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Lucrări în răsadniță la G.A.C. „Libertatea" din comuna Giroc, regiunea Timișoara.

Urmează examenul practicii
Primul an de învățămînt agrozootehnic a luat sfîr- șit odată cu încheierea seminariilor recapitulative. Timp de aproape patru luni, circa 800 000 de cursanți, încadrați în 17 700 de cercuri au parcurs lecțiile din șapte manuale editate într-un tiraj de 650 000 de exemplare. Alte zeci de mii de colectiviști au participat săptămînă de săptămînă la conferințele cu caracter agrozootehnic ținute la căminele culturale. Timp de aproape patru luni, membrii cercurilor agrotehnice au ascultat cu interes lecții interesante, pline de conținut și strîns legate de condițiile locale de climă și sol, au cercetat cu atenție planșe, pliante și mulaje, au vizionat filme și jurnale agricole puse la îndemîna lor prin grija Consiliului Superior al Agriculturii și a Comitetului de Stat pentru cultură și artă.Seminariile recapitulative au prilejuit adevărate examene pentru verificarea cunoștințelor însușite. Răspunsurile teoretice și aplicațiile practice au demonstrat că membrii cercurilor sînt stăpîni încă din primul an pe multe din metodele înaintate de muncă.Examenul primului an de învățămînt a fost dat. Dar adevăratul examen abia începe. El se va desfășura în primăvara aceasta pe milioane de hectare, în grădinile legumicole, în livezi și vii, în fermele de animale și de păsări. A luat sfîrșit o etapă și începe alta. Practic însă, între ele nu există hotar. In zootehnie, legumicultură, în livezi și chiar pe cîmp lucrările s-au desfășurat paralel cu învățămîntul. Colectiviștii din satul Unirea, raionul Roșiori au trecut în această primăvară la executarea unor lucrări la care pînă în acest an nici nu s-au gîndit. Propunerea s-a făcut în cadrul discuțiilor purtate la lecții. Coastele și rîpele improprii pentru cultura plantelor pot fi darnice dîndu-le altă întrebuințare. „Sînt bogate în calcar, au arătat colectiviștii cursanți, și prin urmare bune pentru a fi plantate cu viță de vie". De la constatare s-a trecut la propunerea argumentată științific, care a căpătat o aprobare unanimă. De îndată ce timpul a îngăduit, colectiviștii au trecut la amenajarea teraselor, la nivelarea lor, aplicînd în practică cele învățate la cursuri. In numai 7 zile bune de lucru s-au terasat patru hectare de teren.Legumicultorii colectivei din Șivița, regiunea Galați, pe baza hotărîrii adunării generale de a. dezvolta sectorul legumicol, au trecut încă din iarnă lai amenajarea a nu mai puțin de 8 000 metri patrați de

răsadnițe. Merită a fi cunoscut mai întîi că la Șivița legumicultura este o ramură relativ nouă. Locul pe care îl ocupă acum acest sector se poate deduce din următoarele cifre : 94 hectare de grădină (cu aproape 30 hectare mai mult decît anul trecut) și peste 2 000 000 lei venituri din valorificarea legumelor și zarzavaturilor. Acum se vorbește mult la Șivița despre roșiile timpurii, care să contribuie la aprovizionarea piețelor din centrele muncitorești. Producerea lor a început încă din miezul iernii. Primul an de învățămînt a adus și primele metode noi: desinfec- tarea materialului și utilajului la răsadnițe, producerea răsadurilor în paturi calde folosindu-se calupurile nutritive precum și alte metode înaintate.Legumicultura este o ramură pe cît de importantă pentru îndestularea populației cu legume și zarzavaturi, pe atît de rentabilă pentru gospodăriile colective. Numeroase gospodării colective de pe cuprinsul țării au luat în aceste zile o serie de măsuri în vederea extinderii suprafețelor la grădini. Totodată s-au îngrijit de procurarea materialului lemnos pentru confecționarea de noi răsadnițe. Schimburile de experiență, exemplele date la cursuri au făcut să se extindă metoda plantării legumelor cu roșii, ardei și alte legume în răsadnițele eliberate după plantarea răsadurilor în cîmp. Avantajul acestei metode : se asigură cu aproape 14 zile mai devreme o producție bună de legume.Cei aproape 800 000 de cursanți nu lucrează singuri, ci în mijlocul masei de colectiviști care n-au fost încadrați în învățămînt. Dacă numai 3—4 dintr-o echipă, care au participat la cursuri, vor împărtăși cu dragoste celorlalți tot ce au învățat, înseamnă că întreaga echipă va lucra mai bine.Este o datorie a fiecărui colectivist să învețe și să aplice în practică cunoștințele căpătate. Un mijloc important de aprofundare a cunoștințelor agricole îl constituie loturile demonstrative la organizarea cărora participă toți cursanții. Lotul demonstrativ și Iotul martor arată pe viu marile foloase ale însușirii și aplicării științei în producția agricolă.
Primăvara aceasta tîrzie se dovedește a fi și capri

cioasă. In aceste condiții buna organizare a muncii, 
folosirea cu pricepere a experienței înaintate de că
tre toți colectiviștii au un rol Hotăritor pentru asi
gurarea unor producții sporite și ide calitate.

învățătura
de Baruțu T. Arghezl
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la consolidarea 
gospodăriei 
colective?
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to U.R.S.S. a fost 
lansată o rachetă 
cosmică in direcția 
Lunii
BRIGADA DREPT 
LA TiNTĂ



O dată cu victoria deplină a socialismului în agricultură, munca culturală de masă a căpătat și în regiunea Brașov noi perimetre de acțiune, fiind îndreptată spre întărirea gospodăriilor agricole colective, spre ridicarea conștiinței socialiste a țărănimii colectiviste. Schimbările deosebite ce au survenit în relațiile dintre oameni presupun în mod obiectiv un proces continuu de ridicare a maselor de locuitori ai satelor la o participare activă în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, de întărire econo- mico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective. Omul societății noastre, — o- mul unei noi structuri morale — trebuie să fie posesor al unei cît mai înalte culturi, el trebuie să aibă asigurate toate condițiile pentru formarea și dezvoltarea sa spirituală.Toate acestea implică e- lorturi sporite din partea activiștilor culturali care. în special în perioada de iarnă a» avut posibilități sporite pentru un ritm intens al acțiunilor culturale. Dar organizarea unor manifestări interesante și eficiente, generalizarea iar în toate comunele regiunii nu se face în cele mai bune condiții fără existența unui larg activ obștesc pe lingă căminele culturale, în care să fie mobilizați cu sarcini concrete toți intelectualii satelor. Iar între aceștia, un substanțial aport — în regiunea Brașov ca și pe întreg cuprinsul țării — îl a- duc cadrele didactice, sutele de profesori și învățători care reușesc să transforme căminul cultural într-o „a doua școală a satului".Nu întîmplâtor, tocmai în acele comune unde s-au creat colective obștești cuprinzătoare pentru fiecare formă de manifestare culturală, unde
Activiștii culturali din comuna 

Călinești (Sigh.et) nu cunosc planul 
de producție al GA.C. și nu organi
zează activități culturale in sprijinul 
acestuia.

— Problemă cu mai multe necunoscute !(Desen de T. PAL.L)

Aportul cadrelor didacticetoate cadrele didactice sînt angrenate direct și pe măsura specialității, a capacității lor în organizarea acțiunilor culturale — reușita manifestărilor este alta decît acolo unde directorul căminului cultural sau bibliotecarul, o- ricîtă bunăvoință ar avea, acționează singuri. Comune ca Viștea (Făgăraș). Șeica Mică (Mediaș), Homorod (Rupea), Rotbav (Sf. Gheorghe), Tîl- maciu (Sibiu) etc., unde fiecare învățător și profesor este în același timp și un inimos activist cultural, sînt printre primele din regiune atît în ceea ©e privește formațiile artistice cît și în celelalte manifestări culturale.Numeroase inițiative ce s-au dovedit valoroase, și spre a căror extindere se tinde acum în întreaga regiune, au fost luate de învățătorii șî profesorii din Lasfea-Sighi- șoara — „Seara tinerei colectiviste" (unde sătencele mai vîrstnice învață tineretul cum să crească păsări și animale de casă, dau sfaturi gospodărești etc.), Micfălău — Sf. Gheorghe — „Audiția muzicală urmată de concurs-ghici- toare“. Roșia — Sibiu — „Conferința-concurs" (despre care s-a mai scris de curînd în revista noastră}. Avrig-Sî- biu — „Poșta colectiviștilor" (colectiviști fruntași își împărtășesc experiența prin scrisori deschise care se a- dresează între brigăzi și chiar altor brigăzi din gospodării mai tinere) etc.Munca cu cartea este, prin specificul ei, apropiată de preocupările cadrelor didactice. Mulți din cei care deslușesc elevilor taina slovelor, le îndrumă și mai tîrziu lectura după ce aceștia părăsesc băncile școlii. Un număr de 195 din bibliotecile regiunii sînt servite de cadre didactice voluntare. Numeroși colecti

viști din Brețcu, Sînpetru, Vulcan sau Filia au fost a- trași spre lectură de învățătorii Laszlo Bedb, Filimon A- marei, Ștefania Cenușă, Magdalena Bedo, care sînt totodată și bibliotecari sătești voluntari. Exemplul lor, ca și al celor din Boian, Arcuș sau Gura Rîului trebuie urmat și de învățătorii ce răspund de bibliotecile sătești din Iarăș. Boholț, Găinari sau Topîrcea, unde numărul mic de cititori se datorește și slabelor manifestări organizate Ia bibliotecă.Dacă bibliotecile sînt un loc căutat, mare parte din activitatea eu cartea se desfășoară însă în cercurile de citit de care, în marea lor majoritate, răspund de asemenea, cadre didactice. Merită să fie evidențiată inițiativa învățătorilor Ludmila Lăvea- nu, Ana Muth, Agripina Sucit» și Piroska Moinas din Daneș, care pe lângă activitatea rodnică desfășurată în cercurile de care răspund, au atras la îndrumarea activității și chiar la conducerea u- nor cercuri pe Ana Iacob, Viorica Kovacs, Vieenția Goga și alte pasionate cititoare din rîndurile colectivistelor.Preocuparea activiștilor culturali din regiunea Brașov de a da un larg caracter de masă mișcării artistice de a- matori se- vădește și în creșterea numărului de formații și de artiști amatori înregistrat în ultima vreme. (La cel de-al VII-lea concurs participă cu 243 formații și 6 053 artiști în plus față- de concursul al Vl-lea.ț. Datorită interesului depus de învățătorii I. Drăgan și Emanoil Ter- bea din satul Cbveș și Ana Rusu din Sita Buzăului, corul și echipa de dansuri din Coves și formația de teatru din Sita Buzăului au ajuns fruntașe pe regiune. Tot inimoasa activitate desfășurată de unele cadre didactice a dus Ia a- firmarea și a altor numeroase formații (corurile din Za- gon și Mînărade. brigăzile artistice de agitație din Aninoa- sa și Avrig etc.).Nu orice fel de spectacol mai poate satisface gustul estetic tot mai dezvoltat al colectiviștilor. La creșterea nivelului artistic al manifestărilor un aport deosebit au dat instructorii recrutați din rîn- dul cadrelor didactice și școlarizați în cadrul celor două școli populare de artă din regiune. (în ultimii doi ani au absolvit aceste cursuri 395 de asemenea instructori.) în a- cest sens se mai ivesc însă deficiențe. Sînt cazuri cînd instructorii școlarizați nu instruiesc formații de genul pentru care s-au pregătit. Prin diferitele transferuri de 

