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Cîntecul
șoferului

/
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mul de la volan cîntă un cîntec. Atît de ușor 
că abia se poate desluși. „Am trecut păduri 
și rîuri multe"... Dacă n-ar mișca buzele am 
bănui cîntecul acela ca pe o emanație a în

tregii sale ființe.
E tată nu de mult. Spune că a vrut băiat dar 

nevasta i-a făcut o fată. S-a dus înciudat (nici el 
nu știa pe cine) la maternitate, și-a luat odrasla în 
brațe și în clipa aceea i s-a spulberat toată supă
rarea.

Tace o vreme apoi începe să murmure din nou 
cîntecul acela fără sfîrșit ca drumurile pe care le 
bate. Se întrerupe atît cît face cîte o reflecție. 
Le-am transcris pe toate fiindcă ele conturau o 
existență.

...„Lucru curios — zice — trec de zeci de ori pe 
zi pe lingă școlile noi, pe lingă policlinică și teatrul 
de vară și se întîmplă să nu le bag în seamă. S-a 
obișnuit se vede ochiul cu ele. Trebuie să fac o 
sforțare să-mi amintesc că unde-i parcul se bălă
ceau rațele, iar unde-i policlinica năpădise mătră
guna. Și doar am cărat la fiecare ciment și cără
midă. Nu știu cînd au avut timp teii și castanii să 
se înalțe. Cîteodată mă simt așa ca dus de o apă 
repede, mă fură iuțeala schimbărilor chit că sînt 
deprins cu viteza..."

A lăsat sacii cu grîu și acum gonește să aducă 
alții.

„...Cei de la bază se jăluie că nu mai prididesc, 
„încărcătorii ăștia ai voștri nu mai obosesc ?“ (în
cărcătorii sînt niște atleți cărora le crapă pielea pe 
mușchi). Cei de la bază se vaită și eu .mă bucur. 
Pentru mine nu-i mai mare plăcere decît cid e 
mașina plină pînă la dungă și geme din încheie

turi. Eu belșugul cooperativei agricole îl judec după 
cit mi-e de plină mașina. In fiecare an rodul timpu
lui, al fermelor de animale, al atelierelor, prețu
iește cam 18 milioane de lei. Cînd începe culesul 
simt un fel de frămînt în vine care nu se domo
lește decît la căderea iernii. Vara timpul încearcă 
să ne covîrșească sub povara bucatelor. Mai ales 
pe noi, șoferii. Atunci fur din somnul de noapte ca 
să pot răzbi cu transportul. Dar nu mă plîng..."

Ne taie drumul un cal bătrîn. Omul de la volan 
îl salută cu un claxon.

„...Ăsta nu e un cal de rind. E veteran. îl cheamă 
Gicu. La înființarea cooperativei agricole era mînz. 
Pe vremea aceea aveam, mari și late, trei căruțe. 
Nici nu știu cînd s-au adunat în remize opt auto
camioane și un turism. Aspersoarele, motoarele 
electrice și motorul cel mare de la uscătorul de lu- 
cernă știu că eu le-am adus“...

Viața omului de la volan e un continuu du-te- 
vino. Tot duce și aduce.

„...De cîte ori mă întorc alta e încărcătura. O 
dată am cărat o zi întreagă zahăr de la Podari. 
După un calcul făcut de unul din medicii noștri se 
consumă de familie cam 30 kg. pe an. Cînd eram 
copil primeam o bucățică de zahăr și o gustam vre
me îndelungă, ciupind cîte un colț, pînă se înnegrea.

Aduc întruna ciment, lemn, fierărie pentru con
strucții. Pe lingă obiectivele zootehnice s-au ridi
cat anul trecut 400 de case noi. Acum tine nu-și 
vede satul un an cînd se întoarce se holbează ca 
la o minune. Numai nouă, băștinașilor, — cum spu
neam — ni se obișnuiesc ochii cu frumusețile și zi
cem că așa a fost de cînd lumea. Cel mai drag însă 
mi-e să duc și să aduc oamenii de la timp. Dimi
neața la 5, i-am lăsat la cultura de sfeclă. La as
fințit mă duc să-i iau. Cîntă tot drumul și se îm
pung cu glumele. (Zi-le olteni și gata). Duminicile 
plec cu dansatorii în turneu. Am fost la Rast, la 
Urzicuța, la Cioroiași. Cum ajung, trag mașina sub 
un pom și mă strecor în culise. Lepăd hainele de 
șofer și le pun pe celelalte că mi-s și eu artist. Pes
te cinci minute apar pe scenă chiuind: „hai la 
brîu... și la secera de grîu“.

Am ajuns. Din urmă ne aruncă o invitație: 
„Veniți să-mi vedeți casa. Întrebați de șoferul Con
stantin Măciucă".

Autocamionul „Carp?.ți“ a frînat brusc. Coborîm 
pe ulița plină de soare a Băileștilor.
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VACANTA
încă n-am învățat să trăiesc.
încă mai visez noaptea tabla cea neagră, 
acoperită de fracții haotice, 
și tremur in fața ei, 
cu creta nevolnică-n mină.
Știam ceva ? Am uitat totul, chiar totul? 
O jumătate de veac peste mine-a trecut. 
Iarăși, mereu corigentă, 
in fața destinului, 
gata să intru-n pămînt, 
învelită de hulă, 
de risul cu dinți ascuțiți al copiilor. 
Ci revine vacanța, 
zumzetul soarelui, 
prin merii cu crengi aplecate.
Ele ating ușor iarba-nflorită, 
umerii mei în iarbă culcați — 
degete calme, materne, 
îmi iau de pe umeri povara, 
ca pe un prunc mă hrănesc 
cu miere de lacrimă, 
cu acest cer iertător, transparent, 
al patriei veșnice.

Maria BANUȘ

Recoltatul griului la cooperativa agricolănde producție „2 Man
tic “ Gostavățul, 'raionul Caracal '
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TINERII :
ÎN SFERA

Comuna Măeruș se află la jumă
tatea drumului dintre Rupea și Bra
șov. Din numărul total al locuitorilor 
circa 280 sînt tineri intre 15—25 de 
ani. O parte dintre aceștia sînt ocu
pați în cooperativa agricolă de pro
ducție, în instituții și unități econo
mice din comună. Alții lucrează în 
întreprinderi din Brașov sau urmează 
școala (licee, școli profesionale) în 
alte localități.

Cum sînt atrași tinerii din comună 
in sfera activității culturale ? Ce ma
nifestări li se oferă și în ce măsură 
corespund ele preocupărilor și cerin
țelor acestei vîrste ?

Un auditoriu 
dornic să învețe

Profesorul de fizică Ioan Beșchea 
are totdeauna un auditoriu numeros. 
Tinerii vin cu drag la căminul cultu
ral să-l asculte, să-i urmărească ex
periențele. Despre ce le vorbește 
profesorul și ce experiențe prezintă ? 
femele cuprind probleme variate din 
domeniul fizicii și al chimiei: feno
mene electrice, electroliza apei, di
latarea corpurilor ș.a. La alcătuirea 
tematicii acestor experiențe sînt con
sultați și tineri. Nu demult, bunăoară, 
la dorința lor, loan Beșchea le-a vor
bit despre fenomene optice și le-a 
arătat cu acest prilej cum se lucrea
ză cu microscopul și cu aparatul de 
fotografiat.

Uneori, în cadrul almanahurilor ști
ințifice, tinerii, cu ajutorul și al altor 
cadre didactice, prezintă ei înșiși 
scurte referate, informări sau curiozi
tăți științifice. Li se indică în acest 
scop diferite cărți, broșuri și reviste 
de popularizare a științei, apoi sînt 
îndrumați de profesori la întocmirea 
lor. Recent, tinerii Dobrina Iorgu, Că- 
tean Marian și Iuga Olimpia au pre
zentat cu succes asemenea informări. 
Nu este vorba, bineînțeles, de a-i 
transforma în lectori sau conferen
țiari ai căminului cultural, dar iniția
tiva merită toată atenția. Ea repre
zintă o modalitate de integrare mai 
activă a tineretului în munca cultu
rală și totodată le stimulează inte
resul pentru problemele de știință. 
Cristian Zelgi, directorul căminului, a 
relatat că după manifestarea amin
tită au venit la el mulți tineri și s-au 
oferit să prezinte asemenea referate 
și informări.

