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Poporul nostru, părtaș cu inima, cu 
brațele și cu mintea la tot ce se înfăp
tuiește în țara noastră, urmărește cu 
viu interes, cu justificată mîndrie și 
adîncă încredere lucrările Conferinței 
Naționale a partidului. Eveniment de 
mare importanță în viața întregii țări, 
Conferința Națională a P.C.R. dezbate 
cu înaltă răspundere documente de o 
covîrșitoare însemnătate pentru ridi
carea economiei la un nivel mai înalt 
pentru creșterea bunăstării generale, 
pentru viitorul patriei noastre. Aceste 
măsuri temeinic și în același timp ști
ințific chibzuite, consultarea cu mase
le largi populare înmănunchiază, ală
turi de înțelepciune, experiență pro
prie, trăsături caracteristice ale politi
ci: partidului nostru de-a lungul anilor.

Subliniind forța și dinamismul eco
nomiei noastre, documentele dezbătute 
propun un vast program de acțiune 
bazat pe o aprofundată cunoaștere a 
realității. Confruntarea acestor reali
tăți cu cerințele economice actuale și 
de perspectivă, așezarea pe temeiurile 
științei, a producției și organizării 
muncii. îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a țării sînt rodul 
unor îndelungi studii și cercetări.

..„.Modul de elaborare a acestor mă
suri reprezintă o ilustrare grăitoare a 
practicii partidului de a se sfătui cu 

poporul in legătură cu toate acțiunile 
esențiale pentru destinul țârii. învede
rează incă odată că politica Partidului 
Comunist Român este, in ultimă instan
ță, emanația voinței întregului popor, 
a intereselor sale fundamentale*. A- 
ceste cuvinte rostite de secretarul ge
neral al Comitetului Central al parti
dului au o profundă semnificație. Ele 
stimulează și mobilizează inteligența și 
hărnicia oamenilor conștienți că tot ce 
se preconizează va fi spre folosul întregii 
națiuni, va duce pe drumul neabătut 
spre ridicarea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor.

înfățișînd tabloul realizărilor, pers
pectivele dezvoltării economiei națio
nale, elanul cu care oamenii muncii 
din toate regiunile țării se consacră 
îndeplinirii programului trasat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ținut să sub
linieze că acum, în preajma aniversă
rii a 20 de ani de la proclamarea Re
publicii, oamenii muncii din țara noas
tră se prezintă cu un bilanț bogat. A 
crescut întregul potențial economic al 
țării, s-au îmbunătățit neîncetat con
dițiile de viață materială și spirituală 
a tuturor categoriilor populației : cul
tura a cunoscut o amplă răspîndire, 
ceea ce a contribuit la lărgirea orizon

tului de cunoștințe al oamenilor mun
cii.

Bine și profund gîndite, măsurile 
prevăzute în vastul program de covîr
șitoare importanță pentru creșterea și 
dezvoltarea în perspectivă a României 
socialiste ilustrează cît se poate de 
limpede aplicarea creatoare a mar- 
xișm-leninismului la condițiile și par
ticularitățile specifice ale țării noastre, 
trăsătură fundamentală a politicii Par
tidului Comunist Român. Ele reflectă 
creșterea continuă a rolului conducă
tor al partidului — ca exponent al în
tregii națiuni și vor avea urmări pro
funde în înflorirea și propășirea mul
tilaterală a patriei noastre.

...,,Realizările obținute de țara noas
tră în anii construcției socialiste — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sînt rodul creației conștiente a între
gului popor român, a muncitorimii, ță
rănimii și intelectualității, a maselor 
largi de cetățeni fără deosebire de na
ționalitate, care au urmat neabătut 
politica partidului comunist, văzind 
în ea expresia intereselor lor vitale, 
steaua călăuzitoare spre un viitor mai 
bun și mai fericit, spre propășirea Ro
mâniei socialiste*.

încrederea nețărmurită, marea dra
goste față de partidul nostru călăuzi
tor se dovedește și în miile de tele

grame și scrisori adresate Comitetului 
Central al partidului și tovarășului Ni
colae Ceaușescu personal, in care mun
citorii din uzine și fabrici, de pe o- 
goare, oamenii de știință, artă și cul
tură, arată ce și cît au îndeplinit din 
angajamentele luate la începutul anu
lui. Și trebuie spus că poporul nostru 
pașnic și harnic, talentat și priceput 
întîmpină Conferința Națională a par
tidului și cea de a 20-a aniversare a 
Republicii cu realizări care îi face 
cinste.

Luînd cunoștință cu îndreptățit sen
timent de mîndrie patriotică de hotă- 
rîrile adoptate în cadrul dezbaterilor 
Conferinței Naționale a partidului, 
cunoscînd în amănunt că acestea co
respund întru totul intereselor întregu
lui popor, oamenii muncii din toate 
sectoarele de activitate asigură condu
cerea partidului că nu vor precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea lor. 
pentru ridicarea pe o treaptă superi
oară a economiei și prin aceasta la 
propășirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialiști România.
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Mesajul artistic al argeșenilor și oltenilor
Spectacolele folclorice nu mai sînt 

de mult o raritate. Și totuși, senzația 
de inedit, de proaspăt și monumental 
se impune la fiecare nouă întâlnire cu 
creația artistică populară. Dar amplul 
program găzduit duminică in sala Tea
trului U.G.S.R. din București a depă
șit, parcă nu numai prin proporții, ci 
și prin calitate și diversitate, manifes
tările obișnuite de acest fel, inclusiv 
spectaculoase „Dialoguri la distanță". 
Cei aproape 3 000 de artiști amatori din 
regiunile Oltenia și Argeș au prezen
tat circa 80 de numere, antrenind tot 
atîtea formații, de la corurile de IM 
de persoane la soliștii vocali sau in
strumentiști. Așezămintele culturale s-au 
făcut prezente cu 49 de formații. Se
lecția aparține, firește, juriului. însem
nările acestea vor doar să puncteze eî- 
teva participări remarcabile, atît prin 
amploarea programului, prin autentici
tatea și adîncimea unui mesaj artistic 
venind din străfunduri, cit și prin mă
iestria interprețiicr, prin impecabila 
desfășurare scenică.

Constituit pe o idee generoasă, de 
un optimism căruia dramatismul unor 
întâmplări le-a conferit o notă de se
veră poezie, programul căminului cul
tural din Arcani-Gorj, intitulat „Arcanii 
pe fir de baladă" a adus pe scenă mo
mente emoționante din viața dimieri- 
lor din această localitate, surprinse în 
succesiunea ciclurilor vitale : nașterea, 
căsătoria, dragostea, moartea, încunu
nate de nimbul încrederii în triumful 
omeniei pe pămînt. Un alt spectacol, 
de o egală amploare, a fost cel al An
samblului folcloric din Stoicăaești-Ar- 
geș. Pe un scenariu de Leonte Socaciu, 
în coregrafia aceluiași, cooperatorii din 
comună și-au menținut faima de buni 
jucători, care a depășit hotarele re

giunii, adăugind încă an succes la pal
maresul său, în care figurează și tur
neele întreprinse în Albania și Olanda.