cadre didactice se ajunge la situații cînd în unele comune sau sate există cîte 2—3 instructori specializați pentru același gen de formații. Mai grav este cînd lipsa principală stă în dezinteresul respectivului instructor. învățători și profesori ca Viorel Năsta- se (Fofeldea), Elena Nemțea- nu (Rîșnov), Erna Barth (Dealul Frumos), Lucia Bîr- san (Tînțari). C-tin Gubernat (Comăna), I. Binder (Jilbert), I. Pleșca (Jimbor) nu și-au instruit încă formațiile de care răspundCele 18 cad e didactice din comuna Crisbav-Sft. Gheorghe, nu au răspuns întotdeauna cu promptitudine la solicitările consiliului de conducere al căminului cultural, complăcîn- du-se multă vreme într-o activitate culturală formală, uneori nelegată de cele mai arzătoare probleme din viața comunei.Din. preocupările activiștilor căminului cultural au lipsit serile tematice, jurnalele vorbite, popularizarea experienței colectiviștilor fruntași și alte asemenea manifestări cu un conținut bogat. Cadrele didactice activează în schimb în echipa de tea

Aspect de la cercul ele balet pentru copii orga
nizat pe lingă Casa raională de cultură din 

Alexandria, regiunea București.

tru și în brigada artistiță, dar nu ca instructori, ci în calitate de interpreți — fără să se îngrijească în același timp să angreneze cît mai mulți tineri din comună în aceste formații. Cadrele didactice de aici pot urmă exemplul nu numai al colegilor lor din alte comune fruntașe ale regiunii, dar și cel al învățătorilor din Lupu, Chesler, Șmig sau Proștea Mică, unde sînt cămine mărginașe, cu forțe culturale mai reduse, dar a căror activitate s-a îmbunătățit simțitor în ultima vreme.La organizarea unor manifestări mereu mai atractive și mai eficiente, la pregătirile și desfășurarea celui de al VII-lea Concurs al formațiilor artistice, la intensificarea activității culturale din fiecare comună, cadrele didactice au un cuvînt hotărî- tor de spus. De felul în eare se achită ele de sarcinile ce te revin-, depinde în mare măsură legarea muncii culturale de cete mai importante probleme ale vieții economice și sociale a gospodăriilor a- gricole colective, contribuția pe care o aduce munca culturală de masă la întărirea economico-organizatorică a a- eestora și la educarea sătenilor în spirit nou. socialist.
VLADIMIR PANA

A învăța înseamnă a ști mai mult, a cuprinde mai larg cu ochii mintii, a cunoaște mai bine și a ti în stare să alegi lucrurile bune dintre cete mai puțin bune.Cîndva, învățătura aparținea numai domnilor, iar și mai de mult, abia cîțiva copii reușeau să învețe cile ceva dintr-ale cititului și scrisului de la dascălul bisericii :— de unde mai tîrziu și numele de dascăl dat învățătorului și profesorului de la școală.învățătura așa cum o înțelegem noi astăzi, înseamnă știință de carte, de scris și de citit, căutarea cu perseverență a cărților folositoare și răspîndirea celor aflate printre cei care n-au aflat noutățile cele mai noi.Grîul și porumbul nu mai cresc azi fără învățătură, fără pagina tipărită, fără carte. De la semănatul cu aruncarea zvîcnită a pumnului, plin de grăunte la semănatul mecanic, ritmic și egal, al primăverilor noastre, o adevărată știință s-a înfiripat Și dezvoltat cuprinsă în cărți groase fiecare pe mai multe volume: învățătura semănatului, a pregătirii semințelor, a întreținerii mașinilor moderne, aratul cîmpurilor cu tractoarele și altele... încet, încet, trecind de la întunericul neștiinței de carte la lumina ei, săteanul nostru harnic a purces de la abecedar și buchea cărții de școală' elementară la cartea de știință.Intrînd într-un club, la o bibliote

că sătească, in cămin, la sediul gospodăriei colective sau de stat, rafturi întregi de cărți întîmpină ochii cu zeci de titluri nemaiauzite și nemaivăzute pînă acum, ca la Universitate sau Academie : Agrotehnica, Zootehnia specială. Cultura porumbului. a griului, a sfeclei de zahăr, despre mașini agricole, semănători, prășitori, despre legume, despre vaci și despre oi, despre stupi și miere.. Nu este îndeletnicire care să nu-și aibă cărturarii, cartea și ci-, titorii ei care sînt cu sutele.învățătorul de școală, e tovarășul satului întreg, învățător de toate învățăturile frumoase, frate mai mare al copiilor și al flăcăilor, frate și tovarăș al colectiviștilor de toate vîr- stele, chiar dacă unii dintre ei sînt bunici și unchrși cu plete albe...Celor mai mici, neobositul învățător le dă primele cunoștințe de scris și limbă rominească literară Celor mai mari, același învățător, te transmite cunoștințele mai complicate a- le științelor aplicate la viață, la pă- mînt, la plante, păsări și animale. De la primele lecții și conferințe pînă la cursuri complexe, învățătorul trece treptat de la biblioteca și cărțile 

lui de documentare răsfoite de cete mai multe ori cînd elevii lui se o- dihnesc, la adevărate predări ca la facultate. De la combaterea obiceiurilor ușuratice și a superstițiilor la cele mai bune și avansate metode științifice, acest om în aparență necunoscut, e adevăratul orn al cărții și învățăturii, răspînditcw permanent de lumină, prin carte, știință, răbdare, bunătate și înțelegere — cam ceea ce într-alte cuvinte se cheamă pasiune, bună-credințâ. persistență, muncă, abnegație și dragoste de oameniElena și Ion Bradu, învățători din Lăzărenii regiunii Crișana, nu obosesc niciodată învățînd ca să-i învețe la rîndul lor pe săteni și pe vecinii lor din Gepiș, Calea Mare și Gruilung, Dimpreună cu tovarășii lor de școală, cu învățătoarele Rodica Popovici și Tuliana Tăuțan, ei ciută, jpacă, fac teatru, sînt și regizori și autori și culegători de folclor, adu- nînd in jurul școlii și al căminului cultural valoroase echipe artistice de săteni. La o fugă de cal de ei, la Chitid-Hunedoara. tovarășul Ion Marinescu adună cîntecele și strigăturile noi de joc și horă, pe cînd în 

Argeș, la Vaideeni, Vartolomeu To- dici, inimosul învățător și director al căminului cultural își desfășoară inițiativele cu pasiune și rezultatele sînt demne de toate laudele.în Maramureș, în alt colț de țară, la Cîmpu-Lung-la-Tisa, profesorul A- texaadru Varga acordă același deosebit interes și grijă elevilor ciclului doi ca și colectiviștilor cu care organizează după-amiezi și seri interesante de experiențe științificeFie că este vorba de o gospodărie agricolă colectivă, cum ar fi cea din Dacia-Rupea, de problemele culturale din Petricani-Neamț sau de manifestările artistice ale tuturor satelor și comunelor noastre, omul care răspunde întotdeauna cu zîmbetul pe buze „prezent I” chemărilor de a răspindi cultura, științele și arta, e învățătorul Fiind mai învățat, el poate să învețe și mai. mult și e în stare prin pregătirea, experiența și pasiunea cu eare își desfășoară munca, să fie printre cei dinții care să înceapă o nouă acțiune în folosul satului, al sătenilor, al gospodăriei co- tective...Cartea și învățătura aduce cu ea oricind. și oriunde o tinerețe permanentă — iată de ce, Ia orice etate ar fi, învățătorii școlilor noastre, din clasele celor mici și de la catedra celor mari,, ca și elevii lor de toate vîrstele, sînt întotdeauna tineri : o tinerețe fără bătrînețe despre care pe timpuri se vorbea numai în basme.
BARDȚU T. ARGHEZI



CUM CONTRIBUIȚI LA CONSOLIDAREA 
GOSPODĂRIEI COLECTIVE?

Ne răspund: Dumitru Tîrcolea, președintele gospodăriei colective din comuna Buzescu (Alexan
dria), Ză.afira Fierăstrău, inginer agronom, și Georgeta Tu'inea, directoarea căminului cultural.

Dumitru Tîrcolea, președintele 
gospodăriei, are 21 de ani. Cînd i 
s-a încredințat această muncă nu
măra cu patru ani mai puțin. E în
zestrat cu calități temeinice, care 
au motivat și în prezent îndreptă
țesc alegerea sa ca președinte: e- 
nergic, capabil, entuziast și... tînăr. 
I-am mai atribui una: animator 
consecvent al activității culturale. 
Aflăm de altfel amănuntul, că a 
fost intr-un timp și responsabil al 
colțului roșu din gospodărie, prilej 
cu care i s-a clarificat pe deplin 
rolul muncii culturale în opera de 
educare a colectiviștilor.

— Spre ce se îndreap
tă în prezent preocupă
rile consiliului de con
ducere al gospodăriei și 
eforturile colectiviștilor?

DUMITRU TÎRCOLEA :— Spre sporirea randamentului în cîmp și în sectorul zootehnic. Dispunem de aceeași suprafață ca la înființare dar producțiile nu mai sînt de mult cele obișnuite aici. Venitul mediu realizat azi de o familie de colectiviști este echivalent cu producția de pe cinci hectare de teren. Asta pentru moment fiindcă la inul va crește, și tot așa în fiecare an. Este rezultatul faptului că oamenii muncesc mult mai bine ca în trecut. Mecanizarea lucrărilor ne-a dezlegat brațele, aș putea să zic, ne-a ajutat să facem o nouă repartizare a forței de lucru. Ca atare unele ramuri vor cunoaște o dezvoltare rapidă. Legumicultura, bunăoară, ne-a adus anul trecut 1 050 000 lei. Ea absorbea atunci 250 de brațe de muncă. Un hectar cultivat cu roșii hibride, care dau venituri mari dar cer și multă muncă și migală, a solicitat mai multe brațe. Anul acesta s-a dublat suprafața cultivată cu roșii și cu aceasta și forța de lucru ocupată aici. In 1963, vor lucra la grădină 300 de oameni. Peste un an, 450. în sectorul zootehnic numărul lor a ajuns la 100.
— E vorba numai de 

o creștere numerică a 
brațelor folosite în a- 
numite ramuri ale pro
ducției sau și de specia
lizarea lor ?

