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în încăperea spațioasă a centrului de radioficare 
din Teiuș aflăm cîteva femei în jurul microfonului. 
Sînt legumicultoare fruntașe din gospodăria colecti
vă. Ele își expun metodele de lucru. Responsabilul 
stației le pune întrebări. Acestea sînt de fapt între
bările colectiviștilor din comună, adunate din vreme 
de către redactorii stației. Tot acum la cîteva sute de 
difuzoare satul ascultă. E un dialog de la distanță al 
cărui scop este răspîndirea experienței agrotehnice 
înaintate.

Cuvîntul agrotehnică are în dicționarul agricol 
răspîndirea cea mai mare. Agricultura socialistă nu 
se poate dispensa de el. Generații de oameni care 
au lucrat pămîntul „după ureche" au fost martorii 
bucuroși ai acestui proces și participanți activi la el.

La Însurăței-Brăila s-a întîmplat ca unii dintre co
lectiviști să lucreze pe aceleași tarlale pe care au e- 
xistat cîndva propriile lor loturi. Culegînd recolta 
acestui an ei au avut la un moment dat în față datele 
comparației cu trecutul. De o parte agricultura mer- 
gînd mină în mină cu știința agrotehnică, de alta a- 
gricultura tradițională cu tot cortegiul ei de neajun
suri pe care mulți le mai țin încă minte. La su
gestia organizației de bază specialiștii din gospodă
rie au făcut în fața oamenilor paralela între produc
țiile de ieri și cele de azi ale pămîntului însurățeilor 
cu explicarea cauzelor determinante. împrejurarea 
aceasta a scos o dată mai mult în evidență fol.oasele 
științei agrotehnice aplicate în munca cîmpului.

Lecțiile cîmpului se cer prin urmare nu numai con
statate ci și comentate în vederea generalizări lor. 
In fiecare an loturile demonstrative pe care lucrează 
cei mai buni dintre cursanții cercurilor agrotehnice 
de învățămînt, furnizează noi dovezi ale superiori
tății agriculturii înaintate. Nu există conferențiar 
care în expunerea sa să nu utilizeze datele loturilor 
demonstrative ca și ale cîmpului cel mare, atunci 
cînd ele sînt semnificative.

Propaganda prin conferințe a devenit de mult mij
locul principal de popularizare a învățămintelor 
cîmpului. Ea este cu atît mai eficace cu cît se adre
sează unor mase largi de oameni.

Dacă numărul cursanțiloi din comunele raionului 
Fetești, de pildă, cuprinși anul trecut în învățămîntul 
agrozootehnic de masă ajungea la 11 000, cel al au
ditorilor ciclurilor de conferințe agricole trecea în 
schimb de 60 000. Situația aceasta e caracteristică 
pentru toate raioanele din țară. Marea popularitate 
a conferințelor, ca și efectul lor instructiv-educativ, 
a pus conferențiarilor și lectorilor problema unei 
exigențe sporite, a unei răspunderi și mai mari față 
de nivelul și valoarea expunerilor. De aceea socotim 
ca foarte nimerită recomandarea făcută de Comitetul 
pentru cultură și artă al aceluiași raion, co
lectivelor sătești de conferențiari, de a expune con
ferințele in mod liber. Tovarășii din Fetești au dublat 
această recomandare cu măsura de a recruta în co
lectivele de conferențiari numai specialiști sau oa
meni cu o îndelungată experiență agricolă

In bogatul arsenal al propagandei agricole aflăm, 
cu o prezență tot mai vie în ultimul timp, schimburile 
de experiență organizate între două sau mai multe 
comune. Ele constituie o importantă cale de răspîn- 
dire a tot ce e nou și înaintat. Participarea activa
și am adăuga, și indispensabilă — a căminului cultu
ral la organizarea acestor schimburi, e o garanție a 
succesului lor deplin. In comuna Sînger din raionul 
Luduș, cunoscută ca bună gazdă a schimburilor de 
experiență, reprezentanții celor 43 de colective din 
raion au asistat anul acesta la demonstrații privind 
prășitul mecanic al sfeclei, combaterea chimică a 
dăunătorilor din culturi etc. Activiștii culturali din 
comună au contribuit din plin la reușita schimbului. 
Lectorii au pregătit expuneri, s-au făcut panouri 
comparative, grafice, s-a scos în evidență aportul 
cărții de specialitate și altele. Stă la îndemîna orică
rui cămin cultural să colaboreze la buna desfășurare 
a unor astfel de acțiuni. Mai mult, aceasta este și 
o îndatorire expresă. Perioada în curs e cum nu se 
poate mai potrivită pentru organizarea manifestări
lor menite să facă cunoscute realizările obținute de 
gospodăriile colective în producția agricolă sau ani
malieră. In curînd se va încheia un an de muncă. 
Bilanțul lui se anunță plin de învățăminte care vor 
ilustra fără doar și poate lecțiile cercurilor agrozoo
tehnice de masă, făcîndu-le mai vii și mai atrăgătoa
re. Dar tot atît de vii și atractive, vor deveni — 
folosind exemplele din viață — conferințele, progra
mele brigăzilor de agitație, serile de întrebări și 
răspunsuri ca și cele de calcul, concursurile cu pre
mii pe teme agricole, recenziile de cărți agrotehnice 
etc.

Menirea tuturor acestor forme este ca, propagînd 
experiența înaintată în agricultură, să o transforme 
treptat intr-un bun al maselor largi de colectiviști,.
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Repetiție cu artiștii amatori ai căminului cultural din Cas- 
tești-Buzău la comedia „Ultima rădăcină" de L Ostafi Nici formația corală de la același cămin nu se lasă mai prejos

In sprijinul cursanjilor

0 EXPOZIȚIE REUȘITĂ
P entru prima dată în Balș, în sala casei 

raionale de cultură, s-a deschis o 
expoziție cu lucrări originale ale 

artiștilor plastici craioveni. Cele cîteva 
expoziții de reproduceri organizate aici 
în anii treeuți s-au bucurat și ele de 
succes, insă nici una n-a cunoscut afluxul 
de vizitatori de acum. Cele 30 de ex
ponate (picturi în ulei, acuarele, gravuri în 
lemn și linoleum, desene în tuș ori căr
bune) s-au impus iubitorilor artelor plastice 
locale, atît prin tematica actuală, specifică 
Olteniei socialiste, cît și prin ținuta artistică 
a execuției tablourilor

Alături de lucrări inspirate din viața noilor 
șantiere ale Olteniei (de la Țicleni, de 
pe schelele noilor construcții din Craiova sau 
de la minele din Rovinari) cele mai multe ne 
aduc în fața ochilor chipuri de oameni și 
aspecte de pe ogoarele colectivizate.

Graficianul Eustațiu Gregorian surprinde 
în plină activitate membrii unei brigăzi de 
cîmp la execuția unor lucrări de toamnă. 
Deși folosește doar tuș colorat, artistul reu
șește să creioneze cîteva figuri de colectiviști 
care ți se impun : o femeie aplecată să smulgă 
o rădăcină, alături de doi bărbați care mușu- 
roiesc pămîntul peste vreji de viță pe jumă
tate îngropată, în zori, sub un cer luminos, 
arcuit deasupra unui cîmp negru și mănos.

Paraschiva Mitrică oglindește pe pînză, în 
ulei, momentul de încordare atît de specific 
țăranilor zilelor noastre, aplecați cu sîrg asu
pra caietelor de notițe, în orele de după mun
ca de cîmp, la lecțiile prezentate de ingine
rul colectivei, în învățămîntul agrozootehnic.

Două gravuri în linoleum („colectivist și 
colectivistă11), semnate de Gh. Vlăescu. aduc 
în fața vizitatorilor expoziției portretele sti
lizate ale celor ce cu mîinile lor smulg pămân
tului dulceața pîinii și aroma florilor .

O imagine a satului nou oltenesc întâl
nim și în acuarela pictoriței Florica Anasta- 
sescu — „Peisaj din Cujmir“.

Portretul unui fruntaș al recoltelor bogate 
„Colectivistul Ciciu Dumitru“ l-a oferit dese
nat în tuș graficianul Petre Iacobi. Tot el, ea 
pentru a aduce o completare tabloului divers 
al Olteniei noi, sugerat de suita de lucrări 
prezentate în expoziția de la Balș, semnează 
o compoziție plină de dinamism. E vorba de 
tabloul „Serbare populară la Gighera11 din 
care izvorăsc optimismul, forța țăranului 
nostru harnic și priceput la muncă, șăgalnic 
și vioi la petrecere.

Expoziția de la Balș, care va fi prezentată 
și în raioanele Calafat și Tr. Severin, poate 
fi consemnată ca o izbîndă a artiștilor plas
tici craioveni Organizată cu concursul Corni, 
tetului regional pentru cultură și artă și al 
Galeriilor de artă ale Fondului plastic dîn 
Craiova, aceasta constituie un bun început. E 
o inițiativă care trebuie susținută pe linia 
planului conceput în acest sens pentru anul 
viitor, privind organizarea regulată a unor 
manifestări asemănătoare în cadrul G.A.C. 
fruntașe din regiune. De altfel, acest plan me
ritoriu poate fi pus în aplicare și mai repede, 
chiar din primele luni ale acestei ierni.

IRIMIE STRAUȚ

— Atențiune, filmăm!
Aparatul „Agfa* începe să 

zumzăie. Cel care-1 mînuiește 
se comportă ca un veritabil 
operator de cinema. Să fie de 
la Studioul de filme documen
tare „Alexandru Sahia"? Nu, 
este un localnic : tînărul Vir
gil Jireghie, profesor de isto
rie și geografie.

Colectiviștii din Păuliș s-au 
obișnuit demult cu acest: „A.- 
tenție, filmăm" și cu zumzăi
tul plăcut al aparatului de 18 
milimetri. Cineamatorii din 
comuna de pe malul Mureșu
lui au realizat pînă acum două 
filme documentare. Planul de 
muncă al cineclubului înfiin
țat pe lîngă căminul cultural 
prevede o nouă serie de filme 
documentare și, pentru o eta-

In ultima vreme, la căminul 
cultural se discută tot mai des 
despre posibilitatea înființării 
unui cineclub sătesc. Cel mai 
aprins susținător al acestei idei 
nu era altul decît actualul o- 
perator Virgil Jireghie. El se 
și deplasase, de altfel, în co
muna Sepreuș din regiunea 
Criașana, unde luase ființă și 
activa primul cineclub sătesc 
din țara noastră. Cineamatorii 
de acolo îi împărtășiseră cu 
toată dragostea din experien
ța lor șt îi insuflaseră, un en
tuziasm de care s-a molipsit 
și conducerea cooperativei de 
consum din Păuliș. Ea a cum
părat din fondul cultural- 
sportiv aparatul de filmat 
„Agfa" tip cineclub sătesc — 
cel mai proaspăt „trofeu" tre-

CINECLUBUL DIN PĂULIȘ
pă mai îndepărtată, chiar fil
me artistice de scurt metraj™ 
Este vorba, așadar, de un ci
neclub sătesc foarte serios și 
pus pe fapte mari. Cum a luat 
el ființă și cum este organi
zat ? Răspunsul la aceste în
trebări cere mai întîi, ca să 
vorbim în termeni de specia
litate, cîteva secvențe retros
pective. Cum s-ar spune, o 
privire îndărăt. începem cu 
1949.

Pînă în acel an, dacă vroiau 
să vadă un film, sătenii din 
Păuliș trebuiau să se ducă la 
Arad, comuna lor neavînd ci
nematograf. Iată însă că la 
un concurs regional, corul că
minului cultural din Păuliș a 
cucerit locul I, căpătând ca 
premiu un™ aparat de pro
iecție „Kinapp". A luat astfel 
ființă cinematograful, iar ar
tiștii amatori din comună au 
continuat seria „trofeelor". 
Rînd pe rînd, din 1949 și pînă 
astăzi, formațiile artistice din 
Păuliș, corul, echipa de dan
suri și brigada artistică de a- 
gitație s-au clasat în numeroa
se concursuri pe locuri frun
tașe, aducînd căminului cul
tural o frumoasă zestre de 
premii: trei acordeoane, un 
patefon, un rînd de echipa
ment sportiv, un aparat de 
fotografiat cu trusă de deve
lopat și un aparat de radio 
„București 500".

cut în patrimoniul acestui atît 
de activ cămin cultural. Cine- 
clubul din Păuliș a luat ființă 
la 29 septembrie 1963. Este 
primul din regiunea Banat și 
al doilea din țară.