Pe lîngă Joile tineretului, seri și 
simpozioane literare, concursuri „Cine 
știe răspunde' pe marginea unor fil
me artistice sau documentare, tinerii 
au prilejul să asculte și conferințe pe 
teme de etică și educație. Li s-a vor
bit la cămin despre comportarea în 
familie și în societate, despre cinste 
și adevăr, despre prietenie și dragos
te. Dar aceste conferințe, care prin 
temele lor prezintă o importanță deo
sebită, au din păcate de cele mai 
multe ori un caracter prea general. 
Nu sînt susținute de fapte și exemple 
din viața și comportarea tinerilor din 
comună, ceea ce scade eficiența lor. 
Un singur exemplu. Cu cîtăva vreme 
în urmă tînărul N. T. n-a găsit altă 
distracție decît să murdărească ta
vanul și pereții de la scara ce duce 
la bibliotecă. Urmele acestui „joc' se 
văd și azi, dar din nefericire, cazul 
n-a fost folosit ca exemplu în nici o 
expunere pe probleme de educație și 
comportare.

Ce-i preocupă

pe artiștii amatori
Aproape 80 de tineri activează în 

formațiile artistice din comună. In 
cele două echipe de teatru, în briga 

da artistică, în formația de dansuri 
și grupul vocal ei găsesc un cadru 
prielnic pentru dezvoltarea și perfec- 
ționareâ aptitudinilor lor artistice. 
Este uș merit al căminului cultural că 
în echipele artistice sînt antrenați 
numeroși tineri care lucrează în în
treprinderile din Brașov. Majoritatea 
acestora au fost atrași în formațiile 
artistice încă din clasele a Vil-a și a 
VUI-a, au fost și sînt educați în spi
ritul dragostei și exigenței față de a- 
ceastă activitate.

De curînd, în cadrul unui dialog pe 
scenă, artiștii amatori din Măeruș au 
întrecut pe vecinii lor din Apața. Deși 
au obținut un succes frumos, ei n-au 
trecut cu vederea unele lipsuri ale 
spectacolului pe care l-au prezentat. 
Discuția pe această temă a pornit de 
la membrii brigăzii, care nu erau 
întru totul mulțumiți de felul cum au 
interpretat programul. Discuția a con
tinuat la căminul cultural și a prile
juit o analiză a activității artistice. La 
Măeruș, asemenea analize au devenit 
un obicei, instructorii și artiștii ama
tori străduindu-se împreună să ridice 
pe trepte toi mai înalte nivelul de 
interpretare.

Fișe 
care lipsesc

Țesătoarele de covoare din Petroșița

Biblioteca de la Măeruș este una 
dintre cele mai bune din raion. Acti
vitatea ei rodnică se oglindește și în 
munca pe care o desfășoară cu ti
nerii. La bibliotecă sînt înscriși peste 
170 de cititori între 15—25 ani. Mulți 
dintre aceștia citesc în medie 10—12 
cărți pe an, iar titlurile cărților re
flectă o bună îndrumare a lecturii. 
Dar cele peste 170 de fișe ne arată șl 
altceva : că un număr destul de în
semnat, peste 40 de tineri, nu figu
rează ca cititori ai bibliotecii din co
mună.

— Ce se întîmplă cu acești tineri? 
— am întrebat.

— Sînt tineri care lucrează la Bra
șov, s-ar putea să citească cărți de 
la bibliotecile întreprinderilor respec
tive — mi-a răspuns bibliotecara și 
și-a notat pe loc efectuarea unui 
sondaj pentru clarificarea acestei 
probleme. Desigur, cuprinderea în 
activitatea bibliotecii și îndrumarea 
lecturii tinerilor care lucrează în altă 
localitate este mai anevoioasă decît 
a celor care lucrează în comună. Cu- 
noscînd priceperea și pasiunea bi
bliotecarei Virginia Țiței, este neîn
doios că această problemă va fi re
zolvată și că la Măeruș vor fi atrași 
la lectură toți tinerii din comună.

Consultarea 

tinerilor

Din activitatea Administrației
J

de stat „Loto-Pronosport"

In legătură cu manifestările cultu
rale care se organizează pentru ei, 
s-a încetățenit ca o metodă de mun
că a căminului. Aceasta contribuie 
la lărgirea sferei de cuprindere, la 
creșterea eficienței muncii cultural- 
artistice. La o recentă discuție, tinerii 
au ridicat bunăoară problema că în 
acest an (pînă la 30 iunie) nu s-au 
organizat în comună serbări cîmpe- 
nești, duminici cultural-sportive. Tot 
ei au propus să se programeze și 
excursii la locurile și monumentele 
istorice din raion și regiune precum 
și o excursie mai mare pe unul din 
traseele călătoriilor imaginare pe 
hartă prezentate la căminul cultural.

Așa s-a născut ideea unei excursii 
la Cetatea Crisbavului și a alteia pe 
ruta Brașov—Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej' din Argeș, ambele în 
curs de organizare.

R. IARAI

„Loto-Pronosportul" se 
bucură de o binecunos
cută popularitate. Nu
mărul tot mai mare de 
participanți a atras 
după sine înmulțirea 
formelor de participa
re, ca și a posibilităților 
de cîștig. Nu mai e ne
voie să insistăm asupra 
importanței economice 
a „Loto-Pronosportului". 
Pe scurt, instituția mo
bilizează disponibilul 
bănesc de pe piață, pu- 
nîndu-l în circuitul e- 
conomic, aduce venituri 
în bugetul statului, spri
jină la dezvoltarea 
mișcării de cultură fizi
că și sport prin contri
buția la ridicarea de 
baze sportive, stadioane 
și alte obiective sporti
ve. Cetățenii, chiar cei 
cărora nu le-a „surîs” 
pînă acum norocul, se 
pot socoti oricum în 
cîștig datorită faptului 
că beneficiază de reali
zările sus-amintite. Ad
ministrația de stat „Lo- 
to-Pronosport și-a a- 
dus sprijinul său la con
struirea Patinoarului 
„23 August*; bazinelor 
de înot de la Tg. Mu
reș, Reșița, Arad, a te
lefericului de la Cota 
1 400 ca și a o serie de 
baze sportive în mediul 
sătesc, cum ar fi cele 
din Ștefănești-Argeș,
Topoloveni, Băilești, Ho
rezu, Cîmpulung-Mus- 
cel etc.

Creșterea numărului 
participanților la „Lo- 
to-Pronosport" e expli
cată desigur de numă
rul și mărimea premii
lor. La seriile speciale 
„Loz în plic" în afara 
premiilor obișnuite în 
bani se acordă și pre
mii în autoturisme (15 
autoturisme la fiecare

serie). Iată și cîțiva din
tre sutele de cîștigă- 
tori: Victoria Ohîi
din Sînnicolaul Mare, 
Gheorghe Șpan, din 
Șomcuta Mare, Dumitru 
Grigor ciuc din Moră- 
ței-Rădăuți, care au 
dștigat la „Loz în plic" 
cite un autoturism.

Faptul că la serii
le obișnuite „Loz în 
plic" s-au introdus pre
mii în bani în valoare 
de 10 000 lei și 20 000 
lei, a sporit interesul 
participanților din me
diul sătesc, unde siste
mul „Loz în plic" este 
cel mai răspîndit.

Premiile mari acorda
te la Pronosport fac să 
crească și aici numărul 
participanților. Dumi
tru Petre din Șoldanu, 
regiunea București, și 
Gheorghe Găvenea din 
Rîșnov-Brașov se nu
mără printre cîștigă- 
torii marelui premiu 
de 120 000 lei. O noutate 
în domeniul „Prono
sportului" constă în fap
tul că s-a introdus un 
sistem constînd in pro
grame de joc formate 
din 13 meciuri, la care 
se acordă patru catego
rii de premii. (Pentru 
13, 12, 11 și 10 rezultate 
exacte). Se mai acordă 
un premiu excepțional 
constînd intr-un auto
turism și diferența pînă 
la 75 000 lei, cîștigăto- 
rului de la categoria 
întîi care a obținut 13 
rezultate exacte. (Dacă 
sînt mai mulți în a- 
ceastă situație, cîștigă- 
torul autoturismului se 
fixează prin tragere la 
sorți). Dacă la categoria 
întîi nu există nici un 
cîștigător, autoturismul 
se acordă, în aceleași

condiții, cîștig ătorului 
de la categoria a doutjÂ 
Trebuie spus că siste
mul acesta este unic în 
Europa, el avînd un pu
ternic efect stimulativ.

De ce se dezvoltă ac
tivitatea Administrației 
de stat „Loto-Pono- 
sport" ? De ce crește nu
mărul participanților ? 
E lesne de explicat. Va
loarea totală a premii
lor în bani și obiecte, 
acordată în 2965 cîștigă- 
torilor este de circa 400 
milioane lei, din care 
350 autoturisme. In pri
mul semestru al aces
tui an numărul auto
turismelor distribuite ca 
premii trece de 250. 
Premiile în aparate 
de radio, televizoa
re, discuri, colecții de 
artă, excursii consti
tuie tot atîtea contribu
ții directe la opera de 
culturalizare.