Nu știai ia ce să te oprești mai iutii : 
ia fascinanta bogăție cromatică a Ma
ternelor sau la vitalitatea și armonia 
nășeărilor, m care se topeaa, pareă, 
marea sete de viață a poporului. O 
formație de prestigiu în mișcarea de 
amatori este corul de bărbați al Ca
sei de cultură din Cimpulung-Muscel. 
Sub bagheta dirijorului C. Roman, to
nurile bărbătești, de o pătrunzătoare 
profunzime, rămase distincte pe întreg 

Formația de flautiști a căminului cultural — Roșiile, raionul Oltenița

parcursul partiturii, au înălțat sub 
bolta sălii un Imn de mulțumire parti
dului, melodie semnată de Ludovic Pa- 
eeag. In același timp, formația și-a dat 
măsura virtuții tor sale interpretând și 
o piesă de Verdi și alta de Mohring. 
Un alt cor cunoscut, distins cu premiul 
II pe țară la precedentul concurs, este 
cel al Palatului culturii din Pitești. O 
sută de cooperatoare din comuna Galeș- 
Curtea de Argeș au alcătuit un cor de 
o rară originalitate. Timbrul, mobili
tatea registrului vocalic și spontanei
tatea replicilor sonore, dirijate de Teo

dor Manda, au făcut din acest colectiv 
unul dintre favoriții marelui public.

Inginerul agronom Nicolae Dumitres
cu din Vînju Mare este dublat de un 
incorigibil meloman. Taraful casei de 
cultură din localitate a dezmințit pe 
deplin opinia acelora care mai asocia
ză acestui termen lăutăresc condiția do 
improvizație și amatorism în accep
țiunea îngăduitoare a termenului. A 
fost o formație cu o execuție de înaltă 
ținută artistică, denotând o tehnică bine 
articulată nu numai ca aranjament 
muzical ci, mai ales, ca acuratețe și 
precizie a tonalităților.

„în comuna Roșiile toată lumea cîntă 
la flaut"... arăta tovarășul C. Baban, 
directorul Casei creației populare a re
giunii Oltenia. Membrii formației in
strumentale a căminului cultural din 
această comună, cu o măiestrie care in 
se dobindește între două concursuri 
ne-au dovedit că această realitate își are 
un temei adine, în timp. >

Un izbutit program, în care poezia 
obiceiurilor transpare luminoasă ca fun
dal pentru melodie, a fost cel al for
mației de fluierași cu băcițe din Polo- 
vraci-Gilort. E o zonă folclorică de in
terferență, în care s-a întâlnit prin 
veacuri simțirea românilor de pe amin- 
două versantele Carpaților, și-au dat 
mina în horă și sufletul în cîntec, în- 
tr-o trainică frăție de singe și destin. 
Alături de orchestra de cameră a Ca
sei de cultură din Rm. Vilcea, am mai 
putea menționa orchestra de muzică 
populară a Casei de cultură Drăgă- 
nești-Olt, brigada artistică a căminului 
cultural Budișteni-Găești, grupul vo- 
cal-folcloric din Redea, cel al Casei de 
cultură din Caracal, și pe neîntrecuții 
călușari din Vîlcele, a căror evoluție a 
contribuit la grandoarea și varietatea 
spectacolului.

ION BUTNARU

FESTI
VALUL

FILMULUI
LA SATE

Cortina încă nu s-a lăsat peste finala 
celui de-al Vlll-lea Concurs al artiștilor a- 
matori și în satele noastre a început una 
din cele mai atrăgătoare și îndrăgite ma
nifestări cultural-artistice : Festivalul fil
mului la sate.

Devenită tradiție, o adevărată sărbă
toare a celei de-a șaptea artă la sate, 
Festivalul a cîștigat an de an adeziunea 
tot «nai larga □ publicului din mediul ru
ral, aduernd o contribuție din ce m ce 
mai substanțială la lărgirea orizontului 
cuftural-știirrțific, la educația etică și es
tetică a sătenilor.

Amploarea acestui eveniment, impor
tanța lui în viața spirituală a satului, a- 
precierea de care se bucură în rîndurile 
țăranilor sînt concretizate în numărul 
crescînd al spectatorilor de la o ediție 
la alta. Dacă în anul 1964 Festivalul fil
mului la sate a întrunit 11 milioane de 
spectatori, în 1965 — 14 milioane, în e- 
diția trecută numărul sătenilor care au 
vizionat filmele prezentate în cadrul aces
tei mari acțiuni s-a ridicat la 15 665 000.

Numărul mare de spectatori la cinema
tografe, atît în cadrul Festivalului cît și în 
cursul anului, dovedește nu numai că să
tenii au îndrăgit atît de mult a șaptea 
artă ci și faptul că în satele noastre, prin 
grija partidului și a statului nostru, s-a 
creat si asigurat o puternică bază mate
rială (săli, aparate de proiecție, filme) 
capabilă să deservească și să satisfacă 
în cele mai bune condiții exigențele spec
tatorilor. Azi, în mediul rural, funcțio
nează 5 800 de cinematografe și cara
vane care asigură spectacole si în cele 
mai îndepărtate și greu accesibile loca
lități.

Festivalul filmului la sate ediția 1967 — 
1968, inaugurat duminica trecută, începe 
datorită unor măsuri ample (tehnice, or
ganizatorice și asigurarea unui fond bo
gat de filme artistice și documentare) în 
condiții mult mai bune și superioare edi
țiilor anterioare, prevăzîndu-se o creștere 
a numărului spectatorilor. Repertoriul 
Festivalului include, pe lîngă fondul de 

filme aflat în regiuni, și cele mai recen
te producții românești, printre altele fil
mele artistice : Cerul începe la etajul IU, 
Amprenta, Castelanii, Cine va deschide 
ușa ?, Șeful sectorului suflete. De aseme
nea, s-a asigurat și un repertoriu valoros 
din filmele străine ca : Război și pace se
ria I și II (film sovietic), Cea mai lungă 
noapte (producție a studiourilor bulgare), 
Pmesonri distrat (film american), înnora- 
re trecătoare (producție maghiară). Sece
rișul rayu (film brazilian), Singur pe lume 
(coproducție Franco-italiană) ș.a.

Subliniem, totodată, și faptul că, în pre
zentul Festival, cinematografele sătești 
prezintă spectatorilor numai filme care 
constituie premiere în localitățile respec
tive.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a proclamării Republicii, se vor organiza 
în cadrul Festivalului Zilele filmului ro
mânesc, pe teme ca : trecutul de luptă al 
poporului nostru, construirea socialismu
lui sau spectacole-cicluri cu filme româ
nești premiate la festivalurile internațio
nale.

De asemenea, în ediția actuală, se 
acordă o deosebită atenție și filmelor 
documentare îndeosebi celor românești ce 
prezintă realizări ale regimului nostru, 
frumusețile patriei, noi obiective economi
ce etc.

Festivalul filmului la sate nu se rezu
mă numai la spectacole cinematografice. 
El a prilejuit întotdeauna și inițierea a 
numeroase acțiuni educative de masă pe 
marginea filmelor prezentate (recenzii, 
prezentări, concursuri, simpozioane etc.), 
contribuind la o mai bună înțelegere a 
filmelor, la lărgirea orizontului și îmbo
gățirea culturii cinematografice a specta
torilor.

Anul trecut, în lunile Festivalului, au 
fost organizate și unele acțiuni mai inte
resante care au avut un ecou deosebit 
în rîndurile publicului și mai ales ale ti
nerilor. Este vorba de manifestările inti
tulate Carte-film. Ele s-au desfășurat pe 

marginea unor ecranizări după romane, 
nuvele sau povestiri și au contribuit la 
lărgirea cunoștințelor literare si cinema
tografice ale participanților. Organizate 
în colaborare cu bibliotecile raionale și 
comunale, avînd ca temă filme ca Nea
mul Șoimăreștilor, Străinul, Pădurea spîn- 
zuraților. Amintiri din copilărie, s-au 
bucurat pretutindeni de o largă partici
pare.

In repertoriul acestei ediții a Festivalu
lui sînt și filme care tratează probleme 
de educație, de relații între oameni, filme 
de o mare valoare etică. Organizarea u- 
nor manifestări pe marginea lor ar adu
ce o contribuție importantă la educația 
cetățenească și etică a sătenilor, la creș
terea eficienței festivalului.

