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COSMIC
Dacă atîtea date de răscruce ale astronomiei 

au rămas numai în manualele de specialitate, 
cunoscute de cercuri restrînse de specialiști, 
data de 12 aprilie 1961 a intrat, direct și firesc, 
în conștiința întregii omeniri, cu forța unei rea
lizări în care s-a întrupat un vis milenar. Cînd, 
în dimineața acelei zile de neuitat, posturile 
de radio au început să transmită, în lungul și 
în latul Pămîntiului, știrile primite din Cosmos, 
de la primul om ce se ridicase victorios în 
înălțimile cerului, oamenii au simțit că asistă 
la nașterea unei epoci noi: începutul istoriei 
umane a Cosmosului.

Tainele sistemului solar au început să fie 
destrămate, o dată cu prima privire omeneasca 
de dincolo de atmosferă. Mai întîi, Luna a 
primit mesajul gravat cu semnele simbolice ale 
secerii și ciocanului. Apoi, vocea iui Gagarin 
a anunțat: „Zborul se desfășoară normal !” 
Era oare normal ca un om să zboare în Cos
mos ? Pentru știința și tehnica sovietică, da! 
Era normal, deoarece zborul era pregătit de 
mult, încă de pe vremea lui Țiolkovski, era 
pregătit de întreaga dezvoltare a societății so
vietice. Iuri Gagarin era primul cercetaș al 
unei culturi și civilizații bazate pe efortul con
știent și entuziast al milioanelor de oameni 
liberi. De atunci, „zborul s-a desfășurat nor
mal” încă de cîteva ori, înscriind în memoria 
umanității numele lui Titov, Popovici și Niko
laev, oamenii care au strălucit pe boltă ase
meni stelelor. Pe drept cuvînt poeții le-au în
chinat versuri, și le vor mai închina.

Poeții au colindat printre stele veacuri la rînd, 
cu puterea fanteziei lor, iar cuvintele cosmonauți- 
lor sovietici nu erau, pentru ei, decît versurile 
unui poem nemuritor, izvorîte dintr-o realitate 
abia bănuită pînă atunci, dar totuși necunos
cută. De aceea, data de 12 aprilie 1961 a ră
sunat ca primul acord al marelui poem cosmic, 
în care se împleteau vechi năzuințe. Astrono
mii știau, prin deducții, că planeta noastră, 
privită din depărtare, are culoarea albastră. 
Dar Gagarin a fost primul om care a văzut 
Pămîntul strălucind în această culoare, sim
bolul Păcii. Și, prin ochii lui, populația globu
lui a avut, deodată, imaginea păcii universale, 
pentru domnia căreia Uniunea Sovietică a de
pus eforturi neîncetate încă din primele zile 
ale existenței ei. Dacă n-ar fi decît această 
viziune, și încă data de 12 aprilie 1961 ar ră- 
mîne în calendarul nostru. Dar istoricul zbor 
al lui Gagarin înseamnă mult mai mult. EI 
ne-a arătat, încă o dată, cît de uriașe sînt forțele 
omului, cît de nestăvilit este mersul ascendent 
al științei puse în slujba binelui omenirii. 
Inima omenirii a bătut mai tare în acea zi și 
viitorul ne-a apărut mai limpede. Au trecut de 
atunci numai doi ani, și cerul a primit vizite 
din ce în ce mai cutezătoare. Drumul deschis 
de Gagarin va duce departe, dincolo de limi
tele sistemului solar și, într-un viitor înde
părtat, dincolo chiar de limitele galaxiei. Dar 
și atunci, peste mii de ani, ziua de 12 aprilie 
va fi însemnată cu roșu.

MIHU DRAGOMIR

STRĂLUCIND,
LUMINÎND...
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Strălucind, luminînd 
Peste hăuri albastre. 
Lumii pace vestind, 
Rîndunelele noastre !

...Și se-nalță în stol 
Argintiu de metale. 
Prin văzduhuri ocol 
Dînd planetei natale !

De pe Volga zbucnesc, 
De sub roșii drapele

Și pa ruski vorbesc. 
Licărind printre stele.

Tot mai sus, de aici. 
Vor porni mai departe 
Rîndunici, rîndunici 
Către Venus și Marte.

Rîndunici de argint 
Către streașină Lunii, 
Luminînd și vestind 
Primăvara Comunii!