Iată ce ne scrie Du
mitru Broscaru, unul 
dintre numeroșii cîști- 
gători ai unei excursii: 
„Am cîștigat la Loto o 
excursie care mi-a dat 
nebănuite bucurii. Nu 
pot uita frumusețile vă
zute în tezaurele de la 
palatele Hradcani din 
Cehoslovacia și San- 
Souci de lîngă Potsdam, 
galeriile de artă din 
Dresda, Tîrgul interna
țional de la Leipzig.

Mulțumesc Adminis
trației de stat „Loto- 
Pronosport" și O.N.T. 
pentru buna organizare 
a acestor excursii"...

Cu aceste rînduri am 
și dorit să încheiem 
articolul de față.

Gheorghe GURIEV 
director general 

al Administrației de stat 
„Loto-Pronosport“
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PUTEREA
COLECTIVULUI

t n Statutul C.A.P. se preve- 
[ de, printre altele, să se în

tărească rolul adunării ge
nerale a cooperatorilor, ca sin
gur organ î i drept să hotărască 
asupra activității economice, fi
nanciare și organizatorice a 
cooperativei. Noi ne-am convins 
din proprie experiență că atra
gerea largă a cooperatorilor la 
stabilirea și rezolvarea treburi
lor obștești este calea sigură 
pentru bunul mers al cooperati
vei agricole. Adunările generale 
s-au ținut cu regularitate și în 
cadrul lor am dezbătut proble
mele esențiale ale dezvoltării 
cooperativei noastre.

Consiliul de conducere s-a pre
ocupat în mod deosebit de spori
rea producțiilor la hectar. Pen
tru aceasta, am acordat o mare 
atenție aplicării complexului de 
măsuri agrotehnice. în vederea 
executării lucrărilor agricole La 
timp și de bună calitate, am in
trodus încă în urmă cu trei ani re
tribuția suplimentară la culturile 
de porumb și sfeclă de zahăr, ca 
formă de cointeresare a coope
ratorilor. Dat fiind efectul sti
mulator al acestei forme, intr-o 
adunare generală, cooperatorii 
au propus ca retribuția supli-

0 lege a bunului 
gospodar:

Stupinenii sînt legumicultori
prin tradiție. Cu ani în urmă, 
suprafața cu legume și zar

zavaturi a cooperativei agricole era 
de aproape 400 de hectare, între- 
cînd prin întindere alte culturi. Și 
totuși, în ultimul timp, aici, la Stu- 
pini, cu toată tradiția, suprafața 
destinată legumicultorii s-a micșo
rat, a iungind acum la 154 hectare. 
Judecind lucrurile numai sub as
pectul vechimii acestei îndeletniciri 
și cunoscînd că Stupinii se află la o 
întindere de braț de Brașov, măsu
rile luate ar putea stîrni mirarea 
observatorilor din afară. Dar să nu 
ne pripim. Amintiții gospodari știu 
și ei, mai bine decît alții, că se află 
lingă un mare centru industrial. Mai 
știu însă, că la ei, în fiecare an, 
primăvara întirzie iar toamna se 
grăbește și că, prin urmare, o bună 
parte din produsele lor legumicole 
ajung la consumatori mai tirziu de
cît cele venite din zonele mai priel
nice grădinăritului. De aici, o primă 
concluzie.

Orașul are nevoie și de alte pro
duse. O dovedește viața, o arată 
foarte explicit documentele de par
tid și de stat. Se pot extinde supra
fețele Ia cultura cartofului, sfeclei 
de zahăr, cicoarei.

In sfîrșit, lucrul cu care nu se pu
teau împăca cei din Stupini era nu
mărul mic de animale — proprieta
tea cooperativei — în special al va
cilor cu lapte. Așadar, o altă con
cluzie. 

mentară să se aplice diferențiat, 
pe brigăzi La păioase, iar pe e- 
chipe la culturile prășitoare, și 
să fie extinsă și la sectorul zoo
tehnic.

Consultarea periodică a coo
peratorilor a dus la stimularea 
inițiativei creatoare. în multe 
din adunările generale, s-au fă
cut propuneri de mare impor
tanță. Pină anul trecut, de pildă, 
irigam doar 30 de hectare gră
dină. Șeful de echipă Anton 
Tîmpu a arătat însă că avem 
destul teren situat în lunca Șire
tului și a propus extinderea iri
gațiilor. Pe baza acestei propu
neri s-au stabilit măsurile nece
sare pentru irigarea unei supra
fețe de 87 hectare.

Tot în urma propunerilor și 
dezbaterilor în adunările gene
rale, au luat ființă : o școală de 
viță, un eleșteu de pește și secto
rul avicol care numără în prezent 
10 000 de păsări. De asemenea, în 
ședințe de consiliu s-a analizat si
tuația sectorului zootehnic și în
deosebi a bazei furajere. îngriji
torii de animale au propus meca
nizarea unor lucrări. Astfel, la 
grajduri s-a instalat linie de 
decovil, s-au confecționat platfor
me de beton pentru gunoiul de 
grajd.

Am încercat să prezint doar 
cîteva dintre problemele care au 
fost rezolvate la noi cu ajutorul 
cooperatorilor, prin adunările ge
nerale. Și dacă, în anul trecut, va
loarea zilei-muncă a fost de 40,62 
lei, aceasta se datorește puterii 
unite a cooperatorilor, interesului 
lor pentru continua consolidare a 
cooperativei noastre agricole.

Mihai MITITELU 
președintele cooperativei agricole 
din comuna Nicolae Bălcescu, 

raionul Bacău

Ca orice om care lucrează cu cifre, 
tovarășul Ion Dogaru, contabilul șef 
al cooperativei agricole, vede totul 
prin prisma cheltuielilor și venitu
rilor. Să cheltuiești mai puțin, dar 
să obții mai mult e o calitate a unui 
bun gospodar. Să te orientezi asupra 
condițiilor specifice, să cultivi plan
te care „merg" și sînt cerute, e ceva 
mai mult. Cartoful, de pildă, e foar
te cerut; condițiile de cultivare de
osebit de favorabile. Cine vrea să 
ciștige se gindește la toate. Mai în- 
tii s-a calculat producția Ia hectar, 
apoi, pe întreaga suprafață, cheltu
ielile și veniturile. S-a constatat ast
fel că se poate suplimenta suprafața 
destinată culturii cartofului cu 7# 
de hectare, că această suplimentare 
se va solda cu cel puțin 126 vagoane 
de cartofi, ceea ce este egal cu un 
venit de peste 850 mii lei. Tova
rășul Dogaru spune că aici e vorba 
de rentabilitate și are multă drepta
te. De altminteri, așa s-a procedai 
și în eazul sfeclei de zahăr și ei- 
cioarei ; pe bază de calcul gospodă
resc și de cerințe.

Spuneam că stupinenii nu se îm
păcau nici cu numărul mic de ani
male. In 1962, cooperativa agricolă 
dispunea de numai 94 vaci cu l’.pte. 
La sfîrșitul Iui ’65, numărul vacilor 
de lapte și juninci gestante era de 
502. E un salt ce merită a fi luat în 
seamă.

Și acum, vor fi destui care ar dori 
să afle cam cit va fi venitul coope
rativei agricole din Stupini la sfir- 
șitul acestui an. Planul prevede un 
venit de peste 9 milioane lei. Dar 
membrii cooperativei din Stupini 
prevăd de pe acum o substanțială 
sporire a producției în sectorul ve
getal, care va duce, implicit, la spo
rirea în aceeași măsură a venituri
lor.

Vor rămîne oare cei de la zooteh
nie în urmă ? Iertată-ne fie obser
vația, dar cu rezultatele obținute în 
primul semestru al anului — e vor
ba de producția de lapte — dumnea
lor nu sînt încă la înălțimea con
dițiilor create.

Ion MUREȘANU

„Planul cincinal stabilește masuri importante pentru ridicarea nive
lului agriculturii, pentru dezvoltarea bazei sale tehnici materiale, pre vă - 
zînd investiții mari pentru creșterea gradului de mecanizare și chimizare a 
producției agricole, pentru extinderea suprafețelor irigate. Ca rezultat al 
măsurilor pentru asigurarea mijloacelor tehnice necesare și al îmbunătățirii 
conducerii și planificării agriculturii, planul cincinal prevede creșterea pro
ducției agricole cu 26—32 la sută față de media realizată în anii 1961—1965, 
adică cu 6—12 procente mai mult decît sporul prevăzut în Directivele 
Congresului al IX-lea. Rezultatele obținute în creșterea producției agricole 
vegetale, în special la cereale, precum și progresele obținute în domeniul 
zootehniei, reliefate de recensămîntul recent al animalelor, demonstrează că 
avem toate condițiile și posibilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor cincina
lului in domeniul producției agricole. In anii viitori agricultura se va afirma 
tot mai mult ca ramură principală a economiei naționale, asigurind satis
facerea în condiții tot mai bune a necesităților do consum ale populației 
și a altor nevoi ale societății*.

