
O nouă rachetă 
lansată de 
Uniunea Sovietică 
în regiunea 
Pacificului 
și-a atins 
cu precizie ținta
A fost încheiată cu succes 

etapa de realizare 
a rachetei

In conformitate cu planul de 
realizare a unei rachete balistice 
mai puternice cu mai multe trep
te în vederea lansării de sateliți 
grei ai Pămîntului și în vederea 
efectuării de zboruri cosmice spre 
planetele sistemului solar, la 31 
ianuarie a.c. a avui loc cea de-a 
doua lansare a unei astfel de ra
chete.

Penultima treaptă a rachetei, 
împreună cu macheta ultimei 
trepte, a atins suprafața Oceanu
lui Pacific, în regiunea stabilită, 
la 31 ianuarie a.c. ora 19,58 (ora 
Moscovei).

Macheta ultimei trepte a fost 
observată în timpul zborului în 
atmosferă și a fost reperată la că
derea în apă de către stațiile de 
radiolocație și de stațiile optice 
și acustice instalate pe nave.

Datele furnizate de măsurători
le efectuate au confirmat o dată 
mai mult înalta precizie a siste
mului de ghidare a rachetei. Prin 
lansarea efectuată la 31 ianuarie 
a.c- a fost încheiată cu succes e- 
tapa respectivă de realizare a ra
chetei. In legătură cu aceasta, 
agenția TASS este împuternicită 
să declare că regiunea cuprinsă 
între coordonatele indicate în co
municatul TASS din 3 ianuarie 
1960 a fost eliberată pentru na
vigație și comunicațiile aeriene 
înainte de termen, la 1 februarie.
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Președintele 
și primul ministru al 
Republicii Indonezia, 

dr. Sukarno, 
va vizita R .P. Romînă

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, au 
transmis președintelui și primului 
ministru al Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno, invitația da a vizita 
Romînia.

Președintele Sukarno a acceptat 
Invitația cu multă plăcere și va 
face o vizită de prietenie in R.P. 
Romînă în cursul lunii aprilie 
1960. Președintele Indoneziei va 
ft primit ca oaspete de stat.

I
La 2 februarie s-a deschis Ia Moscova Consfă

tuirea reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste ale Europei cu 
privire la schimbul de experiență în dezvoltarea 

agriculturii.
La lucrările consfătuirii participă reprezen

tanții :
Partidului Muncii din Albania—tovarășii En

ver Hodja, Mehmet Shehu, Maqo Ciomo, Ncsti 
Nase ;

Partidului Comunist Bulgar—tovarășii Todor 
1 Jivkov, Anton lugov, Stanko Todorov, Ivan Pri

mov, Hristo Daskaiov ;
Partidului Comunist din Cehoslovacia—tova

rășii Antonin Novotny, Viliam Siroky, Otakar 
Simunek, Vratislav Krutina, Lubomir Strougal ;

Part duh i Socialist Unit din Germania—tova
rășii Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Bruno 
Leuschrter Gerhard Griineberg și Hans Reiche’.t;

Partidului Muncitoresc Unit Polonez — tovară-

Comumcat cu orivire la convocarea 
consfătuirii Comitetului Politic 

Consultativ at stateior oarticioante 
ia Tratatul ae ta Varșovia 

Guvernele statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia au hotărit să convoace în ziua de 
4 februarie 1960, la Moscova, o consfătuire la 
nivel înalt a Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, cu participarea mi
niștrilor Afacerilor Externe și a miniștrilor For
țelor Armate.
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șii Wladyslaw Gomulka, Jozef Gyrankiewicz, 
Edward Ochab, Edmund Pszczolkowski, Mie- 
czyslav Jagielski, Boleslav Jaszczuk ;

Partidului Muncitoresc Romîn — tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Alexan
dru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Ion 
Cozma ;

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar—tova
rășii Jănos Kădăr, Ferenc Miinnich, Lajos Feher;

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice—to
varășii N.S. Hrușciov, N.G. Ignatov, A.B. Aris
tov, A.N. Kosighin, V.V. Mațkevici, G A. Deni
sov, T.D. Lîsenko.

La consfătuire asistă reprezentanții:
Partidului Muncii din Coreea — tovarășul 

Kim Ir ;
Partidului Popular Revoluționar Mongol — 

tovarășii Jumjaghiin Țedenbai, Lubsanțeren- 
gViin Țend, care și-au exprimat dorința de a 
lua parte la lucrările ei.

Comunicat cu privire la consultările 
intre miniștrii Afacerilor Externe in legătură 
cu consfăîu»rea Comitetului Politic Consultativ 

al Tratatului de la Varșovia
In legătură cu consfătuirea Comitetului Politic 

Consultativ al Tratatului de la Varșovia, care 
urmează să aibă loc la 4 februarie a.c., au în
ceput la 1 februarie, la Moscova, consultări între 
miniștrii Afacerilor Externe.



CERCURILE DE CULTURA CENERALA CERCURILE AGROZOOTEHNICE
CICLUL „SA ME CUNOAȘTEM 

PATRIA"

„Scriitorii noștri despre frumuseții* 
patriei". Cititorii vor găsi aici frag
mente din operele clasicilor literaturii 
noastre ca Al Russo, Al. Vlahuța, 
M. Sadoveanu și alții, ea ți din lu
crări ale scriitorilor noștri contempo
rani — Zaharin Stancu, Horvath 
Imre, Geo Bogza, A. Rău Volumul 
mai cuprinde și o culegere de poezii
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închinate patriei, apartinînd unor poeți 
ca Eugen Jebeleanu, Veronica Porum- 
bacu. Maria Banuș, Victor Tulbure și 
alții.

EUGEN BARBU: „Pe-un picior de 
plai". Report-aie despre nrwil blooming 
de la Htuiedctaia. marile'construcții de 
la Bicaz etc.

POP S1MI0N : „Paralela 45°“. Citi
torul va găsi în această carteo frumoa
sa descriere a locurilor pe unde trece pa
ralela 45° (paralela care străbate 
R.P.R. cam pe la mijlocul ei), a oa
menilor intilniți in cale.

V. CABULEA: „Culegătorii de. aur" 
Reportaj care cuprinde o semnificativa 
confruntare a vieții luminoase de azi 
din Țara Moților, cm mizeria și ama- 
iul indurat de oamenii de atei'in tre
cut.

CICLUL „OMUL DESCOPERĂ 
TAINELE NATURII"

Recomandam • in < -speeicil. broșu 
rile apTiruti’ iii cc*?cț;â Se'Uciătii pen1 
tru răspândirea tiNi-ci și culturii, ca; 
„Rachetele sovietice .em.dtesi- Ce mo 
sul", „Soai'i'U și vițfta’ pe nănurft", 
„Eroi și martiri ai științei", „Cerul și 
p.ămintul". '„Dw.ire vrăji,- doftorqaie și 
leacuri băbpti" și pitele.; 

I. P. MAGHlDOVICl-i... „Istoria 
descoperirilor gt-.jgrafice". Traducere 
din limba rtisă 'Cartea, bogat ' ilus
trată «,n!tne anrbeigal material istoric 
și geografic. înRițișînd istoria desco
peririlor gecg.alire, autorii; dă totodată

ți principalele caracteristici geogra
fice ale (mulurilor respective.

EMIL RACOV1ȚA: „Spre Sud". 
Cartea este compusa din ‘două p'ărți. 
„Prin Patagonia", redactată de dr 
Dan Comun după notițele marelui na
turalist și „Spre Polul Sud", traducere 
dintr un test in limba franceză, corn 
pletat cu unele fragmente apărute în 
limba remind.

V. GRIGORIEV : „Corăbierul Gri
gori Selihov", roman istoric unde este 
descrisă călătoria celebrului navigator 
us din secolul al 18-lea - Grigore 

Ivrwiovici Selihov; ,,Expediția Kon- 
Tild" — descrierea unei îndrăznețe 
expediții întreprins;! de șase tineri in 
anul 1947 pe o plută in Oceanul Pa 
cific; „Țara marelui Hrrpi" o 
incursiune literară in istoria vechiului 
Egipt.

CUNOȘTINȚE FOLOSITOARE
• ,Cc, cum și cit trebuie să mănince 

copilul" de Emilia Andreescu, Marra 
Ursachc-Gaidea și Maria Sănduiescu. 
Cartea cuprinde indicații cu priyire la 
regimul alimentar al copilului la di
ferite virste, al copiilor bolnav', rețete 
culinare precum și meniuri orare și 
zilnice pentru sugari.

Pentru părinți sint folositoare de 
asemenea acele cărți care îi ajută 
să-și crească copiii in spiritul educa
ției comuniste. Amintim : .Cum ne 
creștem copiii" broșura editată de 
Consiliul Național al Femeilor din 
R.P.R. ; „De la mame adunate" de 
Vera Frimu-Popovici și cartea de. că- 
pătii ă oricărui părinte, ..Carte pan 
tru părinți" de A. S. Macarenko

Lucruri folositoare pentru ingr nea 
corpului se pot găsi în lucrările „Far
macia casei" de Mădalina Barbu. „Cu
rățenia ne apără sănătatea" de Mfhai 
Aldea, „Ierburi ele leac" de ’Carii Mar- 
cu, „Cultura fizică a mamei și copilu
lui mic" de Adrian Ionescu.
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SAMINȚA Șl SEMĂNATUL — de 
prof, dr M. Zamfirescu și Bîlteanu 
Gh.

lucrarea Scoate în evidență impor
tanța seminței in obținerea de recol
te mari, precum și condițiile ce tre
buiesc respectate ia semănat. Cartea 
cuprinde însemnate recomandări cu 
privire la regulile agrotehnice speci-
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lice principalelor regiuni ale tării
noastre.

INGRAȘAREA OILOR PE PĂȘUNE 
ȘI IN STABULAȚIE — traducere din 
fimba rusă. Autori: I V. Hadanovici 
și F. N. lanCenko.

Lucrarea tratează despre metodele 
și țehriica d’e ingrășare a oilor la 
pășurip și în sțabulație în scopul ri
dicării producției de câine și îmbu
nătățirii calității ei prin învestirea de 
cheltuieli minime. Datele, exemplele 
și recomandările expuse în această 
lucrare, avînd la bază o serie de cer
cetări întreprinse in cadrul Institutu
lui unional de cercetări pentru crește
rea oilor și caprelor, precum și expe
riența de mulți ani a colhozurilor și 
sovhozurilor din Kaukazul de Nor-d 
sînt foarte valoroase și folositoare 
tuturor crescătorilor de oi din țara 
noastră.

STATURI PENTRU CREȘTEREA A- 
N1MĂLELOR — ediția II — Colecția 
„Biblioteca țăranului muncitor" — de 
ing. I. Zăbavă și dr. I- Curtov.

In prima parte a lucrării se dau 
sfaturi crescătorilor de animale cu 
privire, la producerea și folosirea nu
trețurilor, ' pregătirea lor în vederea 
hrăniiii rationale, înmulțirea și în
grijirea animalelor precum și pentru 
preîntîmpinarea bolilor.' In partea a 
doua sînt descrise pe specii de ani
male (bovine,- cabaline, ovine por
cine, păsări etc.) metodele' de creș
tere, ameliorare precum și hranirea 
rațională a animalelor domestice. Se 
adresează tuturor crescătorilor de a- 
nimale.

SFATURI PENTRU CULTURA PO
MILOR — ediția II — Colecția „Bi
blioteca țăranului muncitor" — au
tor ing. A. Negrilă.

Cartea prezintă metodele de îngri
jire a pomilor în tot cursul anului, 
insistînd asupra acelora, care au e- 
fect imediat ca : îngrășare, stropiri, 
lucrări ale solului etc.

SFATURI PENTRU CULTURA LE
GUMELOR — ediția II — Colecția 
„Biblioteca țăranului muncitor” — de 
M. Nistor.

Lucrarea prezintă modul de cultură 
a speciilor legumicole di.n țara noas
tră. Prima parte conține noțiuni ge
nerale despre viața plantelor, iar în 
partea a doua sînt descrise amănun
țit lucrările din grădina de lequme 
precum și tehnica culturii fiecărei 
specii în parte.

CULTURA FLORII SOARELUI — 
autori: ing. A. Dan Și D Torge.

In cele circa 80 de pagini ale sa'e r| 
lucrarea tratează despre cerințele 
plantei față de climă și sol, agroteh
nica florii soarelui, solurile cele mai 
productive care se recomandă pentru 
țara noastră. Cuprinde și un capitol 
despre recoltarea și păstrarea semin
țelor.

CALENDARUL ȚĂRĂNIMII MUN
CITOARE PE ANUL 1960.

Lucrarea cuprinde printre altele: 
sfaturi agricole, zootehnice, veteri
nare, silvice calendarul lucrărilor ce 
trebuie executate în fiecare lună, ca
lendarul datelor istorice mai impor
tante din timpul anului, bucăți alese 
ale scriitorilor romîni și străini, re
portaje precum și un bogat material 
umoristic.
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Printfe creațiile literare valo
roase apărute în ultimul timp, un 
loc de frunte ii ocupă volumul II 
al romanului „Bărăgan" de V. Em. 
Galan,

Continuînd șirul întîmplărilor 
de la Lespezi, acest volum ne in
troduce și în viitoarea unor acți
uni petrecute dincolo de apa Bor- 
cei, care demonstrează că în satul 
anului 1949 cuvîntul comuniști
lor, al celor care militează pentru 
o agricultură nouă, socialistă, în
cepe să dea roade bogate.