VICTOR TULBURE

Căminul cultural și dezvoltarea fer» 
mei de păsări
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„De toate pentru toți"
Coasta de Fildeș

de V. Jordanski



Căminul cultural și dezvoltarea fermei de păsări
Anul trecut, gospodăria colectivă din Girișu de Criș 

a crescut 486 de gîște. Din penele vîndute gospodăria 
a recuperat toate cheltuielile făcute cu procurarea și 
îngrijirea bobocilor. Cîștigul era vizibil. Cele cîteva sute 
de gîște n-au costat propriu-z.is nimic. Văzînd acest lu
cru, colectiviștii au început încă din toamna trecută să 
discute despre dezvoltarea creșterii păsărilor în gospo
dăria lor. Le arătase experiența proprie cît de rentabilă 
e această ramură de producție, aflaseră și despre veni
turile mari obținute în alte gospodării. Iși puneau în
trebarea : de ce să nu avem și noi o fermă de păsări dez
voltată ?

Căminul cultural din comună n-a rămas în afara aces
tor frămîntări. A răspuns prompt, cu manifestări intere
sante legate de această preocupare a colectiviștilor. Și 
ca un prim pas, în luna decembrie a anului trecut, Ia 
invitația căminului cultural, a poposit în comună pro
fesorul Dumitru Firu, de la Institutul Agronomic din Ti
mișoara, să le vorbească colectiviștilor despre organiza
rea fermelor de păsări și despre rentabilitatea acestui 
sector. Deoarece colectiviștii din gospodăriile vecine din 
Cheresig, Toboliu și Tărian se interesau și ei de creș
terea păsărilor, căminul cultural din Girișu i-a invitat și 
pe ei ia această întîlnire.

Timp de cîteva ore s-au sfătuit atunci președinții, in
ginerii, brigadierii și colectiviștii din aceste gospodării 
cu conferențiarul Dumitru Firu cum e mai bine să por
nească la drum, cum să folosească condițiile locale priel
nice pe care le au pentru creșterea păsărilor și îndeo
sebi a gîștelor și rațelor. La această întîlnire Gavril Ru
gea, directorul căminului din Girișu de Criș s-a angajat 
ca și în continuare munca culturală să sprijine străduin
țele colectiviștilor pentru crearea unei puternice ferme 
de păsări. După cîteva zile, căminul a și început o ac
tivitate susținută în această privință. Inginerul zooteh
nic Ion Danciu a vorbit colectiviștilor, cu ocazia dife
ritelor manifestări, despre rentabilitatea creșterii păsări
lor, despre măsurile ce trebuie luate în gospodărie pen

tru continua dezvoltare a sectorului avicol. In serile de 
iarnă, la cele 28 de cercuri de citit s-a discutat de multe 
ori și despre această problemă. Discuțiile erau prilejuite 
nu numai de citirea unor broșuri sau articole din ziare, 
ci și de cele patru diafilme care au fost proiectate la a- 
ceste cercuri și din care oamenii au aflat cum se con
struiește un adăpost ieftin și corespunzător pentru pă
sări, cum trebuie îngrijiți și hrăniți puii și alte lucruri 
legate de această îndeletnicire. La cercurile de citit din 
casele colectiviștilor Filip M. Petru și Gheorghe Tiurle 
lecturile și vizionările diafilmelor s-au transformat în a- 
devărate „seri de calcul", privind veniturile pe care le-ar 
obține gospodăria crescînd mii de păsări. Aceste cal
cule au fost inițiate îndeosebi de Ion Fechete și de cres- 
cătoarea de păsări Marta Pele, și ele au contribuit Ia 
convingerea celor prezenți de importanța creșterii în 
gospodărie a unui număr cît mai mare de păsări.

In zilele cu manifestări culturale mai de amploare, la 
șezători și în cadrul serilor culturale, colectiviștii au as
cultat cu regularitate „jurnalul gospodăriei". La rubrica 
„Știați că” a acestui jurnal erau expuse alternativ de 
către diferiți prezentatori, multe lucruri interesante le
gate de creșterea păsărilor. Bunăoară, colectiviștii au pu
tut afla ce venituri se pot obține crescînd 5 000, 10 000 
sau 15 000 de păsări, ce cîștiguri se pot realiza din creș
terea găinilor pentru carne sau pentru ouă și informații 
despre succesele unor gospodării în dezvoltarea acestei 
ramuri de producție. Brigada artistică în noul său pro
gram a inclus și un moment legat de creșterea păsări
lor, prezentînd deseori spectacole nu numai pe scena că
minului cultural din comună, ci și pe cele din satele 
Tărian, Toboliu și Cheresig.