Din Cuvîntul de închidere rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara GG al P.C.R. din 27—28 iunie 1966.

FIECĂRUIA 
DUPĂ MUNCĂ

Cooperatorii din Codlea au 
destule motive de mulțu
mire. Anul trecut, au strîns 

recoltă bună, chiar peste aștep
tări, la unele culturi. Acum, 
timpul făgăduiește la fel. Unii nu 
se sfiesc să vorbească de recor
duri răsunătoare. Alții, mai poto
liți din fire, nu se avîntă în pro
nosticuri, deși, privind peste tim
puri, încearcă o îndreptățită și 
tainică bucurie.

Membrii cooperatori din aceas
tă localitate mai au și alte mo
tive de mulțumire. Ni le destăi- 
nuiește președintele cooperativei 
igricole, tovarășul Otto Preidt. Și 
e vorba, în primul rînd, de o mai 
dreaptă așezare a lucrurilor pri
vind organizarea muncii și, legat 
de aceasta, aplicarea cu mai mul
tă înțelepciune a sistemului re
tribuției suplimentare.

Retribuția suplimentară și-a 
dovedit eficacitatea și în anii 
trecuți dar — precizează pre
ședintele — s-au petrecut și lu
cruri nu prea de laudă. Oamenii 
se buluceau numai la culturile 
orășitoare, sfeclă de zahăr, cartofi 
și altele. Aici se dădea retribuție

Note de lector

„Congresul 
Cooperativelor 

Agricole 
de 

Producție “
Eveniment de seamă în viața po

porului nostru, Congresul de consti
tuire a Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole a prilejuit o largă 
trecere în revistă a succeselor ob
ținute de țărănimea muncitoare sub 
conducerea înțeleaptă a partidului. 
La Congres a fost stabilit un bogat 
plan de măsuri menit să contribuie 
la întărirea și dezvoltarea continuă 

suplimentară și se rotunjeau cîș- 
tigurile. Cînd era vorba de alte 
lucrări, cearcă de-i prinde. Acum, 
din însemnările brigadierilor, re
zultă că participarea la muncă 
este de 90—95 la sută. De fapt, 
numai cine nu poate nu mun
cește. Și nu numai atît. Oamenii 
cer de lucru oriunde e nevoie. 
Ce s-a petrecut ? Totul a pornit 
de la adevărul că fiecare avînd, 
după statut, drepturi egale, tre
buie să țină seama și de îndato
riri. „Să-fi simtă colectivul par
ticiparea activă acolo unde și 
cînd trebuie". Asta-i. Vrei să be
neficiezi de retribuție suplimen
tară ? îndeplinești numărul de 
zile-muncă planificat pe întreg 
anul și la toate lucrările. Bine 
înțeles, aceasta se face în mod 
organizat, pe brigăzi. Și s-a mai 
stabilit ca retribuția suplimenta
ră să se dea după zilele lucrate 
la culturile respective. Rezulta
tul ? Fiecare caută să nu piardă 
nici o zi bună de lucru.

Se cuvine să amintim aici și de 
introducerea unui control obștesc 
al calității lucrărilor. Neglijențele 
trebuie înlăturate.

La Codlea, planul de producție 
al cooperativei agricole prevede, 
printre altele, cite 18 000 kg sfe
clă de zahăr șl 17 000 kg cartofi 
la hectar. Și tot aici, se vădește, 
de pe acum, o mare grijă pentru 
asigurarea mijloacelor de trans
port și depozitare. Firește, aceas
tă grijă pentru noua recoltă le 
dă dreptate celor care prevăd, 
dacă nu recorduri spectaculoase, 
în orice caz mai mult decît in 
alți ani.

CI. MUNTEANU

a cooperativelor agricole de produc
ție.

Lucrările Congresului au fost pu
blicate într-un volum apărut în 
Editura Politică, punînd astfel la 
îndemîna cititorilor diversitatea de 
probleme dezbătute cu acest prilej.

Volumul cuprinde expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R. și tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, cuvîn- 
tările tovarășilor Vasile Vîlcu, pre
ședintele Consiliului Uniunii Națio
nale a C.A.P., Gh. Necula, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Bu
curești al P.C R., precum și ale altor 
delegați cu munci de răspundere în 
aparatul de partid și de stat, Eroi 
ai Muncii Socialiste, academicieni, 
fruntași ai recoltelor bogate, dele
gați de peste hotare.

Lucrarea mai cuprinde documen
tele elaborate de Congres, Chemarea 
adresată țăranilor cooperatori, tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură, componența organelor alese 
etc.

Reunirea intr-un volum a mate
rialelor Congresului Cooperativelor 
Agricole de Producție, constituie un 
sprijin prețios pentru oamenii mun
cii de pe ogoarele patriei noastre.



Un fluviu 
dulce
Dulceață cu apă rece... La orașe și 

la sate, în orice colț al patriei — 
o tradiție străveche de primire a 

oaspeților, un obicei poate unic prin 
semnificațiile lui pe întreaga planetă...

Nu este de mirare că încă din cronici 
dulceața românească și-a avut prețuito- 
rii (și degustătorii 1) ei, alături de vinuri 
sau atîtea alte mari bogății cu care ne-a 
înzestrat natura și iscusința oamenilor.

Dar, în zilele noastre și dulceața a 
devenit o preocupare a industriei care 
se întrece în depășirea calităților ei cu 
cele mai zeloase dinte gospodinele pre
zentate de Sadoveanu, în paginile unde 
vorbește de frumoasele datini ale ospi
talității poporului nostru. Pe tot întinsul 
țării, transformată în anii revoluției so
cialiste în paradis al livezilor, au apă
rut veritabile combinate, înzestrate cu 
cel mai modern utilaj.

O asemenea uzină de dulcețuri, con
struită în anii regimului nostru, strălu
cește prin frumusețe și hărnicie — aș 
spune chiar prin poezia muncii ei — în 
apropierea Curții de Argeș, pe înflora
tele dealuri ale comunei Băiculești.

Un adevărat stup gigantic, menit să 
prelucreze fructele satelor pentru a le 
transforma într-o Dunăre... dulce.

De altfel chiar din tren sau de pe 
panglica șoselei care traversează Băi- 
culeștii încă de la distanță aerul îmbi
bat cu dulci arome vestește prezența 
plăcută, îmbietoare a fabricii de prelu
crare a fructelor, în care activitatea nu 
încetează nici cînd livezile sînt troienite 
de diamantele zăpezilor. Dar, o dată in
trat pe poarta combinatului impresia de
vine de-a dreptul fascinantă. Mere, pru
ne, mure, în coșuri și lăzi, în cazane și 
pe benzi automate, te împresoară de 
pretutindeni ca niște talazuri zaharate, 
de cele mai diferite culori. Gemuri, com
poturi, sucuri de fructe se revarsă pe 
conducte metalice, pe jghiaburile unor 
perfecționate mașini, clocotind sub va
luri de aburi.

„Albinele* uriașului stup — sînt în 
marea lor majoritate femei, multe din
tre ele abea ieșite de pe băncile șco
lilor de calificare.

Zilnic, la orele de schimb, le poți ve
dea în stoluri vesele pedalînd entuziast 
pe biciclete spre fabrica lor. Peste cî- 
teva secunde, după ce și-au îmbrăcat

IIIIIII
Pe unde

pașii noștri
Pe unde pașii noștri au trecut 
Flori răsăriră din săracul lut ;
Pe steiul aspru, dogorind în soare, 
Dădură lacrimi de cleștar, izvoare.

Și-om mai umbla pe cele aspre locuri 
Pe vetrele ce-au suferit sub focuri 
Trezind la viață piatra și nisipul 
Oglinda lor să ne păstreze chipul.

Răsfrînt in ierburi, în strălimpezi ape, 
în urmele de pluguri și de sape, 
în zborul săgetat de rîndunele, 
In flacăra domesticelor stele.

Vlaicu BÎRNA 

IIIIIII

imaculatele halate, se revarsă în roiuri 
prin marile hale ale întreprinderii, la sec
țiile de prelucrare primară, la mașinile de 
compoturi și gemuri. Complicarea proce
sului tehnologic și grija permanentă a 
conducerii întreprinderii pentru o produc
ție superioară a impus introducerea unor 
mașini de mare randament, pe care fetele 
le mînuiesc cu iscusință. Printre aceste 
mașini — unele au destinații surprinză
toare : de pildă, mașinile de scos sîm- 
burii de prune, mașinile de rupt cozile de 
cireșe și mașinile culegătoare de frunze.

— Obiectivele noastre permanente — 
declară oricărui vizitator maistra Maria 
Popescu, din secția de gemuri — sînt 
higiena și calitatea producției.