In afara filmelor artistice, în perioada 
Festivalului, va fi intensificată și prezen
tarea documentarelor științifice, agricole 
etc. atît din producție proprie cît și stră
ine. Organizarea pe marginea lor a unor 
acțiuni ai fi de dorit. Anul trecut, bună-* 
oară, în comuna Hetiur, raionul Sighi
șoara, au avut loc cîteva asemenea mani
festări cu o participare masivă o săteni
lor. După rularea documentarului Locul 
nostru în Univers a fost organizat un sim
pozion pe această temă susținut de ca
drele didactice din comună, iar la filmul 
Cetățile chimiei a fost invitată o profe
soară de chimie din Sighișoara care a 
vorbit spectatorilor despre realizările in
dustriei chimice.

Desfășurarea Festivalului este direct 
îndrumată de comitetele de cultură și 
artă. Ele vor trebui să dea tot sprijinul 
bunei organizări a acestei acțiuni de 
mare amploare cu filmul, să antreneze 
pe directorii de cămine, bibliotecarii șj 
pe intelectualii satelor pentru realizarea 
în cît mai bune condiții a obiectivelor 
cultural-artistice și educative urmărite.

I. RADU
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A PARTIDULUI
in primăvara acestui 

an, la rubrica „Un 
punct pe harta țării", 
revista noastră își in- 

f forma cititorii despre 
transformările petre
cute pe raza unuia din 
cele mai nordice oră
șele ale țării — Sighe- 
tul Marmației. Aici lua
se ființă un mare com
binat de industrializare 
a lemnului. De atunci 
au trecut doar 8 luni. 
Și iată că sfîrșitul lui 
noiembrie a fost mar
cat de un nou eveni
ment în viața Sighetu- 
lui — Fabrica de plăci 
aglomerate din parti- 
nte de lemn, cea mai 
tânără și cea mai mo
dernă unitate de acest 
fel din țară a intrat in 

* probe tehnologice.
Acest obiectiv inau

gurat înainte de ter
men. în cinstea Confe
rinței Naționale a par
tidului, va produce 
18 000 tone plăci aglo
merate pe an în valoa
re de circa 40 de mi
lioane lei.

Vești despre realiză
rile oamenilor muncii 
în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului 
și aniversării Repu
blicii sosesc zilnic din 
toate regiunile țării. Un 
succes de seamă a ob
ținut și colectivul de 
muncă al Șantierului 
Naval din Galați. tn 
după-amiaza zilei de 2 
decembrie a fost livrat 
beneficiarului cel de al 
5-lea cargou de 4 500 
tone din planul produc- 

marfă pe acest an. 
Livrarea s-a făcut cu 7 
zile mai devreme. Da
torită și altor realizări, 
acest harnic colectiv ra
portează depășirea pla
nului la producția glo
bală cu 5.6 milioane lei 
și la producția marfă cu 
7,1 milioane.

O altă știre ne parvi
ne din partea minerilor 
din exploatările Munți
lor Apuseni ce țin de 
întreprinderea din Ora
dea. Și aici planul anu
al la producția globală 
și marfă a fost îndepli
nit. dînd peste plan 
74 000 tone de cărbune, 
20 000 tone de nisipuri 
bituminoase și alte pro
duse.

„In cinstea Conferin
ței Naționale a partidu
lui și aniversării Repu- 

* blicii satele îmbracă 
straie de sărbătoare". 
Așa începe una din 
scrisorile sosite la re
dacție. E vorba de rea
lizările obținute de lo
cuitorii comunei Ro
tunda, raionul Caracal, 

* care este fruntașă în în
trecerea patriotică pen
tru gospodărirea și în
frumusețarea comunelor. 
7 5M m.p. trotuare din 
dale de beton, 3 500 m.p. 
zone verzi, bază sporti
vă, piață comunală, iată 
citeva din realizările 
din acest an la care se 
adaugă și alte lucrări 
executate prin contribu
ția voluntară, toate ’a 
un loc însumînd peste 
9MM0 lei. La festivi
tatea de premiere, co
munei Rotunda i s-a a- 
cordat un premiu în 
valoare de 25 000 lei 

''(două televizoare, un 
aparat de radio, 12 cos
tume naționale etc).

v 13d de cetățeni poar
tă cu mîndrie insigna 
de ..Fruntaș în gospo
dărirea satelor".

EFICIENȚA INVESTIȚIILOR -

CONDIȚIE A DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Una din problemele importante subli

niata în mod deosebit de către docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie 1967 este realizarea unei efi- 
ciențe economice maxime în toate sec
toarele și sferele de activitate econo
mică. In cooperativele agricole de pro
ducție, eficiența economică este legată 
nemijlocit de consolidarea și dezvolta
rea economică a fiecărei unități in 
parte, de rezultatele obținute depinzînd, 
in ultimă instanță, nu numai soarta 
cooperativei ci și bunăstarea membrilor 
săi. De aceea, alocarea unor fonduri 
Însemnate pentru acumulare trebuie să 
fie însoțite de plasarea cu grijă gospo
dărească a investițiilor, astfel incit ve
niturile realizate să fie tot mai mari. 
Aceasta înseamnă orientarea fonduri
lor de investiții spre sectoare direct 
productive și in primul rind spre acele 
obiective și activități absolut necesare, 
care asigură o valorificare superioară 
a condițiilor naturale și economice 
existente, concretizată în obținerea 
unor venituri mari intr-un timp cit mai 
scurt. Numeroase cooperative agricole, 
procedind în acest fel obțin rezul
tate bune. Puterea economică crescîndă 
a cooperativei agricole din comuna Că- 
ciulați, regiunea București, se datorește 
nu numai alocării unor sume însemnate 
pentru fondul de acumulare ci și unei 
bune gospodăriri a fondurilor. La apro
barea planului de producție și finan
ciar pe anul 1967, de pildă, adunarea 
generală a hotărît printre altele să con
struiască un pătul, două puiernițe, un 
castel de apă, un atelier de rotărie- 
fierărie, un garaj auto, electrificarea 
centrului gospodăresc, cumpărarea 
unui autocamion, remorci, o basculă și 
altele, precum și amenajarea pentru iri
gat a unei suprafețe de incă 200 ha. 
Toate obiectivele prevăzute în plan 
sînt necesare cooperativei însă în mă
sură diferită și nu în aceeași ordine de 
urgență. Intre timp a apărut însă posi
bilitatea amenajării pentru irigat a unei 
suprafețe de 255 ha în loc de .200 cît a 
fost prevăzut la începutul anului. Ju
decind gospodărește, cooperatorii din 
Căciulați au hotărît restructurarea pla
nului de investiții acordînd întîietate iri
gațiilor. Astfel, a fost amînată cons
truirea garajului, pietruirea unor dru
muri, construirea atelierului de rotărie- 
fierări‘3, care mai pot aștepta, pentru a 
investi suplimentar în irigații suma de 
650 000 lei. Au procedat bine coopera
torii din Căciulați alocînd mai mulți 
bani acțiunii de irigații ? Firește că da. 
Producțiile obținute pe cele 600 ha iri
gate înainte au fost cu mult mai mari 
decît pe terenurile neirigate.