Atît aceste manifestări culturale cît și cele care au 
mai avut loc au contribuit Ia crearea unei atmosfere deo
sebit de favorabile pentru dezvoltarea fermei de păsări. 
De pildă, la recenta consfătuire organizată în Girișu de 
Criș pe problema creșterii păsărilor, colectivistele au 
vorbit despre marile posibilități pe care le are gospodă

ria pentru dezvoltarea sectorului avicol. Colectivistele 
Elena Munteanu, Maria Torjoc, Etelca Durglieu, Maria 
Luncan și altele, care au participat Ia conferințele și ma
nifestările culturale, au cerut să lucreze ca îngrijitoare de 
păsări.

Participant» Ia consfătuire nu au privit creșterea pă
sărilor numai ca o problemă de rentabilitate, ci și ca 
o contribuție însemnată Ia aprovizionarea oamenilor 
muncii de la orașe. în cuvîntul lor, multe delegate și-au 
luat angajamentul să crească păsări și în gospodăria lor 
personală și să valorifice prin cooperativă un număr cît 
mai mare de păsări și ouă. Așa, de exemplu, colectivista 
Marta Tiurle s-a angajat ca în afară de produsele din 
sectorul avicol pe care le va valorifica gospodăria colec
tivă, să valorifice și ea în acest an, prin cooperativa din 
comună, 150 de ouă și 15 kg carne de pasăre din gospo
dăria personală.

Anul acesta gospodăria colectivă din Girișu de Criș va 
crește 8 000 de pui, dintre care 2 000 boboci de gîscă. 
O parte din pui vor fi valorificați, iar un număr mare 
de găini și gîște va fi reținut pentru matcă. Prevederile 
planului au și început să se realizeze. Marta Pele, cres
cătoare» de păsări, îngrijește în prezent nu numai gîș- 
tele pe care le are gospodăria din anul trecut, ci a pus 
sub cloști primele 300 de ouă de gîscă din cele 900 pre
gătite în acest scop. Gospodăria își asigură din produc
ție proprie 50 la sută din bobocii de gîscă, iar restul ur
mează să-i cumpere. La gospodăria din Girișu de Criș va 
sosi în curind primul lot de 2 000 pui de găină de la 
incubatoarele gospodăriei de stat din Ioșia. Se lucrează 
la amenajarea puiernițelor (văruit, mărirea ferestrelor, a- 
coperirea podelei cu carton asfaltat etc.). Sint asigurate, 
de asemenea, concentratele (ovăz, porumb, tărițe etc.) și 
alte alimente necesare hrănirii puilor. Crescătoarele de 
păsări așteaptă cu nerăbdare primii pui.

R. IA RAI

Harnice activiste culturale din satele Olteniei
îndva, un profesor plic
tisit și bătrîn ne-a ară
tat Pe hartă Oltenia ca 
pe o regiune înapoiată 
și atît de săracă tocit 
bărbații lăsau în urmă 
nevestele, copiii și satele 
ca să vândă, împovărați 
sub cobilițe, zarzavaturi 
și covrigi pe străzile Ca
pitalei.

La aceste lucruri și la
multe altele mă gîndeam în seara 
aceea la Stoenești, cînd la cămi
nul cultural, s-a aprins lumina elec
trică pentru prima oară... Se desfă
șura simpozionul „Să ne cunoaș
tem patria” în fața a peste 100 de 
oetățeni. Un grup de profesoare ve
nite de la Caracal prezenta mate
riale interesante despre geografia 
țării, despre flora și fauna ei, des
pre dezvoltarea ei economică și so- 
cial-sanitară.

Poate emoția pricinuită de lu
mina albă, potolită, a becului elec
tric, ori poate atenția cu care oa
menii ascultau ca pe o poveste, pro
pria lor poveste, despre schimbările 
din viața lor, au făcut ca seara a- 
ceea să aibă o semnificație deose
bită.

★
— Unde mergi, voinicule ? întreb 

pe unul din copiii ce urcă scările 
spre căminul cultural din comuna 
Redea...

— Merg s-o caut pe tovarășa Se- 
vastița, directoarea...