Le certifică cu prisosință prezența a
pei, a spălătoarelor automate de fructe, 
a infuziilor de aburi sau aer rece prin 
care sînt trecute roadele livezilor. Le 
dovedesc cu cifre exacte — aparatele de 
măsurat cantitățile de zahăr sau condi
mentele speciale care sînt introduse în 
cazonele uriașe unde fierb dulcețurile 
sau marmeladele.

★
Spre deosebire de înaripatele „munci

toare* din prisăci, în fabrica de la Băi
culești lucrează și numeroși bărbați. 
Mulți dintre ei, prin pregătirea și pasiu
nea pe care o pun în fabricarea dulce- 
țurilor și-au cî^tigat un prestigiu și o 
stimă pe deplin meritate.

Unul dintre ei este brigadierul Ion Gh. 
Atanasescu, pînă în 1953, încă modest 
sătean în comuna Tutana. Astăzi, dato
rită școlilor de calificare, absolvite în 
întreprindere, alături de zeci de confrați. 
Ion Atanasescu este un excelent mînui- 
tor al mașinilor de prelucrat marmeladă. 
Și de altfel „al oricărei mașini din între
prindere 1“ — completează el cu satis
facție și surîs pe interlocutori.

De o reputație similară se bucură co
munistul Ghițulete Pantelimon, brigadier 
sterilizator, mereu fruntaș. In urmă cu 
cîțiva ani s-a căsătorit cu o muncitoare 
din aceeași întreprindere și chiar din a
celași schimb în care lucrează. Soția lui 
este „opăritoare* — o specialitate bine 
definită, cu rolul ei, în procesul de fa
bricație al combinatului.

Seara, adeseori, după ce prin munca 
lor au mărit cu sute de kilograme șuvo
iul de gemuri soții Ghițulete, se în
dreaptă spre casă, unde îi așteaptă în 
pridvor, lîngă aparatul de radio „cîrla- 
nii' lor, cei doi copii, cu obrajii ca me
rele, cu inimile mai dulci ca orice dul
cețuri...

Căpșune și cireșe, vișine și mere, pru
ne și struguri, gutui și piersici — ală
turi de vestitele noastre fructe de pădu
re — zmeura, murele și afinele tămădui
toare de multe metehne — sînt în tot 
cursul anului oaspeți așteptați în incin
tele combinatului.

Uneori, însă pe porțile lui sosesc și 
altfel de oaspeți : specialiști de înaltă 
pregătire, adevărați „teoreticieni* ai 
sucurilor și dulcețurilor, veniți din dife
rite țări îndepărtate. Unul dintre ei a 
fost prof. univ. S. Kumakura, directo
rul unei mari întreprinderi de dul
cețuri din Japonia. Cuvintele și aprecie
rea dată savuroaselor sortimente de fa
bricate din căpșune, ca și gemurilor și 
dulcețurilor din alte fructe au rămas în 
cartea de aur a combinatului și în ini
mile colectivului său. De altfel la poale
le muntelui Fuji Yama, în zilele Olimpia
dei din 1964, mulți sportivi au apreciat 
calitățile zecilor de tone de dulcețuri și 
gemuri, trimise Japoniei, din Băiculeștii 
noștri, în urma unei comenzi speciale,

R.F.G. și R.D.G., Anglia și Franța, R. S. 
Cehoslovacă și R. P. Polonă solicită me
reu produsele fabricii de prelucrare a 
fructelor de pe valea Argeșului. De aceea 
pe răbojul ei de realizări și succese a
proape în fiecare lună sînt înregistrate, 
noi și entuziaste recorduri. Zeci de mii 
de butoaie și borcane, închise ermetic, 
în stive impresionante, pleacă mereu în 
țară și peste hotare, ducînd departe pai- 
fumurile livezilor românești.

Mihail COSMA

Scriitori români contemporani

3îctoru
medalion

]n aceste zile, apare, în trei vo
lume compacte, o Cronică de 

" război a lui Aurel Mihale, con
sacrată părticiarrii României le
luptele pentru nimicirea hitlerismu- 
lui. Scheletul acestei construcții uni
tare îl constituie, desigur, cunoscutul 
volum de nuvele Nopți înfrigurate, 
apărut acum opt ani; sînt incluse, de 
asemenea lucrările care au compus, 
cu doi ani în urmă, volumul Podul 
de aur; dar, pe lingă acestea, figurea
ză un număr mare de lucrări noi care 
întregesc cea mai întinsă, mai com
plexă frescă literară a momentului 
august 1944—mai 1945 din istoria 
noastră, cuprinzînd insurecția armată 
națională, luptele pentru eliberarea 
teritoriului Transilvaniei și înainta
rea trupelor românești pînă în Tatra, 
în urmărirea armatei hitleriste. Ală
turi de priveliștea fronturilor, cu 
lupte, acte de bravură și cu atmos
fera specifică, apar sugestive tablouri 
din țara cuprinsă de văpăile începu* 
tului de revoluție. Seria epică a aces
tei Cronici e, în fapt, o suită de vieți 
trăite intr-un moment capital —* 
războiul. Acesta este înfățișat și ana* 
lizat din toate unghiurile, după pu
terea de înțelegere sau de introspecție 
a eroului care-și povestește întâmplă
rile — toate izvorîte din experiența 
proprie a autorului, care a fost el în
suși ofițer, luptător in primele linii, 
din octombrie 1944, pînă la ziua vic
toriei. O uriașă dezbatere simbolică a 
celor ce au dus greul luptelor, toți 
la un loc întruchipînd țara, poporul 
care și-a cucerit libertatea și dreptul

la o altă viață — așa poate fi car 
terizată lucrarea lui Aurel Mihi 
Nu avem totuși de-a face cu un ci 
portretistic, ci de fiecare dată cu 
roman dens, care devine, la rîn 
său, o piesă componentă a ansa 
blului.

Tentația romanului — am spun 
obsesia romanului — l-a stăpînit 
autor încă de la debut. Aurel Mih 
caută cu stăruință determinantele i 
cial-umane generale — și de aici i 
cesitatea marilor pînze epice. Cad 
condiții de viață, factori influenți s 
descoperiți cu grija biologului 
afla cauza fenomenelor. năzb^oW! 
întregul său cortegiu de fapte 
duie, ba chiar obligă la pictura în 
nalități fundamentale, alb-neg 
fără multe nuanțe intermediare și 1 
levă în chipul cel mai expresiv, ro 
determinărilor externe în săvîrșii 
actului omenesc. în adoptarea ui 
atitudini fără echivoc. Scriitorul 
devine biograf al unor destine urna 
ci cronicarul unui eveniment, măs 
rat și multiplicat exclusiv prin dr 
mele directe pe care le dezlănțu 
Notarea mai minuțioasă a ps . jjjlog: 
nu mai devine o obligație artistică 
astfel de împrejurări ; personaje 
pot să nu aibă nume, anteceden 
biografice frămintări interioare 
dinei — și adesea nici nu au.

înaintea acestei ample construcți 
fost tipărit romanul Fuga (1963) co 
ceput ca o primă piesă dintr-o noi 
„cronică", a întregii perioade a ră 
boiului, dar care să continue in ar 
construcției socialismului.



i valorifică într-o măsură mult 
tare analiza psihologică. Exis- 
unui erou central, urmărit în 
l rînd nu în învălmășagul epi- 
□r spectaculoase, de front, ci 
i seamă în afara lor, lasă loc 
irii atente a stărilor interioare, 
tnir Jiga își pierde tot mai mult 
jgia de soldat supus orbește 
lor militare, în favoarea celei 
ățean conștient; de altfel car- 
i se ocupă de război, ci de fuga 
:boi. Străbătînd înapoi miile de 
îtri de la Volga, unde fusese 

regimul fascist, personajul 
simbolic drumul spre țară, 

^spre sine însuși, întoarcerea 
mitate și spre o altă viață. în fața 
nine deschisă calea adeziunii la 
iția ce se pregătea între hotarele 
i sale.
tru perioada care se întinde în- 
jbut (1948) și romanul Floarea 

(1954) — apărut în versiune 
sub titlul Destin (1957) — do
ll exclusiv de manifestare al 
irului fusese universul sătesc, 
ins în momentele cele mai im- 
at* ale revoluției populare și S0- 
« : reforma agrară (In pragul 
verii — 1952), ruperea satului 
ai accentuată de inerția în fața 
atării, a vieții vechi (La pîndă 
51, Judecata — 1952), apariția 
dor manifestări ale conștiinței 
iste (Vin apele — 1948), const!- 
i și dezvoltarea formelor socia- 
in agricultură (Ogoare noi —

1953, Floarea vieții). între acestea, ne
îndoios, Vin apele, a scos la iveală 
propriu-zis, in cadrul unui concurs 
literar, un prozator autentic, pînă a- 
tunci semnatar al unor versuri spo
radice prin reviste. Floarea vieții 
(Destin) releva mai pregnant capaci
tatea lirică a scriitorului, într-o isto
rie romantică de dragoste, al cărei 
cadru devenea peisajul bogat al luncii 
Dunării, supusă transformării ei de 
către om. In Ultimul asalt (1955), nu
vela densă de atmosferă ostășească 
începe reliefarea scriitorului. Litera
tura lui Aurel Mihale cunoaște ma
turitatea în domeniul pe care-1 re
prezintă Cronică de război și Fuga : 
problematica universului sătesc a ră
mas încă în stadiul căutărilor, de care 
autorul, azi în vîrstă de 44 de ani, 
■e va apropia din nou, pe măsură ce 
eroul lui, Dragomir Jiga, va parcurge 
drumul spre conștiința necesității 
luptei revoluționare.