Numărînd peste 40 de 
membri, colectiviști și cadre 
didactice, cineclubul din Pău
liș are în alcătuirea sa două 
secții: secția „creație", a că
rei sarcină este realizarea de 
filme documentare în prima e- 
tapă și, mai tîrziu, de filme 
artistice de scurt metraj, și 
secția „propagandă cinemato
grafică" avînd sarcina să pună 
bazele unei solide culturi ci
nematografice, prin cicluri de 
filme-conferințe prezentate să
tenilor. *

Primele realizări ale clubu
lui din Păuliș ? Cele două fil
me documentare despre mun
ca în gospodăria colectivă: 
„Recoltatul cartofilor" și „Cu
lesul viilor". Ambele au fost 
primite de către spectatorii 
din Păuliș eu un entuziasm 
greu de descris în cuvinte.

Păuliș, 1949 : rulează primul 
film la cinematograful înfiin
țat în comună...

Păuliș, 1963 : rulează prime
le filme produse de localnicii 
înșiși f

în anii noștri, noul găsește 
pretutindeni și rapid teren de 
afirmare.

NICOLAE CULCEA

CE SĂ CITIM
SA FOLOSIM 

CU CHIBZUINȚĂ 
TERENURILE AGRICOLE

în agricultură procesul de pro
ducție este nemijlocit legat de în
sușirile pămîntului. Ridicarea cali
tății acestuia, prin acțiuni de ferti
lizare, folosirea terenului în mod 
rațional, cu maximum de eficiență, 
depind însă de oameni, de pricepe
rea și spiritul lor gospodăresc. Lu
crarea de față împărtășește citito
rilor prețioase învățăminte din ex
periența mai multor gospodării de 
stat și colective. Cititorul găsește în 
această broșură exemple din activi
tatea pentru combaterea eroziunii, 
metode de lucrarea terenurilor să- 
răturoase, nisipoase, de organizare 
a teritoriului, ridicarea fertilității și 
multe alte cunoștințe folositoare.

ÎNTREBĂRI și răspunsuri 
‘ DESPRE ÎNTĂRIREA

ECONOMICO ORGANIZATO
RICĂ A GOSPODĂRIILOR 

COLECTIVE
Ce rol are statutul model în or

ganizarea și activitatea gospodăriei 
colective ? Cum se asigură folosirea 
gospodărească a pămîntului ? Cum 
pot folosi colectiviștii loturile per
sonale ? Rolul avutului obștesc în 
creșterea puterii economice a gos
podăriei colective și în ridicarea 
nivelului de trai al colectiviștilor, 
sînt întrebări firești puse de colec
tiviști și la care primesc răspuns 
în broșură.

Pe de altă parte cititorii au pri
lejul să afle lucruri interesante pri
vind modul cum se organizează 
munca în gospodăria colectivă.

LA 100 DE HECTARE 
CEL PUȚIN 500—600

DE PĂSĂRI
Nu există țăran colectivist care să 

nu fie convins de avantajele ce le 
oferă creșterea păsărilor. Exemple 
grăitoare în această privință sînt 
foarte multe. Ca și în celelalte sec
toare de muncă și la fermele de 
păsări se cere pricepere, hărnicie, 
spirit gospodăresc și multă dragos
te față de păsările pe care le avem 
în grijă.

Ce trebuie făcut pentru sporirea; 
numărul de păsări ouătoare și al 
puilor, cum se lucrează la incuba
toare și cum se îngrijesc puii și, în 
sfîrșit, ce venituri pot aduce fermele 
de păsări, ne arată broșura în zeci 
de exemple, subliniind metodele 
cele mai bune.

„ULTIMA RĂDĂCINĂ'4
Comedie într-un oct de I. Ostafi

cultural din Siliș- 
Costești, colecti-

La căminul 
tea, raionul 
viștii urmăresc cu interes pă
țaniile de pe scenă ale eroului 
principal, Vasile Harbuz, pe 
care soția, fiica, prietenii îl a- 
jută să-și smulgă din suflet lă
comia, „ultima rădăcină" ce îl 
mai trage încă îndărăt împie- 
dicîndu-1 să meargă în pas cu 
ceilalți. Rîsul biciuitor cu care 
spectatorii întâmpină „necazu
rile" încăpățînatului Harbuz 
constituie o dovadă că. în bună 
măsură, caracterul satiric al 
comediei a fost scos în eviden
ță. Aceasta, datorită și felului 
în care au știut să-și joace ro
lurile Gheorghe Tănase — in
terpretul lui Harbuz (care și-a

privit personajul, așa cum și 
trebuia, de pe poziție critică ; 
i-am imputa totuși că, antrenat 
de rîsul spectatorilor, a insistat 
prea mult asupra unor scene 
comice, „mai ales aceea a ru
perii calendarului, de la înce
putul tabloului", exagerînd în 
repetarea unor replici „de e- 
fect"), Ioana Tănase — în piesă 
soția lui Harbuz (cu un joc 
simplu, firesc și cu atît mai 
convingător) și Gheorghe Stoi- 
culescu — în piesă, tînărul 
Gheorghe (dîrz, așa cum cere 
rolul, în scenele cînd 11 înfrun
tă pe Vasile).

Au fost însă în spectacol și 
momente cînd ritmul a scăzut. 
Ne referim mai ales la scene

le cînd apăreau interpreții ro
lurilor Ileana, Vlad și Neculai. 
Roluri de mai mică întindere, 
acestea nu au fost adîncite de 
respectivii artiști amatori, care 
s-au mulțumit să-și rostească 
replicile monoton, mecanic, 
fără suficientă trăire. Ceea ce 
a dăunat întregului spectacol. 
De aici un învățămînt, care-l 
privește în primul rînd pe 
Gheorghe Tănase, instructorul 
formației : să nu privim cu su
perficialitate rolurile ce ni se 
par „secundare" ; să le acor
dăm și lor aceeași importanță 
ca și rolurilor principale.

TRAIAN LALESCU



LA MĂRII NEȘII
PE APA RÎMNICULUI

Aici, la Mărtinești, pe apa Râmnicului 
este una dintre cele mai prospere gos
podării agricole colective din întregul 
raion al Focșanilor.

Cu un veac în urmă locurile acestea 
ferite de lume au fost căutate într-adins 
de primii locuitori ai comunei. Cei mai 
mulți dintre ei — gîtuiți de îndatoriri 
fiscale — fugiseră de pe moșiile boie
rești din sud, iar alții, ardeleni de 
baștină, trecuseră munții, minați din 
urmă de urgia grofilor și a magnaților 
fostei monarhii austro-ungare. Adăpos
tul lor vremelnic a durat puțină vreme. 
Moșiile boierești i-au împresurat în 
scurt timp, înghițindu-le și ceea ce iz
butiseră să agonisească.

Cele două familii de moșieri, stator
nicite în apropiere, și-au înălțat conace 
mari, garnisite cu tot confortul, pe care 
pălmașii din Mărtinești le-au transfor
mat în scrum la 1907. în același an mo
șierii i-au pus să le refacă, înnoind, 
pentru orice eventualitate, și harapni
cele vătășeilor și paza jandarmeriei co
munale.

...Despre toate acestea tînăra genera
ție a Mărtineștiului mai poate afla cîte 
ceva ascultînd istorisirile părinților și 
bunicilor în viață.

Tractoristul Dumitru Ghionea, unul 
dintre cei peste 50 de tineri din Mărti
nești care au învățat meseria de meca
nizator, cunoaște viața din trecut a co
munei așa cum i-o povestește uneori 
tatăl său, colectivistul Ștefan Ghionea.

— Cînd eram așa ca tine, povestește

tatăl, soseam de două ori pe an la 
curtea boierului Plagino. Casele lui se 
aflau exact pe locul unde aveți voi as
tăzi S.M.T.-U1. Ne întîmpina vechilul și 
începea tocmeala cu not „învoială" se 
făcea 5 la 2. Adică la recoltare cinci 
părți reveneau boierului, iar mie, care 
i-am lucrat pămîntul, două părți.

— Treabă era multă — povestește 1® 
rîndu-i colectivistul Ștefan Cristache — 
și pe vremea mea se făcea numai cu 
brațele. Și mai greu era cu cei mici, pe 
care trebuia să-i lăsăm acasă. Cîte se 
puteau întîmpla în lipsa noastră I

Ștefan Cristache este singurul fiu al 
colectivistului Dumitru Cristache. E 
drept a mai avut patru frați, dar trei 
s-au prăpădit de boli „fără leac", iar pe 
al patrulea l-au aflat porcii în copaie 
și l-au sfîrtecat de viu.

Ștefan Cristache are și el doi copii 
și ține la ei ca la lumina ochilor.

„Muncesc cu tragere de inimă — ne 
spune tovarășul Cristache — pentru că 
munca mea e apreciată astăzi așa cum 
se cuvine, pentru că vreau ca acești doi 
copii să trăiască foarte bine, să urmeze 
la școli".

Mult i-a plăcut cartea și colectivis
tului Barbu Ghionea. Atît de mult In
cit la vîrsta de 15 ani i-a spus tatălui 
său :

— Tătuță, am și eu un gînd : 
partea mea de avere la frați și 
iar pe mine dă-mă să învăț la 
din Rîmnic.

Răposatul Ghionea l-a privit

treacă 
surori 
liceul

uluit.

La o lecție de zootehnie

LECTOR ȘI
inginerul 

lucrează
-rvi □ 1 <1 rl î ninginerul zootehnic Petre Costăchescu 
lucrează zi de zi cu îngrijitorii de ani
male din sectorul zootehnic al gospodă

riei colective. Oamenii îl cunosc bine și îl res
pectă. In liecare zi, în fiecare ceas el îi învață 
cite ceva nou și important. Acest mod de a 
lucra cu oamenii le-a trezit interes și dragoste 
față de îndeletnicirea pe care și-au a!es-o. O 
dovadă în plus, care ilustrează acest lucru este 
și faptul că din cei 56 de cursanți ai cercului 
de „creșterea animalelor" din G.A.C. „1 Mai", 
comuna Cuza Vodă, raionul Călărași, n-a lipsit 
nici unul de la lecții.

★
Despre dragostea de învățătură a cursanților 

și interesul lor de a-și însuși cît mai multe 
cunoștințe îți poți da seama din discuțiile la 
care participă toți deopotrivă. La aceasta con- 
trebuie mult tovarășul Petre Costăchescu prin 
felul cum știe să pună întrebările astfel ca să 
antreneze ia cuvînt pe toți cursanții. întrebă
rile puse sînt clare, bine formulate, pe înțele
sul tuturor.

După terminarea seminarizării, lectorul Petre 
Costăchescu a stabilit titlul lecției noi printr-o 
întrebare. Răspunsul a fost dat de cursantul 
Anghel Oană. Astfel s-a făcut o legătură orga
nică intre lecția anterioară și cea nouă („Monta 
și importanța însămînțărilor artificiale în creș
terea rațională a animalelor"). Titlul lecției a 
fost scris pe tablă și apoi a început expunerea.

Pe bună dreptate se spune că ziua bună se 
cunoaște de dimineață. La cursurile agrozoo
tehnice dimineața este acum în primele săp- 
tămîni de învățămînt, în primele momente de 
desfășurare a fiecărei lecții. De felul cum se 
organizează lecția depinde reușita ei, depind 
rezultatele ce se vor obține la sfârșitul anului 
de curs.

La lecția aceasta totul a fost organizat în 
mod cît mai corespunzător. Pentru fiecare pro
blemă explicată s-a prezentat și material di
dactic suficient. înainte de începerea orei 
au fost aduse planșe cu standuri de mon
tă, aparatura și instrumentarul necesar de 
la punctul de însămînțări artificiale din gospo
dărie. Fiecare piesă a materialului didactic a 
fost prezentată pe rînd numai atunci cînd se 
expunea problema respectivă. în felul acesta, 
in timpul expunerii unei probleme cursanții 
cercetau cu atenție materialul didactic cores
punzător. Datorită acestui procedeu, cursanții 
au înțeles și au învățat mai bine lecția. O 
metodă bună în predarea lecției este „expu- 
nerea-conversație", care s-a dovedit eficace, 
antrenînd în discuții pe toți cursanții. Prin a- 
doptarea acestei metode cursanții puneau și 
unele întrebări pentru a-și lămuri mai bine 
unele probleme mai importante.

