo
mie bunicică gospodăriei.

Șeful echipei de florari a scos apoi 
un carnețel in care a început să facă, 
pe îndelete, o serie de calcule. „Va 
să zică - incepe să socotească el cu 
glas tare — sera noastră, acum, după 
ce a fost mărită cu încă o aripă, va 
aduce gospodăriei un venit anual de 
peste 2C0.000 lei. Adică egal cu veni
tul de pe 120 hectare cultivate cu griu, 
aproape dublu față de venitul reali
zat de pe cele 21 hectare 
de legume".

Flori. 800 metri pătrați de 
o seră construită din geamuri 
de fier, pămînt cu îngrășăminte, vase 
de flori, apă, sămință și... colect'vițtll 
din Cristianu obțin peste 200.000 lei 
venit anuaL lată un calcul cu adevă
rat gospodăresc. O realizare cu care 
colectiviT'.:i din Cristianu, pe drept cu- 
vînt au de ce se mindri.

pămînt, 
ți rame

l
I

r

BJUML,..»'

N. CREANGA



Mergem 
cu oartidu-n frunte

Doină, melodie veche, 
Cîntec fără de pereche. 
Cîntă «zi cu bucurie, 
Viata din gospodărie.
Că ne sînt ogoarele 
Mîndre, ca ți soarele, 
Și cresc colectivele. 
Cum răsar ți stelele. 
Țară nouă construim. 
Țară, nouă piept de munte. 
Mergem cu partidu-n frunte. 
Frunzuliță foaie lată. 
Și s-o știe lumea toată. 
Că trăim o viată bună, 
Cu belțug și cu lumină. 
Cu belșug și drag de muncă, 
Și cu tractoare in luncă.

Cules din comuna 
Topoloveni 

de CONSTANTIN 
PIRCALABU

Bogăția holdelor
Bucuria tuturor.
Ară bade, ară bine 
Că vin șl eii'lingă tine.
Ți-aduc prinzut cu corfița
Și dragostea cu gurița
Cîrîd tu urinzu-I vei prinzi
Mîndra te v.a-nlo ui
Că și n p:eptu-> arde dorul 
Ca să are cu tractorul.

Auzită de la MARIA 
IONICA din Co-dlea de

I BRAGHEȘ

Și colindă pe ogoare
Pe ogoarele unite»
De țărani liberi muncite 
Si brăzdate de tractoare 
Să ne-aducă-mbelșugare.

Frunzuliță matostat 
Doină, cîntec dezmierdat 
Graiul tău mă poartă azi 
Peste culmile de brazi 
Și-mi duce gîndul șuvoi 
Peste plaiul vieții noi, 
Unde înfloresc în zori 
Anii noștri viitori.

Cu necazurile mele. 
De-amu2) sosi vremea mea 
Și n-oi mai cîntă așa, 
C-oi cîntă de bucurie 
Bimei în gospodărie. 
Chiui-oi și-oi cîntă 
Că mi-i dragă viața 
Cînta-voi și-oi chiui 
Că mi-i drag tare-a trăi.

’) amu — acum.
Aueîtă în Văleni, Tg. Lăpuș,

de CHIRA VERA—

Frunzuliță foi de fag
Doină, doină, nume drag,
Melodia ta, duioasă
Cîntă viața luminoasă
Ce-nflorește peste tot
Și sporește-al holdei rod,
Cîntă munca roditoare 
înfrățită pe ogoare
Și belșugul ce ne-adastă
In gospodăria noastră.

Cules de G. BREAZU 
cern. Leordeni. regiunea 

Pitești

Să ne trăiești, 
arog oartid!

Foicica de negară 
Mindră e a noastră tară 
Ca o mireasă gătită
Cu flori dalbe-mpedobită, 
Cununată pe vecie 
Cu-n voinic de omenie. 
Mirele-i al nost popor 
Harnic și chibzuitor. 
In uzine și pe-ogoare 
Ne-a-nfrățit același soare. 
Soare cald și luminos 
Din neagră noapte ne-a scos. 
Mîndre mașini ți tractoare 
Ne dă clasa muncitoare 
Noi smulgem mai multe grîne 
Să fie în tară pîine. 
Colectiva și tractorul 
Ne-au deschis larg viitorul 
Și ni-e traiu-ndestulat 
Că de oartid am ascultat. 
Să ne trăiești, drag partid, 
In juru-ti tot' facem zid I

Culeasă de I. BRAGHEȘ 
din comuna Șercaia, 

regiunea Stalin

Dm brazdele-alăturate, 
scoatem roaae mai bogate

. A plecat badea la plug 
Nu cu boi ori vaci ]a jug 

;. Ci cti-n romînesc tractor 
Și cu al mîndrutii dor.

• Tractoru-i bună mașină 
Mulțam celor din uzină 
Și le dorim sănătate 
Și noi tractoare la sate. 
Că și noi bucuroși dăm 
Din belșugul ce-adnnăm. 
Cîrid ziulica mijește 
Badea tractoru-1 pornește 
Trage plug cu cinci brăzdăre 
Pe unitele ogoare.

. Din brazdele-alăturate 
Scoatem roade mai bogate
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Ce mi-e mie drag acu'?
Ce mi-e mie drag atu ? 
Cîmpu’ larg și tractoru’ I 
Cimpu-nfrățit fără hat 
Șade bine |3 arat 
Ca mîndra la sărutat. 
Faină-i viața azi la noi 
De cind timnurile-s noi 
De cind coleetivă-n sat 
Sărăcia a zburat.
Azi pe a noastre cîmpuri late 
Nu-s spinări încovoiate 
Peste pluguri aplecate 
Nice trudă in zadar 
Nici plînsete și amar. 
Muncile toate-s ușoare 
Cu mașini și cu tractoare. 
Și-unde lucrezi cu tractorul 
Car să ai, ca să-ți duci sporul.

Auzită de la PETRU 
BIȚA comuna Șercaia, 

raionul Făgăraș de
I. BRAGHEȘ

Doina colectivistului
Frunzuliță ioi de fag 
Doină, doină cintec drag. 
Ai fost leagăn vieții, mele 
Cind umblam- pe drumuri rele, 
Cind bateau vuituri haine 
Și n-aveam pe masă piine, 
Cind ciocoiul cel hapsîn 
Era pe ogor stăpin.

Frunză verde, măr domnesc 
Doină, cîntec bătrînese,
Graiul ți l-am îndrăgit 
Cînd poporul oropsit, 
înspre codru își căta 
Adăpost de vreme rea.

Frunzuliță de mălin
Doină, doir.â. cîntec lin. 
Graiul tău fără de seamăn 
Azi cu sufletul mi-e geamăn 
Că s-au înfrățit sub soare

4
î Frunzuliță și-o sipică
4 Mîndra mea e mititică, 
J Dar la muncă-n colectivă
I Nu 1 stă nimeni deopotrivă.-

L

Colectiva e stăomă...
Foaie verde de trei flori 
Ciobănaș sînt la miori. 
Cînd dă cercănel la lună 
Cingătaii *) toți răsună 
Și pornesc către izvoare 
Să-mi pasc turma pe răcoa-re. 
Dimineața jos la stînă 
Curge laptele fîntînă 
Lapte dulce, albior 
Pentru omul muncitor. 
Mîndru îs că-s la mioare 
Că acuma frățioare 
Colectiva e stăpînă 
Și ne brînză și pe lină.

*) Ciiifiătăi — clopoței.
Auzită de la HINT RO
MULUS Valea Sîngior- 
giului-Hunedoara de ION 

MARINESCU

Bine-i in gospodărie/
Tot am cîntat de urît 
Și de greu cît am trăit
Tot am cîntat de necaz
Și de greul cît l-am tras. 
Da-i bugăt •) cît am cîntat 
De amar și supărat
Și bugăt cîntai de jele

1) bugăt = destul.

Strigături

Frunzuliță ca șofranul 
Multe zile are anul, 
Dar eu în gospodărie 
Am adunat... peste-o mie.

Culegere de 
GEORGE BREAZU 

comuna Leordeni, regiu
nea Pitești

La Ion al lui Pană 
Crește grîul pîn’ la 
Din răzor pînă-n răzor 
Șapte care cu mohor. 
Iar Ia noi la colectivă 
Crește grîul pînă-n grindă. 
Dintr-un spic
Umpli-un rner.tic.

Lesne, 
glezne.

Cules de
ION CRUCEANA 

din satul Ciobani, raionul 
Contești, regiunea PRești

Cintă tare /ăutare
Foaie verde iasomie
Hai să cîntăm, măi Uie ,
C-am scăpat de sărăcie. 
Munca noastră în comun 
Ne făcu traiul mai bun.

Cîntă tare lăutare
Să se-audă-ndepărtare
Că astăzi la noi în sat
Are nuntă-un fost argat
Care mai de mult n-avea
Nici apă după ce bea,
Iar acuma dînsul are
Casă frumoasă și mare.
Patului plin de bucate 
Trei porci și vacă cu lapte.

Auzit la o nuntă în satul 
Noapteș, raionul Curtea de 

Argeș, de VASILE ISPAȘOIU

Sărăcie, te-am curmat
Sărăcie, sărăcie I
Mult ai stat în căsulie,
Mult ai stat la noi prin sate, 
Să te ținem tot în spate.
Dar a venit ziua mare
Și te-am scos fără cruțare,
Și te-am scos în drumul mare, 
Ca să fugi cu pasul tare, 
Și să mergi cît vezi cu ochii 
Unde ți-i găsi tu frații.
Că noi toți ne am luminat.
Și de tine am scăpat.
Colectivă am format.
Sărăcie, te-arn curmat.

Cules de STANCIU IOAN 
tn comuna Gheja, raionul 

Luduș, reg. Cluj
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Nu de mult, am primit o scri
soare. N-am înțeles de la în
ceput, cine o trimisese. Iar iscă
litura „un recitator amator" 
tiu-mi putea desluși prea mult. 
Dar, pe măsură ce înaintam în 
citirea ei, simțeam că un nume 
oarecare, așezat după punctul 
final, n-ar fi fost mai lămuritor 
decît specificarea calității ds 
„recitator amator". Dar, cum 
problemelor ridicate în scrisoare 
li se cuvine tm răspuns, să în
cercăm a-1 reda mai jos :

„Pină nu de mult la noi în sat, 
doar învățătorul se suia pe scenă 
și recita, din cînd în cînd, o poe
zie de Eminescu sau de Coșbuc. 
O recita bine, într-adevăr, că oa
menii îl ascultau furați de melo
dia versului și a vocii. Dar mereu 
era aceeași melodie, același in
terpret. Și ne-am giudit noi cu 
toții, ne-am socolit că n-ar fi 
rău să mai învețe și alții arta 
asta a recitatului 
de poezii. Și a în
vățat un țăran mun
citor o poezie, altul 
o alta. La o ser
bare — emoționat
și cu vocea strangulată — un 
flăcău a dat glas versu
rilor lui Vlaliuță „Minciu
na stă cu regele la masă", iar o 
fată a încălzit sala cu imaginile 
minunatei poezii a Măriei Ba- 
nuș „Ție îți vorbesc Americă". 
Publicul a aplaudat eforturile 
flăcăului și reușita fetei. Asta 
le-a dat curaj. La o altă ser
bare, fata a interpretat „Duș
mancele" de Coșbuc, iar băiatul 
a pregătit „Mărul de lîngă 
drum" de Aîihai Beniuc. învă
țătorul muncea cu ei și reușise 
să le. stîrnească o mare dra
goste pentru poezie. Dar fata s-a 
măritat și a plecat din satul 
nostru, iar băiatul a plecat și 
el la armată. Rămăsese iar satul 
fără recitatori. Ce era de făcut? 
Ne-am adunat atunci mai mulți 
și am format un colectiv. Făceau 
parte din el cîțiva utemiști, din
tre care unul era brigadier de 
cîmp la G.A.C., altul lucra la 
ferma de vaci, o fată, abia ie
șită de pe băncile celor 7 cla
se, se pregătea să intre ca 
muncitoare la cooperativa de 
covoare din satul nostru, iar o 
alta era îngrijitoare la creșa de 
copii. Fiecare dintre ei iubea 
poezia, dar nu știa ce anume să 
aleagă pentru a recita în fața 
publicului. Ne-am gîndit atunci, 
și noi cei cu tîmplele ninse de

Cîntări în 
borangicuri aurii...