Mihai GAFIȚA

din Bujorenî

Străbatem serpentina de la Novaci, 
la Sebeș. în față avem o panora
mă impresionantă ca o priveliște 

cinematografică. Șoseaua este ca o linie 
de cretă, care se desenează din vale, 
spre înălțimi interminabile. în dreapta 
ripe abrupte, în stînga ondulațiile mun
ților care se ridică, neprevăzut, conti
nuu.

O vegetație măruntă împodobește so
lemn locurile acestor singurătăți tăcute. 
In sus, imensitatea cerului apropiat, te 
îndeamnă să-1 atingi timid cu mina. 
Cînd privești în jos însă, îți dai seama 
ce furnică ești în mijlocul acestor feno
mene geologice.

Pe cele mai înalte culmi ale Carpați- 
lor meridionali, îndrăzneala constructo
rilor socialismului a căutat să folosească 
toate apele rîurilor concentrîndu-le în- 
tr-un lac de acumulare situat la peste 
1 200 m. înălțime și transformîndu-le 
apoi în energie electrică în urma unei 
căderi de peste 800 de metri.

Prin conducerea apelor de la Vidra 
către Voineasa (Cineget), în acest sat se 
via realiza o centrală electrică.

Efortul de realizare a acestei concen
trări de ape se marchează printr-un 

număr important de kilometri de galerii 
care vor aduce apele în lac. De aici, o 
galerie principală va conduce apa la 
centrala subterană.

Activitatea de concepție, cercetare și 
realizare a acestei amenajări, a necesitat 
o largă documentare pe plan mondial. 
Lucrări meticuloase de studii asupra 
formei și structurii terenului au ocupat 
colectivele de proiectanți ale Institutu
lui de studii și proiectări hidro-energe- 
tice. S-a desfășurat o muncă deosebită 
pentru găsirea soluției tehnice și de exe
cuție pentru fiecare lucrare de amena
jare.

Hidrocentrala de la Voineasa se înscrie 
în directivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. privind valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării în pe
rioada 1966—1975.

In fiecare efort se observă semnul da
toriei de onoare a lucrătorilor de la In
stitutul de studiu și proiectări hidro
energetice și a colectivului de construc
tori pentru a realiza această fîntînă 
uriașă de lumină care se va alătura ce
lor de pe Bistrița și Argeș.

Tiberiu ILIESCU

la prima invitație a stăpînilor.
Ju vă supărați... Vrem să vedem șl 
vai de-aproape.
îctul acestei curiozități îl constituie 
casa de locuit a săteanului Ion D. 

■u. Nu este vorba de vreo ciudățenie 
nstrucție, de o arhitectură neobiș- 
Neobișnuitul constă în faptul că

pereții casei, tencuiți cu o pojghiță subți
re de ciment, sînt pictați în întregime. 
„Tematica" acestor tablouri de dimen
siuni cutezătoare este împrumutată, com
binată din detaliile unor ilustrate repro- 
ducînd picturi clasice sau producții plas
tice destinate comerțului de tîrg. Recom
punerea, mai precis amestecul de frag
mente „preluate", la care se adaugă in
tervențiile originale, dau picturilor o nai
vitate nu lipsită de farmec. Dar nota per
sonală, de vioiciune, de prospețime și în- 
încredere în lucrul făcut, se degajă din 
colorit. O gamă coloristică bogată, re
amintind rubiniul bobului de strugure, 
albul-rozaliu al florilor de măr, movul 
decolorat al liliacului sau indefinitele 
nuanțe ale piersicului înflorit. Se vede 
din primul moment că pictorul — care 
este însuși stăpînul acestei case, Ion Fie- 
raru — a învățat meșteșugul culorilor de 
la natura care-1 înconjoară.

Intr-adevăr, acestui original pasionat 
de pictură nu i-a dat nimeni nici o lecție. 
A simțit imboldul de a pune mina pe pe
nel, a avut curajul de a începe, înarmat 
numai cu predispoziția nativă spre acea
stă artă deosebit de grea. Cînd casa lui 
s-a umplut cu tablouri din ce în ce mai 
mari, s-a apucat săi picteze pereții. Cînd 
și aceștia s-au umplut de culoare, a în
cercat și mai dificila pictură de mătase, 
de fiecare dată avînd sentimentul înăl
țător al cuceritorului de spații.

Dar ceea ce te face să fii sigur că te 
afli în fața unui artist cu vocație auten
tică, este permanenta lui nemulțumire. 
Ion Fieraru știe că are multe greșeli, 
multe stîngăcii și rigidități în desen. Nu 
se sfiește să le arate celui pe care-1 bă
nuiește inițiat.La cei 30 de ani ai săi, este dornic să 
învețe. A auzit de o școală populară de 
artă care funcționează în București, de 
alta la Giurgiu.

— Cam departe amîndouă de Bujo- 
renii noștri — spune îndrăznețul pictor 
— dar am motocicletă și mă duc la 
cursuri orice-ar fi. Numai să mă pri
mească...

Se îndoiește că are talent. N-o fi și 
acesta semnul oamenilor născuți pentru 
creația adevărată ?

Stelian FILIP

Vizionați filmul:
A

O producție 
a studiourilor 
din R. P. Polonă*

Scenariul și regia: 
ALEKSANDER 
SCIBOR-RYLSKIImaginea :
MIECZYSLAW 
JAHODA 
FRANCISZEK 
KADZIOLKAMuzica :
WOJCIECH KILAR.

Cu:

Zbigniew 
CYBULSKI,

Joanna 
SZCZERBIC,

Teresa 
SZMIGIELOWNA,

Padeusz SCHNIDT,

Zygmunt 
KESTOWICZ,

Leon NIEMCZYK.
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Aspect de la Observa
torul Astronomic al 
Academiei Republicii 

Socialiste România

primim de la corpurile cerești sînt de milioane și milioane de ori mai slabe decît cele ale posturilor de radioemisii de pe Pămînt. Pentru ceasta, au fost construite, atît re^ ceptoare foarte sensibile, cît și antene foarte mari. De exemplu, antenele folosite la recepționarea undelor radio de la Soare au 5—20 metri diametru (cupele de colectare a undelor). Au fost construite însă astfel de cupe, pînă la 300 de metri diametru, avînd suprafețe totale pînă la 7 hectare ! Unele sisteme speciale de colectare a undelor, de forma unor cruci metalice întinse pe sol, au pînă la 1 000 metri lungime a brațelor!Antenele uriașe și aparatele de recepție formează ceea ce numim noi radiotelescoape. Eforturile de a construi astfel de aparate gigantice au fost răsplătite prin rezultate deosebite. Iată unele dintre ele.Mai întîi, radiotelescopul a devenit un ajutor prețios al telescopului obișnuit în descoperirea astreloc foarte îndepărtate. Recent au fost descoperite corpuri cerești, de l«ă care lumina ne vine în mai bine d* 
5 miliarde de ani! Aceste astre, numite radiosurse cvasistelare, par să fie o formă nouă sub care ni se poate prezenta materia în Univers.

Răspundem cititorilor

RADIOASTRONOMIAPresa și radioul ne aduc deseori știri despre zgomotele captate din Cosmos cu ajutorul instrumentelor. Aceste zgomote — adevărate voci ale Universului nemărginit — de care se ocupă radioastronomia s-au dovedit a conduce la lucruri încă nebănuite în urmă cu 25—30 de ani. Dar ce este radioastronomia?Se știe că un corp încălzit emite căldură. Dacă este încălzit foarte puternic, el emite și lumină. Trebuie să spunem. însă, că atît căldura cît și lumina nu sînt decît unde, vi
brații ale unui mediu ce umple fiecare locșor, numit cîmp electromag
netic. După cum apa, dacă aruncăm în ea o piatră, începe să oscileze, formînd un soi de inele din ce în ce mai largi, tot așa. din jurul unui atom. în care electronii sar în jurul nucleului, pleacă în toate părțile o sumedenie de vibrații.