— A cui directoare ?
— A căminului ! Dar, matale, cine 

ești ? Vii de la oraș ?
— De ce mă întrebi ?
— Păi, dacă n-o cunoști pe tova

rășa Sevastița ?!...
Remarca țîncuilui am înțeles-o 

după ce am cunoscut-o. Tînără, 
înaltă, frumoasă, cu părul negru și 
ochii luminoși, albaștri, ea impune 
de la început. Cînd îți vorbește cu 
însuflețire despre programul de la 
căminul cultural, despre proiectele 
de viitor înțelegi că numai cine iu
bește această muncă, cine vede fru
musețea ei, poate să o facă așa cum 
o cer vremurile noastre. De la în
ceput trebuie spus că dacă activita
tea căminului cultural este variată 
și interesantă, dacă numărul parti- 
cipanților la acțiunile lui este în 
continuă creștere, aceasta se dato- 
rește orientării bune pe care direc
toarea căminului cultural o dove
dește, axînd manifestările de la că
min pe problemele cele mai arză
toare ale comunei.

Și oare este cea mai arzătoare 
problemă a colectiviștilor ? Crește
rea și înflorirea colectivei. De aceea 

planul de producție al g.a.c. se 
află și la căminul cultural, cifrele 
de plan sînt aici cunoscute, proble
mele de producție ocupă un prim 
Ioc și temele expuse vin să sprijine 
direct bătălia pentru producții spo
rite, pentru aplicarea metodelor îna
intate.

Tot la directoarea căminului gă
sești (așa cum ar trebui să fie pre
tutindeni) evidența cercurilor de ci
tit La cele 20 de cercuri se prezintă 
materiale pe cele mai variate teme : 
probleme ale politicii interne și in
ternaționale, agrotehnică, educație 
cetățenească, combaterea misticis
mului și a superstițiilor, educația 
gospodărească, sanitară etc. Tot cu 
tovarășa Sevastița alături am ascul
tat discuțiile ce s-au purtat la cercul 
de citit nr. 3, (cu 23 participante), 

Puțini din cei ce trec cu trenul 
prin orașul Tumu-Severin — port

Echipa de dansuri din Ilovăț, raionul Tumu- 
Severin, s-a prezentat la faza intercomunală cu 

» reușită suită de dansuri locale.

cerc condus de învățătoarea Neda, 
unde, pornind de la tema expunerii 
„Prietenia între mamă și fiică”, s-a 
ajuns la ceea ce constituia mîndria 
tuturor colectiviștilor : viața nouă a 
satului colectivizat.

Extrag din caietul acestui cerc de 
citit cîteva din temele expuse din 
vară și pînă acum. Dezvoltarea a- 
vutului obștesc aț g.a.c.; itinerarii 
indoneziene ; conservarea legume
lor ; situația internă și internațio
nală ; importanța zilei de 7 Noiem
brie ; autoritatea părinților; cură
țenia, armă de luptă pentru sănă
tate ; îngrijirea păsărilor iarna ; 
despre vrăji și doftonoaie etc.

★ 

la Dunăre — bănuiesc că numai la 
30—40 km. de oraș, te afli la munte, 
în locuri cu un pitoresc deosebit.

Aici, în munte, la Ilovăț, am în- 
tîlnit alte activiste culturale, pline 
de dragoste pentru munca lor. Tre
buie să vorbesc mai cu seamă des
pre învățătoarea Maria Răducanu 
care ar putea fi criticată pentru că 
nu respectă indicațiile doctorului, 
care îi cer odihnă și iar odihnă... dar 
cum s-o cerți cînd vezi bucuria ce-i 
luminează ochii cînd se adună co
lectivistele și ea le vorbește despre 
vreo temă înscrisă în planul cămi
nului cultural ?

într-o seară, am privit-o mult și 
am admirat-o pentru însuflețirea pe 
care o punea în această activitate. 
Erau laolaltă, vreo 40 de femei, a- 
dunate la sfatul gospodinei și ascul
tau o conferință...

Pe o lampă de gaz fusese pusă la 
fiert o ciorbă de perișoare... Pînă a- 
tunci învățătoarea explicase pe în
delete metoda de preparare și in
sistase îndeosebi asupra rolului le
gumelor în alimentația capiilor.

Poate că unora „sfatul gospodi
nei" le pare sărac în conținut; poa
te cred că a aduna femeile seara nu
mai pentru a le învăța cum se pre
pară o ciorbă este o greșeală... Pentru 
aceștia ar fi bună o demonstrație fă
cută aici, la Ilovăț... în aceste locuri 

i de munte, gospodăriile colective sînt 
tinere, de-abia împlinesc un an de la 

! înființare. Oamenii trăiesc mai bine 
I ca în trecut, cresc, învață. Tocmai 
de aceea organizarea felului de trai, 
hrana rațională, educația sanitară, 
sînt tot atît de importante ca și alte 
aspecte ale muncii cultural-educa
tive de masă.