In zonele mari producătoare de ce
reale, cele mai bune rezultate se obțin 
atunci cînd fondurile de investiții sînt 
cheltuite, în principal, pentru intensifi
carea producției în această ramură de 
bază. Cooperatorii din comuna Girov, 
regiunea Bacău, ținînd cont de acest lu
cru, și-au îndreptat investițiile pentru 
realizarea unor recolte mari de cerea
le și iată cum au procedat. Cunoscind 
în amănunt fiecare petic de pămînt, 
gradul de fertilitate și aciditate, au pu
tut lua toate măsurile de aplicare a 
unor cantități corespunzătoare de în

grășăminte chimice și naturale. Aceas
tă acțiune a contribuit la o creștere 
substanțială a producției. In acest an, 
bunăoară, cooperativa a obținut în me
die la cultura griului o producție de 
2 300 kg la hectar, ceea ce reprezintă 
o creștere cu 500 kg la hectar mai mare 
decît in anul trecut și cu 1 200 kg față 
de acum 10 ani. Exemple asemănătoare 
pot fi luate și din zonele pomicole, vi
ticole sau de creștere a animalelor.

Unele cooperative agricole nu-și gos
podăresc cu grijă fondurile și fac in
vestiții nerentabile. La Pescari și Nuș- 
falău, spre exemplu, s-au cheltuit 
sume pentru realizarea unor obiective

beneficiu net de 165 000 lei, ceea ce a 
dus la recuperarea aproape integrală 
a investițiilor efectuate.

Unele cooperative agricole au ten
dința de a aloca importante sume de 
bani pentru construirea de obiective ne
productive și mult costisitoare, cum 
sînt sedii administrative, garaje, moder
nizări de drumuri interioare etc., mic- 
șorind astfel posibilitatea efectuării de 
investiții care să contribuie la intensi
ficarea producției agricole. De exem
plu, C.A.P. Bucov a cheltuit pentru con
struirea sediului gospodăresc aproape 
2 milioane lei. Sediul, ce-i drept, foarte 
aspectuos este dotat și cu o sală de

Stoicănești — Argeș. Răsplată după muncă

ce nu erau necesara. La C.A.P.-Pes- 
cari s-a construit un grajd care a deve
nit magazie, iar la C.A.P. Nușfalău o 
puierniță care stă nefolosită. In unele 
cooperative se mai procură utilaje care 
nu-și găsesc întrebuințarea, sau obiec
tive care nu sînt folosite la întreaga lor 
capacitate. La Zărand, Tărian, Socodor 
și alte cooperative agricole din regiu
nea Crișana circa 50 aspersoare stau in 
magazii sau nu sînt folosite la întreaga 
lor capacitate, la C.A.P. Cadea, aceeași 
regiune, stă nefolosită o instalație elec
trică de muls.

Un proverb spune că bunul gospodar 
nu se apucă de lucru pină nu este con
vins că banii cheltuiți îi vor aduce cîș- 
tig. Acest lucru nu se poate spune însă 
și despre cooperativele amintite mai 
sus.

Dezvoltarea economică a coopera
tivei cere insa nu numai obținerea unei 
eficiențe maxime dar și intr-un termen 
cît mai ascurf, în acest fel înlăturîndu-se 
imobilizarea nejustificată a fondurilor, 
eforturile inutile și risipa de muncă. Co
operativa agricolă din Simand, regiu
nea Crișana, aplicînd în practică acest 
principiu, a cheltuit în anul 1966 pen
tru extinderea irigațiilor suma de 
170 000 lei. Investiția a fost deosebit de 
rentabilă și cu rezultate imediate. Din 
recolta obținută pe aceste terenuri coo
perativa a realizat, în același an, un

REÎNTILNIRE CU SATUL NATAL
Autobuzul gonea spre Galicea Mare. 

Printre călători se afla și inginerul agro
nom H. Teodorescu ce revenea în satul 
unde s-a născut și a copilărit, după o ab
sență de zece ani. I n deceniu în istoria 
unui sat aproape că nici nu contează. In
ginerul nostru nici nu se aștepta la cine 
știe ce schimbări. Preocupat de treburile 
personale ce avea să le rezolve la sfatul 
popular, aproape că nici nu auzea ce dis
cută călătorii.

Deodată, cineva aduse vorba de liceu. 
Tresări. Despre liceul din Galicea Mare 
era vorba. Prietenul meu. inginerul Teo
dorescu, deveni mai atent, se prinse în 
discuție.

— Liceu la Galicea Mare ?
— Da. i se răspunse. Clădire nouă cu 

etaj.
Autobuzul 9osi la destinație. Oamenii au 

coborît. Unul singur părea dezorientat. Așa 
a început reîntîlnirea cu satul natal. A 
pornit din centru care, spre mirarea lui, 
are înfățișarea unui orășel. Lingă liceu, 
se înalță un magazin în stil urbanistic. Ii

atrage atenția o impunătoare clădire cu 
etaj in care sint instalate birourile coope
rativei agricole de producție, noile clădiri 
ale căminului cultural, sfatului popular 
(ultima de asemenea cu etaj), farmacia, ali
mentara. o brutărie modernă, un bufet ce 
poate concura cu unul din orice oraș, o li
brărie și alte citeva prăvălii la care se a- 
daugă sutele de case noi, arătoase ale țăra
nilor cooperatori, conștienți și mindri de 
progresul realizat datorită muncii in coope
rativa agricolă.

Ultimul popas i-a rezervat, inginerului 
agronom, fiu al Galicei, o nouă surpriză. 
Punctul toponimic „Grajduri" a avut da
rul să-l uimească. Magaziile, pătulele, a- 
dăposturile pentru animale cu uzină elec
trică, construcții moderne, curate și bine 
gospodărite au trezit în inima specialis
tului un sentiment de admirație și, de ce 
n-am spune-o, de mîndrie. Și să recunoaș
tem avea motive.

ION ST. PĂTRAȘCU
înv. pensionar

spectacole elegantă și încăpătoare. Cui 
folosește însă ? Pentru că nu se știe din 
ce motive nu este pusă la dispoziția ac
tivității culturale în timp ce în comună, 
unde se resimte absența unei astfel de 
săli, se vorbește insistent de ridicarea 
unui cămin cultural. Astfel de cazuri 
sînt încă multe. In anul 1967, de exem
plu, pe întregul sector cooperatist, su
mele destinate pentru construirea de 
sedii administrative reprezintă peste 40 
milioane lei, ceea ce în etapa actuală 
de dezvoltare a multor unități e cam 
exagerat.

Perspective mari în ceea ce privește 
utilizarea eficientă a investițiilor se 
deschid prin organizarea unor acțiuni 
comune, a căror realizare impune, prin 
proporțiile lor, efortul mai multor coo
perative agricole. Domeniul de cola
borare a cooperativelor agricole este 
mare și el poate cuprinde acțiuni de 
combatere a eroziunii solului, executa
rea de terasări, amenajări pentru iri
gații, plantații pomicole și viticole pe 
terenuri proprii pentru agricultură și al
tele.

Un exemplu în acest sens îl constituie 
acțiunea de amenajare pentru irigații 
a unei suprafețe care însumează 2 065 
ha, la care s-au asociat cooperativele 
agricole din Comosteni, Gîngiova, Gi- 
ghera, Zavalu și Grecești, raionul Băi- 
lești, și care a angajat investiții in va
loare de peste 13 milioane let Rezul
tatele ce se vor obține vor răsplăti 
însă eforturile făcute.

Folosirea judicioasă a fondurilor de 
investiții ridică desigur și alte probleme 
a căror importanță depinde de la o uni
tate la alta. Ceea ce trebuie evidențiat 
este faptul că a folosi în mod judicios 
fondurile de investiții, a le îndrepta în 
primul rind spre realizarea de obiective 
cu caracter productiv, eficienta și de 
primă urgentă, înseamnă a face o 
treabă de bun gospodar.

ROMEO CONSTANTIN

Un nou concurs al ALBINEI, 
cu premii în obiecte

Incepînd din 11 ianuarie 
1968 puteți urmări «ăp- 
tămînal în revista 
ALBINA un mare concurs 

„deschis tuturor cititori
lor.