Directorul gospodăriei de stat 
din Lespezi, comunistul Anton 
Filip, eroul central al romanului, 
apare pe deplin maturizat ca om 
și conducător. Integru și energic, 
devotat cauzei poporului, Anton 
Filip este acum și mai călit, un și 
mai destoinic organizator și con
ducător al maselor. El, și împreu
nă cu el și ceilalți comuniști din 
gospodărie și din sat se sprijină 
în toate acțiunile pe care le în
treprind pe masele de țărani mun' 
citori, pe tinerii din sat, ale căror 
iiguri sint aduse de scriitor pe 
primul plan al romanului.

Anton Filip știe că unitatea pe

V. Em. Galan

BARAGAN“
care-o conduce este pentru țărăni
mea muncitoare primul și cel mai 
viu model de gospodărie socialis
tă. de aaricultură 
înaintată. De aceea 
ajutat de tovarășii 
săi, si de-entuziaștii 
tractoriști crescuți 
la Lespezi sub în
drumarea sa, luDtă 
împotriva paraai- 
nei, pentru fertiliza
rea fiecărei palme 
de pămînt și pentru 
o producție aarico- 
Iă superioară. De 
asemenea. Anton 
Filip, un om hotărît 
si tare ca o stîncă, 
știe să descopere si 
să zădărnicească 
cele mai abile ma
nevre ale dusma" 
nului de clasă.

Planurile Erhanilor, ale perfidu
lui și prefăcutului Berijan, care 
încearcă să execute ordinele fos 

tului colonel Tibe- 
riu Erhan, ascuns 
în baltă întocmai 
ca o viperă, ale lui 
Nutu —- „Bibănelul 
Presestiucii" — în
răita lor propagan
dă ..anticolhozni- 
că“ sînt demasca
te și zdrobite rînd 
ne rînd.

Izbînda lui Anton 
Filip, a comuniști
lor care se bucură 
de tot mai multă 
încredere si dragos
te printre țăranii 
muncitori, este în
cununată în finalul 
volumului II de en
tuziasmul cu care 
oamenii muncii de 
pe ogoare salută 

textul rezoluției ședinței plenare a 
Comitetului Central' al Partidului 
Muncitoresc Romîn din 3—5 mar
tie 1949 Partidul arată țărănimii 
muncitoare calea belșugului, ca
lea nospodăriei colective

V. Em. Galan se dovedește a Ji și 
în acest roman un bun cunoscător 
al vieții și al oamenilor, al iră- 
mmlărilor și năzuințelor acestora. 
Cartea este un autentic fragment 
de viajă. Nimic nu pare,inventat, 
nimic nu este înfrumusețat, artifi
cial. Eroii nu au nimic neobișnuit 
Sînt, așa cum mărturisește și ,scrii
torul „oameni dintr o bucată*! 
Comuniștii Anton Filip, Ion Doho- 
taru. Prodan Prundi ca să nu i po
menim decît pe aceștia, nu apar ca 
niște „eroi" ci sînt niște oameni 
enerqici, botărîți să traducă în 
viață politica partidului.

Spiritul partinic care străbate 
întregul roman, caracterele tipice 
epocii noastre create de scriitor, 
precum și remarcabilele-i calități 
artistice fac din romanul „Bără
gan" una din operele cele mai a 
preciate de masa larga a cititori
lor din țara noastră.

E. I . M

iiuiiiitiiiiixiiiiiiidiiiiiiiMURiniMmniHannMMUBMNu.



Colectivista Smaranda Delcea, responsabila unei biblioteci de casă din comuna M. Kogăltiiceanti, 
raionul Ttilcea, împarte cărți vecinelor ei, Maria Acatinca și Ștefana Doleanii,

de 
care 
vor- 

min-

e- 
a 

pe

. După întrecerea
de teatru
nunta, pusa 
și de piesa 
din comuna
„O sa fie nunta mare"

lumea
parca 

jucata de 
lor, piesa

O clădire mare, așezată în 
mijlocul comunei. Cind trec pe 
acolo și trec în fiecare zi 
— oamenii se opresc o clipă 
mirați, ca și cum nu le-ar veni 
a crede, apoi pornesc mai de- 
parie, intorcînd din cînd în 
cind capul, și privind în urmă. 
In raionul Curtea de Argeș, la 
Retevoiești, noul local al cămi
nului cultural s-a înălțat par
că peste noapte și toți focuito 
rii comunei sint cuprinși 
mindrie. Un amanunt pe 
vrem să-1 subliniem este 
ba de o mindrie firească, 
drie de constructori I

...Un alt amănunt : în sat era 
nuntă. Vornicul cu plosca plină 
cu țuică înmiresmată. umbla 
din casă in casă :

— Pofitiți, vă invită socrul 
mare I Bucurie, veselie...

In fața căminului cîtiva erau 
totuși triști.

— S-a zis cu spectacolul 
nostru... prost am mai brodit-o! 
O să ținem faza intercomunală 
fără spectatori.

Peste puțin timp, însă, sala 
căminului devenise neîncăpă 
loare •

— Peste 600 de spectatori, 
socotise cineva I

In poarta unei case, sub o 
ghirlanda de brad, socrul mare 
parea trist :

—' S-a zis cu nunta noasiral 
Greșea.

chtpelor i 
plecat la 
petrecere 
lorniația 
intituiata

• ...La aceasta faza intercomu 
nala s-au prezentat doua co
mune : Pietroșani și Retevoiești. 
După toate socotelile I 1 I 2. 
lata insa că, de această dată, 
in fața entuziasmului artiștilor 
amatori, această lege aritmeti
că a fost obligata sa dea alt 
rezultat 
de 
au 
ie
un

...Patru din cele cinci echipe, 
au avut un repertoriu corespun 
zător Instructorii au înțeles, 
in bună măsură, ca de felul 
cum știu să se orienteze in 
alegerea repertoriului depinde 
mult succesul echipei lor. Festi
valul bienal de teatru „I.L. ~ 
ragiale" are, in primul rind 
cina de a prezenta în fața 
menilor muncii cele mai 
și mai realizate piese 
act. care militează pentru infao 
tuirea politicii partidului Pie
sele „Răfuiala", „Bărbatul fără 
opinci", sau „O să fie nuntă 
mare”, interpretate de artiștii a- 
matori din Pietroșani, satul Bă- 
dești și Retevoiești au cores
puns acestei meniri. Valoroasă 
a fost și piesa „încercarea" de 
Victor Ion Popa, interpretată de 
formația din Pietroșani (sat) 
„Farmecele babei", pusă în see 
nă de Băjan Aurel instructo 
rul 
ia.
pe 

Iii 5. Cinci echipe 
teatru, din două comune, 
venit să-și întreacă forțe- 

artistice. Un amănunt ? Nu, 
adevărat record I

Ca- 
sar- 
oa 
noi 

într un

echipei din satul Vărzăroa- 
n-a reușit să... farmece însă 
nimeni.

...O mustață, o perucă, cîte- 
va linii trase pe față cu creio 
nul dermatograf, machiajul cu

alte cuvinte, pare pentru mulți 
un lucru mărunt, un amănunt. 
Dar daca acest „amanunt' 
deslipește și cade 
cînd spui o replică gravă (cum 
i s-a întimplat lui Ștefan Nico- 
lau și Patru Ion in rolul lui 
Mitru și respectiv Andrei din 
piesa „Fa-rmecele babei"), sala 
izbucnește in rîs. Iată de ce și 
o mustață trebuie considerată 
un lucru., serios.

...— Degeaba te zbuciumi, că 
nu ți dau drumul din strînsoa- 
re, striga Ion din „încercarea" 
cu toată convingerea, spre Fră- 
sina. Spectatorii priveau mirați 
la cel care striga. Nu ținea pe 
nimeni in brațe. Uitase un mic 
amănu-nt și anume, că replica 
trebuie îmbinată, în cel mai fi
resc mod, cu gestul. De asia 
poate și publicul a uitat un alt 
amănunt — să aplaude.

...Nici un recitator sau citi
tor artistic nu s-a prezentat la 
faza intercomunală de la Re- 
tevoiești. Cînd un recitator uită 
un vers și se încurcă, comisia 
îi dă notă mică. Ce notă să 
dăm secției de învățăniînt și 
cultură a raionului Curtea de 
Argeș, care, se pare... a uitat 
cu desăvîrșire că în regulamen
tul festivalului sînt trecute și 
aceste... amănunte: recitatorii 
și cititorii artistici?

...Interpreții din piesa „Far
mecele babei" și-au desfășurat 
tot jocul în partea stingă a 
scenei, cei din „încercarea" în 
partea dreaptă. țin amănunt 
care a mirat pe toți spectatorii 
din sală, nu însă și pe inter
pret. ei își desfășurau jocul de 
scenă în funcție de... poziția 
sufleorului

...Ce poți spune — cînd vor
bești despre un spectacol — 
despre un om care nu se vede

se
jos, tocmai

MUNCAFORMAI.A
Despre cercurile de cuitură generală 

din raionul Călărași
ganizat pe acestea așa cum tre 
buie. tot ar fi fost bine, dar, 
se pare că s-a alergat numai 
după performanțe, urmărindu-se 
obținerea unei cifre cit mai 
mari.

De altfel, automulțumirea nu 
eta de loc motivată, ținind 
seamă că în numeroase sate din 
alte raioane, desfășoară o rod
nică activitate, nu numai cîte 
un cerc (cum e cazul in raio
nul Călărași) ci trei și chiar 
patru cercuri de diferite soecia 
lități

Aici, la Călărași, nu s-a dat 
atenție cercurilor. Doar patru 
tematici au cercurile din cu
prinsul raionului: „Să necunoaș- 
tem patria", „îngrijirea și edu
carea copilului", „Educația sa 
nitară” și „Cunoștințe folosi
toare".

In multe sate, cercurile de 
cultură generală atrag mase 
largi de țărani muncitori, dor 
nici să-și îmbogățească cunoș
tințele. Răspunzind setei de în 
vățatură a sătenilor, în majo 
ritatea raioanelor, secțiile de in- 
vațămînt și cultură și casele 
de cultură au ogranizat temei 
nic munca cercurilor dînd lec- 
tordor indicațiile necesare și 
controtind periodic felul în care 
se desfășoară cursurile.

Nu același lucru s-a întîm 
plat și în raionul 
giunea București, 
iembrie, tovarășii 
de învățămînt și 
mulțumit cu faptul că au reușit 
să organizeze în cele 47 de 
sate din cuprinsul raionului, un 
număr de 55 cercuri de cultu
ră generală. Dacă le ar fi or- 

Călărași, re 
In luna no
de la secția 
cultură s au

și nici măcar nu se aude? Că 
este un... amanunt neglijabil. 
Dar poți, oare, spune așa ceva 
despre înstructoarea echipei de 
teatru din Pietroșani, care a 
pregătit spectacolul cu piesa 
„Răfuiala"? Prezența ci s-a sini 
țit in permanență : intr-o in
tonație a eroinei principale, în- 
tr-un gest al altui personaj, în 
aranjamentul decorului. De a 
ceea, dragi spectatori, nu uitați 
acest amănunt : chemați la ram
pă, cu aplauzele voastre și pe 
instructorii echipelor de teatru 
(atunci cînd merită).

HJLIU RAȚILI

Seara, la colțul roșu al gospodăriei agricole colective din conmna 
Lascăr Catargin, regiunea Galați.

CARNET CULTURAL
Curiozitatea științifică, inte

resul pentru fenomenele din 
natură au intrat temeinic in 
preocupările oamenilor muncii 
de la sate- Oricine din cei ce 
cutreieră cu briqăzile științifi
ce satele patriei ar avea mul
te de povestit despre dragos
tea cu care sTnt întîmpinați 
pretutindeni membrii ei, des
pre nenumăratele întrebări, 
din cele mai variate domenii 
ale științei, cu care sint pur 
»i simplu asaltați.

Cînd s-a deplasat o brigadă 
științifică in satul Joseni, ra
ionul Buzău, regiunea Ploești, 
compusă din specialiști in diver- 
,e ramuri, peste 250 de țărani 
muncitori s-au adunat să pună 
întrebări și să asculte 
cațiile date, 
au trebuit 
avalanșă de întrebări. „Ce se 
știe despre noile 
vor fi lansate în 
„Despre vizita lui N. S. Hruș- 
ciov în S.U.A.", ,,Ce avantaje 
are un co-lec-tivist" „Cum se 
tratează pomii fructiferi pentru 
a nu se îmbolnăvi", „Care 
cauzele cutremurelor de 
m.înt", , 
mint", , 
ință". 
la mii
Brigada 
răspunsuri o’t mai 
cit mai pe-nțeles, 
tru care joseneniii 
tit cu un 
tistic. dat 
cultural-

Despre 
relatat corespondentul nostru 
Nicolae Răican.