Astfel, la întrebarea cursantului Oană An
gliei, dacă la oi și vaci mai este cazul să se 
aplice și monta naturală în afară de însămîn- 
țările • artificiale, a cerut să răspundă Gheor
ghe Ghiveci. El a arătat că în sectorul ovin și 
taurin, după părerea lui, nu trebuie să se mai 
aplice decît însămînțările artificiale. Tănase 
Răducanu a cerut lectorului să-i permită să a- 
rate că prin aplicarea însămînțărilor artificiale, 
în anul 1963 s-au obținut rezultate mai bune. 
„Procentul de fecunditate la vaci — spune Ră- 
ducanu — este de peste 90 Ia sută față de sub 
80 la sută cît se realiza în anii anteriori prin 
aplicarea montei naturale la vaci". Apoi Va- 
sile Zevedei a arătat că și în sectorul ovin, 
unde lucrează el, de cînd se aplică însămânță- 
rile artificiale la oi, procentul de fecunditate

Apoi și-a deschis cureaua nădragilor și 
i-a scos „părerile din cap“. Barbu Ghio- 
nea n-a avut încotro, a rămas gospodar 
în Mărtinești, s-a însurat și are trei 
copii : Ionică și Tudorel învață azi pe 
băncile Facultății de construcții din 
București, iar Irina e profesoară de 
științe naturale intr-o comună de lîngă 
Galați.

Petrache Stefănache în schimb și-a 
dorit copiii cît mai aproape de casa pă
rintească. Gospodari vrednici, sănătoși 
și nimic mai mult. Cu toate acestea fiul 
său Nicolae Stefănache nu i-a făcut pe 
plac și a învățat meseria de tractorist. 
Iar anul acesta, la alegerile din 3 mar
tie, Stefănache-tatăl a avut marea sur
priză și bucurie de a vota candidatura 
propriului său fiu Nicolae Stefănache. 
Băiatul său a devenit președintele sfa
tului popular din Mărtinești.

Nu-i nici simplu și nici ușor să fii 
azi președinte de sfat la Mărtinești. Nu 
de alta dar, după cum se vede la tot 
pasul, înaintașii săi n-au stat deloc cu 
mîinile în sîn. La Mărtinești, în vechea 
comună de bejenari pierdută în inima 
cîmpiei, s-a dezvoltat în anii puterii 
populare una dintre cele mai puternice 
colective din întreg raionul. Aici, unde 
unii nu vedeau orașul decît la recrutare, 
sau urniți de vreo boală afurisită, s-a 
înălțat o școală de 7 ani în care învață 
peste 700 de copii, funcționează trei 
cămine culturale, un cinematograf și un 
dispensar medical cu 7 cadre sanitare. 
Iar din mijlocul tinerilor din comună 
și-au luat zborul spre școlile medii și 
de învățământ superior din țară peste 
120 de băieți și fete.

Foștii pălmași scriu azi împreună cu 
fiii și nepoții lor noua și frumoasa is
torie a comunei.

CURSANȚI
a crescut sută la sută, crescînd, de asemenea, 
și procentul de natalitate. „Ar trebui ca toți 
colectiviștii să înțeleagă însemnătatea științi
fică și economică a metodei. De asta vom avea 
grijă și noi, cursanții'.

Lecția a căpătat un caracter viu, antrenant 
și ușor de reținut. Cursanții deveneau din ce 
în ce mai atenți pentru ca să afle noi și noi 
lucruri interesante.

★
în timpul rezervat pentru fixarea cunoștințe

lor s-au pus întrebări privind cele mai esen
țiale probleme expuse în cuprinsul lecției. Și 
în acest caz s-au pus întrebări și s-au dat răs
punsuri. S-a evidențiat faptul că prin aplicarea 
însămînțărilor artificiale la vaci s-au înlăturat 
complet cazurile de sterilitate, iar numărul de 
viței prevăzut a fost realizat In totalitate. Tot 
ca urmare a aplicării noii metode planul pro
ducției de lapte a fost realizat și chiar depășit

★
O măsură bună pentru studierea și dezbate

rea materiei predate la curs este organizarea 
de grupe de învățătură pe ramuri de activitate. 
La fiecare grupă a fost numit un responsabil. 
Astfel, la grupa din sectorul ovin responsabil a 
fost ales Anghel Oană, la cea din sectorul avi
col, Petre Ene etc.

Un sprijin deosebit în buna organizare a 
cursurilor agrozootehnice la gospodăria „1 
Mai” îl dau tovarășa Gherghina Cojocaru, 
președinta gospodăriei și tovarășul Gheorghe 
Cristea, secretarul comitetului de partid.

Modul de organizare și desfășurare a cursu
rilor agrozootehnice din gospodăria agricolă 
colectivă „1 Mai*, merită să fie pildă de urmat 
și pentru alți colectiviști.

Ing. MANOLE PAVEL 
profesor la Central șaolar 

acricolCălărași

LIV1U MAIOR

Știri din sate
ț Fină în prezent în co

muna Jucu, raionul Gher
la, s-au construit pes
te 400 de case noi. după 
planul de sistematizare 
al comunei. Comuna 
este electrificată în 
întregime, colectiviștii 
și-au cumpărat peste 
120 de aparate de radio, 
500 difuzoare, iar în 
ultimul timp și televi
zoare. In comună există 
acum peste 200 de bici
clete, precum și nume
roase motociclete și mo
torete.

comitetului 
al sfatului 

comunei Ar-

Să cunoaștem legile țării

APĂRAREA 
FONDULUI 
FORESTIER

Pădurile sînt una din princi
palele bogății ale țării noastre, 
un bun al întregului popor.

Apărarea lor e o sarcină im
portantă a organelor și organi
zațiilor de stat și obștești, o 
îndatorire patriotică a tuturor 
cetățenilor. Și, nu puține sînt 
cazurile în care cetățenii pa
triei noastre își îndeplinesc cu 
cinste această îndatorire pa
triotică.

Iată un caz ce s-ar putea ci
ta. Cu câtva timp în urmă, în 
timpul unei ședințe ce avea 
loc la școala profesională de 
construcții din Piatra Neamț, 
tovarășa Elena Hagiu observă 
că pădurea din apropierea șco
lii luase foc. Ea a dat alarma și 
mobilizând, împreună cu direc
torul școlii, peste 
plecat cu toții la 
diului.

Datorită muncii 
țenilor, incendiul a putut fi lo
calizat înainte de a se fi pro
dus pagube prea mari.

Sectorul nostru forestier, ca 
orișice gospodărie, își are Tîn- 
duielile sale și pentru aceasta 
se găsesc în păduri sau pe alte 
terenuri ale fondului forestier 
diferite semne de hotar (de
marcație), semne geologice, to
pografice, tăblițe de avertizare 
sau indicatoare. Mai există din 
păcate o serie de cetățeni care 
distrug, deteriorează sau șterg 
aceste semne.

Sînt și cetățeni care nu nu
mai că nu înțeleg să-și facă așa 
cum trebuie datoria pentru 
păstrarea și apărarea fondului 
nostru forestier, dar comit și o 
serie de fapte ce contravin în 
mod flagrant normelor legale 
în vigoare, norme care au ca 
scop tocmai să protejeze a- 
ceastă importantă bogăție a tu
turor, care sînt pădurile. Ei taie 
sau distrug copaci mai bătrîni, 
smulg puieții din rădăcini etc. 
Alții, își însușesc fără permi
siunea organelor silvice din 
pădure, arbori doborîți de fur
tună sau în urma altor f 
rnene naturale, precum și 
borii, puieții, lăstarii care 
fost tăiați sau scoși și lăsați a- 
colo de alte persoane.

Unii cetățeni aruncă în pă
dure țigări, chibrituri aprinse, 
nu sting bine focurile pe care 
le-au aprins în diferite ocazii. 
Se știe cîte pagube pentru a- 
vutul obștesc pot provoca a- 
ceste așa-zise „mici neglijen
țe" de a arunca un chibrit a- 
prins în pădure.

Datoria noastră a tuturor 
este să ajutăm și să facem cu
noscute toate prevederile legii, 
prevenind asemenea abateri de 
la păstrarea și apărarea avu
tului din sectorul forestier, bun 
al întregului popor.

60 elevi, a a 
locul incen-

lor și a cetă-

feno-
ar-

: au

corespon- 
trimise de 

Petean și 
Dosu).

H Prin grija 
executiv 
popular al 
chid, raionul Bistrița, și
cu ajutorul deputaților. 
s-a terminat de curînd 
construcția noului dis
pensar care va avea 
trei cabinete de consul
tație și o casa de naștere.

(Din 
denfele 

- Vasile 
Nicolae

VASILE BRAILOIU
jurist

Inginerul agronom C. Lomaca de la G.A.C. Padina, raionul Buzăt^ pradă cursanfiite 
înscriși ia cercai agrotehnic lecția despre cultura porumbului



(II)

Joborîm către Craiova, căreia B. P.

Q,,Hașdeu i-a consacrat o istorie pe 
care a publicat-o pe la 1878. Se pare 

că pe la 1350 orașul ajunsese să fie 
obiect de ceartă între „războinicul împărat 
sîrbesc Ștefan Dușan și Alexandru Basarab, 
iar în 1395 să fie martorul uneia dintre 
cele mai strălucite victorii ale marelui 
Mircea". Abia însă după un secol Craiova 
devine capitala Olteniei „în locul îmbătrî- 
nituluj Severin". Locul de origine al lui 
Mihai Viteazu e greu să fie identificat, 
chiar dacă sînt unii care susțin că s-ar fi 
născut în casele Băniei din Craiova. Cert 
este însă că el e fiul Tudorei „mumă a ră
posatului Mihai Voievod" — așa cum se 
află scris pe piatra de mormînt de la mî- 
năstirea Cozia. Cîntecul popular „Auzit-ați 
de-un oltean / De-un oltean, de-un craio- 
vean / Ce nu-i pasă de sultan", pare să 
confirme originea sa craioveană.

„Din trudă, din slujbă ce a slujit" ca și 
prin moșiile primite ca zestre, Mihai ajun
sese unul din cei mai bogați proprietari 
din Oltenia.

Era unul dintre acei oameni „noi", frun
taș al noii boierimi, ajuns la cîrma țării 
prin ambiție și perseverență. Și dacă în 
tinerețe întreprinsese afaceri de negoț în 
imperiul otoman, el urcă începînd cu anul 
1586 întreaga scară a dregătoriilor: băni- 
șor de Mehedinți, mare stolnic, mare pos
telnic, mare agă, locțiitor și probabil ban 
al Craiovei. Latifundiar și mare dregător, el 
corespundea scopurilor politice ale aces
tei mari boierimi care-1 voia dependent de 
dînsa și nu numai de Poartă. înscăunarea 
lui Mihai era fără nici o îndoială rezul
tatul unei acțiuni deliberate a acestei boie
rimi puternice. Unii dintre boieri — cum 
sînt Buzeștii — dețin o asemenea putere în- 
cît sînt socotiți ca „cei mai de frunte oa
meni ai țării" și în același timp ca „făcă
tori de domni". Un diplomat imperial din 
acele timpuri scrie, într-unul din rapoartele 
sale că „unul e ban la Craiova, altul. Radu 
clucerul, are minele de sare, încît întreaga 
țară e în mîinile lor, astfel că supun sără
cimea la toate relele posibile, iar domnul 
nu îndrăznește să spună ceva". Raportul 
era din 1602, dar situația privea și vremea 
lui Mihai. Căci anularea dreptului de stră
mutare al țărănimii, legarea ei de glie („le
gătura" lui Mihai) era rezultatul unei poli
tici conștiente de favorizare a boierimii par
tizane și a bisericii, în creșterea domeniilor 
lor prin cotropirea pămînturilor țărănești, 
dar și un act de „îmblînzire" a opoziției 
boierești. Un fost sfetnic al lui Mihai, pe 
nume Petru Armeanu arăta pe la 1604, că : 
„poporul cel sărac, din cauza mulțimii ce
lor mari, și a multor asupreli, e cu totul 
doborît și nu mai știe încotro să se în
drepte".