ALBINA

TRACTORUL
ROMANESC

• 19 tipuri realizate pînă in 
prezent.

• Peste 193 000 tractoare li
vrate pe piața internă și la 
export.

• în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a P.C.R.: p’anul 
anual îndeplinit în 11 luni-

• Pentru 1968 : noi tipuri des
tinate terenurilor în pantă.

Vă mai aduceți aminte ? Era siîrșitul 
anului 1946. Intr-o zi de decembrie, 
ziarele anunțau că o uzină de la poa
lele Tîmpei a realizat prototipul pri
mului tractor românesc — I.A.R.—22.

Trecuse abia un an de la Conferința 
Națională a P.C.R. din octombrie 1945, 
care arătase că refacerea economiei 
naționale trebuie să se bizuie în primul 
rînd pe industrie și că pentru sporirea 
producției agricole este necesar să fie 
organizate centre de închiriat ma
șini. Și iată, la numai un an, datorită 
eforturilor colectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni al uzinei brașovene, 
primul I.A.R.—22 prinsese viață.

Unii au zîmbit neîncrezători. La 
început, se îndoisoră chiar de realiza
rea prototipului. Acum, după ce acesta 
există, scepticii aveau rezerve cu pri
vire la fabricarea în serie. Dar fabri
carea în serie a tractorului românesc 
a început în 1947. Acum două decenii. 
Cînd în piețele orașelor și în vetrele 
satelor, oamenii, cîntînd și horind, sa
lutau proclamarea Republicii Popu
lare Române, cel dintîi eșalon de trac

toare, realizate prin grija partidului, 
trăsese deja brazde, pe ogoare.

In acești 20 de ani care au trecut, 
uzina din Brașov a realizat nu mai 
puțin de 19 tipuri de tractoare, începînd 
cu acel, modest cum ni se pare acum, 
I.A.R.—22 și terminînd cu „Universal
ul pe roți cu dublă tracțiune sau cu 
puternicul „S-1300” pe șenile, destinat 
irigărilor, desțelenirilor și construcții
lor de drumuri. In total, de la începu
tul fabricației tractoarelor și pînă în 
prezent, uzina a livrat pe piața internă 
și la export peste 193 000 de tractoare.

Munca pe tarlale a devenit, cu fie
care an, mai ușoară și mai spornică. 
Dispunînd de o bază materială puter
nică, stațiunile de mașini și tractoare 
au dat țărănimii cooperatiste un sprijin 
tot mai consistent în executarea meca
nizată a lucrărilor agricole. Așa cum 
se arată în Proiectul de Directive — 
„An de an, aceste unități și-au îmbu
nătățit activitatea și, executînd un vo
lum sporit de lucrări la termen și de 
bună calitate, au contribuit la crește
rea producției la hectar în cooperati
vele agricole pe care le deservesc și 
la formarea fondului central de produ
se agricole”.

Cooperativele agricole realizează 
producții la care odinioară țăranul nici 
nu se putea gîndi. Veniturile înregis
trează creșteri sigure, oglindite în 
nivelul de trai tot mai ridicat al coo
peratorilor agricoli și în înfățișarea 
prosperă a satelor, cărora sistemati
zarea le deschide acum noi și luminoa
se perspective.

Cînd am vizitat deunăzi Uzina 
„Tractorul” din Brașov, tocmai se 
transmitea în hale, prin stația de am
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Scrisoare deschisă

către prietenii ALBINEI
Astă-vară am fost într-un sat de pe 

valea Mureșului. Am întîlnit acolo un 
țăran, despre care mi s-a spus că e un 
om citit. Un om care și azi, la vîrsta 
lui — nu mai este tînăr — citește zil
nic. Citește cărți, citește ziare, re
viste.

Nu era abonat la „Albina" și nici 
nu o cunoștea. M-am întors la București 
și l-am abonat eu. Am primit mai 
zilele trecute, de la prietenul meu, în
vățătorul Iosif Pușcaș, care mi-1 pre
zentase, o scrisoare prin care îmi re
lata o convorbire avută cu badea 
Florea Mihai, noul nostru abonat. Iată 
ce a spus badea Florea :

„Domnule, da să știi câ-i faină ga
zeta „Albina" ! Nici n-am gîndit că-s 
așa lucruri frumoase în ea. Trăbă să 
dau și io ceva pentru ea, că altfel 
nu-mi ticnește... No vezi, mie foi de 
alea rhi-s dragi, care le cuprinde pe 
toate, și mai cu samă de cele ce ne 
trăbă nouă țăranilor".

Aceste gînduri ale lui badea Florea, 
ajunse pînă la noi, mi-au dat imbold 
să pun mîna pe condei și să scriu... 
Așadar, badea Florea Mihai, «omul a- 
cesta, care-și pune zilnic bicicleta pe 
nas și citește mai mult decît mulți in
telectuali, bătrin și cuminte, circum
spect în caracterizări și îndrăgiri de 
oameni, cu multe cunoștințe culese de 
prin foile cetite, s-a îndrăgostit de „Al
bina"». EJ socoate că foaia le cuprinde 
pe toate și că e trebuitoare țăranilor.

Mi-am zis atunci, că într-adevăr, 
noi cei de la „Albina" nu ne prăpă
dim timpul de pomană. Dar buțuria 
mea era întunecată de cîteva gînduri 
pe care le mestecam de mai multă 
vreme. „Albina" a împlinit în toamna 
asta șaptezeci de ani de existență. Au 
scris întrînsa și Spiru Haret, ministrul 
acela înțelept, George Coșbuc și Petre 
Dullu, Ion Slavici și Mihail Sado- 

veanu, Gala Galaction și Cezar Pe
trescu, Nicolae Iorga și Tudor Arghezi. 
La primul număr al apariției sale 
„Albina" avea 10 000 de abonați. O ci
fră care acum șaptezeci de ani însem
na ceva. Azi avem mai multe zeci de 
mii abonamente. Și se vînd multe mii 
și pe la chioșcuri.

Numai că atunci, adică acum șapte
zeci de ani, analfabeții se numărau în 
satele noastre cu milioanele. Numă
rul știutorilor cu ceva mai multă carte 
decît cea învățată în școala primară, 
se numărau la sate pe degete.

Cîtă distanță de la acele timpuri, 
la vremurile noastre ! De aceea, am 
rămas pe gînduri și mă întrebam, dacă 
noi toți intelectualii, care lucrăm la 
București, sau la sate, pe ogorul lu
minării țărănimii, învățători și profe
sori, medici și ingineri, diriginți de 
oficii P.T.T., activiști culturali, direc
tori de cămine și bibliotecari — dacă 
fiecare în parte și toți laolaltă facem 
totul pentru ca „Albina", această re
vistă enciclopedică populară, să pă
trundă în casa fiecărui cetățean ?

Eu cred că nu.
Pentru că altfel nu poate fi expli

cat faptul că la o populație ca aceea 
a regiunii Dobrogea să avem numai 
1 190 de abonați, sau ca în regiunea 
Bacău unde avem 1461 de abonați. 
Mi-e greu să cred că prietenul meu 
Dumitru Fălticeanu, secretarul Comi
tetului de artă și cultură al regiunii 
Dobrogea, nu cunoaște această situație. 
Știu că are multe, foarte multe tre
buri pe cap, dar poate că își va găsi 
puțin timp și pentru „Albina".