Un alt corespondent, t-ov. 
Gh. Apostol ne informează și 
el despre activitatea unor bri-

expli-
Membrii brigăzii 

să facă fală la o

rachete ce 
Cosmos ?”

sînt 
-pă- 
pă- 
ști-

,.Originea vieții pe 
„Despre reliqie și 
„Ce există sub păniînt 
de metri" și altele.

i s-a străduit să dea 
interesante, 
Iivcru pen- 
i-au răsp-lă- 
program ar-frumos

de echipa căminului

toate acestea ne-a

De ce sa îngustat temati 
ca ? De ce nu s-au organizat 
cercuri de popularizare a știin
ței și a literaturii sau cercuri 
care să-i ajute pe săteni să cu 
noasca globul pămîntesc ? Pro
babil ca asta ar fi cerut prea 
multă bătaie de cap activiștilor 
culturali de la raion. Din ace 
lași motiv ei nu s-au mai ocu
pat nici de buna desfășurare a 
învățămintului prin cercurile de 
cultură generală. După ce au 
organizat cercurile, ei ie au lă
sat in voia soarte-i

Lipsa unui control sistematic 
a făcut ca în unele locuri a- 
ceastă acțiune să fie abando 
nata chiăr de la început. In sa
tele Libertatea. Ffeva, Găunoși, 
cercurile și au încetat existen
ța. Din cele 55 de cercuri cu 
care se lăuda odinioară raionul 
mai funcționează azi doar 46. 
Citeva dintre acestea desfășoa. 
ră o activitate formală — în 
special cercurile de „Cunoștin 
țe folositoare".

In comuna Ceacu, comună cu 
o bogată și variată activitate 
culturală a fost înființat, de 
pildă, un asemenea cerc de „Cu 
noștințe folositoare". Invățăto- 
r-ul Tonta Ctiițoran, căruia i s-a 
încredințat conducerea cercului.

din
ne

va-

găzi științifice din raionul Tg. 
Neamț, reg. Bacău. In satul 
Blebea, de pildă, o brigadă ști
ințifică s-a deplasat cu um 
bogat material didactic pentru 
a da răspunsuri mai interesan
te, mai instructive. Au f-ost ță
ranii muncitori mulțumiți de 
răspunsurile ne care le-au pri
mit? „La plecare n-a lipsit 
nici invitația din partea cetă
țenilor de a mai trece pe la 
ei" — ne scrie corespondentul. 
Ceea ce este grăitor.

Cărțile, acești prieteni dragi 
și credincioși ai oamenilor, 
sânt mai ales acum, în peri
oada de iarnă, mult solicitate. 
Despre activitatea intensă din 
bibliotecile sătești ne-au scris 
mai mulți corespondenți- Tova 
rășul Constantin Boboc 
Lespezi, raionul Buhuși, 
scrie despre o inițiativă 
loroasă a cadrelor didactice 
din comună. în urma căreia 
numărul cititorilor s-a mărit 
de la 60 la 360, a caselor de 
citit de la 2 la 8. iar biblioteca 
din comuna lor a primit pre- 
mini 111 la concursul organizat 
între bibliotecile din regiune. 
Este vorba de formarea unui 
colectiv de sprijin care a or- 
qanizat o serie de manifestări, 
cum ar fi : audiții colective la 
radio urmate de discuții, lec
turi în qrup, muncă individua
lă de la om la om, recoman
dări de cărți după conferințele 
citite și altele.

O frumoasă activitate se 
duce și în biblioteca din co
muna Tiream, raionul Cărei, 
regiunea Baia Mare. Cores- 
pondetul Vasile Pop ne scrie 
despre cei mai buni cititori din 
comuna lor. cum ar fi Freund 
Francisc, Demian Maria. R-adu 
Vasile, Egli Elena și multi -art- 
ții. La biblioteca din Tiream 
se dă o mare atenție populari
zării cărților. In special recen
ziile se bucură aici de multă a- 
tenție. Pentru recenzii s-au 
ales cărți ca : „O primăvară 
buclucașă", „Pămînt desțele
nit", „Departe de Moscova" și 
altele. Cu ajutorul cadrelor 
didactice s-au organizat și 13 
cercuri de citit, aflate, de ase
menea, sub tutela bibliotecii.

„In aceste zile cînd griul 
însămînfat rîde de plăcere sub 
bunda de nea. colectiviștii din 
comuna Topolovătul Mare, ra
ionul Lugoj, regiunea Timișoa
ra, și-au făcut un obicei ca 
marțea și miercurea după rna.sg 
sg ia parte la cele două cercuri 
de cultură generală" — ne 
scrie corespondentul Uie Bi- 
rău. El ne relatează în conti
nuare despre lecțiile care s-au 
ținut de către profesoarele 
Maria Voichescu în cadrul cic
lului „Omul descoperă tainele 
naturii" șl Aurelia Moldovan, 
„Să ne cunoaștem patria”.

E. ABRAHAM

a întocmit un plan de lecții așa 
cum a crezut de cuviință. Să 
vedem ce cuprinde acest pla t, 
lată tillui citorva lecții : „fu 
grijirea animalelor in timpul 
iernu ’, „Răsadnița", „Altoirea” 
.,l-ormarea poporului romin“, 
.,Mihail Eminescu", „Electrici
tatea" etc. După cum se vede, 
un astfel de ciclu de lecții, din
tre care, majoritatea repeta cete 
învățate de săteni ia cercul a- 
grotehnic, iar celelalte sînt lua. 
te la întimplare din istorie, li
teratură și fizică, nu dă cetă 
țenilor un bagaj ulii, temeinic, 
de cunoștințe.

Vina principală pentru greși 
ta orientare a cercului 
are învățătorul Chițoran, ci cei 
de la secția raională de învă- 
țamînt și cultură, care nu i au 
dat îndrumările necesare Șeful 
secției, tovarășul I Focșeneanu, 
deși a fost pe la Ceacu, nu s-» 
interesai de felul cum merge 
invățămintul de cultură gene
rală. Este necesar ca în cel niai 
scurt timp, activiștii culturali de 
la raion să participe la desfășu
rarea unor lecții și să deă în
drumări competente care să a- 
sigure buna calitate a cercuri
lor de cultură generală

A. CROITORII

nu <s



ÎNDEMN SPRE NOI
MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI

Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică asupra îndeplinirii planului 
de stat pe 1959, află poporul nostru 
muncitor în plin urcuș. Din primele 
zile ale noului an milioane de oameni 
ai muncii au pornit cu toată hotărîrea 
la lupta pentru traducerea în viață a 
însemnatelor sarcini puse de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959.

Am citit Comunicatul cu privire Ia 
bilanțul amilul trecut și ni s-a umplut 
sufletul de bucurie. Ne-am simțit a- 
junși pe o înălțime pe care n-am fost 
niciodată, de unde cu încredere și si
guranță în ceea ce știm să facem, sub 
călăuzirea partidului, țintim spre mai 
sus.

In toate sectoarele de viață și acti
vitate ,s-au făcut pași mari inainte. 
Planul producției globale în industrie 
a fost realizat in proporție de 102,3 
Ia sută. Producția globală a întregii 
industrii a crescut cu 11,1 la sută, iar 
a mijloacelor de producție cu 14,6 la 
sută față de 1958.

S-au produs 1.419.000 tone de oțel ! 
(Ce uriașă distanță gîndindu-ne că în 
1938, an de vîrf a! producției indus- - 
triale din timpul regimului burghezo- - 
moșieresc, producția de oțel abia ajun
sese la 283.681 tone). Spunem II sau 
14 procente peste. Dar spurnînd așa 
trebuie să ne gîndim că tonele acestea 
de metal, pe care bravii siderurgiști 
le-au produs, au luat forma miilor de 
mașini și aparate, a celor 11.000 de 
tractoare și a miilor de combine care 
au înzestat agricultura, al produselor 
de larg consum care ne-au îndestulat 
viața și vom înțelege uriașa însemnă
tate a creșterii neîncetate și cu pre
cădere a producției industriale.

In 1959 agricultura noastră socia
listă a înregistrat noi succese. Ea cu
prinde în prezent 72 la sută din su
prafața agricola a țării și 735 la sută 
din numărul familiilor țărănești. Poli
tica partidului nostru cu privire 
transformarea 
și-a confirmat 
justețea.

Gospodăriile 
1959 cu 15 la 
porumb la hectar decît gospodăriile 
individuale. Aceasta în ciuda faptului 
că anul a fost zgîrcit în ploi. Cum a 
fost acest lucru posibil? A fost posi
bil fiindcă pe o suprafață mai mare 
decît în anii precedenți s-au aplicat în 
proporție de masă măsurile agro
tehnice.

fată factori care au convins mii de 
familii de țărani muncitori cu gospo
dărie individuală să pășească în acest 
an cu încredere în gospodăria colec
tivă. Realizări deosebite s-au înregis
trat și în dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Ca urmare a creșterii număru
lui de bovine și porcine producția de 
carne a sporit în 1959 cu 50.000 tone, 
iar cea de lapte cu aproape 2 milioane 
hectolitri.

Să folosim din plin în acest an, 
mijloacele tehnico-materiale cu care 
statul a înzestrat și înzestrează neîn
cetat agricultura, să răspîndim expe
riența înaintată a lucrătorilor din a- 
gricultură, să descoperim și să punem 
în valoare nesecatele rezerve pe care 
Ie avem la indemînă, pentru sporirea 
neîncetată a producției agricole și zoo
tehnice I

Cu 5 la sută mărfuri mai mult de
cît în 1958 s-au vîmdut populației în 
1959, adică în valoare totală de 36 
miliarde lei. Anul trecut a marcat 
creșterea simțitoare a nivelului de 
trei al oamenilor muncii, ca urmare 
a aplicării hotărîrilor plenarei C-C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie 1959. Incepînd 
cu luna august salariul mediu al mun
citorilor. al personalului tehnic, ad
ministrativ, pensiile tuturor categorii
lor de pensionari, au crescut. Pe linia

ridicării consecvente a nivelului de 
t~ai al populației s-au cheltuit anul 
trecut cu 8.4 la sută mai mult ca în
1958 pentru nevoile de sănătate și de 
cultură ale populației. In 1959 s-au 
dat în folosință oamenilor muncii 
21.000 de apartamente. Ritmul con
struirii de locuințe este fără precedent.

îndeplinirea planului de stat pe
1959 e rezultatul efortului creator, a 
avlntului de masă, a minții înzestrate 
și hărniciei poporului nostru muncitor, 
condus cu mină sigură de partid.

Am strîns în 1959 o experiență nw; 
bogată ca orieînd. Comunicatul Di
recției Centrale de Statistică ne-o în
fățișează în toată amploarea ei. Ea 
înseamnă o nouă biruință în lupta 
pentru construirea socialismului în 
scumpa noastră patrie,- un puternic 
îndemn pentru viitoarele înfăptuiri..

Lotul nostru experimental a lo*t 
stabilit în cîm,p. Am făcut așa pentru 
ca el să aibă exact aceleași 
pedoclimatice ca terenul din 
mare. Dinadins n-am ales 
cel mai bun pentru a putea

condiții 
cultura 
terenul 
dovedi

Lotul demonstrativ

porumb boabe 7.050 
sfeclă de zahăr 58.400 
orez 6.100

la 
socialistă a agriculturii 
și-n acest an din plin

colective au obținut în 
sută mai mult grîu și
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astfel, fără putință de tăgadă, avan
tajele agrotehnicii.

Cum spuneam, producția 
demonstrativ, părticică din 
colectivei, s-a prezentat față 
din cîmp astfel :

Cultura mare

lotului 
ogorul 

de cea

a- 
a- 

orez 
demonstrativ

kg/ha. 
kg/ha. 
kg/ha

2.513 kg/ha.
18 810 kq/ha.
3.519 kg/ha.