Coloana înlinită
 CONSTANTIN BRÎNCUȘI

Cu toate acestea istoria va recunoaște 
că Mihai Viteazu a întruchipat — chiar 
dacă numai pentru puțin timp — idealul de 
unitate națională, care a înrîurit puternic 
gîndirea celor de după dînsul. A fost nu 
numai un mare general, dar și un gînditor 
politic, bineînțeles în limitele vremii care 
l-a produs.

Cuvintele lui Johan Christian von Engel 
din cartea „Geschichte des Ungarischen 
Reichs und Nebenlănden" (Halle, 1804) sînt 
un omagiu, care nu poate fi bănuit de părti
nire.

„Dar mai bine să presărăm flori pe mor- 
mîntul unui domnitor valah care prezintă 
un interes istoric mondial... Dacă acest dom
nitor n-ar fi domnit într-o perioadă atît de 
întunecată, dacă n-ar fi avut de-aface cu 
oameni ca Basta, Sigismund Bathori și Ere- 
mia Movilă, ar fi înfăptuit desigur adevă
rate minuni... Dacă domnia lui ar fi fost 
de mai lungă durată, ar fi avut o importanță 
hotărîtoare pentru țările așezate pe cursul 
inferior al Dunării... datoria istoriei este să-i 
păstreze o amintire luminoasă, fără să în
cerce să-i ascundă scăderile. Este de da
toria ei să ne trezească speranța că într-o 
zi oamenii din aceste minunate țări vor trăi 
timpuri mai bune".

La o distanță de mai bine de două sute 
de ani Oltenia avea să dăruiască istoriei'un 
alt conducător, o altă figură care va intra 
în legendă. E vorba de Tudor Vladimirescu. 
La răscoala lui Tudor iau parte toate pă
turile societății interesate în lupta împo
triva feudalismului. Dar baza ei o forma 
țărănimea, negustorii și meseriașii. Moșierii 
căutau să-și lărgească și să-și întărească 
drepturile asupra locuitorilor de pe moșiile 
lor și să-i aducă din nou la starea de io
băgie. Numărul zilelor de clacă se înmul
țesc, într-o jumătate de secol, pînă la în
doirea și întreirea lor. Impozitele erau apă
sătoare. Povara sarcinilor era suportată mai 
ales de țărănime. Boierii, mazilii, cleTul nu 
plăteau nimic sau plăteau foarte puțin. în 
schimb zapciii aplicau țăranilor cele mai în
fiorătoare cazne pentru a le smulge ultima 
lețcaie. Un observator străin, W. Wilkinson 
scria la 1820 că „nu există popor mai asu
prit... și mai strivit de biruri și de anga
rale... nici un alt popor n-ar suferi cu ace
eași răbdare și resemnare jumătate din sar
cinile care-1 copleșesc".

Răbdarea țăranilor ajunsese însă la ca
pătul e>- Ce a urmat se știe. Și dacă miș
carea din 1821 n-a reușit să răstoarne nici 
dominația otomană și nici relațiile feudale, 
n-a izbutit să cucerească nici independența 
politică și nici să instituie libertatea și ega
litatea în drepturi, ea a pus capăt însă re
gimului fanariot. Tudor a rămas în inima 
țăranilor, chipul și idealurile pe care el le-a 
reprezentat însoțindu-i în luptele care 
aveau să urmeze.

a sfîrșitul veacului al optsprezecelea 
Iși începutul celui de-al nouăspreze- 
iat celea — mărturie stă vechiul plan al 

Craiovei din 1790 — tîrgul n-are nici o 
clădire de seamă cu caracter monumental 
(hanul nemțesc, de pe lîngă Foișorul Va
meșilor era o clădire cu caracter comercial). 
Case boierești sau de-ale cetățenilor „cu
prinși" se ridicau mai ales prin „mahalale" 
— unele din acestea ajimgînd adevărate 
cartiere boierești,

La 1802 Craiova este jefuită și arsă de 
către Pasvangii. într-o scrisoare publicată 
de N. Iorga și care conține o descriere con
temporană a dezastrului se spune : „vei fi 
auzit... de arderea Craiovei cea cumplită, 
orașul nostru... care împodobise cu Cdși 
mari și bolie frumoase, astăzi iaste pulbere 
și cenușe... Din tot tîrgul cît îl știi dum
neata, cruciș și curmeziș s-au făcut cenușe, 
mimai zidurile stau negre, și numai boitele 
cămărașului lene au scăpat... iar celelalte 
boite și prăvălii au ars..."

Cum arătau acele boite frumoase și acele 
căși mari nu putem spune. Edouard de 
Thouvenel, mai tîrziu ambasador al lui Na
poleon al IlI-lea la Constantinopole, care 
străbătuse țara pe vremea regulamentului 
organic, spune că „orașul avea multe cir
ciume, o cincime din prăvălii și cîteva case 
mari".

O altă călătoare, doamna de Corlowitz — 
la 1846 — întovărășită de un conte de 
Weisbach ajunge — într-o căruță cu patru 
cai — la Craiova „un oraș superb, zidit 

regulat", cu păduri, cu un bazar acoperit 
cu șindrilă.

Mai înainte de această călătorie, un scrii
tor german, ce se ascundea sub numele de 
„Ermitul din Gauting" — pe la 1837—1838 
— spune că la Craiova sînt „străzi podite 
sub care chiftește noroiul, cu haite de cîirii 
schelălăind noaptea, cu amestecul de case 
moderne și bordee, cu grădini lingă mai
dane, cu trăsurile, bune-rede, în care e o 
datorie să iasă lumea la plimbare".

Anii 1848, 1907 aveau și ei să-și spună 
cuvîntul în alte mișcări țărănești în Oltenia.

Pentru că în preajma răscoalei din 1907 
cam nouăzeci la sută din contractele înche
iate între boieri și țărani, aici în Oltenia, 
prevedeau arenzi în dijmă. Și-n afara dij
mei, țăranii mai erau obligați la o serie de 
sarcini suplimentare — așa-numitele rușfe- 
turi — acestea urcîndu-se și ele pînă la 
peste 60 la sută din valoarea dijmei.

Media generală a prețului arenzii în dij
mă — pentru un hectar — era echivalentă 
cu vreo 70 lei și șaptezeci și șapte de bani 
în timp ce venitul de pe un hectar culti
vat cu porumb nu depășea 40—50 de lei. 
Ruinarea și sărăcirea continuă a țărănimii 
prin deposedarea ei de pămînt căpăta aici 
în Oltenia ritmuri și proporții nemaiîntîl- 
nite în altă parte.

într-o vreme mult mai apropiată, cu pu
țin înainte de cel de-al doilea război mon
dial, în 1938. un tractor revenea în Romî- 
nia veche la 2 493 hectare. în Oltenia în 
aceeași perioadă un tractor revenea la 
160 000 ha. Asta era toată tehnica.

Răsfoiți versurile lui Arghezi din „Leto- 
piseți". Veți găsi acolo o imagine artistică, 
de o forță dramatică zguduitoare, a acestor 
sumbre realități :

„In satele și văile din Jii
Numai schilozi, numai muieri, numai 

copii
Împleticiți în ceață".

(în satele și văile)

Dar nu numai muierile și copiii în satele 
și văile din Jii își duc o existență tragică :

„Drumu-i lung pînă la Jii.
Vitele-au tînjit în iarnă
Mai mult moarte decît vii".

(De la Jii, în drum)

Și pentru a întregi imaginea și a stabili 
răspunderile, poetul continuă în „Drumu-i 
lung" : 

„Drumu-i lung din Jii încoace
Și cuptiorul nu mai coace
Cît îi cale, cit îi drum, 
Nu e vatră, nu e fum, 
Azimă și mămăligă

............................. .....

Te apucă milele,
Lacrimile și mînia
Asta fuse Romînia ?

Da 1 Asta fuse Romînia.

G a și peste alt® regiuni ale țării însă 
anii de la eliberare încoace și-au pus 
cununa și pe fruntea Olteniei.

Am sub ochi „Anuarul statistic al R.P.R. 
pe anul 1963".

Frunzăresc cele șase sute de pagini ale 
sale și privirea mi se oprește la întîmplare 
pe pagini în care se vorbește și de Oltenia. 
Ce semnificație poate să aibă faptul că în

Pe o uliță lăturalnică a Boroaiei, comună din raionul 
Fălticeni, se ridică o casă nouă. Am oprit la poarta 
ei în vreme de seară. In zadar am strigat cum 

ne-am priceput, cît mai dulce moldovenește, ca să-i fim 
pe plac gazdei :

— Bădiță Dumitreee 1 Heei, bădie Nițan, ieși bre 
nițeluș pîn’afară I

Moș Nițan nu ne-a auzit ; așa că am împins încetișor 
ușa. în fața ochilor ni s-a deschis o priveliște de neuitat. 
O cameră obișnuită de țară ; în stînga, lingă ușă, un pat 
acoperit cu velințe bătrînești. în fața lui o sobă mare, de 
zid, prelungită cu plită. Lîngă pat o masă pe care abu
reau două pîini mari, rumene. La masă, un bătrîn cu 
plete rare, albe, inelate pe ceafă, cu ochelari cu rame 
de sîrmă agățați după urechi. Omul nu ne-a simțit, așa 
că l-am putut urmări cîteva clipe cît de concentrat citea 
pe cartea aceea albă, frumoasă ca pîinea lîngă care se 
afla.

Am grăit tare, ca să ne poată auzi :
— Bună
Bătrînul 

rată, ne-a
Aflasem 

culegere de folclor nou, 
creației populare din Suceava și din paginile ziarului 
„Zori noi", unde-i citisem încercările în ale versului.

Atunci cînd i-am trecut pragul casei și i-am zis: „Mita 
ești un poet, moș Nițan !“, el mi-a răspuns cam cu 
supărare : „De la mine pînă la poet, e un drum ca de la 
pămînt la soare. Eu n-am umblat prin școli înalte ; am 
învățat a seri și a ceti cu greu, mai mult singur ; și cînd 
a fost cu alfabetizarea m-am mai ridicat oleacă. Și dacă

seara, bădiță Dumitre I
s-a ridicat, a venit către noi cu fața împurpu- 
întrebat, cine sîntem și ne-a poftit pe scaune, 
despre poetul colectivist din Boroaia, dintr-o 

editată de Casa regională a

perioada anilor 1960—1962 în Oltenia s- 
făcut investiții de aproape șase miliar 
lei (mai exact 5,869 miliarde lei) din tA 
aproape trei miliarde în industrie și pe: 
un miliard și jumătate în agricultură ? I 
totalul investițiilor pe țară, în 1962, Ol 
nia deține un procent de 7,3 la sută ; r 
mai Bucureștii, Hunedoara și Bacăul avi 
procente ceva mai ridicate. In interva 
1951—1962 valoarea investițiilor făcute 
Oltenia se cifrează la peste unsprezece r 
liarde trei sute milioane lei. Unde, în 
sectoare se investesc aceste sume ? Sec 
rul petrol a primit în ultimii trei ani apr< 
pe un miliard și jumătate lei, chimia 
proape un sfert de miliard.

Rezultatele acestei politici de industri. 
zare sînt încă de pe acum evidente, 
namica producției globale a Olteniei a cr 
cut de la 100 în 1950 la 592 în 1962. 
ritm mediu anual de 16 la sută, super 
chiar celui realizat pe întreaga țară. P 
ducția globală industrială a Olteniei e 
de 17,3 ori mai mare decît cea din 193f

Pe ogoarele oltenești lucrează astăzi 
proape cinci mii de tractoare față de 
mai patru sute cîte existau în 1948.

In fostul „tîrg" al Craiovei se fabrică 
tăzi motoare electrice de mari dimensii 
se construiesc locomotive electrice die: 
care aleargă în întreaga țară, ducînd di 
dînsele grele și lungi trenuri, se fabr 
mașini agricole. în locul „bolților* din 
iantă, de altădată, bolți și căși.. mari c 
făceau relativa frumusețe a . .’Jui, u 
domnii veneau numai cu prilejul tîrguri 
iar protipendada se plimba în trăsuri 
„poduri", ia naștere orașul nou, mod< 
socialist.