Inginer ZAMFIRA FIERĂSTRĂU :— Toți brigadierii au urmat cursuri de cinci luni la Alexandria. Dintre colectiviști, un număr de 240 au absolvit cursurile învățământului agrozootehnic organizat pe specialități în cadrul a patru cercuri. Pe cei mai buni — 14 la număr — i-am numit minuitori la mașini în campania de însâmînțări. Lucrul acesta cere să fii bun organizator, atent și cînd e cazul și priceput în mecanică. Ei au posibilitatea să-și verifice acum cunoștințele. Dacă mînuitorul de la mașină lucrează bine, se vor bucura cîteva sute de oameni ocupați mai târziu cu întreținerea culturilor.
— Se spune că aveți 

una din cele mai fru
moase ferme de vaci din 
raion... și o producție 
de lapte pe măsură.— La asta mai pot adăuga că a- vem acolo și cei mai buni oameni. Pană Tudor, primul mulgător din gospodărie, deține de doi ani steagul producțiilor mari. O vreme se cam izolase, dar l-am convins că metodele fruntașului sînt cu adevărat valoroase cînd încep să devină un bun al tuturor.Rezultatul generalizării metodelor bune este oglindit de următoarele date comparative : în 1960, producția de lapte pe cap de vacă : 930 de litri. în 1962 — 2 200 de litri. La popularizarea metodelor bune au contribuit și întîlnirile cu fruntașii organizate la căminul cultural.

— Fiindcă sîntem la 
acest capitol, ce acțiuni 
ale căminului s-au 
bucurat de mai multă 
eficiență ?

GEORGETA TUINEA:— Lecțiile cercurilor agrozootehnice au fost ilustrate în mod sisto- 

matic cu filme documentare. Despre puterea de influențare a filmului, despre rolul Iui educativ nu mai vorbesc. Dau doar un singur exemplu capabil să dovedească aceasta. Documentarul „Un milion de rațe" a iscat discuții în consiliu și în rîn- durile colectiviștilor. Condiții ca să se crească rațe sînt și în comuna Buzescu. Filmul ne-a dat ideea folosirii acestor condiții. Există, de e- xemplu, în perimetrul gospodăriei o viroagă băltită în suprafață de 2 hectare. Ea va fi adîncită prin săpături și alimentată cu apă din Vedea. Toată operația aceasta cere 1 500 zile-muncă. Venitul, însă, socotind că se vor crește 5 000 de rațe, va trece din primul an de 100 000 de lei.Documentarul „Alimentarea cu apă a sectorului zootehnic" ne-a dat soluții practice pentru construirea la grajduri a unui bazin de a- cumulare și pentru introducerea micii mecanizări în sectorul zootehnic. Cred că succesul filmului documen

Inginerul Gheorghe Leonte, directorul G.A.S. Dumbrăveni, regiunea Brașov, urmă
rește calitatea lucrărilor executate pe terenurile destinate însămînțărilor de pri

măvară.

I >1 I I >/X L IIV AN
Nu s ar putea spune că sosind la Volovăț, Florin 

Dobre a venit in necunoscut. Cunoștea comuna dina
inte și, mai ales. îi cunoștea pe oameni. 11 cunoștea 
și pe Constantin Halip, președintele, și pe Sava Dungă, 
vicepreședintele, și pe alții. Știa ce oameni sînt și, 
îndeosebi, ce gospodari. Și asta pentru că înainte de 
a veni la Volovăț, comună din raionul Rădăuți, ingi
nerul Florin Dobre lucrase la o topitorie de in. Volo
vățenii, pricepuți cultivatori de in, iși duceau recolta 
Ia topitorie. Iar aici aveau de-a face cu Florin Dobre. 
Cu el contractau, cu el discutau asupra posibilităților 
de sporire a producției de in la hectar. Așadar, Flo
rin Dobre făcea agronomie la Volovăț mai de mult, 
deși nu venea pe teren. Venea terenul la el. Colabo
rarea aceasta s-a arătat și ea rodnică. Volovățenii au 
obținut, an de an, recolte de in tot mai mari. In cel 
dinții an de muncă în comun, de pildă, cu toată vre
mea cam aspră, au obținut aproape 4.000 de kilograme 
la hectar.

De aceea, cind a venit la gospodărie, in martie anul 
trecut, Florin Dobre a venit oarecum ca acasă. A gă
sit consiliul de conducere în mare fierbere : se zbă- 
tea să echilibreze numărul brațelor de muncă cu su
prafața arabilă. Numărul brațelor de muncă apărea 
mult prea mare față de necesități. Constantin Halip, 
președintele, iși mușca unghiile, frămintat.

— Ce facem ? Cum o scoatem la capăt ?
Florin Dobre l-a întrebat:
— Dar pînă acum cum a fost ? Nu tot aceiași oa

meni au muncit pămintul ?
— Mult mai puțini. Capii de familie au declarat 

drept brațe de muncă și bolnavii și bătrînii. Să nu-i 
aibă in sarcina lor.

— Bine, dar există ajutorul statutar.
— Se tem că în primul an nu-1 vom putea acorda.
— 11 vom acorda cu siguranță !
De data aceasta vorbea comunistul Florin Dobre. EI 

știa un lucru : că oamenii se pricep să muncească bine 
pămintul, că sint harnici. Dar lucrat rațional, după 
carte, pămintul avea să fie mai generos decit înainte, 
cu toate brumele și cu tot timpul neprielnic. De aceea, 
a chibzuit împreună cu consiliul de conducere să or
ganizeze brigăzile astfel incit in fiecare din ele să pre

domine oamenii cei mai harnici, cei mai pricepuți. 
Hectarul trebuia să dea mai mult și de toate, prin 
însămințări intercalate. Brigadieri și șefi de echipă au 
fost aleși gospodari inimoși ca Ion Lăzărescu, Victor 
Coca, Ștefan Lupășteanu, Vasile Lucasievicî, loader 
Lavric, Nichifor Covali.

Rezultatul : recolte bune la porumb și la griu și re
cord Ia castraveți, la fasole, la in. Și, pentru intiia 
oară în istoria satului, 1.400 litri de lapte peste plan 
pe cap de vacă furajată I

Dar să stăruim puțin asupra capitolului castraveți. 
Delicioși, înmiresmați, răcoritori, o dată anunțați prin- 
tr-un simplu aviz : „Avem castraveți de Rădăuți” — 
ei sînt oriunde luați cu asalt. Totuși, puțini cumpără
tori știu că, de fapt, castraveciorii aceștia vin de Ia 
Volovăț. Și dacă, de aici înainte, pe piețele bucureș- 
tene se vor găsi tot mai mulți, lucrul acesta se dato
rește unor încercați gospodari ca președintele Con
stantin Halip, ca Ecaterina Coca, Arghira Bodnar și 
Paraschiva Diaconescu, maestre ale „pusului la mu
rat", ca Ion Lăzărescu, Paraschiva Lupășteanu și, bi
neînțeles, ca inginerul Florin Dobre care a știut să 
desăvîrșească priceperea volovățenilor transformînd-o 
în măiestrie, și care a reușit să smulgă pămintului o 
recoltă în lanț, pe tot timpul verii și începutul toam
nei. De pe cele 30 hectare de castraveți intercalați cu 
porumb, se culegeau zilnic vagoane întregi. Sute de 
butoaie au fost puse la murat — in pîriu. Da, îngro
pate in apă, să se mureze acolo așa cum știu volovă
țenii, anume să Ie facă faima mai tîrziu.

Peste iarnă, colectiviștii și inginerul lor au început 
a pregăti recoltele Iui 1963 încă de la cursurile agro
zootehnice. Pămintului i se va da o folosire și mai 
rațională. Culturile intercalate — porumb cu castra
veți și porumb cu fasole — vor ocupa 318 hectare din 
cel mai rodnic teren.

Buni elevi la partea teoretică, volovățenii vor să 
treacă proba practică cu note și mai mari decît în 
anul trecut. Iar notele acestea nu Ie vor trece în cata
loage, ci pe tabela recoltelor superioare.

DRAGOȘ VICOLi

tar se datorește faptului că după prezentare e comentat pe larg.
DUMITRU TÎRCOLEA :— Cînd ați întrebat de cele mai e- ficiente forme de activitate ale căminului ar fi trebuit, cred, să începem cu brigada artistică. Ea acționează operativ și efectele i se văd repede. Asta cu condiția să-și primenească neîncetat programul. Cum la noi însă unicul textier al brigăzii este directoarea de cămin, lucrul acesta nu mai e posibil. Procesul de elaborare a textului durează mult și cînd în sfîrșit e gata, el se și cere reactualizat. Bine ar fi ca toate cadrele didactice din comună să chibzuiască cum pot sprijini mai bine brigada artistică și activitatea culturală în general. Pe cei care motivează : „n-avem talent la poezie" aș vrea să-i asigur că pentru alcătuirea unui program de brigadă, scurt și cuprinzător, nu trebuie să te naști neapărat poet.

— Echipa dv. de 
dansuri a fost pre
miată la concursul pe 
regiune. Iși menține 
faima ?

GEORGETA TUINEA :— Și-o menține și la asta contribuie într-o mare măsură și grija consiliului de conducere al gospodăriei. Din fondul cultural pe anul trecut s-au cumpărat costume pentru toți dansatorii. Mobilizarea artiștilor la repetiții se face cu ajutorul direct al președintelui, ținîndu-se seama de programul de muncă al colectiviștilor.S-au ridicat dintre artiștii amatori doi soliști de talent : Ion Mihai, interpret la două fluiere, și Săndoi Alexandru, saxofonist. Saxofonul, de cea mai bună marcă, e cumpărat tot de gospodărie. El a costat 6 000 lei. Acum se află în mîinile lui Stoian, cioban de meserie, care a doinit pînă acum din fluierul lui de lemn.



Noul cămin cultural din comuna Deleni, raionul Hîrlău, regiunea Iași, 
posedă o sală de spectacole spațioasă și elegantă, precum și încăperi 

destinate diferitelor activități cultural-educative.