Diferențele, după cum se vede, sînt 
mari, iar culturile au fost învecinate. 
Oricine a putut să le compare și să 
tragă învățăminte. Adaog faptul că 
de la 15 ianuarie' la 24 mai anul tre
cut n-a căzut la noi nici un strop de 
apă, iarna fiind, de asemenea, săracă 
în precipitații. In condițiile de se
cetă pe care le-am avut, nici produc
țiile culturilor din c mp nu-s de 
trecut cu vederea. Pe lînqă înqrășă- 
mintele date și lucrările executate la 
timp, socotim că o importanță deose
bită a avut-o faptul că am creat un 
sistem de perdele de protecție care, 
pe o suprafață de citeva zeci de 
hectare, micșorează în mare măsură 
efectele secetei. Despre ceea ce ne-a 
dezvăluit însă lotul demonstrativ aș 
vrea să vă vorbesc aici. Spuneam 
că el n-a fost ales în pămîntul cel 
mai bun. Atunci ce a determinat a- 
somenea diferențe de producție ? 
înainte de toate, desigur, cantitatea 
de îngrășăminte- Trebuie spus că în 
comună sînt gropi și ripe în care 
zac aruncate, după prostul obicei din 
trecut, sute de tone de îngrășămînt- 
El s-a transformat azi în mraniță. în
grășămînt natural de cea mai bună 
calitate. Ceea ce socoteau mulți îna
inte o belea, a devenit azi una din 
comorile noastre. Mranița comple
tează nevoile pe care le avem pen
tru înqrășarea solului. Ținînd seama 
de timpul secetos, am dat în anul tre
cut peste 40.000 kg. gunoi de grajd 
la hectar. La porumbul de pe lot, 
spre deosebire de cel din cultură, am 
făcut și polenizarea, iar densitatea 
firelor a fost cu 6.000 plante la hec
tar mai mare (adică 32.000 plante). 
(Mai era un obicei înainte, tot prost 
și ăsta, să se lase la hectar 18.000 
cuiburi. ,,Să se culce vita între po
rumbi", cu 
minat însă 
depus pe o 
muncă mai 
cultura mare- Iar costul unei 
ascultați: 640 lei la cultura mare. 540

lotul demonstrativ. Așadar culei pe
100 lei inai puțin ne costă tona de 
porumb boabe obținută de pe lotul 
demonstrativ. Socoteala asta, pe care 
am avut grijă s-o facem cunoscută, 
a cîștigat masa colectiviștilor- La 
anul vom semăna după aceleași pro
cedee ca pe lotul demonstrativ, o su
prafață de 400 ha. porumb, Nu-i o 
treabă de curaj, și nici de dibuială. 
Nici vorbă. Am experimentat pe lot, 
am tras concluzii (toți, nu unul-doi, 
fiindcă lotul demonstrativ trebuie să 
preocupe pe toată lumea) și am tre
cut hotărîți la cultura mare. Ca o 

pentru parcela 
de toamnă

lotul de la

la

un 
ha.

dovadă am și făcut 
de porumb arătura 
35 cm.

La orez am extins
sfert de hectar în 1959, Ia 10 
anul acesta (adică aproape jumătate 
din totalul suprafeței cultivate pe 
întreaga gospodărie). Cum am proce
dat anul trecut ? Am aplicat îngră
șăminte înainte de înspicare. (azotat 
de amoniu 200 kg. / ha.), am asigurat 
o densitate de plante dublă față de 
restul culturii, am plivit de patru 
ori, am menținut nivelul apei în ra-

port cu creșterea plantelor. Vom 
plica aceleași măsuri pe lotul din 
cest an. Avantajele : tona de 
obținută de pe Iotul 
ne costă cu 1.500 lei mai puțin ca 
cea din cultura mare. (Și cînd te 
gîndești că în comuna noastră ore
zul se cultivă cle-abia de trei ani).

La sfecla de zahăr (de aceeași ve
chime în comună ca și orezul), am 
îngrășat cu mraniță o suprafață de 
55 ha- De pe suprafața irigată scon
tăm o producție de 400.000 kg./ha.

Grîul, care s-a resimțit cel mai 
mult anul trecut de pe urma secetei, 
a fost asigurat în acest an dîndu-se 
12.000 kg- mraniță la hectar pe 
prafață de 100 ha.

Ce ne-a învățat înainte de 
lotul demonstrativ? Că aplici nd 
tehnica avansată trăim mai 
Dovada: anul trecut patru 
viști care 
trativ au 
cuvenea 
retribuție 
porumb mai mult decît colectiviștii 
de Ia culturile de cîmp. Și n-au de
pus mai multă muncă decît ceilalți. 
Anul acesta numărul colectiviștilor 
care vor lucra și duce în cîmp rezul
tatele lotului demonstrativ este de 
180. Și ei fac treaba asta cu entu
ziasm și cu o ad'ncă încredere în 
știința agrotehnică.

o su

toate 
agro- 
bine. 

colecti- 
au lucrat pe lotul demons- 
luat în afară de ce li se 
pe baza zilelor-muncă, ca 

■ suplimentară, 200 kg-

ANTON CUCONU
președinte al G.A.C. .,1. C. Frimu" 
din cern. Mircea Vodă, raionul 

Filhnon Sîrbu
A

a.lte cuvinte.) N-am ter- 
cu diferențele. La lot am 
suprafață de 1.5 ha., o zi 
mult la hectar decît la 

tone.

Paralel cu 
gospodăriile 
țara noastră 
punct de ved 
zatoric, ca o 
încetat și al 
îndrumărilor 
tea partidului 
riile colective 
și-au dezvolt, 
producții mar 
și cap de am 
nate venituri 
tor fondul d 
țăranilor rnun 
rii gospodării 
gospodărie in

Gospodăriile 
mult propriety 
activitate pe 
marea lor ma 
multă chibzui 
fondurile de 
prii cit și ce 
stat, în mijlo 
care dau într- 
și în special 
în cele din u 
venituri băneș

Plenara C.C 
cembrie 1959, 
țioasă asupra 
losite mijloaci 
podăriile colei 
unele gospodă 
folosit cu sim 
cele de investi 
foarte mari pe 
în primul rîn 
ci să ajute pi 
sume de bani 
ducție care sî 
five și aduc 
venituri bă 
Așa a făc i 
dă, gospou-.i; 
lectivă din Cri: 
raionul Codlea 
a cheltuit cu 
struirea unui ; 
de 150 capete, 
ma de 8l4.(KX 
ceea ce revini 
cap de vacă < 
de 5-425 lei. N 
cu suma chel 
pentru constr 
grajdului, co 
viștii de aici, 
putut construi 
grajduri de 
a cel mult 71
lei (fiecare a
capete), idacă <
folosit materi
locale — (și n
pot plînge c:
lipsesc), -- Și
putut cumpăra
de vaci, care
tăzi le-ar fi .
venituri Mil
desfăcînd totoi
pe piața Oraș

Țara noastră are toate condițiile 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
industriei chimice; dacă ne gîndim la 
bogăția de materii prime de care 
dispunem 
bunii, 
roase, 
altele.

Cu
ghezo-moșieresc industria chimică, ca 
de altfel și celelalte ramuri ale indus- 

, triei erau puțin dezvoltate. Cele cîteva 
fabrici mai mari, cîte existau în țară, 
lucrau în interesul marilor trusturi ca
pitaliste. încolo, întreprinderile noas
tre chimice se prezentau sub forma 
unor mărunte ateliere sau laboratoare 
care se ocupau mai mult cu amesteca
rea, condiționarea și împachetarea 
produselor aduse de peste graniță, lu 
vederea desfacerii lor în (ară.

In acest fel sursele noastre de ma
terii prime nu erau valorificate mai 
de loc. In timpul celui de. al doilea 
război, distrugerile au fost deosebit 
de mari și în sectorul industriei chi
mice care la data naționalizării 
cipalelor mijloace de producție 
aproape total ruinate.

După naționalizare, industria 
mică a fost reorganizată și moderni
zată. întreprinderile eu fost înzestrate 
cu utilaje noi. S-au- construit cîteva 
noi combinate și întreprinderi de in- 

,, dustrie chimică. Totodată a crescut și

de materii prime
, cum ar fi : petrolul, căr- 

gazul metan, minereurile nete- 
lemnul, sarea, stuful și multe

toate acestea, în regimul bur-

numărul muncitorilor calificați în a. 
ceasta ramură. Deosebit de important 
este faptul că. industria noastră chi
mică se dezvoltă azi pe o înaltă bază 
științifică. O seamă de institute spe
cializate lucrează în diversele ramuri 
pentru progresul chimiei. Așa sînt In
stitutul de Cercetări Chimice „ICE- 
CHIM", Institutul Petrochimic (pentru 
chimizarea petrolului), Institutul Chi- 
migaz, pentru chimizarea gazului 
metan și altele. Toate aeeste realizări 
au permis trecerea la o valorificare 
complexă a resurselor de materii pri
me existente în țară.

diverselor inși 
tria maselor p 

Îngrășăminte 
se impart în 
fosfatice și po 

Ingrășămintr 
de materii pri 
rele și așa nu 
care se obțin 
îngrășămintele 
site la noi, sîn 
cianamida de 
mă folosește 
mai ales, păio; 

îngrășăminte
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Crescătoria de porci aduce venituri însemnate colectiviștilor din Drăgănești- 
Olt- Ei au pus în prezent la îngrășat un nou lot de 100 porci.

INDUSTt

prin- 
erau

Cili-

Prin creșterea neîncetată a investi
țiilor,. industria chimică s-a dezvoltat 
considerabil. Producția ei a crescut 
de opt ori față de nivelul anului 1938. 
Un factor de cea mai mare importan
tă în dezvoltarea industriei noastre 
chimice, îl constituie colaborarea fră
țească cu țările lagărului socialist în 
cadrul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. (C.A.E.R.)

In cadrul industriei chimice au luat 
naștere numeroase ramuri noi. între 
care, unele de mare importanță pen
tru agricultură, cum ar fi industria 
îngrășămintelor minerale, producția

perfosfatul, fă 
fosforite. Ele 
acidul sulfuric, 
foritele. In țar. 
grășămint fosf 
fătul de Cioclo 
peștera cu ace 
grășate cu fosf 
asemenea, ele 
telor. Unele ci 
cla de zahăr > 
țese în zahăr 
fosfor.

îngrășăminte 
fie sărurile pot 
preparate, cum 
sarea pptasică
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de M. GOG1OIU 
director general 

în Ministerul Agriculturii

Stalin o cantitate mult mai mare de 
laDte.

Invățînd din documentele Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959. care a arătat drumul de urmat 
în privința folosirii fondurilor de in
vestiții și in creșterea animalelor <le 
producție, gospodăriile colective au < 
început să analizeze cu spirit gospo
dăresc problema folosirii fondurilor și 
să le investească în acele mijloa.-e 
care aduc venituri imediate. La în
tocmirea planurilor de producție și a 
bugetelor ce venituri și cheltuieli pe 
1960 s-a văzut acest lucru. Gospodăria 
colectivă din comuna Bonțida, care 
are acum 30 vaci, va avea la sfîrși- 
tul anului acesta 180 vaci și juninci ; 
gospodăria colectivă Turia din Regiu
nea Autonomă Maghiară de la 53 vaci 
existente va ajunge la 170 ; gospodă
ria colectivă Atid de la 144 vaci exis
tente la sfîrșitul anului 1959, va a- 
junge la 290. Măsurile luate în Re
giunea Autonomă Maghiară privind 
creșterea animalelor și în speciai a 
vacilor și junincilor, (adică mărirea 
numărului de capete proprietate ob
ștească in așa fel incit să ajungă la 
aproape 16 vaci proprietate obștească 
la 100 ha.), este o măsură bună și 
care poate fi exemplu și pentru alte 
regiuni cu condiții asemănătoare. De 
asemenea, măsura luată tot în acea
stă regiune de a folosi în creșterea 
animalelor și grajdurile mai mari, 
proprietate personală a membrilor, va

ița uc soi dă recolte bogate /" Despre chiar acest lucru discută aci 
ntele gospodăriei colective din Mircea Vodă, cu tehnicianul și briga

dierii gospodărie-

;i indus-

ie fabrică) 
e azotate.

i ca bază 
an, calca- 
"noniacale. 
i. Printre 
des folo- 

amoniu și 
a din ur- 
ițelor, dar 
mbului. 
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Nu toate plantele pretind aceleași 
cantități de îngrășăminte potasice. 
Astfel, unele legume (varza, roșiile), 
sfecla de zahăr, floarea soarelui sau 
vița de vie cer potasiu în mai man 
cantități, pe cită vreme păioasele cer 
mai pujin.

In (ara noastră, industria îngrășă
mintelor minerale a luat un mare a- 
xînt. In prezent, producția este 
de aproape 300.(XX) tone. Plenara 

■ C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959, prevede ca în cursul anului 
curent, agricultura să fie mai bine a- 
provizionată cu îngrășăminte chimice.

r
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alcătuiesc 
e, fie cele 
de potasiu 
e potasiu.

In 1965 vom produce 2,3 milioane 
tone, din care, mai bine de un milion 
tone îngrășăminte fosfatice.

Industria chimică pune, de aseme 
nea, la îndemina agriculturii produse 
pentru combaterea dăunătorilor, înce- 
pînd cu piatra vînătă și terminînd c i 
un șir întreg de insectofungicide, fie 
sub lorniă de prafuri, î:e sub formă de 
soluții și emulsii. Intre acestea amin
tim hexacloranul, D.D.r., ulei horticol 
pentru pomicultură, zeamă sulfocalcic i, 
sulfură de carbon etc. Folosirea 
îngrășămintelor și lupta pe cale ch - 
mică împotriva dăunătorilor, în con-
■mr-i * a 

cuce la economii serioase de fonduri 
care in loc să fie consumate la cons
trucția de grajduri, vor fi folosite pen
tru procurare de animale de produc
ție.