Lin, ziua in inelu-i de lumină 
se stinge-acum, topindu-se-n amurg.

' Căminul cultural.
' Un plop se-nclină
i și-mi dă binețe-n poartă

Blînde curg 
prin ușile înalte, larg deschise, 
cintări în borangicuri aurii.
E corul colectivei — sînt înscrise 
rn glasul lui șirag de bucurii. 
Pășesc in sală.

Inima îmi sună 
ca o vioară nouă sub arcuș. 
E agronomu-aici, și fata brună, 

' și prisăcarul tinăr, Stăvăruș.
Poortă-agronomu-n mîinile vînjoase 
mireasma griului insămînțat 
sub brazdele rotunde și mănoase 
desfășurate-n șir netulburat.

i Și fata, cu îmlădieri încete 
' — sinziană-a păsăretului zglobiu —

aduce gingășie, iar în plete 
steluța unui fulg alb-argintiu. 
Ce sprinten cîntă corul.

Prisăcarul 
cu vocea-i bărbătească în tumult 
încheagă armonii, stăpîn pe darul 
de miere și de faguri.

Stau, ascult 
cum suie n piepturi noua melodie. 
Colectiviști, din cîmpuri, din livezi 
aduc aici a muncii mărturie 

i de o topesc în cintec să-ntrevezi 
prin dantelarea notelor frumoasă 
vremea de azi, urvtul rod sporind 
și zimbetul bucatelor pe masă 

, și îndrăznețe visuri înflorind.

ADRIAN BELDEANU
------——

Lectori și cursanți ai Universității populare din Mușetești, raionul 
Curtea de Argeș, consultîiul planul de invâțămint.

SCRISOARE
ani, dar cu inima întinerită de 
bucuria vieții noi din țara noa
stră dragă, să le dăm o mină 
de ajutor. Și s-a mărit colectivul 
de recitatori cu încă trei oa
meni. Bme-i oare?".

Cum să nu răspundem un 
„da" categoric ? Un colectiv de 
recitatori într-un sat, iată o ini
țiativă minunată. Și dacă în a- 
cest colectiv se află fete și bă
ieți, tineri și vîrstnîci, desigur 
că repertoriul de poezie își va 
găsi întotdeauna omul cel mai 
potrivit, care să-l interpreteze. 
Nu se va putea întîmpla ca un 
bărbat înalt și mustăcios să-și 
aleagă, de pildă, „Balada unui 
greier mic" de Topîrceanu, iar 
o fată firavă să dea glas „Scri
sorii a HI-a de Eminescu. Este 
sigur că recitatorii se vor con
sulta între ei și își vor distribui 
poeziile, după aceleași criterii 
după care se fac distribuțiile în- 
tr-o piesă de teatru. Ață gîn- 
desc cu cît haz va recita un bă- 
trîn mucalit cronicile rimate ale 
lui Florin Iordăchescu, și cu cîtă 
gingășie vor fi rostite de o tî- 
nără versurile de dragoste ale 
Ninei Castan. Și încă ceva. Așa 
cum alegerea unei piese de tea
tru se face în funcție de nece
sitatea prezentării unei anumite 
teme, și în alegerea repertoriu
lui de poezie se obișnuiește să 

se țină seama de 
tematică. Volumele 
de versuri ale poe
ților clasici și con
temporani, străini 
sau romîni, se află 
în rafturile biblio
tecilor. Revistele și 
ziarele publică ne
numărate poezii, 
dintre care recita
torii pot alege pe 
cele mai frumoase, 
pe cele mai potri
vite momentului 
cînd vor să le spu
nă.

Cu cît reperto
riul va fi mai va
riat, cu cît inter- 
preții vor fi mai 
mulți, cu atit pe 
aripa versului va 
coborî în conștiin
ța spectatorului mai 
multă învățătură, 
mai mult avînt. mai 
multă dragoste pen
tru tinerețea patriei 
și bijuteria muncii, 
mai aprigă ură îm
potriva celor care 
ar cuteza, cu duș
mănie, să ne lovea
scă.

Și cu cît recita
torii aceștia se vor 
consulta între ci. 
nu numai în pri
vința repertoriului 
ci și a interpretă
rii lui, cu atit nu 
vom avea ocazia să 
asistăm la penibile 
momente cînd celui 
de pe scenă i se 
„sparge vocea", i 
se bălăbănesc stîn- 
gaci brațele, i se 
mută centrul de e- 
chilibru de pe un 

picior pe altul. O spune, de 
altfel, și autorul scrisorii.

„Cînd am luat să recit un 
fragment din poezia lui Eugen 
Jebeleanu „Lidi.ce". — poveste
ște mai departe autorul scrisorii 
— ni-am informat întîi unde vine 
satul acela pe care hitleriștii 
l-au ras de pe fața pămîntului, 
cum s-au întîmplat acolo eveni
mentele. Apoi, pătruns de ură 
pentru asasini, și Convins că 
lupta noastră a tuturor va îm
piedica pentru totdeauna repe
tarea unor asemenea grozăvii, 
ni-am apropiat mai mult de ima
ginile sugestive cu care poetul 
a zugrăvit oamenii și locurile 
acelea. Astfel, cînd a fost cazul 
să apar pe scenă totul îmi era 
familiar, cunoscut, de parcă eu 
însumi fusesem la Lidice și scri
sesem apoi poemul".

Această totală identificare a 
recitatorului cu autorul, este — 
de cele mai multe ori — cheia 
reușitei în interpretare, pentru 
că, firesc, cel care își rostește cu 
convingere gîndurile izbutește 
să-l convingă și pe ascultător. 
Iar dacă la aceasta se adaugă 
o ținută îngrijită, o folosire ra
țională a gesturilor (o ridicare 
a mîinii sau o mișcare a capului 
pot sublinia uneori cu succes o 
frazăjși a mimicii (fața recita
torului rîde sau e tristă, după 
cum glasul lui se modelează pe 
tiparul versului), aplauzele spec
tatorilor sînt, fără îndoială, asi
gurate.

★

Dacă am transcris aici frag
mente ale scrisorii primite, pre
cum și gînduri iscate de citirea 
ei, este pentru a fi utile și al
tora care se simt atrași să urce 
pe scenă să-și unduiască pe 
strunele versului, melodia glasu
lui.

LIANA MAXY

Un grup de colectiviști din echipa căminului cultural din comuna Mihail Kogalnicean.it, raionul 
Ttilcea, repetlnd un nou program artistic

Emisiunea locală
„Aici * stația de radiofU 

care Răzvad. Transmitem 
emisiunea locală".

Seară de seară. în peste 
1.200 de case din comunele 
Valea Voievozi, Răzvad si 
Gura Ocniței se aude gla
sul crainicului. Cetățenii se 
strînq în jurul difuzorului 
pentru a asculta noi vesti 
din satul lor sau de prin sa’ 
tele vecine-

Stafia de radioficare este 
condusă de patru fete ti
nere. Să vi le prezentăm: 
Valeria Ciulei este redactor, 
Florica Visan, Steliana Mi- 
hălăchioiu si Valeria Stoc 
nică sînt operatoare si. asi
gură bunul mers din punct 
de vedere tehnic al statiei. 
Adesea Florica Visan mai 
este folosită si dept crai
nică.

Acum, după ce am făcut 
cunoștință cu, cei care dau 
alas statiei, să vedem si ce 
se transmite. Planul lu
nar este bine alcătuit avînd 
emisiunile strîns leaate de 
actualitate. Un loc impor
tant îl ocupă problemele 
privind transformarea so
cialistă a aqriculturii. Ast
fel pot fi ascultate emisiu
nile periodice : „Păsesc ală
turi de cei multi" si „Frun
tași ai recoltelor boqate".

Prima dintre aceste emi
siuni urmărește cum se dez
voltă întovărășirea aaricolă, 
dind numele celor care 
s au mai înscris si arătind 
ce anume i a determinat să 
facă acest pas. Astfel sînt 
popularizate regulat reali
zările obținute de întovără
șiți. realizări care consti
tuie motivul principal ce i 
îndeamnă pe oameni să pa- 
sească pe această cale. Emi
siunile aaitatorice si au dat 
din plin contribuția la în- 
treaaa muncă politică des
fășurată în comună pentru 
transformarea socialistă a 
aqriculturii.

Documentele Plenarei C.C 
al P.M-R. din decembrie si 
în special problema porum
bului de siloz a constituit 
subiectul multor articole 
transmise prin statie. La mi
crofon și-a spus cuvîntul și 
tovarășul Emanoil Savu, di
rectorul aospodăriei aqricole 
de stat din Răzvad, care a 
arătat, printre altele, că anul 
acesta suprafața pe care o 
vor cultiva cu porumb-siloz 
va fi mărită de la 100 la 
212 hectare.

O emisiune utilă si apre
ciată de ascultători este 
„Sfatul aqronomului" în ca
drul careia vorbește tehni
ciană aaricolă Maria Bâ- 
leanu.

Responsabila statiei, Va
leria Ciulei, se îngrijește 
ca programul local să fie 

cît mai boqat si mai variat. 
Doctorii Doina Ionescu si 
Ion Cernoiu dau sfaturi si 
pe această cale cetățenilor 
din cele trei comune, iar 
cadrele didactice tin confe
rințe la statie despre edu
carea tineretului. Țăranii 
muncitori află prin glasul 
difuzoarelor ce cărți noi au 
sosit la biblioteca. Ligia 
Mihai, bibliotecara din Răz
vad prezintă adesea la mi
crofon recenziile unor cărți 
cum sînt de pildă „Bără
gan", „Neamul Jurbinilor", 
„Cu un ceas mai devreme1*! 
„Satul de lemn" etc.

Stația de radioficare — 
armă puternică de aqitație 
— are menirea de a douu 
lariza realizările, de a con
tribui la educarea socialistă 
a oamenilor muncii, dar in 
același timp ea are datoria 
de a milita pentru înlătura
rea lipsurilor.

Emisiunilor din Răzvad ii 
s-a imprimat un spirit 
combativ. Astfel, în cadrul 
rubricii „Ar fi bine dacă.. “ 
sînt criticate o serie de lip
suri ale sfatului popular, 
ale cooperativei, precum si 
ale cetățenilor.

In luna decembrie s a 
transmis articolul intitulat 
„Un colectiv de conferen
țiari cu activitate slabă . 
Articolul analiza cu mulfă 
atenție cauzele care fac 
ineficace activitatea confe
rențiarilor din comuna Răz
vad, arătînd că expunerile 
sînt searbede, lipsite de 
exemple concrete locale si 
nu sînt legate de sarcinile 
economice care stau în fata 
oamenilor muncii din co 
munâ.

Buna orientare a emisiu
nilor transmise de stația de 
radioficare din Răzvad se 
datoreste comitetului comu
nal de partid, (secretar to
varășul Aurel Burlan) care 
îndrumă cu atenție, atît al
cătuirea planurilor cît si 
munca responsabilei statiei.

Calitatea materialelor 
transmise a făcut ca sătenii 
sa aprecieze din ce în ce 
mai mult emisiunile locale. 
Seara, timp de o jumătate 
de oră, atenția le este în
dreptată spre difuzor.