în comuna Leordeni din regiunea 
Argeș avem 573 de abonați. Numai că 
în restul regiunii sînt unele comune 
cu foarte puține abonamente. Cum e 
posibil însă ca în unele din comune, 
cum sînt Sălătrucul, Flămînzeni, Gu- 
șăeni, Prundeni, Ușurei, Bădulești, Pes- 

căreasa, Coteana, Pleșoiu, Spineni, Tu- 
feni să nu avem decît un singur abo
nament, și acela probabil la bibliotecă 
sau la căminul cultural. Prietenul nos
tru, profesorul Nicolae Mihăilescu, vi
cepreședintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, un îndră
gostit al muncii culturale de masă, ar 
putea pune, poate, umărul pentru ca 
„Albina" să poată zbura mai în voie 
și pe aceste meleaguri argeșene. în re
giunea București sînt două sate ve
cine : Bolintinul din Vale și Bcilintinul 
din Deal. La cel din vale sînt 409 abonați, 
la cel din deal sînt doar 2. în unele 
comune din raionul Giurgiu nu există 
decît unul sau cel mult doi abonați. în 
Oncești și Frățești nu există nici un 
abonat. Și prietena noastră, tov. Stan- 
coveanu, vicepreședinta comitetului e- 
xecutiv al regiunii Oltenia, ar putea 
să se întrebe cum este posibil ca în- 
tr-o comună ca Dăbuleni, cu peste 
14 000 de locuitori, să fie numai 4 abo
nați la „Albina", în timp ce sate mai 
mici au sute de abonamente ? (Gighe- 
ra 429, Portărești 301). Drept să spu
nem, nu ne ajunge capul să pricepem 
asemenea situații.

Și mai e ceva care trebuie arătat. 
Regiunea Cluj are peste 12 000 de abo
nați. Altădată a avut și mai mulți. Am 
pomenit doar pe cîțiva dintre prietenii 
noștri apropiați. Avem mai mulți, 
mult mai mulți. Ei se știu și mai ales 
vor ști să citeaScă aceste rînduri care 
le sînt adresate „și lor.

Am scris cu nădejde că se vor găsi 
tovarăși răspunzători de viața cultu
rală a satelor, în regiuni și raioane, 
care să se uite cu puțină dragoste și 
la felul cum este citită revista aceasta, 
care se adresează în primul rînd țărani
lor —, și ar trebui să se găsească nu 
numai la cămin și la bibliotecă, ci și 
pe masa fiecărui țăran.

CONSTANTIN PRISNEA
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jmos succes cu care 
ntimpină Conferința 
și a 20-a aniversare 
ublicii. succes da- 
.icării, din semestrul 
tui an, a măsurilor 
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3OLAE CULCEA

NE BA|
PUTERI
Pe furcă, alb, fuiorul in brățară ; 
cărunte basme torc luceferi vii...
Mi-e drag din vremuri chipul iău, o, țară — 
străluminat de iote și de ii.

Cînd Marea saită-n hora care-mbină 
chemările de cobză și de nai, 
și Dunărea, pe treapta-i de lumină, 
se leagănă la gura ta de rai.

Paringul din, cu turnuri de cetate, 
se sprijină pe codri ca un baci 
proptit in bîiă și-n eternitate — 
cum le-au aflat, sub cer, strămoșii daci.

Sabinul grei, de . hronic și baladă, 
păsbat de-atîți Ioni și de llinci 
e ca stejarul, tare, in obadă 
sau blind ca un răsunet de tilincL

In carele ce merg încet la moară, 
cu sacii grei sub tundrele de oi. 
vin doinele din veac și mă-presoară 
dar iu mă-nveți și cintecele noL

Ne dai puteri de sonde și furnale, 
arpegii de uzine cit un grui, 
sirepi minați de brațe minerale, 
și ctitorii ca bronzul de statui.

Din spice, rare, imnuri noi de slavă 
înalți cunună-ntregului popor, 
tu, țara mea, ce nu cunoști zăbavă 
in saltul către culmi, biruitor.

MIHAF STĂNESCU
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In casă nouă

ȘTEFAN LUCA
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mai 

înre-

in- 
ur- 
Cu- 
cu-

cu metode știin- 
dau recolte 
generațiile 
nu le-au
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resur-

prir.ci- 
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ne- 
în ascensi- 

marii comu- 
măsură ce 

cu

CU FAȚA SPRE VIITOR
Pe locuitorii comunei 

Dăbuleni i-am găsit în 
prag de iarnă, în
cheind bilanțul, căci 
luna din urmă a fie
cărui an înseamnă, în 
primul rînd, o lună a 
analizei rezultatelor 
dobîndite. O făceau 
minuțios, cu spirit de 
răspundere, în lumina 
documentelor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din oc
tombrie, într-o atmos
feră însuflețită și o 
participare dintre cele 
mai largi. Comuna so
cotită a fi cea mai 
mare așezare rurală 
din țară, are aici, la 
marginea Dunării, trei 
cooperative agricole, 
între care, firesc, în
trecerea a căpătat un 
caracter permanent.

Cu multă satisfacție 
am consemnat noută
țile, căci întîlnirea de 
acum era de fapt o re
vedere, cunoștința cu 
satele din sudul Olte
niei făcînd-o în urmă 
cu două decenii, iar, în 
răstimpuri, m-am abă
tut ades pe acest iti
nerar întotdeauna cu 
emoție, curiozitate, a- 
sistind la dezvolta
rea armonioasă, 
contenit

a 
Pe
familiarizam

Maramureșu 
ior ca io și tu...*

une,
ne. 
mă 
oamenii și locurile, se
închega o imagine pli
nă de viață, pe alocuri 
dramatică a muncii, a 
perseverenței, dove
dită de membrii coo
perativelor, în lupta 
lor cu pămîntul, în 
stăruința cu care și-au 

înfiripat și dezvoltat 
sectoarele de activita
te. Revederea din prag 
de iarnă mai poartă 
cîteva semnificații. în- 
tîi că în aceste zile au 
loc lucrările Confe
rinței Naționale a 
partidului, eveniment 
de extremă însemnă
tate în viața țării, iar, 
în al doilea rînd, la 
sfîrșitul acestei luni 
aniversăm două de
cenii de la procla
marea Republicii noas
tre, decenii, în care 
transformările petre
cute în viața materială 
și spirituală a Româ
niei sînt uriașe.

Așadar, bilanțul pe 
care-1 încheie, în a- 
ceste zile comuna Dă- 

e încărcat, la 
său, de înțe- 
majore. Imagi- 
astăzi a Dăbu- 
se deosebește,

buleni 
rindul 
leșuri 
nea de 
lenilor
în liniile ei esențiale, 
de imaginea veche, de- 
acum palidă, pe care 
o cunoscusem cîndva. 
Despre toate acestea 
am stat de vorbă cu 
dinșii, neuitînd să-i 
întreb de unele parti
cularități ale ocupației 
lor. Dar spun greșit, 
cred, căci plugări? 
practicată de genera- 
țile trecute s-a meta
morfozat, căpătînd di
mensiuni și complexi
tăți de profesiune, ce- 
rind cunoștințe temei
nice, deprinderi teh
nice și pregătire știin
țifică. Copiii țăranilor 
devin azi mecaniza
tori, specializați în di
verse branșe, urmează

școli agricole, cursuri 
de perfecționare, sînt 
stăpini pe o profesiune 
anume: horticultori,
grădinari, mecanici 
sau combaineri, con
tabili sau șefi de echi
pă. între altele, aflăm 
că fiind primii de 
mulți ani, în sericicul
tură, anul acesta veni
tul înscris la acest 
sector depășește două 
milioane lei, ceea ce, 
să recunoaștem, nu-i 
puțin. Miile de duzi 
din vatra satului, în- 
demînarea și pricepe
rea crescătoarelor de 
aici, simbolizează toc
mai hărnicia, perseve
rența, capacitatea de 
a-și valorifica 
sele materiale.

Campania 
pală, deoarece 
nea dusă de ani de zi
le a căpătat acest ca
racter. se leagă însă 
de pămînt, de lupta 
angajată pentru ame
liorări și recuperări 
funciare.