El se naște o dată cu noile uzine 
mice, cu marea centrală electrică. La i 
rea dinspre apus se zărește avîntîndu-s, 
mijlocul cîmpiei nesfîrșite șantierul C 
binatului chimic. Pe fundalul unui paie 

mi-e inima plină 
și prin țara toată, 
cuvintele. Poezia 
meșter în a o pri 
mele, ce-i pe-aici,

Simțul acesta c 
bătrîn coborît par

Moș Nițan are 
abia-1 mai ajută s 
nu se lasă. Fișa 1 
în acest an 40 de 
oaspeți se desfăta 
pîinea albă, cu p 
Sadoveanu, ultim;

— Le citesc p 
spus bădița Dui 
satur. Căci sînt c 
de mine și de mo

Un lucru ne-a i 
pitoresc. Bădița I

— De ce bădie
— Am ! Și-s bi 

mine în sat, luci 
Suceava, iar cel 
stanța. Da’ uite, 
de toate. Am bu< 
făină și de cucu 
colectivă... îmi p 
scriu și eu ce / 
nepoți și de copi 
mai totdeauna ve



conducte se înalță grupate coloanele 
Lși turnurile uriașe prin care gazele 
>e vor suferi supuse la presiuni for- 
le transformări, care în final vor 
la cu trei sute de mii de tone în- 
îinte granulate de azotat de amoniu, 
e se adaugă o sută de mii de tone 
:e. Dar în cele patrusprezece fabrici 
or forma Combinatul chimic Craiova 

produce și acetilenă, butanol, acid 
și alte produse chimice necesare 

riei de prelucrare. în apropiere alt 
r i al uneia dintre cele mai mari uzi- 
moelectrice — dacă nu cea mai mare 

prezent — din țară, profilul ei final 
de 700—800 M.W.
ilația de combustibil fiind dimensio- 
ientru un consum de lignit de 1 200— 
tone pe oră, vă puteți închipui că 
uriaș va înghiți zilnic conținutul a 20 
muri cu lignit.
minările noastre n-au altă țintă decît 
de a consemna, că în cel de-al șap- 

- deceniu al
1 Olteniei,
: lemnul.

de, capătă
rții și ritmuri mereu crescînde. 
cuprinsul Olteniei se construiesc mo
nte ale celei mai moderne 
tice uzine producătoare de 
a a înlătura orice urmă de 
și istovitoare; uzine chimice
monumentale, pentru a produce ace- 

grășăn e, care să dea posibilitate 
imii jioastre noi colectiviste să obțină 
iele îmbelșugate 
socialistă.
emnările noastre 
al decît de a fi 
ora, a locurilor

veacului al XX-lea, pe cu- 
bogătii uriașe nefolosite în 
cărbunele, petrolul, gazele 

folosiri pe suprafețe, în

tehnici, 
energie, 

muncă 
de pro-

demne de o agricul-

n-au avut și nu au 
o laudă a timpurilor 
și a oamenilor care

CONSTANTIN PRISNEA

Peisaj petrolifer din Oltenia
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ÎNTR-O ZI DE IARNA
e unchiaș l-am găsit în casa 
lui de mire. Stătea la gura 
sobei pe un scăunel cu trei 

picioare și sufla în foc.
— S-a aprins ! — l-am anunțat eu 

vesel din ușă.
— Tu ești, Pavele ?
— Eu.
Bătrînul și-a scos batista din bu

zunar de la flanea și s-a șters la 
ochi.

— Scoate fum sărăcia asta de 
sobă — se jelui el — și mă 
ochii.

— Să las ușa deschisă ?
— Las-o !
Bătrînul se uită la mine 

zîmbi.
— Trage un scaun 

povățui el ce trebuie 
tăiat

noi I

porcu’ ?
încă nu 1
Credeam că vrei

ustură

și îmi

— mă

Povestire de AL. STRACHINĂ

și șezi
să fac. — Ai

să-l afumi la

— Eh, atunci era tînără și fru
moasă, afurisita... Dar crezi că din 
cauza ei ne-am ciondănit noi ? 
Nuu... Pentru niște nenorocite de 
răzoare am ajuns de-am umblat și 
la judecăți...

După o vreme, lăsînd partida ne
terminată, Ion a Mocanului a strîns 
nepăsător din umeri și s-a dus în 
pod să miște șuncile pe stinghii ca 
să le pătrundă fumul pe toate păr
țile. Cînd coborî, avea umerii în- 
cărcați cu șunci rumene cum e coaja 
de pîne și zîmbea fericit. Culiță 
Dovlea se grăbi să curățe masa și 
să aștearnă un ziar.

Ion a Mocanului a pus șuncile pe 
masă într-o ordine cunoscută lui, 
care avea ochii cei mai buni.

Toader Amoașei se sculă de pe 
scăunel și se apropie de masă. Cî- 
teva clipe a stat de s-a gîndit.

_  Azi e joi ? — a întrebat el în 
cele din urmă.

— Joi toată ziua !
Cu vîrful degetelor bătrînul în

cepu să pipăie fiecare bucată de slă
nină în parte, fără să întrebe a cui 
este, fără să scoată o vorbă. Le pi
păia și parcă le număra în gmd. 
După el veni rîndul lui Culiță 
Dovlea care lua fiecare bucată de 
slănină și-o ridica pînă^ în dreptul 
ochilor și se uita la ea în zare._

Mă întrebam ce vrea să vadă și 
abia cînd era pe terminate am bă
gat de seamă că bătrînul le adul
meca, nu se uita la ele.

— Nu gustați ? — i-am întrebat 
eu care vedeam numai latura cara- 
ghiosă în tot ce făceau ei.

Nu mi-au răspuns. Au stat tă
cuți și s-au gîndit toți trei.

— A lui Traian parcă mai tre
buie — a spart tăcerea Toader 
Amoașei.

_ Jhî i _ aprobă Culiță Dovlea. 
I-a pus sare cam puțină.

Ion a Mocanului a luat slănina cu 
pricina și-a pus-o pe braț, iar cu 
celelalte și-a încărcat iar umerii și 
a urcat la pod. _

I-am întrebat de unde știu cînd 
e slănina afumată dacă nu o gustă.

— De unde știm, Culiță ? — l-a 
întrebat hîtru Toader a Moașei.

— Apoi asta-i treaba noastră — 
încercă el să mă lămurească — să 
fim inspectori cu calitatea. Ce crezi 
că dacă primim ajutor de bătrînețe 
de la colectivă nu mai sîntem buni 
de nimic ? Nu mai putem să dăm și 
noi o mînă de ajutor oamenilor ?

Mi-am dat seama că pentru ei slă
nina din pod nu era o simplă afu- 
mătură ci reprezenta ceva mult 
mai important...

Deodată Ion 
cruntă.

— Ce-ai zis
Culiță ?

— Inspectori
— Hm ! — făcu 

Amoașei — da eu

și m-a lăsat cu ziarele în mînă, să 
le citesc

Cînd am intrat din nou în casă 
moș Toader sufla iar în foc și soba 
iar scotea fum.

— Ai vreo grabă să-l aprinzi ? — 
l-am întrebat eu.

— Am — zice el — că s-a făcut 
de amiază și îndată vine și Culiță.

— Vine și Ion a Mocanului ?
— Vine !
M-am hotărît să-i aștept. Toată 

viața cei doi bărbați s-au urît, s-au 
hulit, s-au ocolit și cînd se întîlneau 
pe ulița satului se lăsa neapărat cu 
bătaie.

Cînd și cum a ajuns să-i împace 
moș Toader nu știam.

— Culiță vine în fiecare zi la 
mine — îmi spuse el — că amîndoi 
sîntem la regim cu mîncarea ; Ion 
se mai înfruptă din cînd în cînd că 
are dinți.

Primul care apăru pe ușă fu el, 
Ion a Mocanului. Bătrînul mai păs
tra în el ceva din mersul lui de 
cocoș din tinerețe și cu tot gerul 
de afară umbla descheiat la cojocel 
și călca țanțoș. în urma lui, zgribu
lit și înghețat, cu urechile învelite 
într-un șal peste căciulă și cu mîi- 
nile băgate în mînecile scurtei de 
suman, apăru ca o umbră ascuțită 
și Culiță Dovlea.

Ion a Mocanului îmi aruncă doar 
în treacăt o privire, pe cînd Culiță 
Dovlea stătea în ușă și se uita la 
mine prostit.

— Ai venit pe la noi ? — m-a în
trebat Ion a Mocanului și, pentru că 
eu tăceam și mustăceam, s-a întors 
spre Culiță și i-a cerut părerea : 
— Ce zici de Pavel c-a venit pe la 
noi ?!...

Abia într-un tîrziu Culiță Dovlea 
clătină din cap în semn că a auzit 
și mîrîi ceva nedeslușit.

— V-au venit ziarele! — am
căutat eu să le atrag atenția, dornic 
să-i aud cum se descurcă în tainele 
lumii

Ion 
masă 
să se

Deodată Culiță Dovlea s-a oprit 
în loc, s-a îndreptat de șale și 
întrebat semeț :

— Dai regina ?
—- Nu ! — i-a răspuns la fel 

bățos Ion a Mocanului.
— Ți-o iau, măi Ioane !
— Hai să te văd !
Și amîndoi s-au repezit la tabla 

de șah și au început jocul nerăbdă
tori și hotărîți.

— Știi de cînd ține jocul ăsta la 
ei ? — mă întrebă - - - -
ce-mi a prindeam o 
tăciune.

— De
— De
— Nu 
— Au

bîlbîii eu vă-Aș vrea ! — mă
că m-a ghicit din prima clipă.

De fapt la el afuma tot satul slă
nina. Asta o 
geam de ce 
porcu’.

— N-avem 
case nevasta 
care pricepeam deosebirea dintre o 
slănină afumată în pod la moș Toa
der și cea afumată, anul trecut, în 
pod la noi.

zînd

știam dar nu înțele- 
trebuia să duc și eu

cahlă! — îmi expli- 
sîcîită de greutatea cu

încăperea era joasă și întune
coasă. Deasupra capului atîrnau 
niște grinzi groase, scorojite și în
negrite de fum. Cum stătea ghebo- 
șat, moș Toader părea că ține grin
zile astea pe umerii lui.

Cînd ochii mi s-au mai dedat cu 
lumina sură din casă, am văzut pe 
masă un glob verde și rotund ca 
un măr din cele pe care se învață 
la școală geografia, iar pe laiță, sub 
fereastră, o tablă de șah desfăcută.

Am vrut să string tabla de șah 
să-mi fac loc să șed pe laiță, dar 
moș Toader m-a oprit.

— Nu le strica joaca ! — mă pre
veni el și un zîmbet de tată bun și 
îngăduitor îi flutură în colțul gurii.

Mi-am zis că poate vin băieții lui 
Timofte pe aici și joacă șah și tot 
pentru ei a adus și globul.

în timp ce stăteam și mă uitam 
la tabla de șah am auzit vocea poș
tașului din uliță.

— Poșta-a !
Am ieșit să văd pe cine strigă. 

Poștașul mi-a lăsat două ziare pe 
adrese diferite.

— Ce dracu, mă Simioane — l-am 
luat eu la zor — ai uitat unde stă 
Ion a Mocanului ?

— Nu stă aici ? — s-a mirat poș
tașul.

— Nu. Nici Culiță Dovlea nu sta 
aici !

Poștașul s-a făcut că nu ma aude

ăsteia rotunde ca un măr.
a Mocanului se apropie de 

și dădu un bobîrnac globului 
învîrtă.

l-a

de

Toader în timp 
țigară de la un a Mocanului se în-

cînd ?
cinzeci de
pricep.
avut ei o regină pe tim

puri. Era slujnică la curtea boie
rească. Mai ții minte cum o chema, 
Culiță ?

— Pe cine ?
— Pe fetișcana aia pentru care 

v-ați luat voi la harță...
— Ce fetișcană ?... că e babă de 

mult...

ani! că

cu

sîntem noi, mă

calitatea !
încîntat Toader 

____ cunosc pe cineva 
care a venit să ne inspecteze dacă 
nu cumva ne înfruptăm din slă
nina oamenilor !

S-au întors toți trei spre mine și 
s-au pus pe rîs... Și rîsul îi întine
rise parcă pe toți...