Dar munca celor patru ti
nere nu se termină odată 
cu încheierea emisiunii lo
cale. Unele rămîn să supra
vegheze stafia care retran
smite programul posturilor 
centrale de radio, iar Va
leria Ciulei pleacă prin co
mună pentru a culege ma
terialul destinat viitoarei 
emisiuni.

A. CROITORII

Kogalnicean.it


unm tUMMSTR/mV
Lotul demonstrativ e locul unde 

știința și practico agricolă se întîlnesc. 
Cunoștințele dobîndite la casa-labora- 
tor a gospodăriei și-au găsit aici o 
confirmare din cele mai izbutite. Au
zeam cîndva pe unii vorbind : ,,De ce 
trebuiesc atîtea experiențe ? Producția 
să meargă”. Dor a obț ne o producție 
mare — și nu știu dacă e un singur 
colectivist neinteresat în treaba asta 
— fără să experimentezi, e ca și cind 
ai merge legat ]a ochi pe un teren 
necunoscut.

Care e scopul lotului experimental?
I. Să găsim cu ajutorul lui posi

bilități noi, adaptate la condițiile lo
cale de climă și sol, pentru mărirea 
producției vegetale.

II. Să interesăm majoritatea colecti
viștilor în această direcție.

Cum am răspuns celor două obiecti
ve se va vedea din cele ce urmează.

Porumbul a avut ca plantă premer
gătoare griu de toamnă. S-a făcut ară
tură de toamnă la 20 cm., s-a îil- 
sămînțat la 13 aprilie cu semănătoa
rea, la adîncimea de 8 cm., dînd 16 
kg. sămînță la hectar (aceasta asigură 
30.000 plante). Răsărirea (la 18 apri
lie) a fost uniformă și fără goluri. 
S-au dat îngrășăminte bacteriene la 
însămînțare și 300 kg. superfosfat îna
inte de prima cuitivație. S-au făcut patru 
prașile după care au căzut ploi. Ca 
lucrare suplimentară s-a aplicat pole
nizarea artificială. Recoltarea s-a fă
cut la 15 octombrie și s-a obținut o 
producție de 7.600 kg. știuleți la hec
tar. S-ar fi obținut și mai mult dacă 
am fi făcut arătura de toamnă mai

adîncă. Aceasta e prima învățătură, 
iar prin» măsură a fost că pe lotul 
din acest an arătura s-a tăcut la adîn- 
cimea de 32 cm.

Și acum un mic calcul economic. 
Pentru lotul demonstrativ de porumb 
s-a consumat un număr de 11,25 zile- 
muncă mai mult față de cultura mare 
(socotite pentru 1 ha.), ceea ce în
seamnă o cheltuială în plus de 450 
lei, aceasta î :să la-un spor de recolta 
de 2.0G0 kg. la hectar. Pentru o tonă 
de porumb se cheltuiesc, așadar, 225 
lei. Demonstrația aceasta o înfățișam 
îndeosebi celor care afirmă că lotul 
experimental cere un mare volum de 
muncă, care nu-i plătită pînă la urmă.

La sfecla de zahăr rezultatele sînt 
și mai grăitoare. Am însămînțat (în 
ogor de toamnă) cu semănătoarea, 
după care terenul a fost tăvălugit și 
grăpat cu grapa de mărăcini. Sămînța 
a fost umezită, înainte de însămînțare, 
după care, pentru a trece mai ușor 
prin tuburile semănătorii, a fost pră
fuită cu cenușă. Aceasta îmbogățește, 
totodată solul cu potasiu. îngrășămînt 
foarte necesar acestei culturi. S-<au e- 
xecutat lucrările cunoscute și trei pra
șile în aceleași condiții de climă și sol 
ca și la porumb. Densitatea 8—10 
plante la metru pătrat. Recoltarea s-a 
efectuat între 10—16 octombrie obți- 
nîndu-se o producție de 52.000 kg./ha. 
S-au consumat 68 de zile-muncă, față 
de 65 de zile-muncă cîte au fost nece
sare în cultura mare unde s-a 
obținut o producție medie de 35 000 
kilograme la hectar. Nu mai e

nevoie să demonstrăm, cred, avan
tajul. La floarea-soarelui, produc
ția obținută pe lotul demonstrativ a 
întrecut cu aproape o jumătate de tonă 
pe cea din cîmp. Trebuie precizat, cînd 
vorbim de toate acestea, faptul că nici 
una din culturile de pe loturile de
monstrative n-a fost irigată.

Anul acesta se va acorda loturilor 
demonstrative o atenție sporită. Ele 
nu vor mai fi disparate, cum au fost, 
ci unite, pentru a ușura astfel supra
vegherea. Colectiviștii care muncesc pe 
loturile demonstrative vor fi scutiți de 
orice alte sarcini pentru a se ocupa 
exclusiv de treaba asta. Ei vor putea 
să realizeze același număr de zile- 
muncă pe care-1 fac cei din cîmp.

Cercul agrozootehnic ne ajută foarte 
mult în calificarea celor care lucrează 
pe loturile demonstrative.

Anul trecut n-am dat cantități sa
tisfăcătoare de îngrășăminte pe loturi. 
Le vom asigura din timp în acest an. 
De asemenea, cu toate greutățile le
gate de procurarea apei, vom lua mă
suri pentru ca ea să nu lipsească cul
turilor.

Și în sfîrșit, ca o încununare a suc
cesului de care se bucură problema lo
turilor demonstrative, în acest an su
prafața lui va fi de 40 ha., el cuprim- 
zînd în afară de culturile amintite și 
o parcelă de porumb siloz.

Ing. agr.
MARCEL DANIELESCU 

din G.A C. „Vasile RoaitA“ 
satul Oprițănești, regiunea Galați

Tineri colectiviști de la G.A.C. „Pionierul",- comuna 
ionul Galați, cercetlnd la microscop, sub îndrumarea 

loan Șerb, semințele de porumb

Colectiviștii din 
Ozun. Regiunea 
Autonomă Maghia
ră, merită, fără în
doială. toată lau
da pentru produc
ția de lapte reali
zată în ultimii 
ani- De pildă anul

MAI MUL
IȚNPtoBtfME

La gospodăria agricolă colectivă din Gimbășani, reg. București, Ing. Olga Florescu vorbește colectiviștilor despre 
selecționarea semințelor de porumb

trecut s-au obținut
în medie 3.000 litri pe cap de vacă 
furajată. Numai îngrijitorul Ignat Si- 
ghiarto a realizat de la cele 10 vaci 
pe care le are în primire, peste 
35.000 litri de lapte.

Dacă ținem seama că din cele 360 
hectare cîte a avut anul trecut gos- 
poaăria, 51 de hectare au fost cultiva
te cu plante furajere, iar 104 hecta
re s-au rezervat pentru fîneață, s-ar 
putea presupune că zootehnia este 
principala sursă de veniituri a gos
podăriei colective din Ozun.

Și totuși... Cu toată producția bună 
de lapte, cu toată suprafața mare de 
pămînt destinată bazei furajere, sec
torul zootehnic este departe de a H 
principala sursă de venituri a gospo
dăriei. In anul 1955. bunăoară, veni
tul gospodăriei se ridica la 200 050 
lei. diin care partea sectorului zooteh
nic a fost de 53,531 lei, adică circa 26 
la sută. Anul trecut, la un venit de 
circa 630.000, sectorul zootehnic a 
adus 130.000 lei, ceea ce înseamnă 
cam 20 la sulă. Prin urmare, î.n de
curs de cinci anii, venitul din secto
rul zootehnic în loc să crească pe 
măsura sporirii venitului global, a 
scăzut.

★
Există condiții de dezvoltare a 

creșteri, animalelor în Ozun ? ..Exis
tă, și încă foarte bune 1“ — răspund 
colectiviștii. Anul trecut, din ca1 
130,000 lei realizați de sectorul zoo
tehnic, 70.000 lei, adică peste 50 la 
sută, provin din vînzarea laptelui de 
vacă. Aceasta înseamnă că cele 24 
vaci cu lapte au produs mai mult 
decît tot restul sectorului zootehnic. 
Dar din aceste câteva date foarte grăi
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Fragment din volumul II
Polovțev și Liotiovski se instalaseră din nou în odaia cea mare 

□ lui Ostrovnov și de patru zile locuiau in ea. Veniseră in zori cam 
la o jumătate de ceas după ce Razmiotnov, care din grădina înve
cinată supraveghea casa lui Ostrovnov, căscă pentru ultima oară. 
Se ridica și porni agale spre casă zicindu-și in gindul său : „Multe 
drăcovenii ii mai vin și lui Semion în cap ! A cîta zi ne tîrîm prin 
coclauri străine ca niște hoți de cai ori niște tîlhari de la drumul 
mare, ne ascundem, nu dormim nopți in șir, și toate astea fără 
nici un rost I Și unde mă rog sînt bandiții ăștia ? Stăm de strajă 
și păzim umbrele noastre... Ar fi bine să grăbesc pasul că te po
menești că se scoală vreo muiere să-și mulgă vaca, dă cu ochii de 
mine și împînzește pe urmă tot satul : „Razmiotnov se-ntoarce 
acasă cu noaptea n cap 1 Care-i muierea ceea de i-a făcut som
nul atit de dulce și l-a-ncălzit atit de bine că abia în zori s-a ndu- 
rat să se dezlipească de ea î“ Toți or să-nceapă să-și scarpine lim-’ 
bile, să-mi știrbească autoritatea... Gata I Treaba asta t'rebuiește 
terminată I Să lăsăm G. P. U-ul să prindă bandiții și să nu luăm 
asupra noastră îndatoririle cekiștilor. O noapte-ntreagă am stat 
culcat în grădină, m-am tot holbat, mai—mai să mi iasă ochii din 
cap și mâ-ntreb acum : Ziua, la treabă, mai sînt oare bun de ceva? 
Ce să fac ? Să picotesc acolo la masă in sovietul sătesc ? Să mă 
vadă oamenii cu ochii roșii și umflați ? Parcă i aud spunînd : „A 
umblat diavolul haihui toată noaptea și acuma stă și cască taman 
ca un dulău hămesit T' Și iarăși mi se subminează autoritatea..."

Chinuit de îndoieli, ostenit după o noapte nedormită, convins 
aproape de inutilitatea urmăririi întreprinse, Razmiotnov intră pe 
furiș in curte și chiar in pragul casei dădu cu ochii de maică-sa 
care ieșea din tindă.

— Eu sînt maică — zise Andrei rușinat, încercind să se stre- 
coare-n tindă.

2 PAMINT DESȚELENIT

Bătrina însă îi tăie drumul bombănind cu asprime :
— Văd că ești tu. Doar nu sînt oarbă I Nu crezi Andriușa c-ar 

fi timpul să isprăvești cu hoinărelile pînâ-n zori ? Nu mai ești flă
căiandru, vremea pețitului s-a dus. Ar putea să-ți fie cit de cit 
rușine de maică-ta și de lume. însoară te odată și basta I Ajunge 1

— Să mă-nsor chiar acum, ori să mai aștept pîn-la răsăritul 
soarelui ? — întrebă Andrei cu răutate.