Victor Rusu

Povestire de EUSEBIU CAM1LARCred câ slnt mai bine de treizeci de ani, de cînd s-a desfășurat la noi în Nordul tării, cea mai vestită campanie electorală. Se auzea despre oameni junghiați, capete sparte, chefuri drăcești în jurul poloboacelor. După o vorbă a unui om de pe-atunci, „se puteau îmbăta și vitele', așa de darnic era candidatul care făcea această „cinste" poporului 1
Pe atunci satele noastre se aflau strivite sub dări și datorii. Zi cu zi venea portărelul, cu 

toba și cu jandarmul. Mia de lei împrumutată 
de la bancă creștea necontenit, cu procentele 
șl cu „capetele", încît pînă la urmă datornicul trebuia să-și vindă și colbul. Plinsete se auzeau 
in răpăitul tobelor și-n strigătul portărelului, care „prețeluia* bulendrele scoase dinaintea ușii... Se întîmplau scene pline de lacrimi, mai cu seamă cînd erau „împlinite" vitele.In vremea acelor grozăvii s-a arătat pe la noi „binefăcătorul poporului..." A dat întîi poruncă 
să se desfunde poloboacele, „ca să-și uite poporul întîi și-ntîi, necazurile...' cum spunea el, rîzînd blînd într-un dinte de aur... Pe urmă a cuvîntat scurt, dar din adîncul inimii cam așa :— Oameni buni 1 Frați 1 Pînă acum ați auzit 
vorbe 1 Cu mine începe vremea nouă în țara asta, căci vremea nouă începe cu fapte noi 1 Sînteți striviți sub dări și datorii 1 Vom tuna și vom fulgera 1 Să vină o lege de ușurare și iertare...I-a răspuns mulțimea cu urale. Și l-au înșfăcat oamenii de pe lamba carului, și l-au purtat pe umeri prin tot tîrgul, iar „binefăcătorul poporului", asudat de fericire, zîmbea din dintele de aur... Cînd l-au lăsat oamenii să se răcorească, s-a apropiat de el, cu căciula-n mînă, Ion Toa- der, un om sărac, mic de stat. Era șchiop și îmbrăcat într-un suman fleandură peste fleandură.— Pune-ți căciula-n cap 1 — a strigat la el binefăcătorul. — Să știți, oameni buni, că dacă 
se mai descoperă cineva înaintea mea, mă supăr și-mi retrag candidatura...Ion Toader s-a acoperit repede, speriat.•— Ce-ți poftește inima, frate ?— Vai mie... — a răspuns Ion Toader, scîn- cind. — Am două nevoi îngrozitoare 1 îndată vine sorocul la o poliță 1 Iar pînă una-alta, drept colac peste pupăză, pe feciorul meu l-au dat afară din gimnaziu, că n-are cu ce plăti taxa...„Binefăcătorul" nostru s-a gîndit o clipă. Apoi 
a zîmbit spre Ion Toader, în dintele de aur. După aceea s-a întunecat :— Iată, fraților țărani, avem în față exemplul cel mai viu al cîinoșeniei celor de la putere 1 Ei urmăresc sărăcirea și îndobitocirea neamului romînesc... Pe de o parte vă lovesc în starea materială, pe de alta vă retează putința de a învăța carte 1 Rușine pentru secolul acesta întunecos...„Binefăcătorul' s-a întors spre Ion :— Ascultă, frate... Mă aude o lume și-un pă- mînt 1 încurcă-i pe cei cu datoria cum poți, pînă 
la sfîrșitul campaniei... Jur aici, în fața domniilor voastre, fraților, că îndată ce luăm cîrma, întîi ne întoarcem gîndul spre voi, talpa și temelia 
țării 1Și „binefăcătorul" nostru a căzut în genunchi 
și a lepădat cîteva lacrimi mari cît fasolele boanțe. Oamenii abia l-au putut ridica de jos, de trist și mîhnit ce era. Vroia să pupe pămîntul în fața poporului adunat, care încet-încet a prins 
a lăcrăma... Era o scenă cum nu se mai văzuse. Unii din noi erau încredințați că dacă ar fi spus omul acela un cuvînt, noi am fi pornit tot atunci focul și para prin țară, să scăpăm o dată de toate angaralele 1 Cuvîntul „binefăcătorului" se putea transforma în steag de răzmeriță, și l-am fi urmat pînă la capătul suferințelor noas
tre. Dar cum a băgat de seamă că mulți din noi au și ridicat pumnii și cîrjele spre prefectură, „binefăcătorul' s-a ridicat repede, îngrijorat. Au bubuit glasurile mulțimii.Ion Toader s-a întors acasă, la noi la Hreațca. Nu i-a mai tăcut gura, și nu i-au mai stat pi

cioarele, zi și noapte, vreme de două săptămîni. Umbla de la casă la casă, arătînd tuturor de ce trebuia sa învingă domnul acela omenos. A făcut ce-a făcut, și a amînat scadența polițelor, și umbla ca un apostol, vestind dreptatea ce trebuia să vină... Și bineînțeles că „binefăcătorul* a cîștigat alegerile. Ion Toader parcă asculta un cîntec. O greutate grozavă i-a căzut de pe inimă. S-a dus acasă și s-a culcat și a dormit lemn. Iar cînd s-a trezit rîdea de bucurie. îl cam necăjea femeia :— Atîta rău, Toadere 1 Crezi că se ține de cuvîntul dat ?— Să taci, femeie l — se mînia Ion Toader, și zilele treceau, și portăreii nu se mai arătau, intr-adevăr, parcă începuse altă viață pe frumoasele și tristele noastre meleaguri... începuseră a se întemeia nunți, botezuri și cumetrii, semne ale belșugului și bucuriei.IIînsă într-o zi toate au avut un sfîrșit cumplit. A intrat în sat un automobil. Cînd l-a auzit cotind spre casa lui, Ion Toader a simțit cum se învîrte lumea cu dînsul. într-adevăr automobilul a oprit drept la el la poartă. întîi a coborît portărelul cel cunoscut, poreclit „burduhosul"... Apoi un fel de conțopist, pesemne grefierul. Și s-a arătat și majurul de jandarmi, la colțul gardului. Și așa a început cea mai tristă zi din viața meleagurilor noastre. Țin minte că-n timp ce portărelul citea cu glas tare procesul-verbal, în deal au prins a bate clopotele. Cîinele lui Ion Toader a prins a urla. Majurul a repezit femeia și copiii din ușă, și a dat buluc în casă, „să împlinească" averea lui Ion Toader. Dar pereții erau goi. Doar pe-o grindă atîrna un cojoc vechi. L-au cîntărit cu ochii, și și-au dat seama că nu era bun nici de așternut la cîini... Cînd au pornit toți spre ușă, printre copii a trecut un șopot de groază :— Au să ne ia vaca...Și copiii au alergat și au dezlegat vaca, s-o ascundă în porumbiștile din grădină, însă nici n-au apucat a o scoate din grajd. S-a oprit la spatele lor majurul. Pe urmă portărelul și grefierul. Copiii au prins a boci, ca și cum ar fi petrecut spre poartă un mort nespus de scump. Și s-au amestecat în bocete femeile din vecini, și cu toții au petrecut-o spre poarta satului pe Floreana lui Ion Toader...Și din ziua aceea, nefericitul Ion Toader nu mai era om. Crezuse ca-n dumnezeu, într-o minciună înspăimîntătoare. Țesea în gînd ceva tainic. își tot trimitea la tîrg feciorul dat afară din gimnaziu. Cum se întorcea, îl întreba :— Este ?— Nu...— Dar trebuie să vină, o dată și o dată... — încheia Ion Toader, surd, pînă ce într-o duminică feciorul i-a adus răspuns :— Haidem, că este...Cum și-a putut îngădui Ion Toader să plătească o căruță pînă-n tîrg, numai el știe...— Unde-i ? — și-a întrebat feciorul.— Aici... — i-a răspuns acesta, arătîndu-i hotelul din inima orașului.Ion Toader s-a așezat pe pragul hotelului, în așteptare. A.u venit niște surtucari și l-au gonit. Ion Toader iar s-a întors. Și iar l-au gonit. Și el iar s-a așezat pe prag, pînă ce, în sfîrșit, a coborît din hotel cel mult așteptat. Zîmbea între alți domni, într-un dinte de aur...Ion Toader s-a sculat. L-a privit lung, și pesemne că așa de crunt încît domnului i-a pierit deodată zîmbetul... S-a dat un pas înapoi, dar prea tîrziu. Ion Toader l-a stupit drept în ochi...De spus. Ion Toader n-a mai apucat să spună nimic, căci l-au burdușit într-un ungher. Un bot de cizmă i-a zdrobit buzele, i-a scos dinții. L-au aruncat într-un beci negru.Așa a fost în duminica aceea tristă.1938.

La a inimii căldură 
Supla versului măsură 
Se aprinde și-și îndoaie 
Firu-n rînduri mici pe foaie.

Și așa, în nopți tîrzii 
Aplecat peste hîrtii 
Torci la furca ta mereu 
Caieruț de vise greu.

Eu am prins Ia furca mea 
Caierul din Bistrița
Ca să torc tot fir de aur 
Din al undelor tezaur.

Și-am mai prins Ia furcă iară 
In fierbintea Hunedoară 
Caier de nestinse jerbe 
Caier ce-n furnal se fierbe.

Și așa din toată țara 
Versul meu își strînge para
Și de-aceea niciodată 
Caierul nu mi se gata.

Tăceau amîn masă, baba cu 1 gînduri fiecare, reți, pozele dec picioarele încrt păreau rînduite ; sfîrșitul sfîrșiturAfară, vremea azi ca și ieri, ca nușă se lăsase p cîmilor, pînă la știa dacă va ma senineze.— Ai luat oul 
cu ochii pe feres— Le-am luat,Sub șopron, gl reau că se plictis 
o asemenea vren prea mai ouau, < calde și rîcîturi c— ...că s-ar pu zise moșneagul scursese destul tir asta.— N-auzi că leLa fereastră, îr niște mușcate și ; ude și pîșa, pîșa, drum nespus de li dar pînă ajunse printre lujerii fit un ghemuleț de 1: drea, foarfecile, prin toate, se opri 
luă la mînă.— Tu știi ce ca— Da’ de un’ si Se așeză din no 
cu mîinile spînzui reastră, pînă cînd— Nu dai drum 
ca și cum lui i-ar 
nul.— Că bine zici.— Numai de laf- spuse el oftînd.— Or fi uitat, îț — Sau or fi lăss

De la mul
Mulajele de ipsos, planșele de

monstrative și diferitele mostre de 
plante au fost prezente, în această 
iarnă, pe mesele sau băncile tuturor 
cursanților anului întîi al noii forme 
de învățămînt agrozootehnic. Ele 
n-au lipsit nici la Tuzla. Ba s-ar 
putea spune că la gospodăria colec
tivă din această comună dobrogeană, 
lectorii s-au întrecut să facă lecțiile

cît mai vii și mai in 
nînd la îndemîna cui 
riale intuitive dint 
variate.

La cercul crescătorii 
colectiviștii tuzleni au 
astfel particularitățile 
rasa roșie de stepă și 
lui de Palas. Dincolo 
mulaje sau desene c<

La stația de incubație a G.A.C. Tuz 
Gherghina Sibiceanu introduce serta 

de a doua serie de ouă.



ele pe dus pe pe pe- nasa cu ț, toate pînă la iștit. Și l de celui sal- îeni nu i se în- jătrînul
Schiță de ION IȚA MARIN

Ita, pă- imic pe nici nu 1 tărîțecrapă, eși se despre
iviorau ă să le ăcu un reastră, hivece, ie ață, o un- Răscoli i iar le
si stătu pe fe-moșul, i buto-rimeni!