Mai ales nisipul, 
căci straturi groaw de 
nisip arid, înghițind 
apa ca un burete, 
acoperă stratul fertil. 
Vița de vie, după un 
veritabil tur de forță, 
e singura care răzbate 
deasupra, așa cum și 
salcîmul s-a dovedit 
singurul copac capa
bil să înfrîngă sterili
tatea acestui sol. Iar 
salcîmii înseamnă și 
flori din care albinele 
culeg nectarul, în
seamnă încă un sector 
de recunoscută actua
litate.

Și apoi zona inunda
bilă, cucerită pas cu 
pas, în așa fel incit de 
la primele cuvinte 
schimbate am aflat 
noutăți, anume despre 
cele 450 hectare de o- 
rez, cu bune rezultate. 
Să nu uităm că și 
griul și porumbul, cul
tivate 
țifice, 
care 
vechi 
gistrat.

Desigur, au 
să-mi arate complexul 
meșteșugăresc, magazi
nul universal, brută
ria, ca să rotunjim, în 
caietul de însemnări, 
pașii făcuți spre mo
dernizarea comunei, 
conturul schițat al u- 
nui centru comunal, 
cu casă de cultură, li
ceu, școli generale, ca 
și alte edificii de 
teres public ce 
mează a se ridica, 
rentul electric îl 
nosc mai de mult, sis
tematizarea a fost în
scrisă la ordinea de zi 
și-i preocupă intens.

O privire în viitor, 
întemeiată pe victo
riile certe cucerite în 
două ds f-nii de Ia pro
clamarea Republicii, 
în zilele cînd iși desfă
șoară lucrările Confe
rința Națională a par
tidului. este genera
toare de încredere și 
optimism. Ca șl celor
lalte sate și comune de 
pe întinsul țării, comu
nei Dăbuleni i se des
chid perspective largi 
de dezvoltare, de as
censiune materială și 
spirituală, în anii lu
minoși ai Republicii 
noastre socialiste.
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lui GR. ANIII'A
Vizitatorii care se opresc în 

fața vitrinelor Muzeului de istorie na
turală din București rămân încintați 
și uimiți de bogăția materialului și in
geniozitatea prezentării animalelor. Și 
mai uimiți rămîn cînd află că înce
putul acestei instituții era o îngrămă
dire de piese (in număr de abia 1 269) 
puse in niște lăzi și depozitate sub o 
scară a Universității. Gr. Antipa este 
acela care, prin strădania sa personală, 
a sporit această colecție modestă la 
impresionanta cifră de 200 000 de piese. 
Tot el este acela care a luptat pentru 
ridicarea clădirii actualului muzeu din 
Piața Victoriei, clădire care adăpostește 
cel mai mare muzeu de istorie naturală 
din țară, și unul din cele mai bogate 
din Europa. Iată de ce, pe drept cuvînt, 
muzeul poartă numele lui Gr. Antipa. 
Dacă ar fi să îl privim pe marele sa
vant numai sub acest aspect și ar fi 
suficient, dar aceasta nu reprezintă 
decit o latură a activității lui. Faima 
sa de muzeolog și savant, a cărui operă 
științifică se ridică la peste IM de 
lucrări și studii, a făcut ca Gr. Antipa 
să fie cunoscut și apreciat in lumea 
întreagă.

Născut in decembrie 1867 la Boto
șani. urmează primele clase aici, apoi 
liceul la Iași. încă de Ia primii Iui pași 
ca elev, a fost înconjurat de colegi 
eminenți. viitorii savanți de mai tirziu : 
E. Racoviță (intemeietorul științei des
pre peșteri). Dimitrie Voinov, unul din 
cei mai mari biologi ai țării etc. Acești 
eminenți elevi au avut profesori de 
seamă cum a fost marele savant Petre 
Poni și Gr. Cobălcescu. De la Peni. 
Antipa a învățat atit de bine fizica și 
chimia, incit ajuns la Universitatea din 
Jena (Germania) a fost ales asistent 
chiar din anul I. Ia Universitatea din 
Jena, Haeckel — unul dintre cei mai 
străluciți naturaliști ai lumii 
la doctorat lui Antipa cea 
distincție, distincție pe care 
cordase decit de trei ori în
riera sa de o jumătate de veac ! După 
șase ani de studii în străinătate, Anti
pa se întoarce in țară, deși 
său Haeckel ii oferise postul 
la Universitatea din Jena.

întors în țară, Antipa era 
atras de studiul vieții animalelor, dar 
și de legarea acestor cercetări de prac
tică. Aceste două înclinații el le-a îm
binat într-un mod fericit toată viața 
lui. Avea 26 de ani cind a fost numit 
director al colecțiilor de zoologie ale 
Muzeului de istorie naturală și, toto
dată, administrator al pescăriilor sta
tului. De atunci și-a închinat întreaga 
viață activității științifice, organizării 
muzeului de istorie naturală care avea 
să devină unul din cele mai mari muzee 
din Europa și valorificării apelor noas
tre din punct de vedere piscicol.

In ce constă valoarea mondială a lui 
Gr. Antipa ca muzeolog ? Pînă Ia el, 
animalele erau prezentate în muzee in 
borcane sau împăiate. De aceea, vizi
tatorul avea impresia de ceva mort 
și nu putea face ușor legătura cu me
diul in care acestea trăiesc. Antipa 
imaginează acele minunate scene din 
natură — dioramele — in care animalele 
sint surprinse in mișcare (ex. un cerb 
atacat în timpul iernii de o haită de 
lupi, sau ursul polar și vulpea polară 
printre ghețuri ele.).

Această metodă de prezentare vie. 
atrăgătoare, instructivă i-a adus faima 
de muzeolog in toată lumea.

Pref. univ. C. Molaș, eminent om de 
stiiați român, vizitînd unul din cele 
mai mari muzee din lume, la Berlin, 
a admă-at citeva diorame pentru modul 
tor 4o prezentare. La cuvintele sale 
** toodă I »-a răspuns că nici nu se 

M nu fie excepțional*, deoarece 
—• tom executate sub îndrumarea ma- 

muzeetog Antipa. Recent, prof. 
M. Băcescu. membru corespon- 

Academiei Republicii Socia-
* toatei», vizHiad in America cel

— acordă 
mai mare 
nu o a- 
toată ca-

profesorul 
de asistent

deopotrivă

știinta

Printre exponatele valoroase aflate in Muzeal de istorie natu
rală „Gr. Antipa" din București, se numără și scheletul unui 
animal dispărut ou aproximativ 2 milioane de ani in urmă, 
animal cunoscut sub denumirea științifică de Deinotherium gigan- 
tissimum (stingă). Acesta este și singurul exemplar din lume. 
Alături se află scheletul unui Mastodont dispărut și el de pe 
Pămînt.

Deinotherium-ul a fost descoperit pe teritoriul patriei noastre 
în anul 1890 lingă Mimați, raionul Bîrlad, regiunea Iași.

mai de seamă muzeu de istorie natu
rală, a admirat dioramele de acolo. I 
s-a răspuns că meritul este al savantu
lui român Antipa care a pus bazele și a 
dat indicații pentru astfel de expuneri.

Antipa a fost un pasionat colecțio
nar. Tot ce ciștiga cheltuia pentru achi
ziționarea de noi piese, unele unice în 
lume. A murit sărac, lăsînd țării o mare 
bogăție : muzeul cu renumitele sale co
lecții științifice.