— Lasă soarele să răsară de trei ori și tot de trei ori să apună, 
iar Ic al patrulea răsărit însoară te, nu te zoresc, — răspunse bă- 
trîna cu toată seriozitatea, neluînd în seamă parcă gluma răută
cioasă a lui Andrei. — Ai milă de bătrînețele mele I La vîrsta mea 
îmi vine tore greu să mulg și vaca, să fac și de mîncare, și rufele 
să ți le spăl, și de livadă să am grijă, și-n gospodărie să trebăluiesc. 
Cum de nu le-nțelegi tu toate astea băiete ? Știi doar bine singur 
că-n gospodărie‘nu miști un deget. Ce fel de ajutor îmi ești? Nici 
apă nu aduci măcar. Măninci in grabă și fugi la slujbă de parcă 
oi sta la mine cu chirie, ori ai fi străin in casă... Numai de porumbei 
ai grijă. Ca un băiețandru iți fot găsești de lucru cu ei. Treabă 
bărbătească e asta ? De n-ar fi Niurka să mă ajute, de mult aș fi 
căzut la pat ! Ai orbul găinilor de nu vezi că nu-i zi de la dum
nezeu să nu vină, draga de ea, ba să-mi mulgă vaca, ba să pră
șească livada, ba să mă ajute cu te miri ce I Fată mai inimoasă ca 
ea nu găsești in toată stdnița ! Te mănîncă din ochi și tu nu vezi 
nimic I Ai orbit din pricina hoinărelii I la zi, pe unde te-a moi purtat 
necuratul î Uită-te la tine : plin de scaieți, ca un cîine vagabond I 
Apleacă puțin capul, of, necazul meu necaz I Pe unde-ai umblat, 
pe unde te cu tăvălit ?...

Bătrina puse mina pe umărul fiului, apăsînd-o ușor, silindu-l 
să se aplece, și cînd Andrei lăsă capul mai jos, smulse cu greu din 
ciufut Iui încărunțit un boț de scaieți de anul trecut, uscați și in- 
fipți cu înverșunare.

Andrei se îndreptă de spate, apoi zimbi privind drept in obra
zul mamei care se uita la el strimbindu-se cu scîrbă :

— Să nu crezi ceva rău despre mine, măicuțo. Nu bucuria, ci 
nevoia m-a silit să mă tăvălesc în scaieți. Deocamdată, pentru 
dumneata treaba asta pare ceva de neînțeles. Mai tirziu însă, cind 
va veni vremea, ai s-o înțelegi. Iar în ce privește însurătoarea, ter
menul dumitale de trei zile și trei nopți e cam mare : mîine chiar 
ți o aduc pe Niurka în casă. Bagă insă de seamă măicuțo, dum-

PAMIf

neata ți-ai ales-o ca noră, t> 
nu aud scandaluri. Cit dinsp 
sub același acoperiș. Mă cun 
nu mă calce cineva pe bâtă 
să dorm măcar un ceas ina

Făcindu-și cruce, bătrina 
— Ei, slavă domnului că 

milă de bătrînețele mele I Dl 
iar eu pentru gustare am să 
un pic de smîntînă. Nici nu 
pe care mi-ai pregătit-o I



giu, ra- 
agronom

pmă în faza de lapte-ceară pentru 
a nu mai vorbi de porumbul furajer, 
care putea fi cultivat fără nici o gri
jă încă mai de mult. Pămîntul gos
podăriei este bun. Dovadă sînt re
coltele realizate : la grîu 2.070 kg la 
hectar, orzoaiică 2.100 kg, secară 2.300 
kg, jar la cartofi 16.000 kg la hectar. 
Pus doar pentru încercare (5 hecta
re), porumbul hibrid a dat 4.700 Kg. 
știuleți la hectar, iar porumbul tie 
siloz a dat 20.000 kg. Te prinde mi
rarea însă cînd tovarășul Imre Ioa<n, 
contabilul qospodăriei arată că anul 
trecut din cele 51 hectare cultivate 
cu plante de nutreț, gospodăria a se
mănat doar 3 hectare cu porumb pen
tru siloz. Se pune însă întreba
rea : Ce vor face colectiviștii 
din Ozun pentru dezvoltarea șeptelu- 
lui în spiritul Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959 ? La această 
întrebare ne răspunde tot tovarășul 
Imre Ioan, După unele prevederi, gos
podăria va mări numărul vacilor <u 
încă 15, al oilor cu 70, iar al scroafe
lor de prăsilă cu 9 capete. Rezultă 
de aici o anumită preocupare, deși 
nu pe măsura posibilităților. In ce 
privește îmbunătățirea bazei furajere, 
se constată și în acest an lipsă de 
curaj și inițiativă, în lupta pentru 

înfrîngerea vechi-

[PUNCȚDEPLECAREJ

PODÂREȘT!/

lor păreri și de
prinderi. Cu toate 
că valoarea po
rumbului furajer 
s-a verificat pînă 
in prezent, totuși 
colectiviștii au 
prevăzut să culti
ve doar 10 hecta-

ra și anu- 
en de 360 

sînt des- 
ector zoo- 
ci cu lap- 

ri, este 
^atisfă- 

recunosc : 
raportată 

destul de 
o familie). 
Ji zooteh- 
osebit aici, 
ijjră poate 
rea supra-

omice

rrirea căli
ră prețului
Ce s-ar fi 

îumărul de 
iță de anul 
ități), daca 
.sările ar fi 
fermei de 

1 zootehnic 
1.000 lei.

făcute de-a 
:ă prin par- 

ajunge în 
necesitatea 

s furaj din 
mbul nu a- 
deplină, s-a 
bine ajunge

re cu 7 mai mult decît anul trecut. 
Iată ce ar trebui să dea de gtndit 
colectiviștilor din Ozun.

Gospodăria folosește pentru furaja
rea animalelor, mai ales a porcine
lor, porumb boabe, cartofii, orz etc. 
Mai trebuie arătat că și în prezent 
gospodăria cumpără porumb boabe, 
iar furajarea cu cartofi și orz, chiar 
din cultură proprie este scumpă. A- 
ceasta pe de o parte. Pe de altă par
te, producția celor 104 hectare fînea- 
ță este destul de scăzută, fără să 
mai vorbim de faptul că zeci de mii 
de kilograme de fin bun se împart la 
zile-muncă, în timp ce gospodăria 
cumpără concentrate pentru animale. 
Numai Sigliiarto Ignat a primit pen
tru zilele-muncă, 4,550 kg. furaje. Or, 
se știe că pentru o vacă cu lapte 
2.000 kg. furaje pe an este o canti
tate mai mult decît suficientă.

Iată pentru ce se simte nevoia de 
a se cultiva mai mult porumb pentru 
siloz în dauna fînețelor slab produc
tive. Aceasta, pe lingă îmbunătățirea 
calității furajului, ar scădea mult pre
țul lor de cost.

Dacă colectiviștii din Ozun ar face 
un calcul gospodăresc asupra costu
lui tuturor furajelor ce se dau celor
lalte animale, ar vedea de ce restul 
sectorului zootehnic, cuprinzînd 70 
porci, 186 oi și 370 păsări nu a reu
șit să atinqă venitul realizat de cele 
24 vaci cu lapte. Cu concentrate de 
cumpărat și cu fin de slaba calitate 
e firesc că veniturile provenite din 
sectorul zootehnic al gospodăriei co
lective nu puteau fi prea mari.

Cl. MUNTEANU

De curînd consiliul de conducere al 
gospodăriei agricole colective ..Pio
nierul" din comuna Lascăr Catargiu, 
regiunea Galați, a înfățișat adunării 
generale a colectiviștilor, darea de 
seamă asupra activității sale pe anul 
care a trecut.

E un eveniment remarcabil. Se a- 
miutesc succesele, dar și greșelile, se 
arată ce nu s-a făcut, dar se poate 
face, se iau hotărîri. Cu un cuvînt se 
învață. E cea mai bună lecție din tim
pul anului. Fiecare colectivist poate să 
pună aci întrebări și din răspunsuri 
să învețe. De pildă :

Cum a muncit consiliul?
Darea de seamă și discuțiile relevă: 

președintele, Costică Nastasia e auto
ritar, energic, bun organizator. A 
luptat pentru dezvoltarea economică a 
gospodăriei. A mobilizat colectiviștii 
în acțiunea de contractare cu statul a 
unor cit mai mari cantități de cerea
le. Participă regulat la cursul agrozoo
tehnic cu întreg consiliul și are cali
ficativul ,,bine". Sînt încă multe de 
spus. I se atrage însă atenția că ia 
uneori hotărîri de unul singur uitînd 
să se sfătuiască cu membrii din con
siliu pe care, de asemenea, uită ade
sea să-i controleze în muncă. Petrachi 
Botezat a condus cu pricepere sectorul 
zootehnic, organizînd aici o evidență 
riguroasă. Ion Pelin, vicepreședinte al 
gospodăriei, e un om capabil, dar cam 
repezit. Să ia aminte 1

In adunare, critica, după cum se 
vede. se desfășoară fără tole
ranță. Președintele și alții din 
consiliu au fost realeși. Stan Paras- 
chiv a muncit slab și brigada l-a de 
care răspundea a dat rezultate nesatis
făcătoare. El n-a mai fost reales, ci în
locuit cu unul mai vrednic. Și Gh. U- 
șurelu a fost înlocuit. Consiliul de 
conducere ține în mîini destinele gos
podăriei. Cei care fac parte din el 
trebuie șă fie unul și unul.

ca urmare a aplicării regulilor agro
tehnice. s-au realizat depășiri de pro
ducție la porumb, orz, ovăz

Ferma de bovine a crescut anul tre
cut de la 192 de capete la 223. Gos
podăria a pus la îngrășat și valorifi
cat în primăvară 14 boi de pe urma 
cărora s-a încasat 56.400 lei. Au fost 
valorificați de asemenea și un număr 
de 67 de porci, care eu adus în casa 
gospodăriei 64.710 lei. Ramura zooteh
nică a adus un venit total de 206.000 
lei. Anul acesta el va fi mai mult de
cît dublu. S-au și pregătit mărind can
titatea de porumb siloz de la 230 tone 
la 450 tone.

In 1959 s-a vărsat din venitul glo
bal le fondul de bază al gospodăriei 
suma de 250.000 lei. Fondul de bază 
a atins azi 3.208.000 lei.

...dar ți cu ce cheltuială 
se obține

Calculu] economic arată :
In 1959 s-au consumat la G.A.C.- 

,.Pionierul" doar 12 zile-muncă la tona 
de grîu și 17.5 zile-muncă la tona de 
porumb. Aceasta e una din sursele ief
tinirii producției. Pentru 1960 adunarea 
generală a hotărît o economie de 
30 000 zile-muncă pe întreaga gospo
dărie. In 1959 s-au realizat construc
ții ieftine. Aceasta e o altă sursă. Un 
grajd pentru 100 capete vite a costat 
38.192 lei (cînd putea să coste 110.000 
lei), iar o magazie 5.808 lei. Și patului 
de porumb a costat ieftin. La ele s-au 
folosit în bună măsură materiale lo
cale, iar învelișul e din mănunchiuri 
de stuf. Sînt aspectuoase și destul de 
trainice. Anul aceste vor ridica încă 
o magazie și un grajd după aceleași

procedee. Din propriu îndemn colecti
viștii muncesc voluntar pentru gospo
dăria lor colectivă cind situația o 
cere. Ej au strîns vara trecută snopii 
de grîu de pe o suprafață de 300 hec
tare, au curățat izlazul, au muncit pe 
șantierul de desecări din comuna ve
cină, dizlocind fiecare cite 8 metri de 
pămînt.

Contractările cu statul, 
sursă pr ncipaîă de venit

Aproape o jumătate milion venit a 
încasat anul trecut gospodăria colecti
vă „Pionierul" livrind statului cereale 
pe bază de contract. Ea a respectat 
cu strictețe obligațiile contractuale. A- 
dunarea generală a hotărît să sporea
scă în acest an cantitatea de grîu 
con4ractat cu încă 27.000 kg., pe cea 
de porumb cu 116 000 kg., de floarea- 
soarelui cu 100.000 kg.