Tot aici, la Ilovăț, aveam să mai 
aflu un lucru foarte interesant. Spre 
deosebire de anii trecuți cînd munca 
culturală se ducea la centrul de co
mună, găsești și în satele aparțină
toare o viață culturală bogată, cu 
forme variate și atrăgătoare. Intre 
acestea este și satul Racova, așe
zare veche, cu casele sus pe o culme 
ori pe alta, răzlețite parcă la întâm
plare. Pe mijlocul uliței, un pîrîu 
bogat în ape. O moară de apă, 
veche, te-ar transpune în anii 
veacurilor trecute, dacă n-ai ști că 
aici lucrează brigada a III-a a 
g.a.c. din Ilovăț, și că preocupa
rea centrală a „casei de citit” sau' 
cum am numit-o noi „filiala cămi
nului cultural” este dezvoltarea con
științei socialiste a colectiviștilor. 
Aici, la cele două cercuri de citit ce 
se țin în școală, participă cîte 40 de 
colectiviști, iar duminica, sala ce 
servește drept Cămin cultural, e 
plină ochi și conferințele sînt as
cultate întotdeauna cu interes...

TANIA LOVINESCU



ȘTIINȚA IN SPRIJINUL POMI VITICULTURII
• • •Sprijin 

științific 
acordat 
gospodăriilor 
colective

Prin încheierea colectivizării agricul
turii în țara noastră, s-au creat condiții 
optime pentru aplicarea rezultatelor ști
ințifice în producție. în vederea obține
rii unor recolte mari de legume, fructe și 
struguri Institutul de cercetări horti- 
viticole a organizat anul acesta peste 
120 loturi demonstrative în gospodării 
agricole colective, unde se vor încerca 
soiuri noi și metode agrothenice noi.

în afară de aceasta la institut s-au for
mat colective de cercetători care dau în
drumare tehnico-organizatorică de spe
cialitate gospodăriilor colective din bazi
nele pomiviticole.

Astfel, cercetătorii secției de legumi- 
cultură au sprijinit efectiv campania de 
producere a răsadurilor în gospodăriile 
agricole colective din raioanele Capita
lei, precum și în cele din raioanele Zim- 
nicea și Alexandria. în această acțiune 
s-au dat soluții practice pentru folosirea 
economică a îngrășămîntului natural, 
pentru construirea răsadnițelor semiîn- 
gropate, pentru înlocuirea la sere a 
sticlei cu polietilenă.

La gospodăria agricolă colectivă Ji
lava s-a organizat un instructaj special 
unde specialiștii au făcut demonstrații 
practice în legătură cu modul cum se 
construiesc diferite tipuri de răsadnițe, 
cum se confecționează ghivece nutritive 
cu mașina și mai ales s-au discutat o se
rie întreagă de probleme cu privire la 
măsurile agrotehnice care trebuie apli
cate în vederea obținerii unui răsad vi
guros și sănătos.

în gospodăriile agricole colective cu 
caracter pomicol și viticol s-au dat în
drumări tehnice în legătură cu modul 
cum trebuie executate tăierile la pomi 
și vița de vie în urma temperaturilor 
scăzute din iarna aceasta.

Cercetătorii științifici din Stațiunile 
Voinești, Bistrița, Drăgășani, Odobești, 
Valea Călugărească și altele, au execu
tat împreună cu colectiviștii controale 
în livezile gospodăriilor din localitățile 
respective pentru a constata felul cum 
au rezistat pomii la ger, ca și în vederea 
aplicării tuturor măsurilor agrotehnice 
care să ducă la realizarea producțiilor 
planificate.

îndrumarea științifică acordată gospo
dăriilor colective de către Institutul de 
cercetări horti-viticole este o dovadă a 
legăturii tot mai strînse dintre știință și 
producție în țara noastră.

Se studiază o secțiune în mugurele unui pom 
fructifer. La microscop inginera E. Bumbac de 

la I.C.H.V.

Pagină realizată de : 
ing. L. VĂLEANU, ing. E. NE- 
GREANU, ing. V. COCIU și 
ing. O. IORDĂCHESCU, cerce

tători științifici la I.C.H.V.

Tinerele Valeria Anton și 
Maria Gheorghe, de la G.A.C. 
Otopeni, la ora de lucrări 

practice la I.C.H.V.