— Poate...Era vorba să se mărească grădina legumicolă a colectivei și unii susțineau să se mai ia teren dintr-un izlaz băltit, alții din altă parte. Or, moșul voia să-și spună și el punctul de vedere. Iși aducea aminte că, demult, unul Slave Marin- ciu făcuse grădinărie în partea mai joasă a izlazului și se umpluse de bani. După ani și ani, procopsitul își cumpărase case la oraș și se apucase de altele. Oamenii îl uitaseră. Nu-și mai aminteau nici de grădină. Credeau pesemne că locul acela ghiftuit de apă fusese izlaz dintotdeauna.— Eu mă dau nițel în pat, spuse baba.Trase o pernă de la perete și se ghemui, îmbrăcată cum era, cu picioarele la sobă.— Nu pui ceva pe tine ?— E cald, lasă.Bătrînul își strînse pe îndelete șireturile de la bocanci și-și luă pieptarul. îl rugase pe brigadierul legumicol ca atunci cînd o fi să se hotărască treaba cu extinsul grădinii, să-1 cheme neapărat și pe el, să le arate locul cu pricina.— Mă duc pe-afară, nevastă.în tindă, lacra de mălai și sacul de făină încă nedezlegat la gură. Bătrînul luă cofa și începu 
să umble în mălai ca să nu se încingă.— Ce trebuia să-mi aducă atîta o dată ?Se trezise ieri cu magazinerul și cu Trică, flăcăul ăla de la cai, că îi cărase sacii pe prispă.— Mă, da’ n-am unde să-1 deșert, că e aproape întreg ăla de mi l-ați adus înainte de Anul nou.

— De, dacă așa a hotărît adunarea generală, 
ca la bătrîni să-1 aducem acasă, gata măcinat... 
ce să-ți facem noi ?Avea mălai și în lacră, și în hambar, iar făina 
o ținea într-o albie și în sac și în niște oale, că nu mai avea unde s-o pună. Primise tot ce trebuise de la colectivă, și produse și bani.

• ♦

Imeze viața, eursanții vedeau 
modalele vii — superbele 

plare de viței din rasa roșie de 
și mieii bogați în pliuri care 

. să îmbogățească turmele co- 
ei chiar în această primăvară. 
A.C. Tuzla începuse din 1962 o 
acțiune de șlefuire biologică a 
ilui, și oamenii așteptau, erau 
lători să vadă „pe viu” primele 
ite.
e că tocmai această nerăbdare 
st interes, alimentate de posi- 
la aplicării imediate în prac- 

celor învățate, explică frec- 
foarte bună la cursurile de 

iarnă. Însuși felul cum s-au 
oamenii dezvăluie dragostea 

:ă de gospodărie, grija pentru 
zle ei. G.A.C. Tuzla are 3.395 
ctare, cuprinse între țărmul 
și cel al Techirghiolului. Este 
,ai mare gospodărie colectivă 
za orașului Constanța — „cît 
,A.S.“, cum spun localnicii, 
le, din necesitatea de a se asi- 
nimalelor cele mai bune con
te află amplasate la mari dis- 
le centrul comunei și de sediu. 
i saivane, bunăoară, sînt vreo 
ometri.
iliul de conducere a înțeles 
li se va putea cere unor co
ti să străbată — pe timp de 
— asemenea distanță. Lectori- 
s-a recomandat să nu facă 

-i formale și să se bazeze nu- 
! cei care sînt siguri că vor 
irma cursurile regulat.

înscris 127 de colectiviști, 
ai mulți decît prevăzuse con- 
i. Nimeni nu și-ar fi închi- 
măoară că Vasile Filip, șeful 
de oi, situată la o asemenea 
.re, va insista *ă fie trecut 
! listă, mai ales ci era proas- 
larizat ți ca brigadier ți ea 
r de montă.

sie calificative
ralurile unde Vasile Filip s-a 
tu vîntul ți cu nămeții ca să 
ească de la cursuri, zburdă 
tei două mii de miei care 
trecut mamele prin calitatea 
upă cum arată registrul de 
i montei artificiale ți urmă- 

a rezultat o spancă la prima 
e. Pliurile sînt vizibile, ți 
lui Vasile Filip vor selecta 

inuare șase suta de mieluțe

la care se deslușesc cel mai bine 
trăsăturile de merinos în devenire.

Peste cîțiva ani, întregul efectiv 
ovin va fi astfel schimbat, iar meri- 
nosul de Palas, merinosul autentic 
va fi prezent la Tuzla nu numai ca 
mulaj, ci în mii de exemplare vii.

Pînă atunci, la prima probă prac
tică, lectorul cercului de creșterea 
animalelor, inginerul zootehnic 

George Asciu, le-a dat ciobanilor 
din brigada lui Vasile Filip nota 10. 
Același calificativ l-a primit și Ion 
Cranta, operator la punct ti' de în- 
sămînțări artificiale al fermei de 

Discuție „pe concret' la răsadnițe. Brigadierul 
Florea Stănia (mijloc) dă explicații cu privire la 

repicatul plantelor.

vaci. Și aci, datorită riguroasei se
lecții începute, întreaga turmă de 
vaci a gospodăriei va prezenta cele 
mai bune trăsături ale rasei roșii de 
stepă: volum corporal mic, produc
ție mare de lapte, rezistență la ger 
ți caniculă.

Studiul continua
Șeful brigăzii a doua legumicole 

este Florea Stănia. La răsadnițele 
care ocupă vreo mie de metri pă- 
trați, ochiul exigent al inginerului 
agronom Nicolae Barbu nu desco
peră nici o neregulă. Roșiile Bizon, 
Bunte ți California, castraveții de 
Arad, salata șl ridichile cresc vigu
ros. Repicatul se face ea la carte.

Brigăzii conduse de Florea Stănia 
ti va reveni în acest an jumătate din

Cînd termină cu mălaiul, ieși în curte. Se duse cătinel și închise ușa de la cocină. Rămăsese așa de cînd tăiase porcul. Nu cumpărase altul pentru la anul, să nu pățească tot ca estimp. Crescuse ditamai bivolul de porc. O săptămînă întreagă topise la untură. Cine să mănînce atîta prăpăd de carne ? Așa că o să ia mai la vară un groștei să facă și ei obiceiul. Dar și fără porc e rău. N-ai cui să dai o spălătură de la vase, o zeamă rămasă.Sub șopron, lemnele uscate, țăndăruite, așezate în stivă de astă-vară, doar să le iei cu brațul și să le cari frumos în casă. Cît despre poteca de la boșcă, unde erau cartofii și putina cu varză, asta se cunoștea de departe că e des umblată.Mai culese niște frunze uscate de prin pomii tineri, strîngîndu-le în buzunarul pantalonilor ca să le pună pe foc să moară omizile... Plantase la pomi fructiferi pînă sub talpa casei, să se găsească acolo pentru cine o fi...Intră iar în casă, își luă minteanul și căciula apoi bastonul de după ușă.— M-auzi tu ?Mătușa deschise încet ochii.— Dacă pleci, undeva, să încui ușa. Eu mă duc nițel la sediu.— Tocmai acu’ ți-ai găsit ? Ia auzi ce muzică-i trage la radio !— Trebuie să mă duc. Dacă lor nu le pasă ? 1 Cine știe ce alte griji au ei...— Care ei ?— Consiliul, brigadierii. Ce dacă sînt pensionar ? Vreau să mă cheme și pe mine, să mă întrebe.Bătrîna nu pricepu.— Da’ ce-ți lipsește ? Nu ne-au dat de toate ?, E casa plină.— Lasă astea ! Eu de grădină vorbesc. Ori nu s-au mai dus acolo din pricina ploii, ori m-au uitat Da’ hai să zicem că au amînat. Bine, dom’le da’ atunci vestește-mâ și pe mine ! Ai măcar atîta grijă 1Deschise ușa, pășind prudent cu un picior dincolo de prag.— Pleci ?— Plec. Să știu precis, să mă liniștesc.Și porni încet prin ploaia măruntă de început de primăvară.
suprafața grădinii legumicole a gos
podăriei, mai precis 70 de hectare. 
Cînd a aflat prima dată ce sarcini 
îi revin brigăzii, Florea Stănia s-a 
speriat, cu atît mai mult cu cît la 
consiliul de conducere i se propu
sese să răspundă de ea. Era în ziua 
de 11 februarie a.c. Stănia lucrase 
pînă atunci ca șef de echipă în cea 
mai bună brigadă de cîmp, într-a 
treia. Avusese producții de peste 
2 200 kg la grîu și 4 500 kg la 
porumb, dar una e să cultivi ce
reale și alta să pui roșii sau ardei.

1 s-a explicat că era vorba de ex
tinderea grădinii legumicole și că 
trebuia înființată imediat o a doua 
brigadă.

— Bine, a zis Stănia, dar eu 
urmez la cercul de cultura plante
lor, nu mă pricep la legumicultură.

— O să te ajut eu, i-a spus ingi
nerul agronom. Pînă începem însă- 

mînțările la cîmp, voi sta zilnic la 
răsadnițe.

Iarna își lăsase în ariergardă toate 
relele: frig, vînt, burniță, ninsori 
întîrziate. Legumicultorii din brigada 
abia alcătuită erau zilnic hărțuiți. 
Dar sub rogojini și geamuri, iastîcu- 
rile — cum le spun dobrogenii răsad
nițelor — dădeau căldură micilor 
plante puse de brigada lui Stănia, 
după indicațiile inginerului. De data 
aceasta, lectorul și eursanții trecu
seră de-a dreptul la practică.

Și după nici două luni de la nu
mirea lui ca brigadier, Stănia Florea 
se simte tot atît de sigur pe el ca și 
în brigada de cîmp, și caută să afle 
dacă mai există vreo broșură nouă 
despre grădinărie pe care să nu o 
fi citit.

M CULCEA

PETRE BALOGH : darul (gips patinați

Ion Cringuleanu

ANOTIMP
Se tulbură pășunile-n păduri 
Sub boturile cerbilor flămînri ; 
Semințele dau colț în arături 
Și apele deschid și limpezesc oglinzi.

Tot mai adînc e soarele în cer 
Ca discul în pămînt intrat;
Ou umeri largi, întineriți, sever. 
Pășește satul Ia însămînțat.

Florian Saîoc

TÎNÂR SÎNT
Ține eram... oh, anii duși în ceață 
Par acum că nu mai sînt ai mei— 
Din copilărie și din viață 
Mi-au furat mereu cîte-un crîmpei.

Tînăr sînt și anii-mi dau binețe, 
Eu alerg acuma către ei
Să le dăruiesc din tinerețe 
Și din viața mea cîte-un crîmpei.