î sau a patra oară — ne-a 
oricît le-aș ceti, tot nu mă 

i patimi adevărate, trăite și

STELA NEAGU

e face și pe aici pe la noi 
șa să cînt și să împărăchez 
în suflet, dar nu-s mare 
e. Cînt și eu, cu puterile 
și prin satele din jur“.
i m-a impresionat la acest 
ni de legendă.
Ochelarii cu ramă de sîrmă 
i de pe carte slovele. Totuși 
a biblioteca din sat numără 
e. în seara cînd i-am fost 
:a plitei încinse și alături de 
lin „Hanul Ancuței" de M.

ită atmosfera aceea plină de 
uia singur.
t că ai patru copii ?!
>i la casele lor. Doi, aici, cu 
ectivă. O fată e măritată la 
e muncitor în port, la Con- 
ă trăiesc în căsuța mea. Am 
11 trecut. Lada mi-e plină de 
mai luat și anu’ ista de la 
liniște. Seara, cetesc și mai 

ă inima. Dacă mi-e dor de 
ița și mă duc la ei ; acolo e 
rjoană. Mi-i iau pe genunchi,

le mai spun povești... Apoi mă întorc la cărțile și la 
trebușoarele mele.

La 75 de ani bădița Dumitru Nițan se ține bine. E înalt 
și drept iar obrazul roșu contrastează, ca într-o pictură 
de Rubens, cu albastrul senin al ochilor și cu albul coliliu 
al pletelor. Lucrează în gospodărie, deși primește în fie
care an ajutor de bătrînețe. Anul acesta a lucrat șaizeci 
de zile-muncă. „La pus cartofi, la prășit de-al doilea, la 
desfăcut". Totuși i se pare puțin. „Doar e munca noastră, 
avutul nostru cel mai scump".

Casa lui moș Nițan e numită în sat „Casa poetului". 
Tinerii vin aici, din cînd în cînd, duminica, sau în serile 
de iarnă să-1 audă povestind. Bătrînul le improvizează 
versuri ; unele vorbind despre trecutul greu pe care l-a 
petrecut și el, altele pline de optimism, vorbind despre 
viața nouă ce-1 înconjoară.

De multe ori moș Nițan a fost dus cu camionul, cu 
echipa artistică a colectivei, și s-a urcat pe scena Casei 
raionale de cultură din Fălticeni, sau pe scenele cămi
nelor culturale din satele vecine cu Boroaia. A spus 
poezii, snoave, ghicitori.

Ne-a recitat și nouă, în seara aceea, din poeziile lui 
cele mai iubite.

Trebuia să-l vezi pe bătrînul acesta cu pletele albe, 
recitîndu-și versurile. Să-i vezi ochii, pe jumătate 
închiși, să-i auzi vocea domoală, izvorînd parcă de 
undeva, din pagini colbuite de cronici. Simțeai în ea 
toată vibrația interioară a acestei inimi sensibile și 
tinere, ca însăși viața care-1 înconjoară.

Cocseria de ia Hunedoara în plină activitate



Răspundem la întrebările adresate 
redacției de către cititorii noștri 
Maria Modran din Șelimbăr raio
nul Sibiu, Alecu Bejan, Ivești, regiu
nea Galați și Elena Marin din Inde
pendența, regiunea Galați.

Soarele este izvorul de lumină și 
căldură fără de care viata pe 
Pămînt n-ar fi posibilă. Căldura 

și lumina solară la rîndul lor sînt 
sursele tuturor formelor de energie 
pe Pămînt în afară de energia ato
mică. Este binecunoscut că fără lu
mina Soarelui plantele n-ar putea să 
crească și deci n-ar exista nici pă
duri și nici cărbuni de pămînt. Co
pacii îmbătrînesc și cad, iar prin tre
cerea timpului ei sînt acoperiți cu 
straturi de praf și roci și printr-o ac
țiune chimică îndelungată se trans
formă în depozite de cărbuni. Așadar, 
energia solară colectată și conservată 
de-a lungul anilor este seoasă din nou 
la iveală sub forma combustibilului : 
cărbune de pămînt.

Dacă razele Soarelui n-ar contri
bui la evaporarea apei din mări și o- 
ceane, n-ar exista nici fluvii, nici rîuri 
și nici căderi de ape. Vîntul de ase
menea este rezultatul încălzirii ne
egale de către Soare a suprafeței Pă
mîntului, iar energia hidraulică și 
electrică nu sînt decît forme ale ener
giei solare.

Energia solară se manifestă așadar 
to tot ce ne înconjoară. Razele Soa
relui permit plantelor să transforme 
acidul carbonic, azotul și apa în ma
terii nutritive pe care oamenii și alte 
viețuitoare le găsesc apoi în pline, în 
cartofi, în fructe etc.

Originea energiei solare
Oamenii cunosc de multă vreme im

portanța Soarelui dar mult timp nu 
s-a putut explica originea energiei 
sale fantastice și nu s-a putut ști cum 
se face că de atîta vreme strălucirea 
Și căldura sa nu slăbesc.

La început au existat tot felul de 
presupuneri. S-a spus, de pildă, că 
Soarele ar fi format din cărbune și 
oxigen. Dar chiar din cel mai bun 
cărbune de ar fi constituit, Soarele 
n-ar fi durat mai mult de 3.000 de ani. 
Unii au încercat să arate că Soarele 
s-ar condensa mereu și din această 
condensare ar rezulta energia sa. Cal
culele au arătat că în felul acesta 
Soarele n-ar fi luminat mai mult de 
20 de milioane de ani, termen prea 
scurt în comparație cu istoria Pămîn- 
tului. (Vîrsta scoarței Pămîntului de
terminată de geologi prin metode ra
dioactive nu este mai mică de 3 mi
liarde de ani). Or, Soarele nu putea 
fi mai tînăr decît Pămîntul 1 Se cerea 
deci o altă explicație. Dezvoltarea fi
zicii din ultimele trei decenii a aju
tat la soluționarea acestei probleme. 
Acum știm că energia acestui glob 
uriaș cu diametrul de 1.400.000 km. 
care este Soarele nostru, se datorește 
reacțiilor termonucleare ce au loc în 
interiorul său, unde temperatura a- 
tinge 15 milioane de grade și unde hi
drogenul este transformat în heliu. 
Procesul acesta termonuclear de 
transformare a 4 atomi de hidrogen 
într-un atom de heliu se face cu eli
berarea unei cantități foarte mari de 
energie. în Soare, în fiecare secundă 
•u loc 80 de trilioane de trilioane de

Proiubert.
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reacții de transformare a hidrogenu
lui în heliu, iar hidrogenul reprezintă 
80 la sută din materia ce alcătuiește 
Soarele. Dacă ar fi să exprimăm în 
tone masa Soarelui ar trebui să scrim 
2 urmat de 27 de zerouri. Pentru în
treținerea vieții unui om pe Pămînt 
(cunoscînd cantitatea de energie ne
cesară zilnic) este necesar ca Soarele 
să transforme numai o miime de gram 
de hidrogen în heliu. Dar energia pe 
care Soarele o eliberează în spațiu 
este de două miliarde de ori mai mare 
decît aceea pe care o primește planeta 
noastră. Dacă ne-am închipui că am 
înconjura Soarele cu un strat de 
gheață de 19 m, acesta s-ar topi în
tr-un minut! Emiterea razelor lumi
noase în spațiul înconjurător face ca 
Soarele să piardă în fiecare secundă 
patru milioane de tone din masa sa. 
Acest fapt nu trebuie să ne îngrijo
reze, deoarece cantitatea aceasta re
prezintă numai o parte infimă față de 
masa totală a Soarelui. Ar fi nevoie 
de mai mult de 30 miliarde de ani 
ca masa Soarelui să fie redusă la ju
mătate.

Soarele — cea mai apropiată 
stea

Cu toate că ne despart 150 milioane 
km de Soare (distanță pe care lumina 
mergînd cu 300.000 km pe secundă « 
parcurge în 8 minute și jumătate) 
Soarele este steaua cea mai apropiată 
de noi. Următoarea stea ca distanță 
se găsește la 4,2 ani lumină (un an 
lumină are 9,5 trilioane km). Este 
vorba de steaua Proxima Centauri. 
Steaua Sirius din constelația Cîinele 
Mare se găsește la 8 ani lumină. Ma
joritatea stelelor însă se găsesc la dis
tanțe mult mai mari, la zeci și sute de 
mii de ani lumină.

Soarele împreună cu cele nouă pla
nete, printre care și Pămîntul, care 
se rotesc în jurul său, fac parte din- 
tr-o mare formație de stele numită 
Galaxie sau Calea Laptelui. Galaxia 
este alcătuită din stele dispuse în for
ma unei spirale cu diametrul de 
100.000 ani lumină, Soarele găsin- 
du-se la distanța de 30.000 ani lumină 
față de centrul ei. în comparație cu 
celelalte stele ce compun acest sistem, 
Soarele nostru este o stea de mărime 
mijlocie, asemănătoare cu multe al
tele. De altfel nici Galaxia noastră nu 
este singurul sistem stelar. Există 
iacă multe alte Galaxii în Universul 
nemărginit.

Faptul că Soarele este cea mai a- 
propiată stea are mare importanță, 
deoarece este singura stea asupra că
reia se pot face studii amănunțite în 
privința structurii atmosferei, ca și 
asupra fenomenelor ce se petrec la 
suprafața sa, ceea ce la alte stele e 
mai greu de efectuat întrucît din cau
za marii depărtări la care se găsesc 
chiar prin cel mai puternic telescop, 
ele ne apar doar ca niște puncte lu
minoase. Cum în Univers există multe 
stele asemănătoare Soarelui, rezulta
tele obținute aici se pot extinde pen
tru a lămuri multe din trăsăturile 
acestora.

Activitatea solară

Suprafața Soarelui sau fotosfera 
este de fapt stratul exterior de unde 
vine radiația vizibilă. Dincolo de a- 
cest strat, spre interior nu mai pu
tem vedea, din cauză că materia de
vine din ce în ce mai densă. Foto
sfera privită printr-un telescop (pre
văzut cu un filtru care să slăbească 
lumina prea puternică a Soarelui) ne 
pare formată din granule miei de ma
terie într-o continuă mișcare. Tot pe 
fotosferă vom putea distinge uneori 
niște formații mai întunecate de di
ferite forme și mărimi care sînt pe
tele solare. Stratul următor deasupra 
fotosferei este cromosfera, formată din 
gaze mai rarefiate, în special hidro
gen. înălțimea cromosferei deasupra 
fotosferei este de 14.000 de km. Cro- 
mosfera este vizibilă cu ochiul liber 
numai în timpul eclipselor totale de 
Soare cînd apare ca un cerc roz ce 
înconjoară discul solar. Astronomii 
folosesc aparate speciale cu ajutorul 
cărora pot urmări tot timpul cromo
sfera, precum și erupțiile solare, care 
au loc aici. Erupțiile solare sînt ilu
minări foarte rapide și de scurtă du
rată, ale unei zone din cromosferă. Ele 
sînt importante prin efectele ce le au 
asupra unor fenomene de pe Pămînt 
ca: magnetismul, transmisia undelor 
radio, aurorele boreale. Adesea pe 
marginea discului solar apar, ca niște 
ghirlande de materie luminoasă, pro
tuberantele. Ultimul strat al atmos
ferei solare, format din materie foarte 
rarefiată, este coroana solară. în 
timpul eclipselor totale de Soare, co
roana poate fi văzută ca o aureolă de 
culoare argintie ce se întinde în jurul 
Soarelui pînă la distanțe de sute de 
mii de kilometri.

Din observarea îndelungată a Soa
relui s-a constatat că activitatea sa 
(pete, erupții, protuberanțe) variază 
de la o zi la alta, de la o lună la alta 
și bineînțeles în decursul anilor. Exis
tă perioade cînd pe suprafața Soare
lui apar multe pete, iar în cromosferă 
multe erupții și protuberanțe. Aceasta 
constituie perioada de activitate maxi
mă. Numărul lor începe apoi să scadă 
și se ajunge la un moment dat ea pe 
suprafața Soarelui și în cromosferă să 
nu fie observat nici un fenomen, nici 
o schimbare. Avem atunci ceea ce se 
cheamă activitate minimă.