Specialiștii pomicul- 
tori desfășoară, în pre
zent, o largă acțiune în 
scopul raiortării soiuri
lor de pomi, adică al 
stabilirii celor mai bune 
soiuri pentru fiecare re
giune, raion, bazin po
micol sau comună. A- 
ceastă acțiune a căpătat 
denumirea de microra- 
ionare. Microraionarea 
trebuie înțeleasă în pri. 
mul rînd ca o acțiune de 
extindere a vechilor ba
zine pomicole, de în
ființare a noi bazine în 
regiunile favorabile, de 
folosire în bazinul res
pectiv a numai cîlorva 
soiuri care au mare cău
tare.

Experiența adunată de 
cercetători pe baza stu
diilor și observațiilor de 
la stațiunile pomicole 
îngăduie deja să se deli
miteze zonele cete mai 
prielnice pentru fiecare 
sol. Așa, de exemplu, 
soiul de prun Tuleu 
gras dă fructe de cea 
mai bună calitate atunci 
cînd este cultivat în 
zone mai calde, cu alti
tudine sub 300 m- De a- 
semenea, soiul Agen dă 
producții foarte bune și 
de calitate numai în 
zona podgoriilor și mai 
spre sud, unde găsește 
căldură suficientă. Au 
mai fost scoase în evi
dență o serie de alte 
soiuri cu coacere timp- 
purie de mare valoare 
pentru consum în stare 
proaspătă cum ar fi: Ri
vers timpuriu, Tuleu 
timpuriu, Timpurii de 
Albach și altele. Numai 
în cursul anului 1962 
Institutul de cercetări 
liorti-viticole, prin stațiu-

nile sale a pus la dispo
ziția gospodăriilor de stat 
și colective peste 60.000 
pomi din aceste soiuri.

Calitatea merelor va
riază mult de la un 
centru de cultură la al
tul. Degustările care 
s-au făcut la I.C.H.V. au 
arătat că cele mai bune 
mere Ionathan din țară 
se obțin în comunele 
Galicea-Horezu, Lăicăi. 
Mușcel, Voinești-Tîrgo- 
viște, Merișani-Curtea 
de Argeș, Clucereasa- 
Pitești, Tigveni-Curtea 
de Argeș, Halînga-Turnu 
Severin, Pucioasa și alte 
localități din regiunea 
subcarpatică meridio
nală.

In Transilvania există 
de asemenea cîteva lo
calități în care soiul Io
nathan asigură fructe de 
calitate excepțională și 
anume: Dumbrăveni,
Dej, Apold-Sighișoara, 
Țicău (Maramureș) și 
altele.

In aceste localități so
iul Ionathan trebuie plan
tat în proporție de 70 80 
la sută din totalul pomi
lor, celelalte soiuri avînd 
mai mult rol de poleni- 
zatori.

în ceea ce privește 
soiurile Red Delicious, 
Golden Delicious, Ri- 
chared, Melba și altele, 
ele dau fructe de cea 
mai bună calitate în lo
calitățile unde tempera
tura medie zilnică în 
perioada înfloritului este 
de 12—13 grade, iar ve
rile nu sînt prea căldu
roase, dar cu toamne 
lungi.

Astfel de localități 
sînt în regiunea Hune
doara (Geoagiu, Orăștie, 
Homorod, Cristur ele.),

regiunea Maramureș (Se
ini, Petin etc.), partea de 
sud a regiunilor Argeș, 
Ploiești și vestul regiu
nii Galați (Focșani, Odo
bești etc.), precum și în 
regiunea Iași.

In pepinierele stațiu
nilor experimentale po
micole Voinești, Bistri
ța, Geoagiu, Cluj, Iași, 
Fălticeni se înmulțesc a- 
proape numai aceste so
iuri. Astfel, în toamna 
anului 1963 vor putea fi 
predați gospodăriilor a- 
gricole colective circa 
300.000 pomi din soiurile 
citate, în afară de ramu
rile altoi care vor fi puse 
la dispoziția pepinierelor.

Din soiurile de piersic, 
care s-au dovedit de 
mare perspectivă pentru 
condițiile de la noi, men
ționăm : Amsden (Selec
ția Geoagiu), Morettini 1, 
Morel tini 11/20, Soci, 
Raza de soare, Elberta, 
Campion și altele. Vor 
trebui răspîndite mult în 
cultură soiurile cu coa
cere timpurie și cu pulpa 
galbenă-tare.