Dacă distanța între două inele ale apei este destul de mare, distanța între două unde de căldură este, în schimb, foarte mică — de mîimi de milimetru. In cazul undelor de lumină, această distanță este și mai mică — de zecimi de miimi de milimetru și chiar mai mici. în același timp, viteza de mișcare a acestor unde este uriașă : 300 000 km pe secundă — cea mai mare viteză existentă în Univers.între lumină și căldură nu există decît o deosebire legată de distanță 
intre unde sau cum se spune, de 
lungimea de undă. Tot așa între căldură și lumină, pe de o parte și undele de radio pe de altă parte există aceeași deosebire : lungimea 
de undă. La undele de radio aceasta este cuprinsă între cîțiva milimetri și cîteva sute de kilometri. Cînd în antena unui post emițător de radio sînt trimise astfel de unde, ele plea

că în tot spațiul, fiind prinse, apoi, de aparatele noastre de radiorecep- ție și transformate în sunete.Mai trebuie să spunem că un corp încălzit emite tot felul de unde. O stea, de exemplu, care este un glob de gaze fierbinți, emite căldură, lumină, dar și unde radioelectrice. 
Altfel spus, orice stea este un emițător natural de unde de radio, spre deosebire de posturile noastre de radioemisie, construite și mînuite de om, care nu transmit decît la comandă.Acum, putem să spunem ce este radioastronomia. Ea este o ramură a științei cerului, care se ocupă cu recepționarea și studierea undelor de radio emise în mod spontan de diferitele corpuri cerești.Marea problemă tehnică a radio- astronomiei a fost și este : construirea unor aparate de radiorecepție cît mai sensibile. Emisiunile pe care le

Radiotelescopul a peraais să se stabilească planul sistemului stelar în care ne găsim. Acolo unde lumina este oprită de norii de pulberi și gaze ai nebuloaselor, undele radio trec. Acest lucru, împreună cu localizarea norilor de hidrogen Calea Lactee, ne-a permis stabilirea acestui plan și a locului în care ne găsim noi și Soarele nostru.în ultima vreme, radioastrono- mia, care nu este împiedicată de nori sau ploaie, a început cercetarea sistematică a firișoarelor de praf, pulberi și pietre care vin din spațiu, trecînd pe lingă Pămînt sau căzînd spre el — meteoriții sau stelele căzătoare, o dată cu dezvoltarea tehnicii rachetelor, radiote- lescoapele sînt folosite la legăturile radio cu rachetele cosmice lansate-» de către om la zeci și sute de miii- 4l oane de kilometri.Zgomotele slabe provocate în receptoarele radiotelescoapelor — aceste „voci cosmice" — reprezintă o nouă cale de cercetare a Universu-lui, cale care nici pe departe nu și-a spus încă ultimul cuvînt.
Matei ALECSESCU 

directorul 
Observatorului Astronomie Popular 

din București

AGRICOLA
DEGRADAREA SOLULUI. Prin degradarea solului 

se înțelege totalitatea schimbărilor produse in solurile 
spălate prin apa de infiltrație. Degradarea se mani
festă prin sărăcirea în calciu și in argilă a stratului de 
sol arabil.

DEN ITRIFIC AREA. Proces prin care nitrații și ni_ 
triții (azot a ții și azotiții) din sol sînt transformați in 
amoniac și azot molecular. Se produce datorită acti
vității unor microbi ca, Bacillus denitrificans, Bacte
rium pyocyaneusa etc.. în solurile nearate, îmbibate cu 
apă (ex. în orezarii) și care are drept urmare micșo
rarea rodniciei solului.

DEZINFECTARE. Operație de tratare a semințelor 
înainte de semănat și a materialului de plantat (răsa
duri. puie'i), a solului etc. cu scopul de a distruge 
germenii bolilor sau dăunătorilor. Dezinfectarea se
mințelor se face prin tratarea cu formol sau sulfura 
de carbon etc , iar a solului — prin încălzire la tem
peratari ridicate (uscare în cuptoare sau prin injec
tarea de vapori fierbinți de apă).

DEZVOLTAREA PLANTELOR. Proces fiziologic 
prin care plcntele trec de la faza vegetativă (de creș
tere) la cea de reproducere (înmulțire). Plantele verzi 
eu flori trec prin mai multe etape de transformare 
interne care se petrec in materia vie a celulelor, trans
formări care o dată ferminate favorizează formarea 
unor hormoni de inflor.

DISCUIUE. Lucrare a solului executată cu discuito- 
rui Vara, lucrarea se face Ia dozmiriștire, toamna — 
pentru mărunțirea bulgărilor și afînarea solului înainte 
de sem mat. primăvara — pentru afînarea solului lăsat 
în cursul iernii și distrugerea buruienilor.

Carnet turistic 
în poienele 
narciselor...
Iubitorii de drumeție poposesc adesea 

și pe meleagurile oltenești. Ii poți în- 
tîlni fie la „Pădurea de liliac" de la 

Ponoaronoa „Peateramuierii“, eru la Ca
bana Rînca, pe Valea Tismanei.

Un scurt popas este binevenit și în 
Poiana narciselor de la Ciocîrlău, lîngă 
Tîrgu-Jiu. Aici, ai impresia că te afli în- 
tr-o lume de basm. Petalele albe și par- 
fuate, pe care natura Ie țese pe vasta 
cîmpie de Ia Preajba, dau un colorit viu, 
atractiv, pitoresc. Alături de imensitatea 
clădirilor Combinatului pentru Industri
alizarea Lemnului și, „Coloana Infinitu
lui1^ meșterită iscusit de Brâncuși, această 
„grădină" naturală dă un cadru generos 
ținutului gorjan.

în adierea caldă, Poiana narciselor su
gerează valurile înspumate ale unei mări.

Poiana narciselor de la Ciocîrlău se 
aseamănă mult cu cea de la poalele Fă
gărașului. Pe valea Dîmbovnicului — ra
ionul Costești. regiunea Argeș, există de 
asemenea o poiană de 3-4 ha. pe care cresc 
narcise și este declarată monument al na
turii. Narcisele înfloresc în același anotimp 
al anului și îmbată cu parfumul și farmecul 
lor ochii vizitatorilor pînă vara, tîrziu.

Petrecînd numai o zi în „Pădurea de li
liac" jle la Ponoare sau în „Poaiana narci
selor" de lîngă Tîrgu-Jiu, — adevărate gră
dini ale naturii — nu vei uita niciodată fru
musețea acestor priveliști oare îndeamnă, 
în același timp, la noi frumuseți pe melea
gurile patriei.

Carol BORA Poiana narciselor din Făgăraș

i ii *.' 1; * r e-i H ț i
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XDe s<
OAMENI MARI ÎN SLUJBA 

AGRICULTURII

In Editura Tineretului a apărut 
lucrarea profesorului universitar N. 
Săulescu „Oameni mari în slujba a
griculturii".

Scrisă pe înțelesul tuturor citito
rilor, lucrarea arată contribuția pe 
care au adus-o o seamă de oameni 
mari (selecționeri de plante și a
nimale, inovatori ai asolamentelor 
raționale, descoperitorii serurilor, 
vaccinurilor pentru combaterea bo
lilor la animale etc.) la promovarea 
științei înaintate în agricultură.

Este descrisă pe scurt, viața și o
pera oamenilor de știință din dome
niul agriculturii ale căror descope
riri și realizări au fost apreciate pe 
plan mondial. Este arătată de ase
menea importanța deosebită care au 
ltvut-o aceste descoperiri și pentru 
Agricultura din țara noastră.

Prin bogatul conținut de idei lu
crarea oferă o lectură interesantă și 
instructivă.

PRODUCEREA SI PĂSTRA
REA FURAJELOR

Lucrarea cu acest titlu apărută în 
Editura Didactică și Pedagogică 
prezintă principalele plante furaje
re care cresc în țara noastră, atît 
din cultură cît și din fînețele na
turale.

în prima parte a cărții sînt des
crise particularitățile de cultură, 
răspîndirea și valoarea lor furaje
ră. în afara plantelor anuale culti
vate, se acordă un spațiu larg- pă
șunilor și fînețelor naturale care ocu
pă în țara noastră circa 4 milioane 
ha.

Partea a doua a lucrării descrie 
metodele de cultivare a plantelor, 
de păstrare și prelucrare a plante
lor de nutreț, insistîndu-se asupra 
metodelor moderne care permit 
conservarea lor în condiții optime.

Lucrarea ajută la completarea 
cunoștințelor oamenilor muncii din 
agricultură și în special a celor ce 
se ocupă în mod deosebit de baza 
furajeră.