O preocupare de seama — pe lingă 
aceea a creșterii numărului de capete 
— trebuie să fie și obținerea unor 
producții sporite pe -cap de animal. 
Sînt multe gospodării colective (Pala- 
zu Mare-Constanta, Filiași-R A.M. 
etc.) care pe anul 1959 au obținut în 
medie peste 3.000 litri lapte pe cap 
de vacă, iar la unele loturi s-au obți
nut 4.000 și 5.000 litri lapte. Mai sînt 
însă unele gospodării colective care 
obțin producții mici de lapte față de 
posibilități. Una din cauzele care a 
făcut ca unele gospodării colective că 
obțină producții scăzute a fost fura
jarea necorespunzătoare. N-a fost fo
losit de loc sau foarte puțin in alimen
tație porumbul siloz care este furajul 
de bază in mărirea procuctiei de lap
te. Pe acest an gospodăriile colective 
au prevăzut în planurile de producție 
suprafețe însemnate, cu mult mai mari 
decît anul trecut, care vor fi însămîn- 
tate cu porumb siloz. O altă cauză 
este aceea că animalele nu sînt în
grijite la timp și cum trebuie. Colec
tiviștii care lucrează la animale se 
schimbă des sau sînt repartizați aici 
oameni cu o pregătire insuficientă. 
Pentru a mări producția pe cap de a- 
nimal cît și pentru a le îngriji bine 
este absolut necesar ca la creșterea 
animalelor să fie repartizați cei mai 
buni colectiviști (bărbați și femei), cu 
dragoste de animale și pe cît este po
sibil ei să nu fie sehimbați din aceste 
funcții.

îndrumarea și a- 
sistenta tehnică 
care trebuie dată 
colectiviștilor în 
creșterea animale
lor de producție, 
buna organizare și 
retribuire a mun
cii celor care lu
crează în acest sec
tor, buna îngrijire 
și hrănire a anima
lelor, vor face ca 
sub conducerea or
ganelor de partid, 
cu sprijinul și aju
torul comitetelor e- 
xecutive ale sfaturi
lor populare și al 
specialiștilor din a- 
gricultură, să se 
îndeplinească în 
bune condi(iuni sar
cina trasată de 
C.C. al P.M.R. pri
vind creșterea ani
malelor de produc
ție, proprietate ob
ștească a gospodă
riilor agricole co
lective.

ditiile de climă și sol în (ara noastră, 
asigură producții sporite la hectar.

Sînt nenumărate exemplele de spori
rea recoltelor prin folosirea îngrășă
mintelor. Așa, de pildă, la stațiunea 
experimentală de la Cîmpia Turzii, 
sporul de recoltă la sfecla de zahăr a 
fost de 9.746 kg la hectar, adică 43 la 
sută. La stajiunea Tg. Frumos, regiu
nea Iași, s au obținut la varză un spor 
de recoltă de 12.787 kg. la hectar, adi
că 23 la sută, iar la roșii un spor de 
15.668 kg. la hectar (25 la sută).

Masele plastice au început azi a-și 
găsi numeroase întrebuințări în unele 
ramuri ale agriculturii. Așa, de pildă, 
acoperișurile de sticlă pot fi perfect 
înlocuite cu foi din mase plastice, 
care sînt absolut transparente pentru 
razele ultra violete, avînd o luminozi
tate cu 15—20 la sută mai 
sticla. Ur.ele flori sau roșii, 
sub asemenea acoperișuri, au 
ruri mari

Masele 
losite la 
dăposturi
înghețului și brumei. Plantele 
sensibile pot fi astfel perfect apărate. 
Pentru transportul apei în irigații se 
folosesc cu succes conducte din mase 
plastice, care, pe lingă că sînt ușoare 
și rezistente, se instalează ușor.

Pentru acoperirea solului în 
rea menținerii temperaturii și 
zelii acestuia se întrebuințează,
semenea, covoare de mase plastice.

mare ca 
crescute 
dat spo-

de recolte.
plastice mai sînt, 

confecționarea diferitelor a- 
contra vintului- sau contra 

mai

apoi, fo-
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Alegerea și păstrarea 
porumbului de sămîn'ă

Ținerea, păstrarea și uscarea rațio
nală a porumbului de sămintă pre
zintă o mare importantă pentru pro
ductivitatea acestei culturi-

Este știut că porumbul de săm’nță 
se recoltează atunci cînd toată plan
ta s-a inqălbenit. cînd boabele sînt 
tari, sticloase și se pot desface ușor 
de pe știulete, cînd știuleții bătuți 
unul de altul sună. In acest caz boa
bele de porumb încă mai conțin 
20—25 la sută apă- Porumbul poate 
fi considerat complet copt, numai 
cînd umiditatea a scăzut la 13—15 
la sută. Atunci se poate bate.

Pe timp frumos, cu soare, știuleții 
se usucă destul de bine pe plantă, 
de aceea recoltarea porumbului pen
tru semințe se face ceva mai tirziu, 
decît aceea a porumbului destinat 
consumului. Știuleții insuficient dez
voltați, netipici soiului respectiv, bol
navi, cu un procent prea mare de 
umiditate, nu sînt buni pentru sămîn- 
ță și trebuiesc înlăturați.

Dacă umiditatea boabelor este mai 
mare de 16 la sută, știuleții de să- 
mînță trebuiesc uscați, pentru a fi 
aduși la umiditatea corespunzătoare. 
Uscarea boabelor de porumb are im
portantă nu numai pentru păstrarea 
facultății qerminative a acestora, 
dar este stabilit că semințele uscate 
dau producții cu mult mai mari de
cît cele neuscate, chiar dacă ele au 
aceeași facultate qerminativă. De a- 
semenca, boabele uscate pe știuleți 
se păstrează mult mai bine, nu sînt 
atacate așa de ușor de către dău
nători ca boabele neuscate, respiră 
mult mai încet, deci consumă pentru 
acest proces mai puține substanțe 
nutritive, ceea ce favorizează creș
terea energiei de încolțire-

Uscarea știuleților de sămînță se 
poate face : natural (la aer. la soare) 
și artificial (pe cale termică).

Uscarea la aer se face în podurile 
caselor, în pătule, care să nu depă
șească o lățime de 3 m.. așezînd 
știuleții într-un strat gros de 15—20 
cm. și care din cînd în cînd trebuiesc 
întorși. Dacă știuleții au fost așezați 
Pe qratii, ei se usucă bine și fără a 
fi întorși. Uscarea la soare se face, 
cînd timpul este însorit, pe platforme 
din sc'nduri sau De qratii, pe prela
te. noaptea acoperindu-se cu roqojini 
sau alte materiale corespunzătoare. 
Cel mai sigur mijloc de uscare este 
uscarea termică mai cu seamă cînd 
recoltarea porumbului se face tirziu și 
cînd umiditatea lui este mare. Așa, 
de exemplu, la noi in țara uscătoria 
sistematică de porumb din portul 
Constanța usucă trei vagoane pe oră, 
micșorînd umiditatea porumbului de 
la 20 Ia 15 la sută. In lipsa uscăto- 
riilor speciale, sau dacă nu există 
cuptoare în felul cuptoarelor de 
fructe. în acest scop se poate adap
ta orice încăpere în care se poate 
instala o sobă și atelaje din seînduri 
sau împletituri.

Uscarea trebuie să se facă la tem
peraturi de 40—45 n-a'ie Celsius. 

deoarece la temperaturi mai ridicate, 
porumbul își pierde puterea de qer- 
minație și se macină și mai greu- 
Excesul de umiditate trebuie înlătu
rat neîntrerupt din uscătorie prin 
coșurile de aerisire, deoarece în caz 
contrar, din cauza aerului umed și 
cald, boabele se pot opări și își pot 
pierde facultatea germinativă.

Porumbul de sămînță trebuie să 
se păstreze exclusiv pe știulefi. în 
pătule făcute din lemn sau împleti
turi de nuiele, cu lățimea de cel 
mult 1,2 m. In cazul cînd pâtulele 
sînt mai late, atunci în mijlocul lor 
trebuie făcute coșuri, pentru a se in
tensifica aerisirea.

Din luna octombrie pînă în luna 
martie porumbul pierde din qreutate 
4—20 la sută. Porumbul insuficient 
uscat pierde repede puterea de ger
minație chiar si în știuleți și cu atît 
mai mult în grămadă, sub formă de 
boabe.

Dacă nu avem posibilitatea de a 
usca porumbul la soare sau Pe cale 
artificială (în uscătorii), atunci po
rumbul se păstrează la o temperatu
ră peste 0 grade Celsius. Temperatu
ra sub 0 grade Celsius are o influ- 
ientă negativă asupra boabelor de 
porumb, deoarece puterea de germi
nație se pierde, datorită faptului că 
se petrec procese fermentative nedo
rite, mai ales cînd știuletele nu este 
complet uscat și mai conține peste 
14 ]a sută apă.

In cursul întregii perioade de păs
trare, porumbul de sămînță trebuie 
să se afle sub observație. Dacă se 
va constata încălzirea lui. ceea ce 
are loc adeseori în straturile mai 
adinei, porumbul trebuie ales- Știu- 
leții stricați se înlătură, și pentru a 
intensifica accesul aerului în stratu
rile adinei de porumb, se fac în di
ferite locuri gropi pentru aerisire.

La alegerea porumbului de sămîn- 
ță se preferă știuleții care au o for
mă cilindrică cu cotorul și vîrful 
bine îmbrăcate cu boabe. Rîndurile 
trebuie să fie pe cît posibil drepte, 
iar boabele bine dezvoltate și bine 
înfipte în ciocălău. De asemenea, 
știuleții trebuie să aibă forma cores
punzătoare soiului ce cultivăm și să 
nu aibă boabe mucegăite.

Pentru sămînță se curăță si se fo
losesc, numaf boabele de la mijlocul 
știuletelui. care răsar mai repede Ș* 
dau plante mai viquroase. Curățatul 
de boabe trebuie să se facă ușor, 
iar cantitatea de boabe, fată de can
titatea de ciocălăi să fie mare.

La un hectar, pentru a asigura să- 
mînța necesară, trebuie păstrați în 
bune condițiuni 200—400 știuleți (în 
funcție de soi) iar în luna martie 
se face proba de încolțire, pentru 
suprafețe mici, la fiecare știulete, iar 
pentru suprafețe mari la un număr 
oarecare de știuleți. sau o cantitate 
de boabe din cea destinată însămîn- 
țăr ii.

D. ONETE
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Din vremurile cele mai vechi, 
oamenii au ' privit bolta cerească 
si au observat o serie de feno
mene pe care au încercat să le 
explice în diferite feluri.

Ei au observat, spre exemplu, 
că în permanentă Soarele răsare 
dimineața din aceeași parte pe 
care au numit-o Răsărit și că a- 
pur a la Apus- Au observat, de a- 
semenea, că după noapte urmează 
ziua, că stelele se rotesc pe bolta 
cerească, că Luna îsi schimbă în
fățișarea — în timp de 29 zile și 
jumătate — de la forma de seceră 
la cea de farfurie, apoi se întoar
ce din nou la forma de seceră, 
sau nu se mai vede de loc, pentru 
ca aooi totul să pornească de la 
început etc

Oamenii au observat marea re- 
qularitate în mișcarea Lunii si a 
Soarelui, ivirea unor stele deasu-
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pra orizontului după luni de 
timp în care nu se observau 
rirea sau micșorarea zilelor 
timpul_ anului si alte fenomene a- 
semănătoare. Asemenea fenomene 
au permis oamenilor, și mai ales 
astronomilor, să fixeze calenda
rul, să prevadă timpul cald sau 
rece, ploile etc., deci au ajutat 
pe oameni în a-și orqaniza munca.

Din cauza necunoașterii adevă
rului, explicarea cauzelor diferi
telor fenomene cerești observate 
s-a făcut multă vreme pe baza 
unor leqende reliqioase. In ulti
mele secole însă, o dată cu dez
voltarea științei, au putut fi cu
noscute adevăratele leqi ale miș
cării corpurilor 
du-se astfel tot 
dele reliqioase. 
menele cerești 
deosebită importantă pentru viata 
pe Pămînt și care astăzi nu mai 
sint o taină pentru nimeni, există 
insă o serie de alte fenomene — 
cu înfățișări deosebite — ce par 
tainice, de neînțeles la prima ve
dere. Intre acestea amintim eclip
sele de Soare si Lună, cometele 
sau stelele cu coadă, aurorele bo 
reale, ploile ,,de sînqe" și altele.

Asemenea fenomene, care în 
trecut înspăimîntau pe foarte 
multi oameni, ele nefiind expli
cate științific, ci erau puse pe 
seama unor puteri supranaturale, 
sînt astăzi explicate în mod știin
țific. Superstițiile, menținerea și 
dezvoltarea lor în trecut, au avut 
cauze sociale. Orînduirea bur- 
qheză era interesată în menține 
rea superstițiilor, deoarece oa
menii trebuiau să fie smeriți, su 
puși, înfricoșați, să nu lupte îm
potriva exploatatorilor

Așa-numitele „semne cerești1’ 
nu sînt altceva decît fenomene 
cerești neobișnuite.

Stele cu coadă (cometele) sînt 
fenomene cerești care se observă 
rar pe bolta cerească- In leqătură 
cu aceste fenomene au fost năs
cocite o serie de leaende, super
stiții. Apariția lor se socotea ca 
„semne cerești" prevestitoare de 
nenorociri. Uneori în tara noas
tră, la apariția cometelor se tră 
qeau clopotele 
iitorii bisericii 
tru a „feri pe 
pădul ceresc", 
erau descrise ca „balauri de sîn
qe” sau „pumnale de sînqe".