La cais se va pune ac
cent în viitor pe soiuri
le : Timpurii de Arad 
(Selecția Geoagiu), Am
brozie, Luizet sau create 
în țară de către cercetă
torii de la I.C.H.V. : Cen
tenarul Unirii, I.C.H.V.. 
39, Mărculești 19 ele.

Majoritatea soiurilor 
citate sînt înmulțite 
masiv în pepinierele 
I.C.H.V. și studiate în 
culturi comparative cu 
alte soiuri noi de cali
tate superioară obținute 
de cercetătorii noștri, în 
vederea extinderii lor în 
culturile unităților agri
cole socialiste.
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Supunerea pomilor timp înde
lungat la temperaturi apropiate 
de punctul critic (—35® C) pro

duce degerarea mugurilor floriferi 
și în unele cazuri a ramurilor de 
1, 2, 3 și chiar 4 ani.

Cum se explică aceste vătămări ? 
în mod obișnuit pomii sînt adap

tați la iernile noastre rezistînd la 
temperaturile scăzute pînă la anu
mite limite, în funcție de locul de 
origine în care s-au format ei în 
decursul timpurilor. Astfel mărul și

Efectele gerului 
la pomi... 
...șî înlăturarea lor
prunul, formați în zonele temperate 
cu ierni aspre, rezistă mai bine la 
geruri decît piersicul, migdalul sau 
smochinul de exemplu, care s-au 
format în zonele calde. Pregătirea 
pomului pentru iernare se face trep
tat începînd încă de la sfîrșitul 
verii, prin concentrarea sucurilor din 
celule, adică acumularea unei can
tități mai mari de amidon și alte 
substanțe și reducerea cantității de 
apă.

La scăderi de temperatură mai 
mari decît acelea pe care le poate 
suporta planta, cum a fost iarna tre
cută, celulele pierd chiar și apa 
normală pe care o au, produeîndu- 
se așa-zisul fenomen de deshidra
tare.

Ca urmare, Ia unele specii și so
iuri se va produce căderea muguri
lor floriferi înainte de înflorire, în
florirea dar uscarea florilor înainte 
de a lega fructe, înflorirea, legarea 
fructelor în diferite faze de dezvol
tare și căderea acestora etc.

Explicația acestor fenomene este 
simplă. Pornirea vegetației are loc 
pe seama substanțelor de rezervă 
care se află în muguri, ramuri și ră
dăcini, dar pentru ca ea să conti
nue este necesară o circulație inten
să de apă și substanțe hrănitoare de 
la rădăcini la frunze. Pentru a ajuta 
acest proces vom face văruirea trun
chiului, săpatul adînc al solului în 
jurul pomului asigurîndu-se astfel o 
bună dezvoltare a sistemului radi
cular. Prin văruire se reduce tăria 
razelor solare de pe trunchi și ra
muri, ceea ce înlesnește o mai bună 
circulație prin vasele lemnoase, o 
refacere mai rapidă a unor leziuni 
ale celulelor, în afară de faptul că 
se distrug o serie de ciuperci și ouă 
ale insectelor care iernează pe scoar
ță. O deosebită importanță o are 
sistemul de tăiere a ramurilor în 
funcție de gradul lor de vătămare. 
Aceste operațiuni și altele, făcute la 
timp vor înlătura efectele gerului, 
asigurînd o bună producție de fructe.

...conținutul de vitamina C 
de la 31 soiuri de măr, stu
diate recent în bazinul pomi
col Bistrița, regiunea Cluj, a 
variat de la 3,5 mg la sută (so
iul Patul) la 16,6 la sută (soiul 
Wagener, premiat)? Se remar
că prin conținut bogat în vi
tamine soiurile Bohmer, Tare 
de ghindă, Renet de Cham
pagne, Frumos de Boskoop, 
Banana de iarnă și altele.

...la stațiunile experimentale 
pomicole se acordă o mare a- 
tenție obținerii de soiuri noi 
de pomi, mai bune decît cele 
existente ? La sfîrșitul anului 
1962 în livezile și pepinierele 
experimentale existau 141.343 
de plante hibride, dintre care 
20.583 au intrat pe rod.

...prin aplicarea a 20 tone de 
gunoi la hectar, 3 000—5 000 
litri musț de bălegar (diluat cu 
o cantitate dublă de apă), 60— 
100 kg fosfor, 40-80 kg potasiu 
și 60-120 kg azot, la Stațiunea 
experimentală pomicolă Voi
nești s-au obținut timp de 6 
anj la rînd, recolte mari de 
fructe, la soiul de măr Io
nathan ? Producția medie a- 
nuală pe această perioadă a 
fost de peste 18 000 kg de 
mere la hectar, iar producția 
maximă de 41 846 kg/ha.