Pentru drum și pentru osteneală 
Anii mei, ai noilor geneze
Azi îmi dăruiesc fără tocmeală 
Tot ce poate-o țară să creeze.

Iși rotește timpul anotimpii 
Florile și roadele-și răsfață...
Florile și roadele, nu ghimpii 
Mi le dă pentru-n crîmpei de viață.

Ileana Reman

CU SOARELE
Soare, luminează-mi fruntea 
Fă-mi-o albă ca o stea
De sub ea să zboare gânduri 
Să se scalde-n unda ta.

Soare, hai sărută-mi ochii 
Ochii mei strălucitori 
Care fură tot azurul 
Cerului, de-atîtea ori.

Soare, hai alintă-mi părul 
Părul meu ce curge rîu 
Fă-1 de aur pînă-n seară 
Ca un lan imens de grîu.

Soare, hai alintă-mi gîndul 
Gândul meu diamantin 
Pînă-n seară fă-1 să-nfloară 
Ca o creangă de măslin.

Soare, calda ta risipă 
O adun ca să rămînă 
Pentru totdeauna-n mine 

Și nicicînd să nu apună.



săraci
După ce a adus numeroase servicii industriei moderne, automatizarea face în prezent primii pași și în agricultură. Cele dinții sisteme automate complexe au apărut de pe acum în Uniunea Sovietică în scopul mecanizării legumicultorii. 

„Reflexe condiționate'* 
la planteAstfel pentru menținerea temperaturii aerului, umidității solului și a regimului de lumină la nivelul dorit, a fost creat un complex de regulatori automat denumit KAR-1. Erorile de apreciere ale acestor regulatori nu trec de 5 la sută. Ele permit reglarea temperaturii aerului între 0 și 50 grade C. iar umiditatea solului poate fi dirijată în funcție de necesități la valori între 40 și 90 la sută.Un alt aparat realizat la Leningrad în cadrul Institutului de agro- fizică face posibilă nu numai măsurarea temperaturii și umidității, dar chiar reglarea automată de către... plante a acestor parametri.Bazat pe tehnica semiconductori- lor. aparatul construit de cercetătorul B. Karmanov, permite plantelor să-și „aleagă" singure condițiile care le convin. Cultivate în regim de lumină. temperatură și umiditate artificială, plantele declanșează sau opresc lumina în funcție de proce->< sele interne care au loc în interiorul lor.Utilizarea semiconductorilor în sere a dus astfel la obținerea unor fenomene asemănătoare cu reflexele condiționate : formarea unor „o- bișnuințe" la plante.
Febra plantelorPrezintă interes și aparatele cu S* jutorul cărora se pot înregistra la distanță și în mod continuu fenomenele ce se produc în diverse loturi ale serelor, la diferite adîncimi ale solului, în masa verde și în aer.De exemplu, termometrul tijă măsoară temperatura solului pînă la o adîncime de 1—2 m.; gama temperaturilor măsurate variind între —20 și +40 grade Celsius. Un electro- termometru de sol de acest fel permite măsurarea temperaturii în 30 de puncte diferite.Asemenea animalelor și oamenilor. plantele au febră cînd sînt bol- y nave. Un microelectrotermometru realizat în Uniunea Sovietică servește la măsurarea temperaturii diferitelor porțiuni ale frunzelor, tul- pinelor etc. Avantajul principal al acestui microelectrotermometru îl constituie dimensiunile sale infime. Datorită lui măsurarea se face în numai cîteva secunde, într-o gamă cuprinsă de la —5 pînă la +45 'grade Celsius.
Culturi fără... solPentru lucrarea solului au Jost create de asemenea o serie de dispozitive automate. Electrofreza FS-0,7 A. asigură distrugerea buruienilor și buna afînare și amestecare a solului pînă la adîncimea de 25 cm. Folosirea frezei mărește productivitatea muncii de 7 ori în comparație cu munca manuală și reduce cheltuielile de 3,5 ori.Pulverizatorul OZG-120 destinat combaterii dăunătorilor și bolilor plantelor acționează electric. Folosirea lui mărește productivitatea muncii de 8,3 ori și reduce cheltuielile cu 78,7 la sută în comparație cu orice tip de pulverizata manuaL în scopul cultivării legumelor după metoda „fără sol" (pe medii cu soluții nutritive artificiale) a fost pusă la punct instalația ABT-4. La această instalație, o simplă apăsare pe buton pune în funcțiune „aprovizionarea" serei cu soluția nutritivă. Un ciclu de alimentare durează 30—35 de minute într-o zi, în funcție de dezvoltarea plantelor. O singură umplere a rezervoarelor instalației cu soluția concentrată ajunge pentru 10—15 zile.Acestea sînt numai cîteva din dispozitivele automate folosite în prezent în legumicultură în Uniunea Sovietică. Ele deschid vaste perspective în ușurarea muncii cultivatorilor și mărirea productivității.

EM. ROMAN

O nouă metodă 
de uscare a cerealelorSavanții de la Institutul de energetică al Academiei de Științe a U.R.S.S. de sub conducerea lui I. L. Liuboșiț. doctor în științe tehnice, au proiectat un nou tip de uscător de cereale. Particularitatea acestuia constă în aceea că boabele încălzite se amestecă cu boabe proaspete și le transmit căldura lor. în felul acesta energia termică se consumă cu mai multă economie.Dar nu numai acesta este avantajul pe care-1 prezintă noua construcție. în timpul ploilor, gradul de umiditate a cerealelor se ridică u- neori pînă la 30 la sută. Un uscător de cereale obișnuit nu poate usca dintr-o dată boabele aflate în a- ceastă stare. Noul uscător rezolvă cu succes această problemă. El are o capacitate de 50 de tone de boabe pe oră, avînd un personal de serviciu format numai din doi oameni.Este interesant și faptul că atunci cînd se evaporă umezeala din boabele puse la uscat, o dată cu ea se deplasează spre suprafața boabelor germenul și substanțele nutritive. Ca urmare, puterea de încolțire a boabelor crește cu 15—20 la sută.
Vitamină din deșeuriȘtiți ce este melasa ? E un lichid siropos, care rămîne de la extragerea zahărului din sfeclă. Pînă nu de

Lucrări de terasare la G.A.C. „A 15-a aniversare’ din satul 
Jitaru, comuna Mogoșești, regiunea Argeș.

La prima vedere nu există 
nimic comun intre proble
mele rigide și complicate ale 
fizicei și lumea plantelor. 
Dar să răsfoim cel mai ele
mentar manual de fizică. 
Vom întîlni capitole intitu
late : lumina, căldura, apa, 
aerul, — și aceste nume doar 
ne evocă imediat tot atîtea 
elemente indispensabile cre
șterii și dezvoltării plantelor.

în Institutul de agrofizică 
din Leningrad și! în alte in
stitute științifice din Uniu
nea Sovietică, au fost făcute 
în ultimul timp numeroase 
cercetări privind influența 
factorilor fizici asupra agri
culturii, cate au o mare im
portanță practică.

„Plugul" electrizat
Oamenii de știință au ară

tat că în viața plantelor are 
rol nu numai lumina ci și 
electricitatea din.. sol sau din 
interiorul organismului ve
getal. Măsurătorile electrice 
au arătat că solul este în
cărcat cu electricitate, iar 
de-a lunaul tulpinii plante
lor există diferențe de po

mult se socotea că deșeul melasei, borhotul, nu e bun de, nimic. Un grup de cercetători de la Institutul de biochimie al Academiei de Științe a U.R.S.S.. de sub conducerea profesorului V. Bukin, au ajuns, însă, la altă concluzie. Ei au stabilit că deșeurile de melasă constituie un mediu prielnic pentru nutriția unor bacterii aparte care transformă borhotul într-un produs valoros, bogat în albumine și în vitamina B12.
mi inimi agrotehniceAceastă vitamină este foarte importantă pentru îngrășarea porcilor și a păsărilor, deoarece face ca sporurile de greutate să crească cu 24—47 la sută.Pînă acum vitamina B12 se obținea mai ales din glucoză. Folosirea în acest scop a deșeurilor de melasă nu numai că va reduce cheltuielile legate de obținerea minunatei vitamine, dar va permite obținerea ei în cantitățile necesare agriculturii țării.

Electricitatea recoltează 
floarea-soareluiMultă bătaie de cap le dă agricultorilor recoltarea florii-soarelui. Capitalele în curs de coacere se risipesc cu ușurință. Iar dacă recoltarea începe prea devreme, semințele sînt prea jilave și trebuie puse la uscat. E bine dacă atunci e soare. Dar dacă plouă ? în cazul acesta 

tențial de ordinul a cîteva 
sute de milivolți.

Aceste constatări au o va
loare practică deosebită. 
Cercetătorii Institutului a- 
grofîzic din Leningrad au 
arătat experimental că afî- 
narea solului și sfărîmarea 
particulelor compacte și 
presate se poate face fără 
pluguri sau alte unelte agri
cole. Este de-ajuns o simplă 
descărcare electrică, prin 
introducerea unor conductori 
în sol și aceasta înlocuiește 
munca agricolă pe care o 
fac de obicei tractoarele.

Interesante în acest sens 
sînt și experiențele efectua
te în țara noastră de ing. 
D. Buican. El a arătat prin
tre altele că masa ovăzului 
cultivat într-un cîmp elec
tric pozitiv a sporit cu peste 
30 la sută față de plantele 
care au evoluat în cîmp e- 
lectric negativ.

Ploaie... subterană
Studierea legilor fizicii a 

permis și alte aplicații pre
țioase în agricultură, legu
micultură și viticultură. Stu

diind modul de distribuire a 
apei în plante, profesorul 
sovietic V. Ridigher a pro
pus o nouă metodă de iriga
ție mult mai rațională, nu
mită „metoda cîrtiței".

Noul procedeu menit să 
fie folosit în regiunile sece
toase din U.R.S.S. aduce o 
mare economie de apă și 
ține seamă de hrănirea nor
mală a plantei. „Țevile“ ga
leriilor pentru irigare sînt 
situate subteran. Apa trece 
dintr-o galerie într-alta pe baza principiului cunoscut în 
fizică sub denumirea de 
„principiul vaselor comuni
cante". Rădăcinile plantelor 
absorb astfel în întregime 
apa pe care o primesc, bene
ficiind de o adevărată „ploa
ie pe sub pămînt“.

Cele cîteva exemple de 
mai sus arată că fizica are 
mari posibilități de a ajuta 
pe agronomi și agricultori să 
obțină recolte bogate.