Modul cum tălmăceau oamenii 
cometele era foarte diferit. Astfel 
cometa din 1811—1812 era soco 
tită de oamenii simpli din Rusia 
ca o nenorocire deoarece ea 
provocat invazia armatelor 
Napoleon. In același timp 
oameni din Spania socoteau 
ceeasi cometă ca fiind cauza unei

zile, 
ma

in

ceresti. înlăturîn- 
mai mult leqen- 
Alături de feno 

obișnuite care au

la biserici, iar slu- 
oficiau slujbe pen- 
credincioși de oră- 
Alteori cometele

le-a 
lui 

însă 
a-

recolte boqate de struauri. iar In 
Mexic s-a crezut că din 
aceleași comete au putut fi des
coperite zăcămintele de arqint 
din tară.

Dar ce sînt stelele cu coadă ?
Cometele, de la cuvîntul qrec 

Kometa (stea cu plete), sînt niște 
corpuri cerești mici ca și plane
tele, asteroizii (planetele mici) și 
meteoriții (pietre cerești) Ele sînt 
alcătuite în cea mai mare măsură 
din qaze rarefiate, din mici firi
șoare de praf și dintr un sîmbure 
(nucleu) qros de cîtiva kilometri, 
format din pietre și blocuri de 
qaze înqhetate. O cometă dintre 
cele mai mari cîntărește totuși 
foarte puțin (de cca. 1 milion ori 
mai puțin ca Pămintul). Deși ele 
au un volum uriaș, totuși din 
cauza materiei foarte puține pe 
care o conțin, sînt ușoare în qreu- 
tate Nu trebuie deci să ne temem 
de o eventuală ciocnire a unei 
comete cu Pămîntul, deoarece oa
zele care alcătuiesc cometa n-ar 
putea pătrunde nici în atmosfera 
Pămîntului (aceasta fiind mai dea
să), iar nucleul solid al cometei 
ar cădea pe Pămînt. ca o ploaie 
de pietre cerești.

Cometele au un cap (cu un sîm
bure luminos) și o coadă (unele 
sînt fără coadă, altele cu mai 
multe cozi). In jurul sîtnburelui 
(ce nu depășește în diametru cî
teva zeci de km), există învelișul 
de qaze, ce se transformă într-o 
coadă lunaă uneori de 30—300 
milioane km. (de 2 ori distanța 
dintre Pămînt și Soare). Cercetă
rile ce s-au făcut au arătat că qa
zele ce compun coada cometei 
sînt foarte toxice.

Atunci cînd o cometă, în dru
mul ei prin Cosmos, se apropie de 
Soare, razele Soarelui transformă 
blocurile înqhetate în qaze, for- 
mînd capul și coada cometei, ce 
cresc din ce în ce mai mult în a- 
propiere de Soare. S-a observat 
că întotdeauna coada cometei 
este îndreptată în direcția opusă

cauza
stitiilor leqate de „stelele < u 
coadă". Astfel, ei au făurit, prin 
lansarea primei rachete interpla
netare de Ia începutul anului 
1959, în apropiere de Lună, o 
mică cometă artificială, sub forma 
unui nor de sodiu. Iar la lansarea 
celei de a doua rachete interpla
netare sovietice, care a atins Luna 
în 
a

septembrie 1959, ei au creat o 
doua cometă artificială.

„Stele căzătoare” 
și „ploaia de stele

De multe ori noaptea vedem 
cum o stea se, rupe din înălțime 
și coboară lăsînd în urma ei o 
diră luminoasă. Si aooi altele și

O „ploaie de ațele'

fac același lucru. Multi oa- 
credeau ca în acel timp a 
un om. născut sub acea

Cometă luminoasă

Soarelui, deoarece qazele foarte 
rare ce formează cometa sînt a- 
păsate de razele solare. Pe măsu
ră ce se depărtează de Soare, 
coada se resoarbe.

Cometele n-au lumină proprie, 
ci o primesc de la Soare. Ele apar 
cîteodată pe cer avînd dimensiuni 
foarte mari. Capul unor 
întrece 
comete 
trecînd 
tului.

Cometele se învirtesc în jurul 
Soarelui. Pentru a face un încon
jur complet, cometele au nevoie 
de mai multi ani (uneori chiar de 
sute de ani). Ele sînt un fel de 
„vaqabonzi" ai sistemului solar.

Știind deci ce sînt cometele, ne 
dăm seama că ele nu sînt feno
mene care prevestesc nenorociri 
sau fericiri pe Pămînt asa cum 
se credea în trecut. Ele sînt deci 
aștri cerești care se învîrtesc în 
jurul Soarelui, supuși acelorași 
leqi ale naturii. De multe ori se 
poate prevedea apariția unor ase
menea „stele cu coadă'. Cometele 
și drumul lor sînt cunoscute.

Oamenii de știintă sovietici au 
dat o lovitură zdrobitoare super-

comete 
Soarele ca mărime- Alte 
sînt însă foarte mici. în- 
cu puțin mărimea Pămîn-

altele 
meni 
murit 
stea. O credință cu totul neadevă
rată, deoarece cei care știu 
sînt stelele in realitate 
creadă că acestea cad 
rat oe Pămînt.

Stelele, aștri ce sînt 
tori cu Soarele (mai mari de mi
lioane de ori ca Pămîntul), sînt 
imense sfere qazoase, fierbinți și 
luminoase. Depărtarea de Pămînt 
a celor mai apropiate stele este 
asa de mare incit un avion ar tre
bui să zboare încontinuu circa 5 
milioane de ani pentru a le a- 
tinqe. Totuși există fenomenul cu
noscut sub numele de „stele căză
toare'. Acesta se petrece în at
mosferă.

Pămîntul în drumul său în jurul 
Soarelui intîlnește uneori dife
rite corpuri meteorice (pietre ce
rești) care rătăcesc sinqure sau 
în qrupuri în spațiul cosmic. In 
mod obișnuit acestea au mărimea 
unui bob de mazăre. Forța de a- 
tractie a Pămîntului face ca a- 
ceste corpuri meteorice să se a- 
bată din drumul lor în jurul Soa
relui și să cadă spre suprafața 
Pămîntului. In drumul lor spre 
Pămînt. aceste părticele mici din 
nucleele dezaqreqate ale comete 
lor sau din alte corpuri cerești 
sfărîmate trebuie să străbată at
mosfera. Viteza lor extrem de 
mare ( de zeci de ori mai mare ca 
viteza unui qlont) face ca prin 
frecarea cu aerul aceste pietre 
se încinqă. să se anrindă si, 
capete o strălucire deosebită, 
același timp devine luminos și 
erul înconjurător. Luminarea 
ceasta deosebită a atmosferei 
pare pe Pămînt ca o „stea căză
toare" sau ca o „ploaie de stele 
(atunci cînd este un roi de me 
teorii.

Cea mai mare parte a pietrelor 
cerești nu atinq însă suprafața 
Pămîntului, ele prefăcîndu-se, din 
cauza căldurii provocate de fre
carea cu aerul. în qaze și pulberi 
ce se risipesc in atmosferă. Doar 
pietrele 
van) nu 
tea sînt 
observă 
de foc) ce scînteiază cu putere si 
care lasă în urmă uneori timp de 
cîteva minute o urmă luminoasă.

In timp ce „stelele 
nu modifică lumina boltii 
noaptea, bolizii îi produc 
ternică luminare, întrecînd 
chiar lumina Lunii.

La noi in tară au putut

ce
nu pot să 
cu adevă-

asemănă-

mai mari (ca un bolo- 
sînt distruse total. Aces' 
bolizii. Uneori pe cer se 
cum trece un qlob (sferă

servati cițiva bolizi luminoși cum 
au fost cei din 1 ianuarie 1906 și 
20 noiembrie 1912.

Cînd bolizii aiunq pe Pămînt, 
poartă numele de meteoriți. Unii 
au mărimi deosebite, de exemplu 
in sud vestul Africii s-a qăsit un 
meteorit care cîntărea cca. 80 
tone. Trebuie subliniat însă faptul 
că marea majoritate a meteoriți
lor ce aiunq pe Pămînt sint mici 
și că nu se cunosc accidente pro
vocate de aceștia. Deci nici „ste
lele căzătoare" și „ploile de sin- 
qe" nu sînt miracole, ci ele sînt 
fenomene ne care știința le-a 
plicat.

Eclipsele de Soare 
și de Lună

Intre fenomenele cerești care 
au impresionat într o foarte mare 
măsură pe oameni dînd naștere 
la cele mai multe superstiții, se 
numără și eclipsele, întunecarea 
Soarelui în plină zi sau a Ludei 
în plina noapte a produs înfrico
șare deosebită asupra omului ne
înarmat cu cunoștințe științifice, 
deși cu mii de ani în urmă, unii 
cercetători înteleseseră și-și ex 
plicaseră aceste fenomene natu
rale

Superstițiile despre „înqhitirea" 
Soarelui de balauri sau duhuri 
rele, vîrcolaci. cum le spuneau 
în trecut la noi, făceau pe oameni 
să treacă la o serie de fapte ne- 
aindite atunci cînd se produceau 
eclipsele. Astfel, unii cădeau Ia 
pămînt făcînd ruqăciuni, alții bă- 
teau cu ciocane în metal, crezînd 
că în felul acesta sperie spurcă
ciunea ce înqhitise Soarele, etc. 
Intr-unele din satele noastre se 
trăqeau clopotele, se trăqea cu 
puștile, lăutarii cîntau etc. Iar a- 
tunci cînd Soarele se ivea, trep
tat, din nou, multi erau convinși 
că aceasta se datorește ruqăciu- 
nilor sau amenințărilor lor.

Știința a explicat de multă vre
me eclipsele de Soare_ si Lună și 
cauzele ce le provoacă.

Eclipsele de Soare au loc atunci 
cînd între Soare și Pămînt se qă- 
sește Luna (cînd se zice „Lună 
nouă"). Luna, prin poziția sa în
tre Soare si Pămînt, oprește ra
zele Soarelui să treacă către Pă
mînt. Atunci umbra Lunii cade 
oe Pămînt. Iar eclipsele de Lună 
au loc atunci cînd Pămîntul este 
situat intre Soare si Lună (ța 
„Lună plină'). Atunci umbra Pă
mântului acoperă Luna.

Intre eclipsele de Soare si de . 
Lună sînt deosebiri. Astfel în timp 
ce umbra Pămîntului cuprinde 
întreaoa Lună (eclipsele de Lună), 
umbra Lunii (corp ceresc mult 
mai mic) nu întunecă decjt o 
parte mică din suprafața Pămîn
tului. Așa se explică de ce eclipsa 
de Soare nu se poate vedea decît 
dintr-o anumită reqiune a Pămîn
tului. Totodată eclipsele de Soare 
nu durează decît cel mult 7 mi
nute si 40 de secunde. în timD ce 
acelea de Lună durează 2 -3 ore.

Se cunosc 
Lună sau 
Anual se 
elipse de 
Lună

Astăzi atît eclipsele 
cît si cele de Lună se
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de Soare 
prevăd din

eclipse totale (de 
de Soare) și parțiale, 
produc între 2 și 5 e 
Soare si cei mult 3 de

Si

o

anunțate prin ziare, 
specificîndu-se cu

lafă aim se produc eclipsele ele Soare 
de l.ii'iâ

căzătoare' 
cerești 
o pu- 
uneori

timp. Ele sînt 
radio etc., 
exactitate o!nă și ora si minutul 
în care urmează să aibă toc-

Nici 
nu mai 
ta le-a 
ceasta 
care în trecut a avut multe 
suferit de pe urma necunoașterii 
lor adevărate.

aceste fenomene cerești 
sînt astăzi ,.minuni". Stiin- 
explicat aducînd prin a- 
un mare bine omenirii, 
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INTILNIREA TINERETULUI Șl STUDENȚILOR 

DIN ȚĂRILE REGIUNII BALCANILOR SI MARII ADRIATICE
In aceste zile de iarnă, cînd termometrul 

a coborîf brusc sub zero grade, în capita
la patriei noastre s-a mat desfăcut un mu
gure primăvăratic pe copacul prieteniei 
dintre popoare. 250 de tineri și numeroși 
invitați din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice, dînd curs inițiativei Uni
unii Tineretului Muncitor și Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R. P. Romînă, au 
venit la București să consolideze și mai 
mult prietenia lor, să dea glas voinței tine, 
iei generații de a face din această parte a 

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
particjpanților la Intilnirea tinerelului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice

N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri ol U.R.S.S. a 
trimis participanților la Intilnirea de la București a tineretului și stu
denților din țările regiunii Balcnnilor și Mării Adriatice următoarea 
telegramă de salut :

. Dragi prieteni
Salut din toaiu inima pe participanții la Intilnirea tineretului și 

studenților din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice. Este bine că 
tinerii din această regiune a Europei s-au întrunit în scopul întăririi 
păcii și prieteniei între popoare. Astfel de întîlniri oferă posibilitatea 
minunată de o vă cunoaște și a vă înțelege mai bine unii pe alții.