I
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Adresîndu-vă librăriei centrale 
„CARTEA PRIN POȘTA" 

Str. Sergent Nuțu Ion nr. 8-12 
Raionul „V. I. Lenin" București 

care vi le expediază la adresa indicată.
Lucrările apărute vi se livrează imediat, iar cele aflate 

sub tipar, la cîteva zile după apariție.

IMPORTANT
Secția ,,Discul prin poștă" din cadrul librăriei vă poate 

expedia cu promptitudine și discurile solicitate.
Pentru a cunoaște condițiile de expediere și titlurile în

registrate de „Electrecord" vi se trimit gratuit — la cerere 
— prospecte și cataloage pe genurile de muzică preferate.

Zilnic apar
ai n
întreaga țară 
mii
de cîștigători

* LOZ ÎN PLIC
Printre ultimii care s-au prezentat 

au fost participanți din: Brăila, Pi
tești, București, Turda, Caransebeș, 
Rm. Vîlcea și Focșani, care au ob
ținut autoturisme: „Wartburg Lux", 
„Wartburg Standard", „Moskvici", 
„Renault 10 Major", „Fiat 850“ și 
„Fiat 600“, iar alți participanți din: 
Ilișești-Suceava, Ploiești, Cluj, Bucu
rești, Iași, Constanța, Tg. Jiu, Tîrnă- 
veni, Craiova și Tîrgoviște au obți
nut cîștiguri de cîte 20 000 și 10000 
lei.

REȚINEȚI
cu 3 lei
puteți cîștiga la Loz în 
plic: 20 000 lei, 10 000 
lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 
1 000 lei, 500 lei și 
alte numeroase premii 
în bani

cu 6 lei
puteți cîștiga: autoturis
me, motociclete, moto
rete, scutere, televi
zoare, frigidere, aparate 
de radio și alte nume
roase cîștiguri în o
biecte și bani.

JUCAT! IA IOZ In puci

O VESTE UNA
pentru turiștii în drum spre litoral 
și pentru vizitatorii S TAȚIU N11 AMARAI

COMPLEXUL
ALIMENTAȚIE PUBLICA

AMARA W A ’ 1 X I _va invita la

Un popas plăcut în modernul complex de alimentație 
publica al cooperației de consum din stațiunea Amara, 
situat la 6 km de orașul Slobozia, pe șosea asfaltata.



satira și umor ALBINA satiră si umor

— Nu înțeleg, de ce să mergem la vecin la televizor...
— Păi, are o țuică bătrînă grozavă !

PĂDURI... PE ROTI
întreprinderii forestiere Roznov- 

Bacău care a livrat S.M.T.-urilor din 
regiunea București material lemnoa 
de calitate necorespunzătoare.

Noi vă mulțumim deschis 
Pentru lemnul ce-ați trimis, 
Numai că, pe cit se pare, 
Ați avut scînduri murdare 
Și de-aceea, în copaie. 
Le tăcurăți iute baie, 
De sosiră toate ude 
Ca un tel de paparude.

Unii-n glumă spun de ele 
Că sînt de la... Fîntînele, 
Pe cînd alții pun prinsoare 
Că-s de sălcii plîngătoare, 
Sau că, stînd înghesuite 
In vagoane, pasă-mi-te, 
Pînă au ajuns în gară 
De căldură transpirară.

Insă scîndurile ude
Sînt în plus de asta, crude 
Incit oamenii dau zor
Să le coacă la cuptor 
Că altminteri pe arșițe
O să capete mlădițe 
Și din toate o să iasă
Cîte-un pom cu umbră deasă.

Astfel, cei de pe combine 
O s-o ducă foarte bine. < 
Pe întinsele ogoare
Sub căldura cea mai mare \ 
Se vor crede, vorba aia. 
In ozonul din Sinaia
Căci combina pentru toți 
O pădure e... pe roți.

V. D. POPADesen de T. PALI.

VBRAJ
--- — PERICULOSNicolae Grecea, membru al cooperativei agricole Păncești-Ad- jud, are o ciudățenie care a pus pe gînduri întreaga comună : este de profesie șofer, dar nu știe să se poarte nici ca pieton.îndată ce termină lucrul, șoferul devenit pieton își face următorul program : în primul rînd, virează la bufetul cooperativei de consum pentru a se aproviziona cu combustibil (bere, țuică, vin etc.). Apoi, cu rezervorul plin, circulă în stare de ebrietate prin fața căminului cultural, pînă mai remorchează doi, trei cheflii puși pe scandal, cum ar fi Tănase N. Ion, Filaret Azoiții și Ion Popa. în sfîrșit, o dată cu începerea repetițiilor sau spectacolelor la cămin, Grecea et. comp- dau buz

na în sală și încep să facă zgomot mai ceva ca o țeava de eșapament stricată.Asta-i tot programul. Trei puncte mari și late, zilnic. Dar Nicolae Grecea nu se plictisește. Iar cînd îl roagă cineva să nu mai facă scandal, el apasă și mai tare pe pedală IIntervin spectatorii vecini, intervin artiștii amatori, intervine directorul căminului.-, degeaba. Șofe-
Opinca

Am început să pier treptat 
Și cui să-mi spun eu oful ? 
Căci locul azi mi l-au luat 
Bocancul și pantoful.

I. PROTOPOPESCU
corespondent 

rul calcă înainte regulile bunei cuviințe.— Nicolae, pune-ți frî- nă la gură sau părăsește sala.— De ce, dom’le, și la Păncești e claxonatul interzis ? face șmecherește Nicolae Grecea. Mai bine ocolește-mă prin dreapta. Sau ăi fi și dumneatale de la circulație ?Cîțiva săteni ne-au relatat că situația lui Nicolae Grecea este gravă: a rămas în pană de bun simț și trebuie să intre negreșit în reparații generale.Fiindcă are nevoie de ajutor, îi asigurăm parcarea în această pagină. Cine știe, poate că așa o să se îndure să vireze pe drumul cel bun. N-ar fi râu să-și remorcheze și amicii.
Mariana SAVU

— Crezi că-i acrobat ?!
— După volan, pare să fie mai degrabă tractorist.

Desen de F. GRONSKY

MIOAREI PERȚA 
DIN ADAMUȘ, 

Doresc să facem un schimb de 
experiență. Au trecut cîteva luni 
bune de cînd nu ne-am mai vă
zut. Ultima dată ne-am întîlnit 
la cursurile pentru instructorii de 
brigăzi de pe lingă Școala popu
lară de artă din Tg. Mureș. Tre
buie să recunoști că această de
plasare ne-a fost de folos. Tu 
mai ai rujul pe care ți l-ai cum
părat ? Eficacitatea cursurilor se 
vede foarte clar- Toată lumea 
îmi admiră rochia făcută din ma
terialul cumpărat atunci la Tg. 
Mureș.

Acolo am învățat multe lucruri 
frumoase pe care și astăzi le a- 
plic. îmi place foarte mult mo
delul acela de croșetat cu două 
rînduri pe față și două pe dos

SCHIMB 
DE EPISTOLE

pe care mi l-ai arătat. Cînd ne 
vom mai vedea la cursuri o să 
vezi ce jachetă mi-am făcut. O 
să-mi arăți și tu ce ai mai cro
șetat și așa o să facem un rodnic 
schimb de experiență. Dar pen
tru că veni vorba : cum te des
curci cu brigada artistică de a- 
gitație? Eu, deocamdată, m-am 
gîndit să-mi planific pentru vii
tor să trec eventual la alcătuirea 
unei brigăzi. Că doar pentru asta 
am fost la Tg. Mureș.

Aștept răspuns
Cornelia •

CORNELIEI BOGDAN 
DIN BOBOHALMA, 

Ideea unui schimb de expe
riență este foarte bună. Mai ales 
că între timp am mai învățat 
cîteva modele noi de croșetat- 

Dar nu despre asta e vorba. Să 
nu uităm că noi am fost la Tg. 
Mureș pentru cursurile de in
structori ai brigăzilor artistice. 
Deci, sîntem instructori. Pentru 
asta însă trebuie să avem ce in
strui. Or, nici la noi nu există 
brigadă. E adevărat că aș putea 
s-o alcătuiesc. Dacă fac o bri

gadă bună o să se spună că mă 
pricep și nu mai am nevoie de 
cursurile din Tg. Mureș. Insă eu 
am nevoie de aceste cursuri, mai 
ales că vreau să-mi fac o rochie 
nouă și am auzit că la Tg. Mureș 
a sosit un material foarte drăguț.

Aștept revederea la regiune
Mioara

P- S. Mă gîndesc că după ce 
vom termina cursurile pentru 
instructorii de brigăzi să spunem 
că vrem să le urmăm și pe cele 
pentru instructorii de dansuri. 
Numai așa o să reușim să ne 
ridicăm nivelul și să fim la cu
rent cu moda-
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