Cele peste o sută de lucrări științifice 
i-au adus lui Antipa un renume tn 
lumea întreagă. Toată viața a muncit 
neobosit. Chiar in noaptea în care a 
murit (9. III. 1944) lucrase pînă tîrziu 
la un raport asupra Dunării. Antipa s-a 
ocupat de problema organizării și valo
rificării bogăției piscicole a apelor noas
tre. Anumite metode și norme stabi
lite de Antipa au fost aplicate cu suc
ces in U.R.S.S. și pe cursul inferior 
al fluviului Illinois (S.U.A.) Grigore An
tipa a fost în tot timpul vieții alături 
de cei oropsiți și exploatați. Pentru 
acest motiv, puternicii zilei ira l-au 
văzut cu ochi buni pe marele savant. 
In schimb, cei mulți, pentru care a 
luptat, l-au iubit și stimat. Viața și 
opera lui Gr. Antipa este un model de 
cinste, abnegație și patriotism.

EL. MANTU

în Stațiunea experi
mentală „Dobrogea“ s-a 
descoperit, după mai 
multe experimentări, că

Tn laboratorul de electronică al Stațiunii de încercare a mașinilor agricole Moara Domnească 
(reg. București) se face etalenarea unai amplificator tensiometric pentru încercarea unei combine 
de porumb.

CE SA CITIM
SE SCHIMBĂ CLIMA?

serie de fenomene atmosferice neo-O
bișnuite ce au loc in zilele noastre cum 
au fost inundațiile catastrofale din Italia, 
Brazilia, Argentina ; ninsorile din Mexic, 
Iran, Maroc, precum și unele anomalii în 
succesiunea anotimpurilor la noi în țară 
ne determina sâ ne întrebăm dacă nu 
cumva clima se află într-un proces de 
schimbare ?

Cum a evoluat clima de-a lungul istoriei 
geologice a Pămîntului ? Ce ne rezervă 
viitorul în ceea ce privește evoluția cli
mei ? La aceste probleme răspunde lu
crarea SE SCHIMBA CLIMAT de N. Topor 
apărută la Editura științifică în cadru! co
lecției „Orizonturi*.

CE ESTE TALENTUL ?
Autorul Bej at M. după ce face un scurt 

istoric al concepțiilor despre talent 11 
introduce pe cititor in această importantă

Actualitatea științifica și tehnica
NTC1IDTIDT nln9tTMl (nrirnsiJ'nl r+wl-NISIPURI 

FERTILIZATE 
CU PLAUR

(nămolul rezul- 
descompunerea

plaurul 
tat din 
rădăcinilor de stuf) con
stituie un bun îngrășă- 
mint pentru nisipurile 
zburătoare din Delta Du
nării. De pe nisipurile 
fertilizate cu plaur s-au 
obținut la porumb pro
ducții de peste 7 000 kg 
boabe la hectar, iar la 
floarea soarelui — de 
peste 2 000 kg. Recolte 
bune s-au obținut, de a- 
semenea, la secară și 
sorg. Rezervele mari de 
plaur, existente in Deltă, 
deschid perspective fo
losirii acestui ingrășă- 
mînt natural in agricul
tură.

COLECȚIE 
DE CIUPERCI

temă, examinînd apoi legătură dmtre ap
titudine și talent, rolul muncii ca factor 
determinant al dezvoltării talentului. Un 
loc important îl ocupă In broșură prezen
tarea unor implicații pedagogice — depis
tarea și educarea aptitudinilor talentelor, 
selecția și orientarea profesională.

Botanistul Gheorghe 
Silaghi din orașul Cluj 
posedă o colecție unică 
in România, alcătuită 
din aproximativ 800 de 
specii de ciuperci. Pa
sionatul colecționar a 
străbătut, în căutarea 
ciupercilor, sute de ki
lometri prin pădurile 
munților Apuseni, Rod- 
nei, Retezat etc. în dru
mețiile sale a descoperit 
162 de specii și 6 va
rietăți noi de ciuperci, 
necunoscute pînă acum 
în flora țării. O mare 
parte din ciupercile a- 
flate în colecție sint a- 
preciate ca rare.

BĂIAT SAU FATĂ...

VIDUL—NIMICUL DE 
NEPREȚUIT

tehnic. Vid cosmic, 
dobîndit tn ultimul timp 
ce tn ce mai largă.

Vid fizic. Vid 
Acesta noțiuni au 
o circulație din 
Nu totdeauna sensul lor este insă suficient 
de clar pentru toți. De multe ori, prin „vid* 
se înțelege... „nimic*.

tn lucrarea apărută la Editura științi
fică la cadrul colecției „Orizonturi* auto
rii Herșcoviet P. și Macavescu M. explică 
noțiunea de „vid*. El fac un succint isto
ric al concepției despre vid și înfățișează 
clteva dintre realizările moderne ale teh
nicii vidului.

Stabilirea sexului co
piilor înainte de naștere 
are o mare însemnătate 
științifică și practică De 
aceea, oamenii de știin
ță au căutat să descope
re o metodă cit mai efi
cientă, în această pri
vință. Multă vreme, ase
menea încercări n-au 
dat rezultatele scontate.

Iată, insă, că de cu- 
rînd, medici ginecologi 
americani, analizind li
chidul amniotic (lichid 
in care plutește copilul 
in corpul mamei) au con
statat că, in cazul in 
care este vorba de fată, 
acest lichid conține ur
mele unei substanțe: 
cromatina sexuală, care 
determină feminitatea. 
Prezența sau absența a- 
cestei substanțe permite, 
deci, stabilirea cu exac
titate a sexului viitoru
lui copil.
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Produce și livrează unităților de stat pe bază de contracte, co
menzi și repartiție orice cantitate de prelată specială lățime 120 cm 
pentru camioane și corturi.

Fir. 2,4 (cpă ppt) cînepă pieptănată.

țreșteți 
și valorificați 

IEPURI DE CASĂ
I
I

Se cresc ușor și aduc 
venituri suplimentare în 
gospodăriile personale.

Procurați-vă iepuri mat
că de la crescători expe
rimentați din zona dv. 
sau din alte crescătorii cu 
sprijinul cooperației.

Cooperativele de con
sum încheie contracte și 
preiau orice cantități de 
iepuri de casă plătind 
prețuri avantajoase.

Încheind contracte cu 
termene de livrare în 
anul 1968, puteți primi 
imediat avansuri in bani 
de pînă la 45 la sută din 
valoarea contractelor.

Creșteți și valorificați 
iepuri de casă.

Fabru^MATERIAl^W 
I IZOLATOARE^FINISAU
TURDA REG. CLUJ TELEFON NR .1120

Str. Horticulturii nr. 10.

livrează Iară repartiție bandă de protecție din p.v.c pentru 
izolări de conducte de transport țiței, gaze, irigații. Comenzile 
«c pot adresa pentru anul 1968 in cel mal scurt timp ia intre-

* prlixU'rea de materiale Izolatoare șl de finisa) Turda, |

A B 0 N A f l-V Ă
la ALBINA, revistă săptămînală enciclopedică populară pentru 
sate ! îndemnați și pe prietenii și cunoscuții dumneavoastră să 
se aboneze și să citească ALBINA, care publică reportaje despre 
viața economică și culturală a satelor noastre, articole de istorie 
și de știință popularizată, pagini „Magazin", versuri, schițe și 
povestiri, satiră și umor etc.

Abonamentele se fac la factorii poștali și la oficiile poștale 
din localitățile dumneavoastră.

Prețul abonamentului pe întreg anul 1968 este de 13 lei.

tfvf nc feriri“***&'&» rfjjfÂjț'

— aparataj electric de joasă tensiune
— întrerupătoare cumpănă aparente și 

îngropate

—- comutatoare, stekere, masive simple, 
cilindrice, triple

— cordoane electrice prelungitoare, 
jocuri rummy

— materiale de construcții, teracotă, 
cărămidă, țiglă, var, cretă școlară.
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