R. IRiMESCU

o parte considerabilă din recoltă se poate pierde.Oamenii de știință de la Institutul agronomic din Volgograd și-au adus aminte de o veche și ingenioasă metodă de recoltare a florii-soarelui. Coacerea și chiar uscarea capitalelor se poate accelera în mod artificial, fără a se scoate planta. Pentru a- ceasta trebuie să se oprească accesul umezelii la capitul. Mai înainte lucrul acesta se făcea în modul următor: se tăiau cu mîna capitalele și se înfigeau în vîrful tulpinii.N-avea nici un sens să se construiască o mașină care să repete cu exactitate toate operațiile de tăiere a capitalului și de înfigere a lui în tulpină. Oamenii de știință au hotărît să pună în acțiune în loc de cuțit... scînteiele electrice. Astfel, s-a realizat o mașină specială de recoltare. Axul unui tractor pune în funcțiune un mic generator de electricitate. Pe o formă metalică sînt montate niște palete de dirijare, care aduc tulpina florii-soarelui la un dispozitiv de descărcare. Urmează cîteva scurte impulsuri electrice..* Pe tulpină se formează un brîu îngust, de culoare închisă. Apoi, în locul acesta tulpina se îngustează și se îndoaie, legătura dintre capitul și plantă se întrerupe. în bătaia vin- tului și a soarelui capitalele se usucă repede. Recoltarea se poate efectua mai repede și fără pierderi. Partea de jos a tulpinii rămîne verde și poate fi folosită pentru siloz.
Știați că......Zarzărul e originar 

din Armenia ? El a fost 
adus în Roma pe timpul 
lui August și botezat 
cu numele de măr armenesc. Din Italia, el 
trecu repede în Franța 
și de acolo în toată Eu
ropa. Unii botaniști pre
tind că ar fi întâlnit 
zarzărul în stare sălba
tică pe colinele Piemon
tului (Italia) Acest pom 
e astăzi cultivat în toa
tă Europa....Nucul, după istori
cul Teofrast ar fi fost 
adus din Persia ? Gre
cii, îl consaoraseră zeului 
Jupiter, de unde și nu
mele său de ...Jovis glans (glanda lui Jupi- 
piter), iar prin analogie 
— juglans — cuvînt cu 
care îl găsim în bota
nică....Măslinul e originar 
din Asia si crește prin 
nordul Africii, fără nici 
o îngrijire ?...Portocalul e origi
nar din India și China ? 
Nu se știe bine data in
troducerii lui în Euro
pa. Unii spun că el ar 
fi fost adus aici de mi
sionarul Garpin, oare a 
pătruns în China prin 
anul 1247. Alții susțin 
că portocalul ar fi fost 
adus in Europa de că
tre Marco Polo, călător 
Venetian—

...Piersicul a fost adus 
din Pensia în insula 
Rhodes, apoi în Egipt și 
de aici în Italia, sub 
domnia lui Claudiu ? 
Mai tîrziu, cruciații adu
seră și ei în Europa al- 
toiuri de piersiei...Prunul crește fără 
să fie îngrijit în Siria, de 
unde a fost adus de că
tre cruciați în Europa ?...Gutuiul era cunos
cut din antichitate și 
era numit cydonia fiind
că se cultiva în Cydo
nia, oraș din insula 
Creta ?



Săptămîna care a trecut <27 martie — 3 aprilie) 
a fost bogată în evenimente. Pe agenda internațio
nală se înscriu mari mișcări revendicative ale oa
menilor muncii din țările capitalului, ca și acțiuni 
ale partizanilor păcii ; a crescut lupta popoarelor 
din țările eoloniale și semicoloniale pentru indepen
dentă. progres social și pace. Toate aceste eveni
mente se imprimă pe un fond comun, de avînd o 
semnificație unică și anume, întărirea continuă a 
frontului de luptă activă antiimperialistă. creșterea 
combativității maselor populare

Marea grevă a minerilor francezi care a in
trat în cea de a doua lună continuă să rețină 
atenția opiniei publice mondiale. Prin amploarea 
ei (participă nu numai minerii, ci și ingineri, teh
nicieni, funcționari de la societățile minere) prin 
masivele acțiuni de solidaritate, prin dirzenia și 
combativitatea minerilor. prin realizarea unității 
de luptă, această grevă reprezintă una din eele mai 
importante bătălii de clasă din Franța din perioada 
de după război. Greva minerilor francezi smulge 
vălul de minciuni al monopolurilor cu privire Ia 
pretinsa prosperitate ce ar domni în orânduirea 
capitalistă. Nu mai departe decît la începutul a- 
cestui an, în revista burgheză „Paris Match" se 
afirma : „La noi nu există luptă de clasă... Franța 
a pășit în epoca unei prosperități extraordinare’'. 
Dar despre ce fel de prosperitate poate fi vorba 
cînd în ultimii 4 ani puterea de cumpărare a oa
menilor muncii din Franța a scăzut în medie cu 
10 la sută. în timp ce profiturile a 500 dintre cele 
mai mari companii franceze au crescut în ultimii 4 
ani cu 85 la sută ? Este clar că e vorba de „pros
peritatea" marilor monopoluri. Declarînd grevă, mi
nerii francezi cer o îmbunătățire a situației lor, 
sporirea salariilor cu 11 Ia sută, reducerea timpului 
de lucru, reducerea vîrstei de pensionare și altele. 
Ei cer, de asemenea, respectarea drepturilor lor po
litice, ridicîndu-se împotriva regimului dictatorial, 
despotic al lui de Gaulle.

Deosebit de important este faptul că în cadrul 
grevei se manifestă unitatea și solidaritatea de cla
să. în ciuda politicii de dezbinare dusă ani de-a rân
dul de guvernanți. Oamenii muncii francezi sub
scriu salariul lor pe o zi pentru fondul de ajuto
rare a greviștilor, declară greve de solidaritate, și 
alte acțiuni ce demonstrează hotărârea lor de a 
obțină satisfacerea revendicărilor.

Printre acțiunile politice însemnate ale săptămî- 
nii un loc de frunte îl ocupă Congresul latino-ame- 
rican de solidaritate cu Cuba, care a avut loc la 
Nîteroi, în Brazilia.

întreaga desfășurare a Congresului de la Niteroi, 
cu vin țările delegaților. participarea numeroasă (nu
mai la deschidere au fost prezenți 5.000 de oa
meni !). rezoluțiile adoptate au arătat clar că po
poarele din America Latină iși dau limpede seama 
că amenințarea imperialistă împotriva Cubei repre
zintă un pericol pentru suveranitatea și indepen
dența tuturor țărilor din această parte a lumii.

Temerile lor în ce privește caracterul agresiv al 
imperialismului nord-american sînt întrutotul în
dreptățite. Acest lucru o dovedește și recenta 
lovitură de stat din Guatemala, oare „nu a consti
tuit o surpriză" pentru S.U.A., după cum se arată 
într-o declarație a Departamentului de stat ameri
can. în Guatemala o junta militară a preluat pu
terea, suspendînd constituția și declarând starea 
excepțională. Conducătorul juntei este fostul mi
nistru de război. Enrique Peralta Azurdia, care a 
condus personal. în ultimele zile, acțiunile represi
ve împotriva forțelor patriotice guatemaleze. Din 
primele zile de guvernare, Azurdia și-a declarat in
tenția de a înăspri și mai mult teroarea, de a în
deplini cu și mai mare sfințenie obligațiile luate 
de fostul președinte față de monopolurile nord- 
american e.

BANANELE
DIN
PANAMAPanama ne a întâmpinat cu un suflu de aer cald și umed Plantații de bananieri, spălate de ploaie, ierburi zemoase și coline lascive mărgineau de amîndouă părțile șoseaua.Banane, banane dulci. Dar cîte suferințe și cită amărăciune aduc ele țărănimii panameze î Compania nordamericană „United Fruit" continuă să realizeze profituri fabuloase din aceste fructe tropicale, cultivate de țărani lihniți de foame.Nu de mult, în regiunea orășelului Puerto Armuelez din provincia Chiriqui, compania „United Fruit" a hotărît să izgonească de pe păminturile „sale" pe țăranii arendași, ca să cultive pe ele bananieri. Fără a ține seama de interesele oamenilor care locuiau aici, compania a intrat cu buldozerele în holde și în case. Țăranii au opus o rezistență înverșunată. Dar totul a fost zadarnic. în ajutorul monopo- liștilor străini a venit poliția locală și au început arestări masive ale celor nemulțumiți.Situația țăranilor panamezi e cu adevărat tragică. Ei sînt tratați cu aceeași neomenie și de moșierii autohtoni. în provincia Veraguas se bucură de o faimă sinistră conducătorul latifundiarilor din partea locului, pe nume Enrique Martinelli. în lăcomia lui nesățioasă, acest senior ajunge pînă acolo încît împrej- muiește terenuri uriașe, laolaltă cu localitățile aflate acolo, închizînd drumurile care duc la ele. încercările țăranilor de a se opune acțiunilor ilegale ale lui Martinelli sînt reprimate fără cruțare de poliție.Samavolniciile moșierilor stîrnesc proteste din partea opiniei publice democratice a tării.

Dreptul de a uimea — gravura m 
lemn de Elisabeth Catlett (Mexico) 
distinsă cu Premiul Internațional al 

Păcii.

„Alianța pentru progres"'Desen de V. TIMOC)De curînd, deputata Thelma King a adresat procurorului general al republicii o scrisoare în care semnala alarmată că moșierii au dezlănțuit un val nemaivăzut de persecuții și samavolnicii împotriva țăranilor. „Nu poate exista democrație — scria Thelma King — în condiții care asigură belșugul pentru unii și aduc foamete altora, care oferă toate posibilitățile citorva aleși și aduc mizerie și ignoranță majorității".
„Zona canalului"Vestitul canal care străbate această țară se află în prezent pe de-a întregul sub controlul Statelor Unite ale Americii. Am făcut și noi o excursie pe teritoriul denumit „Zona canalului"loatâ această zonă a fost transformată de fapt într-un centru al forțelor agresive ale imperialismului, îndreptate împotriva Cubei și altor țări din America Centrală, inclusiv împotriva Panamei înseși. în „zonă" au fost organizate centre de instrucție, unde americanii 
îi instruiesc pe ofițerii unor țări învecinate 
cum să lupte împotriva mișcării de eliberare națională.De la o vreme, îndemnate de Pentagon, cercurile guvernante ale Panamei promovează inițiativa creării unui fel de N.A.T.O. în regiunea Mării Caraibelor, acest bloc militar urmînd să cuprindă nu numai republicile din America Centrală ci și Venezuela, Columbia, Republica Dominicană și Haiti.Dar poporul panamez, ca și popoarele din întreaga Americă Latină, respinge aceste planuri și își intensifică lupta împotriva imperialiștilor, pentru restabilirea suveranității sale în „Zona canalului". în orașe izbucnesc tot mai des greve ale muncitorilor și funcționarilor, care cer nu numai o îmbunătățire a condițiilor de muncă, ci și drepturi democratice. Țăranii nu se împacă cu samavolniciile moșierilor. Pu- nînd mîna pe macete (cuțite lungi pentru tăiat trestia de zahăr), el înfruntă cu curaj detașamentele poliției, apărîndu-și dreptul la pămîn- tul strămoșesc.