Perioadele de maximă activitate so
lară se repetă din 11 în 11 ani. De ase
menea, perioadele de minimă activi
tate urmează aceiași ciclu de 11 ani, 
intercalîndu-se între două maxime.

Anul Geofizic Infer national 
și anul International 

al Soarelui Calm

finind seama de activitatea Soare
lui, ca și de efectele sale asupra unor 
fenomene de pe planeta noastră, în 
1957 a fost organizată o largă colabo
rare internațională pentru studierea 
Soarelui și a fenomenelor solare. Au 
fost descoperite foarte multe lucruri 
noi și au fost explicate o sumedenie 
de fapte observate : originea erupții
lor solare, legăturile ce există între 
erupții și apariția unor perturbații în 
cimpui magnetic pămîntesc sau în 
transmisia emisiunilor radio la mare 
distanță.

Cercetătorul științific Alexandra 
Parepeanu de la serviciul solar 
face pregătiri pentru efectuarea 
de observații asupra cromosferei 

Soarelui.

Anul Geofizic Internațional (1957- 
1958) a coincis, așa cum se prevăzuse, 
cu un maximum al activității solare.

Urmînd tradiția colaborării inter
naționale din timpul Anului Geofizic 
Internațional, pentru anii 1964-1965 
cînd activitatea solară va trece prin
tr-un minim, a fost organizat Anul In
ternațional al Soarelui Calm în scopul 
unui studiu asupra Soarelui și a stra
turilor atmosferei sale în această pe
rioadă de calm, ca și în vederea desă- 
vîrșirii studiilor asupra fenomenelor 
terestre determinate de activitatea 
solară din această perioadă.

Pe lingă faptul că duce la obțîi?^rea 
unor date mult mai precise și ’.hai r 
complete din punct de vedere știin- 
țific, o astfel de colaborare contribuie 
îa întărirea relațiilor dintre oamenii 
de știință din diferite țări.

EMILIA Ț1FREA 
candidat în științe 
fizico-matematice
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UCARESC 
STELELE?
Ați stat desigur în jurul unui 

foc în cîmp sau în pădure. Dacă 
ați privit pe deasupra focului la 
un copac, la un gard sau la un alt 
obiect situat în depărtare, ați ob
servat că începea parcă să tre
mure, să vibreze. Același lucru se 
poate observa dacă privim obiec
tele îndepărtate deasupra acope
rișului de tablă, infierbîntat de 
razele Soarelui, a unei case sau 
deasupra unui lan secerat, după 
ce soarele l-a încălzit, puternic. 
Toate aceste fenomene apar din 
cauză că razele luminoase se 
curbează într-o parte și alta da
torită aerului cald care se ridică 
deasupra casei sau a focului.

Razele luminoase de la stele 
trebuie să treacă prin atmosfera 
pământească pentru a ajunge la 
noi. Atmosfera Pămîntului este 
formată din mai multe straturi 
care nu sînt încălzite la fel. De 
asemenea, există anumiți curenți 
care produc diferite mișcări ale 
materiei în straturi. Lumina, ve
nind de la stea, va suferi și ea 
anumite vibrații la trecerea prin 
aceste straturi de aceeași natură 
cu obiectul pe care l-am privit 
pe deasupra focului, sau a acope
rișului încălzit. Aceste vibrații 
ale razei luminoase ne dau nouă 
impresia că stelele și-ar schimba 

■necontenit strălucirea. La majori
tatea stelelor strălucirea nu va
riază, iar licărirea aceasta pe 
care o observăm se datorește, at
mosferei Pămîntului.



LUPTA PENTRU PĂMÎNT 
A ȚĂRĂNIMII MEXICANE
In ziarele mexicane pot fi 

citite știri despre țărani 
care ocupă cu forța pămîn- 

turile moșierești. Așa au proce
dat, nu de mult, 1 000 de țărani 
din Penjamo. împotriva țăranilor 
înarmați cu coase, sape și topoa
re au fost trimise detașamente 
ale armatei. Mulți țărani au fost 
răniți, 300 dintre ei au fost a- 
runcați în temniță...

Ce îj îndeamnă pe țăranii me
xicani să ia calea luptei? Mexi
cul este o țară mare (1 996 269 
km2 — cam de patru ori mai în
tinsă decît Franța) și destul de 
bogată. Aici se cultivă grîu și 
porumb, cafea și trestie de za
hăr, orez și bumbac. Subsolul ță
rii ' wide, de asemenea, destuie 
bog„, . : argint și aur, zinc și 
plumb, fier și cupru. Așadar ar 
exista toate posibilitățile ca cei 
36 000 000 de mexicani să ducă o 
viață îndestulată. Deoarece bogă
țiile țării nu aparțin celor mulți, 
aceștia sînt nevoiți să ducă o via
ță grea, plină de lipsuri- E toc
mai ceea ce se petrece cu țăranii 
care alcătuiesc peste jumătate 
(60 la sută) din populația țării. 
In timp ce un pumn de moșieri 
autohtoni sau de plantatori stră
ini (în special din S.U.A. cu care 
Mexicul se învecinează) stăpînesc 
trei sferturi din pămînturile ara
bile ale Mexicului, milioane de 
familii țărănești robesc pe aceste 
pămînturi în condiții eu totul ne
omenești. Trebuie arătat că exis
tă 3 milioane de țărani care nu 
posedă nici un petic de pămînt.

Acestor oameni li se făgăduiește 
de multă vreme o reformă agra
ră, dar ei au înțeles că făgăduie
lile nu pot astîmpăra foamea... 
Există statistici care arată că a- 
proape jumătate din populația 
Mexicului nu mănîncă niciodată 
pîinșt o treime din populație nu-și 
poC,<e îngădui să mănînce vreo
dată carne, lapte sau ouă, trei 
sferturi din populație nu poartă 
încălțăminte, jumătate din locui
tori suferă crunt din pricina lip
sei de apă. După datele publicate 
de ziarul „El Dia", 77 la sută din 
populație suferă de foame. în 
1962 s-au stins de foame — îna

inte de a împlini vîrsta de un an 
112 000 copii.

S-au făcut socoteli care arată 
că în Mexic se consumă zilnic, 
pe cap de locuitor, o cantitate de 
calorii corespunzătoare unei cin
cimi din rația unui om-

în Mexic sînt obișnuite „cara
vanele" și „marșurile foamei". 
Șiruri lungi de oameni cu fețele 
supte de lipsuri se îndreaptă spre 
capitală, Mexico-City, încercînd 
să stea de vorbă cu mai marii 
țării. Un asemenea marș care a 
avut loc acum 2 ani, a pornit cu 
500 de oameni, pentru ca în trei 
zile să se transforme într-un șu
voi de 6 000 de țărani care cereau 
dreptul la o viață omenească.

Cel dintîi pas spre o asemenea 
viață l-ar constitui, fără îndoia
lă, reforma agrară. Această re
formă figurează și în programul 
„Centrului țărănesc independent" 
care a luat ființă în Mexic în 
urma unui Congres al țăranilor. 
Lupta pentru înfăptuirea refor
mei agrare ia asemenea amploare 
încît moșierii pun la bătaie toate 
mijloacele pentru a o împiedica, 
în ura lor ei recurg adese
ori chiar și la omoruri. Cînd la 
începutul acestui an țăranii din 
Iguala au demonstrat pentru 
drepturile lor, armata, la ordine
le moșierilor, a ucis 12 persoa
ne. în regiunea San Jeronimo a 
fost asasinat un dîrz conducător 
al țărănimii, Roberto Gleb îm
preună cu fiul său, un băiat de 
16 ani; aici au căzut, de aseme
nea, sub gloanțe, un copil și mai 
mulți țărani.

Setea de dreptate a țăranilor 
e însă prea puternică pentru a 
putea fi înfrîntă de gloanțe sau 
baionete. în Mexic se apropie un 
eveniment -important: alegerile 
parlamentare care vor avea loc 
în iulie 1964.

Fără îndoială că în următoare
le luni lupta țăranilor pentru îm
plinirea revendicărilor lor se va 
intensifica. în Mexic — una din 
țările din care s-a răspîndit po
rumbul în lume — oamenii cer 
dreptul de a putea mînca pe să
turate.

R. ȚIULESCU

A patra oară în Suedia
Goteborgul, al doilea oraș ea mărime 

al Suediei, găzduiește în fiecare an 
un tîrg internațional, numit „Svens- 

ka Măssan".
Orașul are o intensă activitate comer

cială. Aici sînt cunoscutele fabrici de auto
mobile „Volvo“ și de rulmenți S.K.F. Docu- 
rile portului se întind pe o lungime de 13 
km. 70 linii regulate de navigație pleacă 
de aici în toată lumea. Șantierele navale 
construiesc anual sute de vase maritime 
de mare tonaj.

Tîrgul, unul din cele mai importante din 
nordul Europei, este așezat în plin oraș, 
în acest an au participat la acest tîrg 31 
de state, cu pavilioane, standuri și birouri 
de informare.

Intre țările prezente a fost și Republi. 
ca Populară Romînă, care a avut o expo
ziție generală de mărfuri, una din cele mai 
mari și mai frumoase ale tîrgului. Expozi
ția a constituit a patra participare succe
sivă a țării noastre la un tîrg în Suedia.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ
• Cea de-a 18-a sesiune a Adunării Generale O.N.U. 

și-a încheia! lucrările in noaptea de mărfi spre miercuri. 
Cu acest prilej a luat cuvintul președintele actualei se
siuni a Adunării Generale, Carlos Sosa-Rodriguez. Prin
tre realizările obținute în direcția rezolvării probleme
lor care au stat in centrul lucrărilor celei de-a 18-a se
siuni, Carlos Sosa-Rodriguez a menționat adoptarea pro
iectului de rezoluție cu privire la interzicerea plasării pe 
orbită a obiectelor avind la bord arma nucleară, pregă
tirea conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare și 
altele. El a subliniat că in cursul lucrărilor a fost reali
zat un oarecare progres spre o aplicare mai largă in 
lume a principiilor și idealurilor Cartei Națiunilor Unite. 
Fără Îndoială — a continuat Carlos Sosa-Rodriguez — 
noi nu am obținut rezultate spectaculoase, dar am con
tribuit la pregătirea terenului în vederea rezolvării vi
itoare a marilor probleme cărora le face față omenirea.

Cea de-a 19-a sesiune a Adunării Generale O.N.U. se 
va deschide la 15 septembrie 1964.

0 In protectoratul britanic Aden, situat In partea 
de sud-vest a peninsulei arabice, a fost decretată 
starea excepțională. Autoritățile au instituit această 
măsură în urma atentatului săvîrșit pe aeroportul din 
Aden asupra înaltului comisar din Aden și a altor per
soane oficiale, care se pregăteau să plece la tratativele 
de la Londra în problema viitoarei constituții a Adenu- 
lui.

Intr-o declarație dată publicității la Cairo de către 
Arradții, reprezentant al Partidului Popular Socialist, și 
Halid Aii, membru al Comitetului Executiv al Congre
sului sindicatelor din Aden, se arată că după decretarea 
stării excepționale au fost aruncate în închisoare peste 
5 000 persoane iar sute de cetățeni au fost expulzați. 
Declarația protestează cu liotărîre împotriva măsurilor 
luate de autoritățile engleze din Aden.

O rezoluție adoptată de Comitetul de tutelă al O.N.U. 
în problema Adenului propune Angliei să elibereze 
imediat persoanele arestate.

0 Mai mulți reprezentanți în Comitetul pentru pro
blemele economice și financiare al Adunării generale a 
O.N.U. au făcut declarații trimisului special al Ager- 
pres. Aceste declarații se referă la aprobarea în unani
mitate de către Adunarea Generală a O.N.U. a rezolu
ției „Cu privire la elaborarea unei declarații asupra 
cooperării economice internaționale", inițiată, de R.P. 
Romînă. Iată de pildă ce a declarat Sergio Apoulo 
Rouanet (Brazilia) : „Am sprijinit și sprijinim ideea 
elaborării unei declarații de principii asupra cooperării 
economice internaționale, deoarece multe dintre siste
mele existente nu sînt în prezent adecvate extinderii 
relațiilor comerciale dintre state. Ele au fost stabilite 
în secolul al XIX-lea. Or, în prezent se simte necesita
tea punerii lor în conformitate cu cerințele secolului 
XX. Am sprijinit rezoluția romînă, deoarece ea urmă
rește tocmai acest scop. Conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare va trebui să aducă o contribuție 
substanțială la atingerea acestui țel".