Gospodăria colectivă a realizat în 
acest an pentru prima oară un venit 
global depășind suma de un milion de 
lei. Mergind pe aceeași cale, ea are 
posibilitatea (așa arată de altfel și cal
culele) sa realizeze in acest an veni
tul de mai sus numai din sectorul ve
getal. Cu toată seceta care a dijmuit 
în anul trecut producția, bună
starea colectiviștilor a crescut. Neagu 
Mitriță a primit anul trecut cereale 
(peste un vagon) alte produse și bani 
totalizing peste 35.000 lei. 15 colecti
viști printre care Ionel Ifriin, Dumitru 
Rusu, Vasile Grigore, și-au construit, 
cu ajutorul colectivei, case noi, iar alții 
ca Neculai Dragomir, Vasile Urdă, 
Die Lepadatu și-au cumpărat aparate 
de radio, mașini de cusut și... moto
rete.

G.A.C. ..Pionierul" e din an în an 
tot mai puternieă. Faptul acesta l-a 
arătat cu prisosință darea de seamă 
dezbătută de curînd în adunarea gene
rală a colectiviștilor.

V. TOSO

4IT 3

i să te ai bine cu ea ți să 
ți cu trei muieri pot trăi 

int om de înțeles, numai să 
um, dă-mi drumul în casă, 
u.
o parte :

ninte ți te-a invățat să ai 
neu, du-te fiule ți te culcă, 

blinele. Am pentru tine ți 
-ți mai fac pentru bucuria

3

Preocuparea nr. 1: 
mărirea producției...

Anul trecut colectiviștii au arat o 
parte din izlaz mărind astfel supra
fața cultivabilă cu încă 24 hectare. Au 
făcut sau nu o treabă gospodărească ? 
Desigur. Izlazul dă o producție sub aș
teptări și el nu mai poate fi lăsat în 
această stare. Colectiviștilor de ]a 
„Pionierul" le place să se uite pe unde 
calcă. înainte, oamenii se mulțumeau 
aici cu puțin. Colectiviștii vor să scoa
tă avuția și din piatră seacă. Au cî- 
teva zeci de hectare de dealuri. Au 
început să le desfunde arîndu-le la 60 
om. Vor mai planta în anul acesta 
încă 10 hectare cu viță de vie. Venitul 
scontat: peste 300.000 lei. Au plantat 
pe coastă 40 hectare cu pomi. (V.or 
intra pe rod în 1961). In 1960 vor mai 
planta încă 20 de hectare. Anul trecut.

*•—

Folosind resursele locale la construi rea unui grajd, colectiviștii din comu
na Lascăr Catargiu, reg. Galați, au realizat o economie de peste 85.000 lei.

4 PAMINT DESȚELENIT

Andrei închise bine uța in urma lui, iar băfrîna spuse incet de 
parcă el mai era alături de ea :

— Numai pe tine te am doar pe lumea asta I
In diferitele colțuri ale satului, in acalați timp, in zori, se cul

cau Andrei Razmiotnov, Davidov, care petrecuse întreaga noapte 
lingă hambar, în curtea lui Atamanciukov, Nagulnov care nu închi
sese o clipă ochii supraveghind curtea lui Bannik ți Polovțev ți 
Liatiovslci care reuțiserâ să se strecoare cu bine in bătătura lui 
Ostrovnov.

Primul care se ridică, era Andrei Razmiotnov. Se bărbieri cu 
grijă, iți spălă capul, îmbrăcă o cămață curată, pantalonii de lină 
pe care in calitate de prim moțtenitor ii căpătase de la răposatul 
soț al Marinei Poia-rkova. stătu mulfă vreme scuipind pe cizmele pe 
care le lustrui apoi grijuliu cu pet'cuțul de postav tăiat din poala 
unei mantale vechi. Se pregătea cu dischis, fără grabă.

Bătrina iți dădu seama ce însemnează aceste pregătiri, totuși 
nu spuse nimic, temîndu-se ca nu cumva vreo vorbă ne Io locul ei 
să strice dispoziția fiului. Din cind in cind il privea doar, agitin- 
du-se pe lingă sobă mal mult ca de obicei. Mincară in tăcere.

— Măicuțo, să nu mă ațtepți decît diseară — o preveni Razmiot
nov cu un fon oficial pe bătrină.

In mod serios, afacerețte, doar în zece minute, nu ca Davidov, 
termină Razmiotnov ți cu pețitul. Intrind totuți in casa părinților 
Niurkâi, respectă obiceiul ți buna cuviință : stătu vreo două mi
nute, fumînd in tăcere, apoi schimbă cifeva cuvinte cu tatăl fetei, 
vorbind despre recoltă ți vreme. Spuse apoi dintr-o dată, de parcă 
ar fi anunțat un lucru de mult hotărît :

— Mîine v-o iau pe Niurka.
Hăzos, după cum ii era felul, tată) miresei întrebă :
— Unde o iei î Vrei să facă de serviciu la sovietul sătesc ?
— Mai rău. O iau de nevastă.
— Asta cum o zice ea...
Razmiotnov se întoarse spre Niurka, care-l privea îmbujorată. 

Pe fața lui, de obicei ironică, nu se vedea nici o urmă de zimbef :
— Te-ai hotărît ?
— De cinci oni sînt hotăriiă — răspunse fata cu convingere 

fără să-și ia de la Andrei ochii îndrăzneți, rotunzi și indrâgostiți.
— Asta-i tot — rosti satisfăcut Razmiotnov.

PAMINT DESȚELENIT 5

Respectînd vechile obiceiuri, părinții încercară să se mai opună 
și să focă nazuri, dar Andrei, aprinzindu-și o țigară le o taie scurt :

— Nu vă cer nimic, nu vreau să scot zestre de la voi, iar dum
neavoastră ce puteți scoate de la mine ? Fumul de mahorcă î Pre
gătiți fata și asta-i tot. Chiar astăzi mergem in staniță, ne înregis
trăm, tot azi ne întoarcem, iar miine facem nunta, asta e I

— Și de ce mă rog ți s-au aprins călciile așa dintr-o dată î — 
întrebă înciudată mama fetei.

Razmiotnov insă o privi cu răceală și răspunse :
— Nu mi s a aprins nimic. Mi-a ars doar totul acum doispre

zece ani, a ars ți cenuța s-a risipit in vint... Mă grăbesc insă fiindcă 
munca cimpului nu mă slăbește de loc, iar acasă bătrina mea iese 
la pensie din motive de virstă. Să rămină bine stabilit : vodkă aduc 
eu din staniță, nu mal mult de zece litri. Din partea mea vor fi 
trei persoane : mama, Davidov și Șalîi.

— Și Nagulnov ? - se interesă stăpînul.
— E cam bolnav — răspunse șiret Andrei, ferm convins că 

Makar nu va veni la nuntă pentru nimic in lume.
— Tăiem ți un berbecel. Andrei Stepanîci ?
— Asta i treaba dumneavoastră, gospodărească. Băgați însă de 

seamă că n-o s-o prea facem lată. Nu se cuvine : și la slujbă o 
să mă scuture, și pe linie de partid o să-mi tragă așa o scărmă- ' 
nătură că o să stau pe urmă să suflu în palmele care duceau sta- i 
cana la gură.

Apoi, întorcîndu-se către mireasă, clipi din ochi și schiță un 
zimbet : _ |

— Peste o jumătate de ceas vin să te iau. In timpul ăsta insă , 
Niura pregătește-te. Te măriți cu președintele sovietului sătesc, nu 
cu un terchea-berchea I

★
A fost o nuntă tristă, fără cîntece, fără jocuri, fără acele glume 

și urări căzocești, uneori cam piperate, alte ori de-a dreptul neru
șinate.... Tonul il dăduse Razmiotnov, care era nepotrivit de serios, 
rezervat, treaz. La discuții aproape că nu lua parte, stătea făcut ți 
atunci cînd oaspeții cam amețiți răcneau la răstimpuri ,,sărutați-vă", 
de nevoie parcă întorcea capul spre chipul îmbujorat al nevestei, ți 
vrînd nevrînd o săruta cu buzele-i reci, iar ochii lui de obicei atit 
de vioi nu o priveau pe ea, nu-i priveau nici pe oaspeți, ci erau 
ațintiți undeva departe, foarte departe în trecutul întunecat.
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Luna aceasta se împlinesc o sută de 
ani de la nașterea marelui scriitor 
rus Anton Pavlovici Cehov. Născut în 
orășelul Taganrog, într-o familie în 
care tatăl introdusese ca un program 
de viată mărginirea tiranică. A. P. 
Cehov se va lovi. încă din primii ani 
de viață, de atmosfera aceea de per
manentă constrîngere și necontenită 
suspiciune pe care o întreținea regi
mul țarist pentru a fringe rezistența 
celor mulți. istovindu-le resursele de 
împotrivire și condamnîndu-i la re
semnare. Oamenii trăiau într-o spai
mă continuă......se temeau să vorbeas
că cu glas tare, să scrie scrisori, să 
lege cunoștințe noi. să citească, să-i 
ajute pe cei săraci și să-i învețe carte1* 
va scrie mai tîrziu Cehov într-una 
din schițele sale, „Omul în carapace".

Cehov. destul de tînăr. începe să 
publice în revistele umoristice ale 
vremii scurte schițe și povestiri, pe 
care la început, de teama cenzurii, 
le semnează cu pseudonimul Antoșa 
Cehonte.

Creațm sa literară, străbătută de 
o adîncă dragoste pentru omul simplu, 
obișnuit. ..mic", pentru splendida na
tură a Rusiei, reprezintă un rechizito
riu aspru al josniciei, brutalității, ig
noranței și prostiei, parvenitismului 
și parazitismului propriu societății ța
riste, în care elemente ale capitalis
mului se împleteau cu puternice forme 
ale vieții feudale.

Schițe ca „Majurul Prișibeev". ..Ca
meleonul". ,.Triumful învingătorului" 
și altele biciuiesc în cascada unui rîs 
corosiv reacționarismul regimului ța
rist și șfichiuiesc cu amărăciune pe 
acei oameni a căror mentalitate se 
lasă desfigurata de acest regim. In 
nuvele ca „Profesorul de literatură", 
„Povestea unui necunoscut". „Călu
gărul negru", „Trei ani", „Un caz din 
practică", scriitorul pune în lumină 
procesul de descompunere morală a 
acestei lumi.

Aceste idei vor fi reluate de scriitor 
cu o rezonanță mult mai puternică în 
opera sa dramatică.

Intr-o vreme cînd teatrul romantic, 
cu exagerările sale, obținea succese pe 
scenele Europei. A. P. Cehov. conti- 
nuînd tradiția valoroasă a teatrului 
realist critic rus. aduce pe scena rusă 
oameni caracteristici acelei epoci, cu 
frămîntările și năzuințele lor.

Omul ratat, care își dă seama de a- 
cest lucru și se revoltă într-un mo
ment cînd e prea tîrziu ca să mai 
poată schimba ceva; fata tînără, cu un 
fizic nu prea atrăgător care își ima
ginează cum ar arăta în viitor a via
ță fericită ; parvenitul intelectual, e-

goist, omul norocos, căruia soarta și 
femeile îi surîd Ia orice pas; femeia 
de lume sau actrița între două vîrste, 
dornică de aventuri și de călătorii în 
străinătate; medicul de țară, institu
torul amabil și modest, uneori chiar 
umil, iată tot atîtea personaje pe 
care le întîlnim, sub aspecte diferite, 
îm „Pescărușul". „Unchiul Vania", în 
„Livada cu vișini" sau în „Ivanov".

Dacă în schițe și povestiri, Cehov 
se mulțumea doar să constate și să

înfiereze nedreptățile societății bur- 
ghezo-raoșierești din Rusia, fără să 
întrezărească nici o posibilitate de 
schimbare în bine a acestei stări de 
lucruri, în schimb în teatru el are 
perspectiva unui viitor fericit, fără 
să-i vadă încă pe aceia care vor răs
turna lumea veche și vor construi 
alta nouă.