Acum, cînd deasupra lumii norii pericolului de război ou început 
să se împrăștie, capătă o însemnătate tot mai mare orice acțiune care 
urmărește dezvoltarea înțelegerii și a prieteniei intre popoare. In 
această lume nu poți decit să te bucuri că voi, reprezentanții tinerei 
generații din țările unei reg-uni considerată mult timp butoiul de pul
bere al Europei, v-ați întrunit in numele țelurilor înalte ale consoli
dării păcii.

Popoarele din lumea întreagă cer să se ajungă la o înțelegere 
între guverne cu privire la dezarmarea generală și totală. Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat recent „Legea cu prvire la o nouă 
și importantă reducere a forțelor armate ale U.R.S.S.* Sîntem convinși 
că această'hotărîre va găsi un larg ecou în rîndurile popoarelor, in
clusiv in rîndurile tineretului de pe întregul glob.

Tineretul și studenții din țările regiun’i Balcanilor și Mării Adria
tice pot să facă mult pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, în care să nu existe arma nucleară și arma rachetă, pentru 
dezvoltarea colaborării și a relațiilor de prietenie între popoarele 
acestor țări.

Urez din toată inima participanților la intilnire succese în învăță
tură și muncă spre binele popoarelor, în realizarea țelurilor nobile 
pe care vi' le-ați propus.

N. HRUȘCIOV
Moscova, 30 ianuarie 1960.

lumii o zonă a păcii trainice. Să fie pace 
sub măslini și pruni, să răsune cântecul 
excursioniștilor și nu al batalioanelor pe 
culmile Garpaților și ale Balcanilor; ropo
tul pașnic al ciocanelor să dea ritmul pen
tru marșul victorios al tineretului și nu 
războinicele tobe ; să tacă armele de toate 
felurile ca să înflorească munca pașnică, 
iubirea, muzele I Iată ce lucruri impor
tanțe s-au adunat să discute tinerii din 
aceste ținuturi ce au cunoscut din plin 
urgia războaielor î.n trecut.

„Tînăra generație are nevoie de con
diții pașnice de dezvoltare pentru împlini
rea năzuințelor sale cele mai fierbinți, pen
tru punerea în valoare a capacităților ei 
creatoare", a spus tovarășul V. Trofin, 
prim secretar al C.C. al L'.T.M., dezvoltînd 
raportul general: ,,Contribuția tineretului 
și studenților din regiunea Balcanilor și 
Mării Adriatice pentru transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a păcii, demiclea- 
rizată, pentru lărgirea cooperării și dezvol
tării relațiilor de prietenie între tineretul 
și studenții din această parte a lumii".

Participanțij la întîlnire și-au manifestat 
deplina adeziune pentru tmăphiirea istori
cei propuneri a guvernului sovietic, expusă 
de N. S. Hrușciov de Ia tribuna O.N.U. 
cu privire la dezarmarea generală și to
tală, propunere care deschide calea elimi
nării oricărei posibilități de conflicte -mi
litare între state. Atît in raport cit și in 
discuții s-a relevat dorința unanimă a tine
rilor din aceasta parte a lumii dea vedea 
apropiata conferință la cel mai înalt nivel 
între conducătorii Franței,Angliei, U.R.S.S. 
și S.U.A., ducînd la măsuri favorabile 
păcii generale, destinderii internaționale. 
Delegații și-au exprimat convingerea ca 
propunerea formulată de guvernul R.P.R. 
pentru a convoca o conferința a guvernelor 
statelor balcanice care sa pună relațiile 
dintre aceste țari pe bazele sănătoase ale 
coexistenței pașnice, corespund intereselor 
tuturor popoarelor din aceasta regiune și 
ar duce la întărirea destinderii in situația 
internațională.

Delegații și-au manifestat, de asemenea, 
indignarea profundă pentru reînvierea mi
litarismului revanșard' vest-german și pro
vocările de tip fascist din Germania Oc
cidentală.

1 ntilnirea tinerilor și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării Adriatice 
se bucura de simpatie și sprijin în lumea 
întreagă.

Tineretul romîn, sprijin de nădejde în 
înfăptuirea politicii statului nostru demo
crat-popular de colaborare cu toate țările 
iubitoare de pace, de stabilire a unei trai
nice înțelegeri în Balcani, își exprimă con
vingerea ea această întîlriire va aduce un 
aport prețios pentru întărirea prieteniei 
dintre popoarele țărilor balcanice și din re
giunea- Mării Adriatice, pentru pace în 
lumea întreagă.

S I n R 8
Eșecul complotului fascist 

din Algeria
Agențiile de presă au anunțat lichi

darea rebeliunii ujtracoilonialiste din 
Algeria- Comentînd acest eveniment, 
ziarele subliniază intensa importanță a 
atitudinii hotărâte pe care a luat-o ma
rea majoritate a poporului francez, ce- 
rînd reprimarea rebeliunii și adoptarea 
unei politici ferme de autodeterminare 
în Algeria. Relevînd rolul grevei ge
nerale din 1 februarie în lichidarea 
complotului din Algeria. Etienne Fa"jon 
a subliniat în ziarul „L'Humanite" po
ziția clasei muncitoare franceze care 
consideră că trebuie lichidată orice1 Me
dică din calea înfăptuirii reale și loiale 
a dreptului algerienilor la autodeter
minare.

In dimineața zilei de 2 februarie au 
început lucrările Plenarei CC. ăl ’Par
tidului Comunist Francez avînd la or
dinea de zi următoarele probleme : uni
tatea de acțiune în lupta împotriva fas
cismului, lupta pentru înfăptuirea drep
tului la autodeterminare și pentru Pace 
în Algeria.

Lucrările celui de ai IX-lea 
Congres al Partidului 

Comunist Italian
Cel de al IX-lea Congres al Partidu

lui Comunist Italian se desfășoară la 
Roma, în prezența a numeroși delegați 
ai partidelor comuniste frățești din alte 
țări- Raportul „Pentru reînnoirea demo
cratică a societății italiene, pentru îna
intarea spre socialism" a fost prezentat 
de P. Togliatti, secretar general al C.C. 
al partidului.

In ședința din 31 ianuarie, după cu- 
vîntările mai multor delegați.' s-a dat 
cuvîntul lui M. A. Suslov, membru în 
prezidiu și secretar al C.C. al P.C U.S., 
conducătorul delegației Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Cuvîntarea 
tov. Suslov a fost subliniată în repetate 
rîncfuri prin aplauze furtunoase și înde
lungate.

Problema dezarmării generale — 
problema vitală a întregii omeniri
N. S. Hrușciov, președintele 

CoiTsiliulP de Miniștri al 
U.R.S.S., e adresat un mesaj 
lui Konrad Adenauer, ca , răs
puns la mesajul din 8 ianuarie 
al cancelarului R F. Germane.

Consideram problema dezar
mării generale, scrie N. S. Hruș
ciov. ca fiind prima dintre pro
blemele care stau astăzi in fața 
întregii omeniri. Uniunea So
vietica nu numai că recunoaște 
importanța excepțională a aces
tei probleme, dar intreprinde și 
acțiuni coYurete pentru rezolva
rea ei. U.R.S.S.’nu se situează 
pe o poziție de expectai vă, sub
liniază șeful guvernului sovie
tic, amintmd hotărârea U-niunii 
Sovietice de a reduce în mod 
unilateral forțele sale armate cu 
o Ireime. N S. Hrușciov a de
clarat în legătură cu aceasta că 
o țarii care'se pregătește de a- 
gresiune nu ar proceda nicioda
tă la reducerea forfetar sale 
armate.

Guvernul sovietic, arată în 
continuare N. S. Hrușciov, con
sideră Că în legătură cu acordul 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală trebuie instituit 
un riguros control internațional 
asupra desfășurării dezarmării, 
nu un „control" în sine, des
prins de dezarmare. Un astfel 
•le „control", subliniază N. S. 
Hrușciov, nu ar putea în actua
lele condiții decît să se trans
forme într-o culegere reciprocă 
de informații de spionaj, fără 
să ducă propriu-zis la dezar
mare.

Referindu-se la problema ger
mană, N. S. Hrușciov arată că 
în- comparație cu problema de
zarmării generale și totale. îri a 
cărei rezolvare sint vita] intere
sate literalmente toate statele 

de pe planeta noastră, problema 
germană este o problemă parti
culară privind îndeosebi poporul 
german. -

fn actuala situație, o expre
sie concretă a recunoașterii 
dreptului germanilor de a hotărî 
ei înșiși calea dezvoltării lor 
naționale este propunerea gu
vernului sovietic cu privire la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

Tratatul de pace cu Germania 
trebuie semnat pornind de la 
principiul autodeterminării, scrie 
N. S. Hrușciov. Dar fiindcă nu 
există un’guvern german unic, 
trepuie să se pună capăt rămă
șițelor celui de-'al doilea război 
mondial, trebuie semnat un tra
tat de pace cu ambele state ger
mane.

Referindu-șe la problema cre
ării unui stat german .unic, 
N. S- Hrușciov arată că ar fi 
firesc ca guvernul R. F. G. să 
stabilească contacte cu guvernul 
R.D.G. și să găsească printr-un 
acord soluții comune probleme
lor care interesează cele două 
state germane.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. subliniază 
că. reunificarea nu este sarcina 
unor terțe state, ci o sarcină a 
celor două state germane, a în
tregului popor german — o sar
cină a R.D.G. și R.F.G.

N. S. Hrușciov subliniază că 
frontierele statornicite in urma 
războiului ți consfințite în acor
durile corespunzătoare dintre o- 
liați niu pol fi revizuite la sem
narea Tratatului de pace cu 
Gemiania.

..Am impresia, spune N. S. 
Hrușciov, că obiecțiile guvernu
lui federal împotriva tratatului 

de pace șînt dictate . în mare 
măsură oe teama că va pierde 
baz'â pentru o politică revan
șardă". „Cine respinge tratatul 
de pace și pune problema mo
dificării frontierelor speră că i 
se va ivi prilejul de a rezolva 
această problemă prin Icrță".

Referindu-se la recentele dis
cursuri rostite de Adenauer în 
Italia, unde a încercat din nou 
să facă uz de faimosul mit al 
..Primejdiei comuni:.te", N. S. 
Hrușciov arată ca pretenția Ger
maniei occidentale că ar avea 

o misiune deosebita în lupta 
împotriva comunismului nu poa
te să nu readucă în memorie 
cele mai sumbre aspecte ale tre
cutului aprop.at al Germaniei.

In condițiile create în Ger
mania occidentala elementele 
fasciste, hitleriste au început să 
șe activizeze ți să se manifeste 
într-o măsură‘tot mai mare. Fie 
răspîndesc veninul urii și al an
tisemitismului. N. S. Hrușciov’ 
subliniază că aceste manifestări ' 
au putut apare numai în condi
țiile stimulării elementelor fas
ciste.

Dacă U.R.S.S. nu va găsi în
țelegere, scrie N. S. Hrușciov. 
ea nu va avea altă ieșire decît 
să semneze un tratat de pace cu 
Republica Democrată Germană 
cu toate urmările decurgînd de 
aici. Inclusiv pentru Berlinul oc
cidental. Acest tratat ar regle
menta problemele de frontieră 
dintre Germania și R.P. Polonă 
și R. Cehoslovacă. Prin încheie
rea tratatului de pace va deveni 
clar pentru întreaga lume că a 
do>ri modificarea actualelor fron
tiere înseamnă a împinge lucru
rile spre război, conchide N. S. 
Hruțcioy.

Anul acesta, la 1 februarie, s-au împlinit 14 ani de la pro
clamarea Republicii Populare Ungare.

Pentru poporul frate ungar au fost ani plini de rod, pe dru
mul construirii socialismului. Industria, agricultura, cultura și 
știința sint in plină înflorire.

Tn clișeu: Puternica mașină de frezat universală MU .-320. 
construita la combinatul metalurgic din Csepel.



Lectura Braiescu Maria, 
de la cercul agrozooteh
nic al îr.tovărășiților din 
Viișoara, raionul Piatra 
Neamț. însutește expune
rile cu un bogat material 
intuitiv șl diafilme.

prin citeva cămine culturale din regiunea Bacău

PREFAȚA Panou de onoare

I

răsfoiesc 
imi aduc

Întors dintr-o călătorie prin satele regiunii Bacău, 
carnetul doldora de insemnări. File.'e. ;una după alta, 
in fața ochilor chipuri luminoase de activiști Culturali entuziaști, 
imagini incă proaspete care îndeamnă'inima să le dea întruchi
parea in cuvinte.

Pe prima filă sint încrustate cuvintele tovarășului Avram de 
la secția agricolă regională : „La noi toată lumea invață"- Cuvin
te care obligă și care corespund întrutdtul realității: față de anul 
trecut, numărul cercurilor agrozootehnice din regiunea Bacău a 
sporit de 3 ori, iar al cursanților de 4 ori. ajungind in prezent 
la peste 40.0G0. Toti^dată, la cele peste 1800 sfaturi agrozootehnice 
participă incă 36.000 de țărani muncitori care află metode noi Și 
sfaturi înțelepte pentru a-i smulge pămîntu.lui roade tot mai 
bogate.