0 Consiliul de Securitate, întrunit în dimineața zilei 
de 16 decembrie, a recomandat Adunării Generale să 
primească în calitate de membri ai O.N.U. tinerele state 
africane, Zanzibar și Kenya.

în aceeași zi, Adunarea Generală a votat primirea 
celor două state în Organizația Națiunilor Unite.

0 In orașul Cuenca a avut loc Congresul al XX-lea 
al Federației Studenților Universitari din Ecuador. 
Pronunțîndu-se împotriva dictaturii instaurate în țară 
ca urmare a loviturii de stat militare, Congresul a 
hotărît printre altele ca studenții ecuadoriem să lupte 
pentru eliberarea deținuților politici și înfăptuirea 
reformei agrare.

Reforma agrară se impune de mai multă vreme în 
Ecuador, unde, un număr de 241 gospodării mari stăpî
nesc 1 600 000 de hectare de pămînt, suprafață egală cu 
cea care revine unui număr de 329 000 gospodării mici 
și mijlocii țpînă la 50 ha.).

Vizitatorii expoziției noastre au remarcat 
atît construcția, frumoasa prezentare gra
fică, cît și varietatea de produse din a- 
proape toate sectoarele economiei.

Noi toți cei care am însoțit în Suedia 
mărfurile romînești, am încercat un sen
timent de mare și legitimă bucurie, vă- 
zînd cu cît interes au fost examinate de 
specialiști mașinile de fabricație romîneas- 
că. Tractorul romînesc, de pildă, a fost de
osebit de apreciat, atît de specialiști cît și 
de oficialități. Unul dintre miniștrii sue
dezi care ne-a vizitat expoziția, dl. Rune 
Hermansson, l-a examinat cu toată aten
ția și a avut cuvinte de laudă la adresa 
lui. Mai tîrziu ne-am convins că tractoa
relor noastre le-a mers vestea în tot tîr
gul. Expoziția se închisese și ne pregăteam 
să împachetăm mărfurile, cînd s-a pre
zentat la noi reprezentantul unei firme 
daneze cerînd tractorul din expoziție pen
tru încercare. Tractorul nu s-a mai în
tors în țară... Firma respectivă a încheiat 
cu noi un contract pentru achiziționarea 
de tractoare. De altfel tractoarele noastre
sînt cunoscute în multe țări pentru per
formanțele lor. în ultimii trei eni țara 
noastră a exportat 16 000 tractoare în di
ferite țări ale lumii.

Ca și tractorul romînesc, mașinile unel
te au prezentat același interes pentru spe
cialiști. Strungurile noastre au fost achi
ziționate în Suedia, unde sîntem informați 
că lucrează cu bun randament. Multe 
din mașinile unelte care s-au vîndut cu 
ocazia acestui tîrg au fost pentru prima 
dată exportate în Suedia.

Intr-o țară cu o puternică industrie a 
lemnului cum este Suedia, aprecierea din 
partea vizitatorilor a unor produse din 
lemn de proveniență străină poate cons
titui o satisfacție. Și noi ne-am bucurat 
că mobilierul expus de noi, măsuțele stil, 
scaunele curbate lucrate în stil modern, 
au plăcut foarte mult.

Un punct de mare atracție al expoziției, 
a fost standul cu produsele de larg con
sum, pe bună dreptate considerat cel mai 
frumos din întreg tîrgul. Zeci de firme, 
printre care „Stockholm fruct-import", 
„T.C.A.“, „Ko-Ko“. ,.Noller“ și altele, s-au 
interesat de produsele conservate — roșii, 
castraveți, vinete, căpșuni etc. — pe care 
le apreciau ca deosebit de gustoase și aro
mate.

în cadrul expoziției au fost prezentate 
și produse de artizanat, între care și co
voare. într-o parte a expoziției vizitatorii 
adunați în permanență în mare_ număr, 
urmăreau modul cum se lucrează un co
vor. De altfel firma care a contractat co
voare de Ia noi a cumpărat și războiul de 
țesut cu covorul care era în lucru, pentru 
a-1 expune.

Cea de-a patra participare succesivă a 
noastră la un tîrg internațional în Sue
dia a făcut să crească prestigiul mărfuri
lor romînești. Peste 100 de firme suedeze 
și străine au cercetat îndeaproape, în cele 
eîteva zile eît a fost deschis tîrgul, produ
sele noastre. Cu multe din aceste firme 
s-au încheiat contracte pe loc.

Organizatorii tîrgului „Svenska Măs- 
san“ ne-au felicitat pentru calitatea pro
duselor noastre expuse și pentru modul 
reușit de prezentase.

1. TONCEANU
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Aho, aho, surori și frați. 
Oameni harnici, luminați, 
Am pornit c-un plugușor 
Mîndru plug tras de tractor 
Ce ne-a dat holdă bogată 
Pîine nouă, minunată, 
Ingropînd răzoarele 
Și-nfrățind ogoarele.
Să urăm deci cu-nfocare 
Pentru cei de pe ogoare 
Să urăm, iubiți feciori, 
Pentru mecanizatori 
Și să mai urăm de bine 
Pentru ortacii din uzine, 
Pentru faurii cei buni 
De la strung, de la cărbuni, 
De la forje și furnale 
Și din mari hidrocentrale I 
Ziceți, măi, caldă urare 
Pentru muncitorul care 
Naltă cartiere noi 
Fără gropi, fără noroi. 
Cu blocuri și cu palate 
Uriașe, pastelate. 
Cu grădini și cu șosele 
Și nzine-n vîrf cu stele ! 
Și mai ziceți o urare 
Pentru flacăra cea mare 
Ce va lumina curînd 
De pe Argeș izvorînd. 
Mulțumim cu toții lui 
Dragului, partidului 
Că ne-a dat caldă făclie 
Pentru ani de bucurie. 
Și urmind a sa povață 
Ne-am zidit bogată viată. 
Urați măi, 
Voinici flăcăi, 
Hai, hăi !...

Minafi, măi, mii de tr; ctoare 
Peste Bărăgan in zare,

Să crească tot mai cu spor 
Rodul muncii-n viitor 
Și să crească-n colectivă 
Cu oamenii deopotrivă 
Bogății nenumărate 
în vagoane măsurate — 
Cereale, lapte, vin 
Și al fructelor rubin,
C-am zorit și-am învățat 
Să obținem rod bogat. 
Cum să creștem mii și sute 
De porcine și cornute, 
Păsări, roiuri de albine 
Și păstrăvi în ape line 
De-a ajuns satul să fie 
în agrozootehnic 
Școală de trei ani, înaltă 
Ce producția o saltă ;
Toți cursanții se-ngrijesc 
Ca avutul cei obștesc 
Zi de zi să îl sporească, 
Colectiva s-o-ntărească, 
Și de-aceea, azi urare 
Să le-aducem fiecare : 
Sănătate, viață lungă. 
Tot mai pricepuți s-ajungă I 
Pentru ei, porniți, flăcăi. 
Chiote din munți și văi 
Ca să știe că-i cinstim 
Și cu dînșii ne mindrim ! 
Dați-i drumul, ce mai stați 
Hai, urați, flăcăi, urați t.„

Să urăm și pentru cei 
Ce-ngrijesc de oi și miei, 
De „grăsuni", de vaci, — și care 
La furaje, cu răbdare 
Chibzuiesc clipă de clipă 
Să nu facă vreo risipă, 
Să nu piardă-n urma lor 
Fir de fin aromitor.
Dar acum, nu mai minați

Ci cuvîntul mi-ascultați 
Despre unul care vrea 
Tot mereu a se plimba; 
Negăsindu-și locul lui 
Tot ar colinda hai-hui: 
Iarna vrea la tîmplărie 
(La căldură să se știe), 
Primăvara vrea afară 
La grădină, bunăoară ; 
Vremea cînd e călduroasă 
S-ar vrea unde-i umbra deasă 
Ori la iazul nou, Ia pește 
(După crapi se prăpădește 
Și scăldatul îi priește).- 
Cînd e frunza ruginie 
El se vrea pîndar la vie 
(La coarnă sau razachie 
Numai mustul bun să fie 
Și friptura de pastramă. 
Că ar sta și-un veac la cramă !) 
Pentru ăsta, măi voinici, 
Să pocniți vîrtos din bici, 
Minați măi, minați, minați 
Bine să mi-l urzicați, 
Inc-o dată, măi flăcăi, 
Hăi, hăi !...

Și mai știu și-un tractorist, 
Chipeș, niciodată trist, 
Ce s-a-ndrăgostit lulea 
De-o fată ca o lalea 
Și-i atit de-ndrăgostit. 
Că tractorul și-a pornit 
Pe sub geamul ei să „are" 
Să-l privească ce-i in stare, 
Prefăcînd întîia oară 
Un tractor intr-o.» vioară ! 
O să spuneți: „Treaba lui".» 
Da-i tractorul statului l 
Și pe drum n-o să răsară 
Nici porumb și nici secară. 
De aceea, măi flăcăi 
Să-1 opriți cu toții, hăi Lw

Hai, urați cu toți, feciori. 
Ca în anul viitor 
în „carnetul" său, Tilică 
Doar de bine să ne zică, 
Rele să nu afle-n cale 
Nici la deal și nici la vale, 
Ca să nu scrie vreodată 
De-o treabă neterminată, -ș." 
Nici de vreun cămin ce are V, 
Lacăt mare Ia intrare, 
Nici ile vite ce-au iernat 
într-un grajd nereparat, 
Nici de vreun șofer beat criță 
Ce lingă volan sughiță, 
Neoprind de loc la stopuri 
Și purtindu-te prin hopuri.» 
Pentru astea, dragi flăcăi, 
Mai plesniți din bice, hăi !.»

Deci, în anul care vine 
S-auzim numai de bine, 
Să ne fie pe ogoare 
Brazda și mai roditoare, 
Munți de griu și de secară 
Pretutindeni fie în țară, 
Ca să ținem pasul bine 
Cu ortacii din uzine 
Care-ncheie orice an 
Cu mari depășiri de plan. 
Și urcînd cu muncitorii 
Drumul nostru de victorii, 
Mulțumim cu toții Iui 
Dragului, partidului, 
Că ne-a dat caldă făclie 
Pentru trai de bucurie, 
Că ne-a dat tăria sa 
Să-nflorim cu toți prin ea, 
Să urcăm pe culme sus 
Steaua-i fără de apus ! 
Urați, măi, 
Voinici, flăcăi, 
Hăi, hăi...

NICOLAE TĂUTU

Tovarășei de la ghișeul C.E.C.

Toți cei care-aici petrec
Sînt depunători la C-E.C., 
Dar — la chef și veselie — 
Cum să faci... economie ?

Unui factor poștal

Satu n întreg, pentru la anul 
Vrea să fii mai punctual: 
Să ne-aduci cotidianul 
Zilnic, nu săptămînal!

Făcînd naveta-atît de des, 
Lucrezi distrat și-i de-nțeles: 
Nu ești cu ochii la teren 
Fiindcă-i ții mereu spre.» tren!

Unui agronom navetist

Unui chefliu

Unui medic

Prin acoperiș tot pică
Și te mai întrebi ce are 7 
Reparația e mică — 
Nepăsarea ta e mare 1

Unui colectivist codaș din 
brigada de construcții

Orișicît ai fi de tare 
In vindecări garantate 
N-o să-ți strice ca urare... 
Și-un vagon de sănătate!

S-ajungă-al meu răvaș la tine 
Eu nu ți l-aș mai pune-n foi, 
Ca să fiu sigur că-ți parvine, 
L.aș afunda într-un.» butoi 1

REDACȚIA : București Plata ..Sctnteli-, Tel 17 60 10 Interior 1882 ABONAMENTE: 7.60 lei anual. Abonamentele se tac la oficiile 
poștale, prin factorii poștali șl difuz orii voluntari. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scîntell • 40 001