Doctorul Astrov, într-o discuție cu 
Vania („Unchiul Vania") declară la 
un moment dat: „In halul nostru, al 
tău și al meu. nu ne mai rămîne nici 
o nădejde... Cei care vor trăi o sută 
sau două sute de ani după noi și 
ca.re ne vor dispretui pentru că ne
am trăit viața atît de searbăd și alît 
de prostește, vor izbuti poate să gă
sească mijlocul să fie fericiți. Noi 
însă...".

Această încredere în viitor a scriito. 
rului își are izvorul în marea sa dra
goste și încredere în resursele inepui
zabile ale poporului rus. Ea nu-1 va 
părăsi pînă în ultima clipă a vieții, 
cînd, pe patul de moarte fiind, își în
cheie piesa „Livada cu vișini" cu cu
vintele : „Adio viață de odinioară! 
Viață nouă, te salutăm 1".

E. I. MIHAI

*

100 de ani de la moartea marelui om de știință

JANOS
Luna aceasta s-au împlinit 100 

de ani de la moartea marelui om 
de știință Janos Bolvai. care a 
trăit si a muncit în Transilvania. 
Marea problemă a qeometriei era 
pînă la Bolvai postulatul parale
lelor. Geometria euclidiană — 
păstrată din antichitate — avea 
la bază cinci adevăruri, luate din 
practică, din viata de toate zilele. 
S-a părut însă că cel de al cin
cilea adevăr ar fi putut fi socotit 
ca o urmare a celorlalte, și toti 
qeometrii care s-au ocupat cu 
această problemă au căutat să 
demonstreze acest lucru. Fără să 
știe unul de celălalt, savantul rus 
Lobacevski și pe de altă parte 
Janos Bolvai, au ajuns la aceeași 
concluzie. Daca nu poți cuceri o 
cetate o ocolești și merqi înainte. 
Vei descoperi acolo paminturi 
boqate unde cercetarea științifică 
va putea să încolțească rodnic. 
Astfel a făcut Bolyai, a reușit să 
construiască o aeometrie în care 
nu se tine seama decît de cele 
patru adevăruri și a demonstrat 
prin aceasta că al cincilea adevăr 
(sau postulat) nu depinde de cele
lalte și cetatea a fost cucerită...

La prima vedere s-ar părea că 
acest fapt n-are nici o leqătură 
cu practica. Dar, dacă se ia 
în considerație faptul că acest 
adevăr a fost folosit în teoria 
fizică modernă a relativității, 
reiese clar importanta colosală 
pe care a avut-o principala operă 
a lui Bolvai și Lobacevski în 
practică.

Marele om de știință a fost și 
un mare caracter, o forța morală 
rar intîlnită. El n-a despărțit nici
odată știința de necesitatea pro- 
qresului omenirii — știința fiind 
subordonată scopului fericirii oa
menilor. Pentru atinqerea acestui 
tel, masele tinute în întune
ric de către clasele stăpînitoare, 
trebuiau luminate. Si lumina tre
buia să vină în primul rînd prin e-

BOLYAI
liberarea omenirii de prejudecăți 
seculare, între altele, prin alcă
tuirea unei concepții științifice 
despre spatii. Ceva mai mult, el 
era încredințat că nu poate exista 
o fericire izolată a omului fără o 
fericire a întreqii societăți. Bo 
lyai și-a dat seama că pricipalul 
izvor a) neînteleqerii dintre oa
meni era proprietatea Privată. Ei 
era de părere că atît pămîntul cit 
și animalele sînt darul naturii și 
că ele trebuie să constituie o pro
prietate obștească.

Marele om de știință intenționa 
să scrie o carte intitulată „Doc
trina fericirii", care deși avea un 
caracter utopic, totuși reflecta 
marea sa iubire de oameni, do
rința de înnoire a lumii.

Janos Bolvai a fost un părtaș al 
revoluției de la 1848, ca unul 
care ura orice formă de exploa
tare — exploatare ne care el o so
cotea o adevărată absurditate a 
naturii. El si-a manifestat cu tărie 
revolta împotriva orînduirii ne
drepte, împotriva rușinii exploa
tării omului de către om. „A trăi 
numai din sudoarea si pe seama 
altora — scrie el — a veaeta ca 
un trîntor este o rușine si un pă
cat mai mare decît a cerși... Este 
o absurditate potrivnică naturii 
si o nedreptate ca cineva să si 
însușească fără nici o muncă o 
parte din roadele muncii altora"-

Democrat consecvent el a avut 
o atitudine înaintată, proqresistă 
în problema națională militînd 
pentru prietenia si frăția între 
maqhiari si romîni. „Nimeni nu 
iubește, nu prețuiește, nu susține 
mai mult decît mine națiunea ro- 
mînă — scria Bolvai — și ca oa
meni îi iubesc la fel ca pe ma
qhiari".

Opera lui Janos Bolvai face 
parte din moștenirea culturală pe 
care reqimul nostru de democra
ție populară o valorifică și o 
cinstește așa cum se cuvine.

S. N.

* * *

C. Nottara tn rolul lui Ștefan cel Mare 
din piesa „Apus de soare" de Barbu 

Belavrancea

S-au împlinit de curînd 100 de ani 
de la nașterea a doi dintre cei urai 
de seamă oameni de teatru ai țării 
noastre: artistul Constantin Nottara 
și regizorul Paul Gusty. De numele

Cu prilejul a 100 de ani de la națterea 
marilor oameni de teatru

CONSTANTIN NOII ARA 
Șl PAUL GUSTY

tonnmnmnHrir

lor este strîns legată istoria teatrului 
romînesc. Și unul și celălalt au slujit 
cu o cinste și cu devotament rar în- 
tilnite arta dramatică romînească, |ă- 
sîfkI generațiilor tinere o măreață 
pildă în ceea ce privește puterea de 
muncă ți măiestria artistică.

C. Nottara a urmat conservatorul 
la clasa lui Ștefan Velescu, profeso
rul primei mari generații de actori 
din țara noastră. Călăuzit în perma
nență de c mare dragoste pentru tea
trul și cultura poporului nostru, adept 
convins al realismului scenic, el și-a 
închinat toată puterea de muncă și 
marele său talent, promovării și afir
mării artei noastre teatrale. A muncit 
cu pasiune pertru pregătirea fiecărui 
rol în parte susținînd că : „învăță
tura, cultura generală este faptul cel 
mai însemnat din cariera actorului 
Prin ea talentul se ridică la înălțimi 
neobișnuite, cu ajutorul ei, creațiunile 
de roluri capătă fondul sufletesc și 
forma lor originală".

In bogata-i carieră a interpretat a- 
proape 800 de roluri. Nevoit adesea 
să întreprindă turnee în condiții ne
închipuit de grele, împins fiind de 
nevoile materiale ale existenței, Cons
tantin Nottara a jucat cu aceeași mă

iestrie și în cele mai îndepărtate că
tune. pe scene de multe ori improvi 
zale. El spunea că : „răspunderea și 
dragostea actorului față de public 
trebuie să fie aceeași oricînd și în ori
ce condiții ar juca el".

A fost un eminent profesor — pro
fesorul multor artiști de frunte, cu 
care se mîndrește teatrul romînesc.

★
Regizorul Paul Gusty, născut Ia 

București, a fost angajat în anui 1876 
copietor de roluri în trupa lui Mihail 
Pascaly. devenind apoi sutler și ac
tor. Tn anul 1882 intră la Teatrul Na
țional copietor de roluri, îndeplinind 
apoi funcția de ajutor de regizor. E 
promoyat mai tîrziu regizor și director 
de scenă

Cult, înzestrat cu un rar simț al 
frumosului cu o deosebită putere de 
muncă și conștiință profesională. Paul 
Gustv a fost timp de aproape 60 de 
ani un neîntrecut animator al teatru
lui romînesc. Admirator aJ marelu' 
regizor rus Stanislavski, a condus 
teatrul romînesc pe făgașul realismu
lui scenic. Fire cinstită și dîrză, a 
refuzat postul de director general al 
teatrelor ce i s-a oferit, deoarece nu 
se putea înțelege cu politicienii vremii 
și cu instituțiile de artă care promovau

nepotismul. Paul Gusty a pus în scenă 
aproximativ 650 de piese și a tradus, 
localizat și adaptat circa 200 de lu
crări dramatice.

Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
prima scenă a țării, a evocat la 25 ia
nuarie, în cadrul unei ședințe în sala 
Comedia, figura acestor mari oameni 
de teatiu care au fost Constantin No
ttara și Paul Gusty. Evocarea aceasta 
nu a însemnat numai un popas 
calendaristic, ci și un bun prilej de 
valorificare a unei moșteniri artistice 
prețioase.

A. SANDU
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?reciZia rachetei sovietice 
a impresionat întreaga lume

In ziua de 20 ianuarie 1960, știința reactivă 
sovietică a inaugurat o nouă fază in tehnica 
asaltarii spațiului cosmic, in această zi, oame
ni^ de știință și constructorii sovietici au lin
șat în direcția Oceanului Pacific o rachetă ba
listică cu mai multe trepte- La ora 20,05, ora 
Moscovei, penultim, treaptă a acestei rachete, 
impreuna cu macheta ultimei trepte, deplasîn- 
du-se exact pe traiectoria stabilită prin calcul 
și dezvoltînd o viteză de peste 26.000 km pe 
oră, a atins suprafața Oceanului Pacific, în 
regiunea stabilită, situată la o G’istanță de 
aproximativ 12.500 km de punctul de lan
sare. măsurată de-a lungul suprafeței terestre, 

rachetei s-a folosit 
s-a intenționat 

spor de viteză prin func-

Drept ultimă treaptă a 
doar o machetă, intrucît nu 
ca ea să 
ționarea 
propriu, 
mustiră a 
în vederea 
mentorii terestre a 
puternicii rachete, 
stabilirii caracteris
ticilor ei de zbor 
etc. Macheta ulti
mei trepte a rache
tei a fost observa
tă în timpul zboru
lui în atmosferă și 
a fost reperată la 
căderea în apă de 
către stațiile de ra- 
diolocație și de sta
țiile optice și acus
tice instalate pe 
navele flotei sovie
tice aflate in regiunea tn care s-a 
supus că va cădea racheta. Macheta a 
bătut nevătămată straturile a'ense ale atmos
fere', atingînd suprafața oceanului. Reușita 
acestei experiențe dovedește că va fi posibilă 
ajungerea nevătămată diferite nave cos
mice pe suprafața Lunii, a altor planete, pre
cum și revenirea lor la suprafața Pămîntului.

Este impresionant faptul că devierea punc
tului de cădere a rachetei, față de punctul sta
bilit prin calcul, a fost mai mică de 2 km.

Racheta balistică sovietică lansată la 20 ia
nuarie g.c. este prima din seria de lansari 
planificate în cadrul programului de realizare 
a unei rachete balistice mai puternice, cu mai 
muite trepte în vederea lansării de sateliți grei 
ai Pămîntului și efectuării de zboruri cosmice 
spre planetele sistemului sokr.

Remarcabila victorie a științei și tehnicii so
vietice a stîrnit un viu interes în rîndurile 
opiniei publice mondiale. Presa internațională 
publică numeroase comentarii, a'eclarații ale 
numeroșilor oameni de știință, subliniind su- 
periorititea mondială a științei și tehnicii so
vietice, care a pășit într-o 
nouă etapă a cuceririi spa
țiului cosmic.

In declarația făcută unui 
corespondent al agenției Ce- 
teka. Jiri Mrazek, candidat 
în științe tehnice, membru al 

a 
Academiei de Științe a R.