Deschid carnetul la întlmplare și dau de numele dumitzle, 
tovarășă Apostol Elena din satul Tănăsoaia, raionul Zeletin, care 
ți-ai cîștigat pe merit încrederea cursanților de la cercul agro
zootehnic pe căre i conduci cu at ta drag și pricepere, insoțindu-ți 
totdeauna expunerile cu diafilme și material intuitiv...

Din fila aceasta cu colțul anume îndoit, ca să nu-ți uit zimbe- 
tul acela molipsitor, mi-apari in față dumneata, bădiți Gheorghe 
Andrei din comuna Romîni, raionul Buhuși, cursant vredmc de 
laudă care ți-ai semnat deunăzi cererea de înscriere in gospodă
rie. știind că numai pe ogoare fără haturi. învățămintele pe care 
le capeți in aceste seri tirzii de iarnă iși vor da la vară sporul 
de belșug pe care-1 portă-n ele.

Cum aș putea oare să trec cu vederea și pregătirile febrile al; 
echipelor de teatru ce peste puțină vreme se vor întrece în măies
trie și vor culege ropote de aplauze îndelungate ?

Răsfoiesc filele carnetului una după alta și nici nu șt’u la care 
să mă opresc și despre cine să scriu mai intii. In pagina de faț i 
am ales doar c'teva din noianul de fapte - de la dumneavoastră 
adunate și din nou dumneavoastră și tuturora date...

La concursul „Cine știe 
cîștigfi", organizat - recent 
de căminul cultural din 
Borlești. raionul Buhuși, 
axat pc problema obți 
rierii de ■ recolte bogate, 
primii cîșligățori au fost 
doi dintre cursanții cer
cului agrozootehnic.

C-au știut și-aul cîștigat, 
raptul, este explicat. 
Fiindcă cine are carte 
Are și de... premiu parte.

* c ca
— La noi, ăștia sint cei mai 

populari artiști de cinema ! !

La^asemenea
cît slai,

sfaturi, 
nu ie saturi

Dispărui fără urmă...
...de trei luni de zile biblio

tecara de la Răcăciuni. Propriu 
zis, fără urmă n.a dispărut ea, 
fiindcă a lăsat în... urmă un 
lacăt cît toate zilele. O. unde 
ești tu, Aii Baba. să. rostești 
faimosul „Sesam deschide-te 1 ?“ 
Poate că te-or auzi și tovarășii 
de la secția de ■ învățămînt și 
cultură a raionului Bacău și 
vor numi pe loc o bibliotecară 
în loc, c.așa nu-i bine...
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Cățeîești, raionul J 

și activitatea ar-j 
loc sâ crească-.. I 
pasul pe loc.
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lăsa pe miine, ce poți 
azi”... pentru că pățești 

ca Emil Jalbă din Unceșli, 
raionul R iman, care, fiind 
un-., lasă-mă să te las fără j 
pereche, a lăsat cercul agro- ' 
zootehnic, de care răspunde, 

j să meargă de la sine și., nu 
merge bir.e.

„Nu vezi pădurea din 
cina copacilor" sau... nu 
cercul agrosilvic din 
muna Pipirig, raionul 
Neamț, din pricina lectorului 
Petru Dmia care nu se oste

nește să-l țină la vreme.
*

„Unde-s mulți. puterea creș , 
te“... spre deosebire insă dej 
comuna
Bacău, unde există 11 cadre I 
didactice 
tistică in
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Cine nu știe despre ce-i 
vorba, trecînd în fiecare joi 
prin dreptul casei deputatului 
Gheorghe Ar.tohie din Căciu
lești, raionul Piatra Neamț, au
zind înăuntru cîntec. joc. și 
voie bună, ar înclina să creadă 
că Antohie al nost'U, în fiecare 
săptămîuă are cite o petrecere.-.

— Da’ de unde I Aici se ține 
sfatul agrozootehnic...

— Care sfat, neică ? Ăsta i 
festival în toată regula...

Intr-adevăr, după ce oamenii 
din circumscripția electorală a 
deputatului Gh Antotre citesc 
articolul săptăminai din ziarul 
regional ..Steagul Roșu" pri
vind muncile agricole la zi, 
după ce se înciing aprinse dis
cuții sau ascultă exemplificările 
concrete ale propagandistului 
Gheorghe Călărașu, nimeni nu 
se grăbește să plece.

— la pune o, măi vere. Antc- 
hie. pe Maria Tănase să re 
zică una...

Patefonul deputatului intră în 
funcțiune Grozav patefon I

Unii lectori ai cercurilor 
agrozootehnice din Timi- 
jești. Drâgănești și Păs- 
trăveni, reg- Bacău, vin 
nepregătlți la lecț'i, ne
reușind să stirnească in
teresul cursanților.

Da ’ și mai grozavă ideia depu
tatului de al pune să ciute la 
sfirșit. reușind să faca zăbava 
oamenilor cit mai plăcută. Și 
nu numai at't. Dacă la început 
veneau vreo 7-8, acum numărul 
particip -miilor la sfatul agro
zootehnic a sporit la peste 20.

In seara asta. însă, la rindul 
lor. oaspeții i-au pregătit gaz
dei o surpriză- Nu prea șt'au 
ei cum să-nceapă, da ’ pină la 
urmă se ridică unul și zise :

— Eu, mâi fraților, nu mă 
pricep la cuvintări. Tare mult 
ne place Maria Tănase. da ' avem 
ș noi o Marie a n-iislră. in 
carne și nase. Ia dă.-i drumul 
Măriucă, neică.

Și Maria Roca începu sa 
cinte cu loc o melod e șl mai 
focoasă Pe.itru săotămîma vii
toare, moș Toader le-a spus că 
o să se. ■ producă și el cu 
„Sirba de la Căciulești" — cum 
o joci. întinerești.-. Și uite așa, 
la sfatul agrozootehnic oamenii 
se aleg și cu noi învățăminte și 
cu hrană pentru inimă și minte.

Pilda lor a fost urmată și de 
alte sfaturi agrozootehnice di-n 
Căciulești- Sint destule pate
foane bune-n sat și Marii fo
coase la cîntat.

Venit cu treburi prin satul 
vecin Poieni, sat care aparține 
de comuna Roșiori. raionul 
Bacău, mei n.apucă bine moș 
ilie să dea binețe. că Vasile, 
finul său, il și luă la trei:

— Să știi, nășicule, că nu-mi 
place cum te prezinți.

— Di ce taică ? Am îmbătrî- 
nit sau am slăghit ?

— Nici una, nici alta. De 
cînd ești colectivist, văd că-ți 
merg toate în plin. Dar nu-mi 
place cum te... prezinți la cer. 
cui agrozootehnic. Uite, la noi, 
la Poieni, nimeni n-are nici o 
absență. Dacă vrei, poți să te 
uiți și dumneata în caietul lec
torului nostru. Mihai Costea, 
așa cum m-am uitat și eu în 
caietul lectorei matale, Tode- 
rică Valeria, unde am văzut că 
Ia toate lecțiile predate ai ab. 
sentat cu... regularitate.

— Poate mă iei drept 
neva. că eu unul...

— Da’ de unde 1 Am 
cu ochii mei.

Moș Ilie înghiți în 
schimbă vorba și făcu
cale-ntoarsă. De cum dădu cu 
ochii de tehniciană agronom 
Valeria Toderică, îi și zise:

— Frumos imi șadi mii, om

altei-

văzut

sec. 
îndată

trebai pe C. Mihăilescu, direc
torul căminului cultural din sa. 
tul Sălcuța, raionul Zeletin, de 
ce nu există activitate artistică, 
iți răspundea foarte sigur pe el :

— Motiv... obiectiv, tovarășe. 
Nu avem local. Se poate activi
tate artistică, fără., cămin cul
tural ?

Dacă îl întrebi acum, pe ace. 
lași tovarăș d'rector. după ce 
în sat s-a construit un local de 
cămin de. toată frumusețea, de
ce nu există activitate, dă din 
umeri și... din colt in colt...

Concluzia e limpede. înainte 
exista director de cămin fără .. 
cămin, acum există cămin fără-., 
director care să muncească.

Ducînd o slabă activitate cu 
cartea, bibliotecara Batin Ana 
din comuna Secuicni, are citi
tori putini. Iat-o în... exercițiul 
’funcțiunii.

tovarășului Gabor, președintele 
sfatului popular comunal, să le 
asigure condiții bune de învă
țătură, dar... degeaba. Se cîntă 
pe cunoscuta melodie de prin 
partea locului, „Trandafir de Ia 
Moldova" :
„Trandafir de la Moldova 
Te.aș iubi, dar nu știu vorba. 
Luncă, luncă, iarna-i mare 
Soba noastră lemne n-are. 
Cite-au fost s.au terminat 
Și-altele nu ne.au mai dat.
Trandafir de la Bacău 
Cu lumina stăm tot rău ;
Luncă, luncă, iarna-i lungă 
Gazu.n lămpi n o să ne-ajungă. 
Chi.ar acum s-a isprăvit 
Și-altu.n loc n-am mai primit.
Nene Gabor din Moldova 
Nu ne 
Luncă.
Cercul 
Dar în
Cine...

Mai
Gabor 
nouă.
nice, pentru a.i găsi și ei... me
lodia adecvată.

mai duce cu vorba, 
luncă, iarna-i bună. 
nostru.ar merge strună 
frig și pe orbește 

scrie și citește ? !“ 
știi ? Poate că tovarășul 
o fi găsit vreo metodă 

II rugăm să ne-o comu-

Pagină întocmită de : '

PETRE POPA (text)
NIC. NICOLAESCLI

(desene)

care se cheamă că nu-s fiteșine 
să mă
Di undi 
scris la
- Ei, 

varășul 
colectivei, te.am înscris, 
zic așa. din... oficiu I

— Bin:, bini, ofișiu. ofișiu. 
da’ di șe nu mi-ați spus și 
mie? Vineem cu dragă inimă 
și nu mă trezeam cu-atîtea 
absentări la caiet...

dai matali di rușine? 
și pină undi sînt eu 
cercul agrozootehnic ? 
de unde 1 Eu și cu to- 
Zaharia, președintele 

, ca să

•— Nu-ți face gînduri rele, 
moș Ilie. Ai tot timpul să parti
cipi de.acum înainte. Șl-apoi, 
cercul nici nu s-a deschis.

— Și dacă nu s-a deschis, di 
undi am eu absentările ?

— Ei, și dumneata 1 Cercul 
nu s-a deschis aici, dar la ra
ion, din rapoartele mele, se 
știe că s-a deschis și că s-au 
ținut vreo trei lecții. Și, ca să 
fiu și mai crezută, am dat și 
ceva absenți. Printre ei s-a bro-

Vă recomandăm...
...un fragment pentru textul 

brigăzii artistice de agitație din 
Geoseni. raionul Bacău, ticluit 
la cererea cursanților cercului 
agrozootehnic care... cer mereu

dit să fii și matale, da’ n-are 
nimic. Și să știi că nu-s chiar 
așa de vinovată cum crezi. Cind 
am vrut să deschid cercul era 
sala ocupată. Altădată, cînd a 
fost sala liberă, am fost eu 
ocupată. Iar cînd am fost și eu 
și sala liberă, n-au venit 
cursanții...

— Pi cum să vină, taică, 
dacă bieții oameni nici nu 
știau ?

— Tocmai de-asta i-am anun-

găsea...
trebare. Cum 
repede timpul 
in sfirșit. și 
lecția. Intr-o 
dată. Zis și 
cursanților și 
„Importanța
zootehnic", îngrijirea

luară 
nu.și 

o In

ț-at acuma oe toți și chiar de 
rrîine începem treaba.

A doua zi, toți cursanții 
loc în bănci, iar lectora 

locul O chinuia
să recupereze moi 
Dierdut ? A găsit, 

răspunsul : ora și 
lecție... trei deo- 
făcut. A anunțat 
temele respective : 

cercului agro, 
solului"

și „Creșterea animalelor”. Și a 
început să vorbească 
fiecare în parte. Dar.
că timpul trece prea repede, 
trecu și ea rînd pe rind de la 
„importanță" la „îngrijire”, de 
la „îngrijire" Ia ,,creștere" și 
de la „creștere" din nou la 
„importanță" și tot așa, reușind 
de minune să facă un talmeș- 
balmeș-.- ca la ea. la nimenea I 
In încheiere, răsuflînd ușurată, 
se adresă cursanților :

— După cum știți, la alte 
cercuri e obiceiul ca la sfirșit 
să urmeze discuții și întrebări. 
Are cineva de zis ceva ?

— La alte cercuri poate-or- 
avea. da’ la al nostru nu prea-..

— De ce moș [lie ? E ceva 
neînțeles ? Uite, dacă n-ai dum
neata întrebări, am eu una : 
spune-mi. te rog, despre ce am 
vorbit azi ?

— Apăi, 
solului", „Importanța., 
lelor" și „îngrijirea... 
agrozootehnic”...

— Mi se pare, moș 
le-ai cam amestecat.

— „Izact" așa cum ați fțicut 
și 'mneavoastră ..

despre 
văzînd

despre „Creșterea... 
anima.

cercului

Ilie. că
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