I. GVOSDEV
Din ziarul „Selskaia fizni“

Ministrul de război al R.F-G. e 
anunțat că în luna mai Bundes- 
wehrut va fi dotat cu rachete ame
ricane de tip „Sergeant", prevăzute 
cu focoase atomice !! !

In U. R. S. S. a fost lansată 

o rachetă cosmică în direcția Lunii
• Stația instalată la bordul rachetei are o greutate de 1 422 kg* • 
Regiunea Lunii va fi atinsă în trei zile și jumătate de la lansare

• Aparatura instalată la bord funcționează normal
MOSCOVA 2 (Ageipres). — TASS : In ca

drul programului de cercetări asupra spațiu
lui cosmic și planetelor sistemului solar, la 2 
aprilie 1963 în Uniunea Sovietică a fost lan
sată o rachetă cosmică în direcția Lunii. 
Ultima treaptă a rachetei a fost plasată în 
prealabil pe o orbita intermediară de satelit 
artificial al Pămîntului, după care și-a luat 
startul și s-a plasat pe traiectoria de mișcare 
dinainte stabilită.

La bordul rachetei cosmice este instalată 
stația automată „Luna-4“, cîntărind 1 422 kg. 
Stația automată „Luna-4“ va atinge regiunea 

Lunii peste trei zile și țumătate. întreaga apa
ratură instalată Ia bordul stației automate 
funcționează normal.

Un complex special de măsurători de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice urmărește zborul 
stației, precizează parametrii traiectoriei sale 
și recepționează informațiile științifice. Potri
vit rezultatelor prelucrate pînă în prezent, 
stația automată se deplasează pe o traiecto
rie apropiată de cea stabilită prin calcul.

La 2 aprilie 1963, ora 16 (ora Moscovei) 
stația se afla la o distanță de 50 486 km de 
Pămînt deasupra punctului suprafeței globu
lui cu coordonatele 122 grade 37 minute lon
gitudine estica și 38 grade 56 minute latitu
dine nordică.

Următorul comunicat despre zborul stației 
automate „Luna-4" se va transmite la 3 
aprilie.

Racheta americană — ...și rampa ei de lansare...(Desen de V. VASILIU)



prin cîteva 
comune din 
regiunea Banat

Lui Suciu Ovldiu, 
inginer zootehnist și 
președinte la g.a.e, 
din Peciul nou.

Să vă explic puțin 
„misterul* 

Cu toate-nvățămintele 1 
Cînd lăudat e inginerul, 
Surtde... președintele l

Lui Petru Cincian, 
îngrijitor de vaci la 
g.a.c. din Secusigiu. 

Cînd vede-o vacă
îngrijită 

Curată și bine hrănită 
Iși spune-ncet orice 

sătean t 
t— O Îngrijește...

Cincian I*\______L >

a impiegatul gării 
Cărpiniș s-a pre
zentat un colecti- 
vist.

— Sînt împuternicit din 
partea gospodăriei să tratez 
cu dumneata o problemă 
foarte serioasă. Iată despre ce 
e vorba : avem nevoie de cî-
teva vagoane. j•-— Ce fel de vagoane 7 j •— Pentru vite.•— Cînd și pînă unde vreți 
să faceți transportul ?

— In fiecare seară, pînă la 
Timișoara.

— Mutați ferma de vaci a- 
colo ?

— Nu, că n-ar avea unde 
să pască. Așa că in fiecare 
dimineață le aducem înapoi.— Păi dacă le aduceți îna
poi, nu înțeleg de ce le mai 
cărați pe drum pînă la Timi
șoara I?

— Foarte simplu, tovarășe. 
Inginera zootehniste Horten
sia Groza face zilnic naveta. 
Din cauza asta ea nu poate 
asista nici la mulsul de dimi
neață, nici la cel de seară și 
deci mulgătorii nu primesc 
îndrumările necesare. Asta 
are urmări în producția de 
lapte. De pildă, anul trecut, 
în loc să obținem, așa cum 
era planificat, 2 400 litri de la 
fiecare vacă, am reușit să a- 
Vem abia 1 786 litri. Așa că
SCHIMB DE EXPERIENȚA

■— Tovarășe, eu sînt de la colectiva din Remetea Mare și am venit la dumneavoastră pentru...— Aha ! Tot îngrijitor de animale ești și dumneata ? Ce vrei să știi ?— Am auzit că aici în Sîn- mihaiul Romîn merge treaba ca pe roate și am venit...— Am înțeles ! Ia loc și spune-mi: cum le mulgi dumneata 7— Să mulg... roșiile 7 Eu sînt acum la grădină, tovarășe ! N-am stat la vaci nici o lună I In locul meu a trecut un tovarăș de la grădină...«— Bine. Cum le mulge el t i »— Pe cine ?j t— Vacile, omule !,— Cerul mi-e martor că acum aud prima dată că vacile pot da și... cuie ! El e la tîmplărie, tovarășe ! Că n-a stat la vaci multă vreme.— Și cine e în locul lui 7>— Un tovarăș de la păsări. -— Și cum le mulge ?i f— Păsările 7

vezi dumneata, e nevoie de 
sfaturile competente ale ingi
nerei. Ne-am gîndit deci la 0 
soluție simplă: transportăm 
vacile seara la Timișoara. To
varășa Groza va putea asista 
astfel la mulsul lor. Patrupe
dele vor înnopta în Timișoara* 
urmînd ca dimineața, la ora 
6, după mulsul care se va face 
tot sub prețioasa îndrumare 
a inginerei, să ia primul tren 
și să se întoarcă în comună.

Impiegatul se gîndi o vreme și apoi spuse:
— Nimic de zis, soluția

— Nu, omule I Vacile !— Păi el nu mai mulge vacile că după cîteva săptămîni a trecut la cîmp. In locul lui a venit unul de la dogărie !— Una vorbim, bașca ne-n- țelegem ! — zice îngrijitorul din Sînmihaiul Romîn. Și el cum lucrează 7— Cu ciocanul !Cum vine asta 7 A des

voastră e bună, dar nu « prea 
simplă. Cred că am găsit eu 
alta. O să iau legătura cu fo
rurile noastre superioare și o să 
cer să modifice mersul trenu
rilor în funcție de orele la care 
se face mulsul. în felul aces
ta, inginera o să poată fi cînd 
trebuie la grajd, iar după a- 
ceea să aibe tren spre Timi
șoara. Ar fi o rezolvare, numai că... mersul trenurilor m poate fi modificat...

— Mă gîndesc la instalarea 
unui fir telefonic direct în
tre grajdurile gospodăriei fi 

coperit el vreo metodă nouă de muls cu... ciocanul 7— Cred că nu ne-nțelegem, tovarășe ! Că nici el n-a stat decît o săptămînă și a trecut din nou la dogărie, unde bate cu ciocanul ! în locul lui a venit un tovarăș mai înfipt l— Foarte bine ! Ei și 7— Cum „ei și“ 7— Te-ntreb cum le îngri< jește ?— Acum nu le mai îngrijește nici el I Că n-a stat de* cît o zi !— Am înțeles I Acum să vă spun care-i situația la noii Aici peste 70 la sută din numărul îngrijitorilor sînt per* manenți I Nu-s atitea schimbări ca la voi și treaba merge din plin I D-aia e și explicabil de ce la 100 de vaef 

locuința Inginerei dUs Tîmț* 
șoara_. Așa ar. putea comu
nica la timp eu mulgătorii. 
Poate că există însă și o altă 
soluție I

— Stai ei am mai găsii 
Una : inginera *ă nu facă na
veta.

— Aici n-ai brodit-o. Dacă 
ai cunoaște-o pe ingineră 
ți-ai da seama că4 mai rea
lizabilă soluția eu schimbarea 
mersului trenurilor^.

A, CROITORU

care au fătat nu s-a înregis
trat nici o pierdere.— Deocamdată eu am înregistrat o pierdere... de timp. 
Că stătui de vorbă...— Ba eu cred că mai mult timp ți-ai pierdut plimbîn- du-te de la un sector la altul.

V. FI LIMON

— Să trăiești Vasile și la mai mare. 
Ce-am auzit să fie cu noroc !

— Da’ ce-ai auzit ?
— în legătură cu sectorul vostru zo

otehnic... Bravo, felicitările mele.
— Pentru ce ?
— Hai, nu face pe modestul cu mine 

că nu se prinde. Sînteți formidabili. 
Dar cum ați reușit ?

— Ce să reușim ?
— Te faci că nu pricepi. Ei, cine-mi 

ești! Sau poate v-ați vorbit să țineți 
secrete metodele voastre ?

— Care metode ?
— Uite la el cum face pe naivul!? 

Măi Vasile, mie poți să-mi spui, că 
doar sîntem prieteni.

— Ce să-ți spun ?
— Cum ați reușit voi să ajungeți 

fruntași ?
— Noi, fruntași ? Ar fi bine.
— Vezi, iar ești modest. Las’ că știu 

eu că aveți un sector zootehnic dezvol

tat și că acolo treburile merg ca pa 
roate.

— Poate ne confunzi.
— Nici gînd. Nu ești tu din UtvinT
— Ba da.
— Și nu stați voi ășt'a din Ut vin gro

zav de bine cu sectorul zootehnic ?
— Ca să fiu sincer nu prea stăm 

strălucit. S-au luat însă o serie de mă
suri și sperăm că în scurt timp...

— Stai, că nu mai înțeleg nimic. Eu 
am aflat că sectorul zootehnic Ia voi 
în gospodărie e dezvoltat și că aduce 
venituri frumoase.

— Și de unde ai aflat toate astea?
— Mai zilele trecute a dat un specta

col la noi în sat, brigada voastră artis
tică de agitație și ascultîndu-i progra
mul mi-am dat seama că tare frumos 
trebuie să fie la voi.

— Așa a reieșit din programul bri
găzii ?

— Chiar așa.
— Interesant. Foarte interesant.

întors în comună, Vasile s-a dus glonț 
la directorul căminului cultural.

— Tovarășe director, am o mare ru
găminte la dumneavoastră, l-a zis Var
mie.

— Despre ce-i vorba?
— Iaca, știți, am eu acasă o vacă—
— Da, și oe-i cu ca 7
— E cam slabă și nu mă împac cu 

gîndul ăsta.
— De ce-mi spui tocmai mie acest 

lucru ? Cu ce ți pot fi eu de ajutor ?
— Să mă faceți s-o văd frumoasă, 

arătoasă și să mi se pară că dă lapte, 
mult, mult..

— Măi omule, fii serios. Ce crezi că 
eu pot să fac minuni sau scamatorii 7

— Lăsați că știu eu. Dacă ați reușit 
prin programul brigăzii ca un întreg 
sector zo< ' ?hnie, care deh 1 nu-i prea 
strălucit, să pară frumos, n-o să reușiți 
dumneavoastră figura asta ou o singură 
vacă 7

C. ANDREI
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