Ie

aducă un 
mol Olului 

Această 
fost luată 

experi-

Sala mașinilor de la hidrocentrala din regiunea Mării Baltice

număr de aparate pentru cercetarea spațiului 
cosmic și in stare să se deplaseze pe un traseu 
dinainte stabilit, cu e precizie care va permite 
să se cerceteze rele mai apropiate planete ale 
sistemului solar".

Ziarele americane comentino' vestea lansării 
puternicei rachete balistice sovietice, sînt ne
voite să recunoască că rachetele linșate de 
S.U.A. sînt cu mult depășite și că știința sovie
tică se află mereu în frunte. Astfel, ziarul 
„New York Times", după ce arată că realiza
rea obținută de Uniunea Sovietică prin lansa- 
sarea primei r.chete în zona centrală a Ocea
nului Pacific este „remarcabilă", subliniază că 
„acest zber depășește tot ceea ce a realizat pinii 

acum racheta noa
stră „Atlas". Geor
ge Allan, conducă
torul Direcției Cen
trale de informații 
«i Statelor Unite, a 
declarat în fata 
membrilor Comisiei 
pentru cercetarea 
Cosmosului a Ca
merei Reprezentan
ților că, în ceea ce 
privește știința și 
tehnica „Uniunea 
Sovietică este pri
ma". George Allan 
a adăugnt că Sta
tele Unite ale A- 
mericii nu vor pu
tea face nimic în 

a determina opinia

Sehema aproximativă a zborului rachetei balistice so
vietice

pre- 
stră-

următorii zece ani pentru 
publică mondială să evolueze în favoarea lor.

„Puternica rachetă a d-lui Hrușciov, zboară 
mai departe decit orice altă rachetă", „Racheta 
a nimerit exact la țintă", iată doar cîtevt' din 
numeroasele titluri sub care au apărut în presa 
engleză știrile și comentariile cu privire !f re
marcabila victorie a științei și tehnicii sovie
tice. Excepționala precizie și uriașa putere a ra
chetei sovietice — arată comentatorul științific 
al ziarului ,,Times" — reprezintă o nouă con
firmare a succeselor obținute de oamenii de 
știinfă sovietici în domeniul tehnicii rachetelor.

Succesul de răsunet mondial al științei și 
tehnicii sovietice obținut prin lansarea puternicii 
rachete balistice, creșterea continuă și conside
rabilă a greutății corpurilor lansate din Uniunea 
Sovietică în Cosmos, deschide perspective nebă
nuite cuceririi spațiului cosmic, întărește convin
gerea opiniei publice mondiale că constructorii 
comunismului vor realiza în zilele noastre visul 
milenar al omenirii — zborul omului în spațiul 
interplanetar.

Comisiei de astronautică

Cehoslovace, referindu-se 
istoricul succes obținut de 
Uniunea Sovietică prin lan
sarea rachetei balistice, a 
spus : „Această experiență 
reușită, deschide o nouă 
etapă a astronauticii. Ea pre
vestește lansarea într-un 
viitor apropiat a unor noi 
mari sateliți și rachete cos
mice, înzestrați cu un mare

De cîteva săptămîni Germa
nia’ occidentală este teatrul u- 
nor susținute provocări fascis
te și antisemite. Asemenea 
acțiuni au avut loc și in An
glia, Belgia. Olanda, toate 
fiind organizate, după cum se 
arată în presa străină, cu 
concursul miniștrilor vestger- 
mami Oberlander si Strauss. 
Ziarele au scris și continuă să 
anunțe <ă în R.F.G., în mod 
special, provocările fasciste iau 
amploare, autoritățile acoperin- 
du-î pe adevăratii vdnovați — 
organizațiile revanșarde hitle-

Aspect de la mitingul de protest care a avut loc de curlnd 
in orașul Velbert (R.F. Germană), împotriva înarmării ato
mice a Germaniei occidentale și a provocărilor fasciste iniți

ate de guvernul de la Bonn

riștii oare mișună în aparatul 
de stat, politic și economic 
la Bonn.

Este evident că asemenea 
tiuni pot avea Ioc numai 
condițiile înarmării atomice 
R.F.G., 
politic revanșard de la Bonn

Pe bună dreptate, opinia pu
blică mondială se ridică cu s- 
nergie împotriva dezmățului 
fascist de la Bonn, cerînd in
sistent să se pună oapăt acti
vității provocatoare a bandelor 
de huligani care, la 15 ani de 
la înfrîngerea hitlerismului, gă
sesc rncă teren propice în Ger
mania occidentală. ,,Nu ne 
miră evenimentele din R.F.G.. 
atîta timp cît oamenii lui Hit
ler sint azi miniștri la Bonn, 
șefi de poliție, președinți de 
tribunale, generali, profesori 
etc." — scrie pînă și ziarul 
burghez .,Figaro" din Franța, 
în timp ce Ia Dusseldorf ,,pa- 
triofii sînt victimele unei în
scenări judiciare ca pe timpul 
lui Goebbels și Goering, ade- 
vărații dușmani 
german și 
să-și facă 
Si ziarul 
Rouge".

In toate 
Înfierează 
fasciste din Germania occiden
tală. „Trebuie să-1 
severitate, oriunde 
htde Ies Ia Iveală 
lor de șoareci" — 
..Berliner Zeitung".
saon*î»a4 al Păcii — prin glasul 
lsabeMei Blume, cunoscută

de

ac- 
în 
a 

în condițiile climatului

ai poporului 
ai păcii sînt lăsati 
mendrele" — scriu 
belgian „Drapeau

țările opinia publică 
acțiunile huliganice

lovim cu 
fețele lor 
din găurfla 
scrie ziarul

Consiliul

IEZI s Si

In zilele pline de însuflețire 
ale lui ianuarie 1959, cind mi
lioanele de oameni sovietici 
pornit marea bătălie pentru tra
ducerea î.n viață a planului sep- 
tenal, pe tot întinsul patriei so
cialismului victorios se înălța un 
cîntec ale cărui cuvinte exprimau 
hotărirea fermă a poporului 
sovietic, profunda dragoste și 
nețărmuitu! devotament față de 
înțeleptul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice :

Par lid iubit
Tu, laolaltă
Strtnglnd puternicul popor,
Spre comunism,
Spre culmea lui înaltă
Ne duci în zbor!
Tu ne-ai crescut
Tu fur ne-ai fost prin ceafă, 
Vitefi ne-ai irivăfot să fim 
Si noi acum.
Întreaga noastră viată 
Ți-o dăruim !

au

S-a scurs urn an și eroicii con
structori ai comunismului, dăru
ind partidului și patriei sovieti
ce toată dragostea, priceperea și 
forța lor creatoare, au înscris 
noj și uriașe realizări în istoria 
dezvoltării economiei naționale 
a U P.S.S Cifrele cuprinse în 
comunicatul Direcției centrale 
de statistică de pe lîngă Consi-

fruntașă a mișcării mondiale a 
partizanilor păcii — a chemat 
popoarele din întreaga lume 
să-și manifeste cu putere in
dignarea față de acțiunile fas
ciste din R.F.G. In numeroase 
țări, sute de mii de oameni au 
manifestat sub lozinci antifas
ciste aruneînd oprobiul asupr3 
provocărilor de la Bonn. La 
Londra, La Sheffield, Hull și 
în alte orașe engleze, la Bru
xelles, la Frankfurt pe Main, 
Hamburg, la San Francisco. 
Ottawa, oamenii au organizat 
pichete la monumentele victi
melor fascismului. Federația 
Sindicală Mondială, condam- 
nînd provocările fasciste de la 
Bonn, declară că reînvierea 
nazismului în Germania occi
dentală este o rușine pentru 
întreaga lume.

Opinia publică mondială 
vede în acțiunile provocatori, 
lor fasciști de la Bonn o în
cercare de atîlare a psihozei 
..războiului rece", o încercars 
de tulburare a actualei situa
ții internaționale care evoluia- 
ză în direcția destinderii. Cu
rentul spre pace și progres în 
lumea întreagă este însă mai 
puternic ca oricînd, iar 
interesate în menținerea 
dării internaționale nu 
tesc să înșele vigilența 
lor populare, nu pot slăbi ho- 
tărîrea lor fermă de a lupta 
cu energie sporită împotriva 
oricărei manifestări a „războ
iului rece".

fortele 
incor- 
izbu- 

mase-

f. TATARV

liul de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului pe primul at al septe- 
oalului sint mărturii grăitoare 
ale superiorității orînduirii so
cialiste, ale ritmului vertiginos 
de dezvoltare a economiei națio, 
nale a Uniunii Sovietice.

Im comparație cu anul 1968 
volumul producției industriale a 
U.R.S.S. a crescut cu peste 11 
la sută Planul economiei na
ționale a Uniunii Sovietice pre
vedea ca în anul 1959 producția 
industrială să crească cu 7,7 la 
sută. Peste ^revederile planului 
anual, oamenii sovietici au fa
bricat produce industriale ît. va
loare de aproape 50 de miliarde 
ruble.

In anul 1959, în Uniunea So
vietică s-au produs : 43 milioane 
tone fontă, cu 9 la sută mai 
mult decit in 1953 , 59,9 milioa
ne de tone oțel, cu 9 la sută mai 
mult. 47 milioane de tone lami
nate, ca 9 la sută mai muft, 
94.4 milioane de tone minereu 
de fier, cu 6 la suta mai mult, 
129,5 milioane de tone țiței, cu 
14 la sută mai mult. 264 miliar
de de kWh energie electrică, cu 
12 la sută nai mult. 179 000 de 
tone fibre artificiale și sintetice 
cu 8 la su'.ă mai mult.

S au elaborat și s-au fabricat 
în anul 1959 oeste 2-000 de noi 
tipuri principale de mașini, me
canisme. aparate și alte utilaje. 
In cursul pr mului an al septe- 
nalului au fost puse în funcțiu
ne peste 1000 de noj mari în
treprinderi industriale de stat și 
un mare număr de secții în în
treprinderile existente-

In cadrul primului an al sep- 
tenaiului producția bunurilor de 
larg consum a înregistrat o creș 
tere considerabilă. Față de anul 
1958 s-au produs mai multe 
bunuri de larg consum după cum 
urmează : țesături — cu 346 mi
lioane de metrj pătrat,. încălță
minte de piele — cu 33 milioa
ne de perechi, carne — cu 
900.000 de tone, unt — cu 66.000 
de tone, produse lactate — cu 
1,1 milioane tone.

Și în domeniul agriculturii 
s-au dobî.io'it succese deosebit 
de însemnate. In 1959, potri
vit datelor preliminare, s-au re
coltat 7,6 miliarde de puduri 
(124,8 milioane de tone) ce
reale. ceea ce satisface nevoile 
populației și celelalte cerințe ale 
statului sovietic pe anul în curs. 
Recolta g'obală de cereale a 
depășit recolta medie anuală 
din perioada 1954—1958 cu 700 
milioane de puduri.

La producția globală de lapte, 
U.R.S.S. a ajuns din urmă 
S.U.A. încă în anul 1958. In a- 
nul 1959 Uniunea Sovietică a 
întrecut Statele Unite ale Ame- 
ricij și la producția de unt pe 
cap de locuitor (în U.R.S S. — 
4 kg, S U.A. — 3,9 kg).

înfăptuind și depășind preve
derile planului pe primul an al 
septenalului. oamenii sovietici 
înaintează vertiginos spre comu
nism. aduc o contribuție hoță- 
rîtoare la cauza invincibilă a 
socialismului și păcii.



Pe unde a trecut Popîrțac
Omul sfințește locul. Înțe

leaptă zicală. II sftr.țește, știut 
este, nu stropindu I cu aghiaz- 
mâ, ci lăsînd Pe el pecetea min
tii sale Înzestrate. Așa că dacă 
vrei, dacă ai trebuință de așa 
ceva. poți, pornind de la loc. să 
ajungi la omul care a trecut pe 
aci și să afli de a fost priceput 
au ba, pripit sau meticulos, le
neș sau vrednic. Stînd astfel în 
grajdul colectivei din Mircea 
Vodă, țn lata unui șir de vaci, 
am căutat să mi-1 închipui pe 
Constantin Popîrțac. Ce au va
cile cu Popîrțac ? Au, cum să 
n-aibă. C. Popîrțac e inginer 
zootehnist, delegat al CF.Z.V. 
pentru Mircea Vodă, și cel care 
a scos din anonimat un lot de 
35 vaci care nu mai așteptau 
nimic de la viață.

Știți tcti cum arată o vacă 
frumoasă Cînd vezi însă vafile 
„promovate'1 de C- Popîrțac în 
gospodăria colectivă, iți piere 
tot cheful. Și priv:ndu-le, și cîn- 
tărir.d din ochi făpturile acestea 
bicisnice, ți-1 închipui pe ing- 
Popîrțac în a-țiunea de achizi
ționare: omul cu vaca de funie, 
lâudîndu-și marfa, (pe care o 
vinde pentru că a văzut că e 
de soi prost) alături de C. 
Popîrțac (legat la ochi), și încă 
cineva de a cărui părere ingine
rul n-a ținut o clipă seama, de
legatul gospodăriei.

A încercat omul să se opună i 
„Să n-o luăm n-asta, că nu-i 
de soi și, pe deasupra cade de 
slabă ce e; sau: cealaltă nu-1 
bună de lapte". Inginerul l-a 
amutit:

— Eu sînt zootehnist, și mă 
pricep. Am zis I

Acum vacile stau în grajd și 
mănîncă. Ca niște sărăcii mă- 
mîncă, (vorba grăjdarului). Par
că au sosit dintr-un lung exod 
și vor să-și scoată paguba. Po
rumbul siloz le mustește în 
dinți. (Scuipă-le. să nu se de- 
oache tovarășe Popîrțac I) Co
lectiva nu se zgîrcește la nu
treț. L-a pregătit în vederea 
măririi producției de lapte. Va 
să zică le-a pus și pe protejatele 
lui Popîrțac la regim de supra- 
alîmentare, trăgînd nădejdea că 
o să fie recunoscătoare și-o să

PANOU** ONOARE
Muncind cu însuflețire 

la repararea mașinilor a- 
gricole. numeroși meoa-> 
nizatorl fac importante 
economii de piese.

Tn mod foarte clar reiese 
cam ce fel de oameni sînt: 
au economii de „piese" 
|i surplusuri de... avint.

MIRCEA CODRESCU 

dea lapte. Apoi le-au muls. De 
la Rușita n-au scos insă mai 
mult de 4 litri. Iți venea să te 
duci la ea să-i spui așa... de 
la obraz : „Nu ti-e rușine Ru- 
șițo, să mănînci cît șapte și să 
nu dai nici un cofăieș ?" Ru
șita aruncă însă niște priviri 
din care nu înțelegi nimic și și 
îmfur.dă botul în nutreț. Lunaia 
dă numai 1.5 litri- Ne uităm la 
ea ca la o vinovată.

Oacheșa dă un litru Pe zi. 
Mai are puțin și o întrec oile. 
Iată mai încolo, o vacă voinică. 
Surpriză I Din ea iese tot atîta 
lapte cît dintr-o cărămidă. Și 
asta a costat 2.900 let. Iată — 
spun colectiviștii — ce de bani 
am prăpădit pe sterpăciunile as
tea. cînd cu aceiași bani pu
team să cumpărăm vaci bune 
de laote I

Cum spuneam, tov. Popîrțac, 
am intrat în grajd, am văzut 
rodul activității matale de două 
săptămînl și așa cunoscui omul, 

i,Tncîr.tat“ de cunoștință.

T. VIRGIL

P.S. Colectiviștii din Galați 
au un obicei cuminte : de cite 
ori vor să cumpere vaci de lapte 
se adresează mai întîi C.F.Z.V.- 
ului (Centrala farmaceutică, zoo- 
veterinară). A'Ci sînt specialiști 
al căror rost este să-și dea cu 
părerea asupra sănătății vacilor, 
constituției • lor fizice, producti
vității- Lucrurile nu decurg însă 
totdeauna așa- In ultimul mo
ment sîntem informați că la Pe- 
chea. delegații aceluiași oficiu 
avizînd „competent", au izolat 
o biată vacă sub bănuiala că ar 
fi tuberculoasă. S-a stabilit că 
era sănătoasă.' însă vai... după 
tăiere. In momentul de față, și 
tot la Pechea, alte 7 vaci — 
grase să te poți odihni pe spi
narea lor — (aprecierea unui lo
calnic), sînt bănuite de tuber
culoză și izolate. Ele mănîncă 
cu poftă, dau lapte și... ar dori 
să fie mame. Un crunt destin 
însă le paște : Salvați-le cît mai 
e timp I

Tovarăși de la C F.Z.V. Luați 
aminte. O jertfă e dcajuns.

Formațiile artistice ale 
Institutului Agronomic din 
lași se deplasează Ia gos
podăriile colective din 
regiune unde prezintă 
programe artistice.

La aceste bune gazde. 
Poposind cu arta lor, 
Agronomii trag noi brazde
Pe al artelor... ogor 1

SIG. HOROVITZ
lași

Pasajul Cuza Vodă 6

Unii mecanizatori de 1« S.M.T. 
Mărtineiti, regiunea Galați, au rămas 
în urmă cu reparațiile tractoarelor.

FARA CUVINTE...
(Desen de G. BADEA)

O mică poveste
Povestea de mai jos s-a tntimpLat 
Acolo, trr cătunul Vadul Lat.
Ce tine de comuna Fluturești. 
Comună mare, ce stai să vorbești 1 
Cam de vreo trei sau patru luni încoa’, 
S-a tntlmplat în Vadul Lat ceva 
Și aoume alde Stana lui Cîrstei 
Intrase — cum se spune — la idei. 
Că omul ei, bun, zdravăn, din păcate 
Avea de o vreme-apucături ciudate. 
Se furișa prin funduri de ogradă 
Si căuttnd ca nimeni să rm 1 vadă 
Dădea din mîini și tot bolborosea ; 
Din zi In zi părea că se zmintea 
Apoi, spre ora șase după masă 
Iși lua cojocul și pleca de-acasă 
Dar fără ca să-i spună Stanei unde* 
Simțea femeia că ceva-i ascunde,
........................................... • ■ 
Dar iată, la căminul cultural
A fost mai ieri un mare festival. 
Și s-a jucat și o piesă cu actori 
Aleși dintre țăranii muncitori.
Ce lume multă, mai întregul sat. 
Au fost și oameni de la Vadul Lat 
A fost și Stana cu bărbatul ei 
Dar ea a stat în sală, iar Cîrstei 
Juca pe scenă : Tiii I Ce mai suoces I 
Si ce mai de aplauze a cules.
Și Stana — abia atunci s-a lămurit 
Că l-a crezut pe bietul om zmintit 
Iar el, cu sîrg, mereu a repetat 
Rolul din piesă—atît de-aplaudat 1

FLORIN IORDACHESCU

Lectorul și... 
lectura
Cronică dedicată tehnU 

cranului agronom Zoltan 
Rouz, lector al cercului 
lagrotennic din satul Por
tița, raionul Cărei.

A devenit curind vestit
Prin felul cum predă el lecții. 
Ga lector, și-a descoperit 
Pentru... lectură, predilectiL

i
In fiecare săptămînă
Făcînd la cerc un scurt popaal 
Iși ia frumos o carte-n mînă 
Și turuie... cam preț de-un ceas.

Incepe-ntîi cu o broșură. 
Apoi deschide-un manual, 
Iar cînd se uscă limba-n gură 
Sfirșește foarte... |ovial:

„Aveți cumva vreo întrebare?** 
Și dacă au. dîn nou, firește, 
EI ia o carte la-ntîmpîare 
Și iar se-apucă șl... citește.

Cursanții însă ar mai vrea 
Și îndrumări, și explicații, 
Zicînd și de la el ceva. 
Nu doar citind ce n cărți 

zic alții.

De-aceea, cu nemulțumire, 
l-au zis de la obraz :

„Păi stal, că 
Dacă e vorba de citire. 
Noi mai putem și singuri, 

taică..

De nu vă e cu supărare.
Noi incă nu ne-am lămurit: 
Cerc agrotehnic ăsta-i oare. 
Sau poate e... cerc de citit ?

P, TELEMAN

— Dar de cînd tme nasul așa de sus Zambila ?
— De cînd t se dă porumb însilozat I...

(Desen de FL. CALAFETEANU)

Ca să fie mai sigur
In comuna Șelaru, raionul 

Găești, cine rostește numele 
Tănase, zice bibliotecă; și cine 
Z'ce bibliotecă, zice lacăt. Fără 
să vreau, am zis și eu li fel.

— S-avem iertare, sări cu 
gura cineva de-alăturu Nă la
căt. ci la-că-te I Cu „e“ la 
urmă, fiindcă în cele din urmă 
pe ușa bibliotecii au apărut 
două.

■— Unul nu era deajuns ?
— Nu, pentru că atunci cînd 

erai asaltat de cititori, vrîrjd 
nevrînd, trebuia să-l deschizi.

— Dar acum ?
— Acum, cu două, e mult 

mal ușor. Cînd ai cheia unuia, 
n-o ai pe-a celuilalt și vice
versa. Motiv obiectiv.

— Dar dumneata cine ești.?
— Eu? Hm I Eu mi-s Tă- 

nase- Și cînd zici Tănase-..
— Știu, zici bibliotecă, șl

cînd zici bibliotecă, zici Iar” 
Sau. mai scurt și puțin in-t 
versat; bibliotecă — lacăt în
cuiat — Tănase.

In gară la... Cobadin
Coborîr.d în gară și văzînd 

mormanele de îngrășăminte 
chimice, albe ca și... zăpada 
care le acoperă și le înconjoară 
din toate părțile, auzi muir- 
murul lor, cu stihuri noi pe o 
cunoscută cîntare populară.

„In gară la Cobadin 
Trenuri pleacă, trenuri viw 
Numai noi, noapte și zi 
Din Delenl și-Adamclisi 
Așteptăm Pe cineva

Din neglijența sfatului popular, sala în oare se 
tin lecțiile cercului agrozootehnic din Păduroiu- . 
Deal, raionul Vedea, este neîncălzită.

Activitatea artistică de amatori din comuna 
Sălard, regiunea Oradea.

Vă prezentăm mai jos formația de cor.

— Nu ne primiți și pe noi înăuntru, că afară e prea cald 
Si ne topim de tot î.„

(Desen de C. CRĂCIUN)

Nota redacției : Nu, nu e nici o confuzie. Nu căutați alt 
cor ia căminul cultural, pentru că deocamdată nu veți găsi.

(Desen de T. PALL)

Ca să vină să ne ia 
Dar nu vine nimenea 
Trai, lai, lai, lai, la I 
Noi sîntem îngrășăminteeee. 
Pentru-ogor calde veșminteee 
Dar prea mult lăsate r, ger 
Poți să fii tu și de fier
Că tot îți pierzi din substanță 
Cînd privit de la distantă 
Trăiești numai cu speranță, 
Of, of, of. of, of,—

Bine că cel puțin le-a mal 
rămas speranța. Poate așa. co
lectiviștii din Deleni și Adam
clisi le vor auzi— ofurile și vor 
veni să le ridice măcar acum< 
în ceasul al 12-lea-.

PETRE POPA
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