în drum către Fălticeni și către 
Suceava, cu treabă sau fără, mă abat 
întotdeauna și pe la Tîrgu-Neamț. 
Niciodată n-aș putea să mă lămuresc 
pe mine și cu atît mai vîrtos pe alții 
din ce anume pricină. Intru de fie
care dată în căsuța lui Creangă de 
la Humulești și mă reped pentru 
mai multă sau mai puțină vreme și 
pe la Mănăstirea Neamțului. Din șo
seaua colbăită sau plină de glod a 
vînătorilor privesc amuțit de emo
ție și admirație zidurile Cetății 
Neamțului. Merg în tăcere, nu 
schimb nici o vorbă cu Ionică, tova
rășul meu de drum, pentru că la 
ureche-mi povestește șoptit Creangă :

„Din sus de Humulești vin Vînă- 
torii Neamțului, cu sămînță de oa
meni de aceia, care s-au hărțuit odi
nioară cu Sobietzki, Craiul Poloni-
lor... Iar de-asupra Codrenilor, pe 
vîrful unui deal nalt și plin de ti- 
hărăi, se afla vestita Cetatea Neam
țului, îngrădită cu pustiu, acoperită 
cu fulger, locuită vara de vitele fu
gărite de strechie și străjuită de 
cencele și vindereii, care-au găsit-o 
bună de făcut cuiburi într-însa... 
Dar asta nu mă privește pe mine, 
băiet din Humulești. Eu am altă 
treabă de făcut; vreau să-mi dau 
sama despre satul nostru, despre co
pilăria petrecută în el și asta-i tot". 
Și deodată versurile de început ale 
poeziei lui Bolintineanu, versuri care 
încîntaseră anii copilăriei noastre :

„Pe o stîncă neagră într-un vechi 
castel

Unde cură-n vale un rîu mititel ~ 
Plînge și suspină tînăra domniță...“ 
și pe care pînă 
doar, au început 
moria obosită și 
se reînchege, să 
cată cu bucată :
„însă doamna soacră lingă ea 

veghează
Și cu dulci cuvinte o îmbărbătează...

aici le mai știam 
să se adune în me- 
treptat, treptat să 

se reconstituie bu-

Un orologiu sună noaptea jumătate, 
La castel în poartă oare cine bate ?“

LUDOVIC
BALOGH

în zori
(linogravură)

Cine nu-și mai amintește oare de 
cuvintele lui Creangă din „Amin
tiri". „Cîți domnitori și mitropoiiți 
s-au rînduit la scaunul Moldovei, de 
cînd e țara asta, au trebuit să treacă 
măcar o dată prin Humulești spre 
mănăstiri. Apoi unde pui cealaltă 
lume care s-a purtat prin satul nos
tru, și tot lume mai mult bogată și 
aleasă; mă rog, la Mănăstirea Neam
țului : icoană făcătoare de minuni, 
casă de nebuni, hram de Ispas și 
iarmaroc în tîrg, tot atunci..." De 
data asta nu umblam nici după 
icoana făcătoare de minuni, și nici 
la hram nu mă duceam, pînă la Is-

de CONSTANTIN PRISNEA

pas mai urmînd să treacă vreme. 
De casă de nebuni mă feresc pe cît 
pot, iar iarmaroc la tîrg astăzi n-are 
cum să fie, pentru că e sîmbătă. 
Veneam de la Brusturi. Și mă în
dreptam către Mănăstirea Neamțu
lui.

La Brusturi m-am oprit și-am 
participat o bucată de vreme la a- 
dunarea generală a gospodăriei co
lective. Se prezentase darea de sea
mă a consiliului de conducere pe 
trimestrul întîi și planul de măsuri 
pentru muncile de primăvară. Erau 
tocmai la discuții, cînd am intrat în 
sala căminului cultural în care se 
ținea adunarea.

— Planul de măsuri a fost bun — 
spunea vorbitorul. Pămîntul e tot la 
grămadă, să venim cu toții la lucru 
și cît mai devreme.

— Aș propune, pentru că sîntem 
aici sub poala pădurii și munții se 
apropie pînă-n marginea satului și 
mai vine cîte-un curent de-a ista 
rece dinspre Finlanda, să ne grăbim 
cu însămînțările. Să ieșim cu trac
toarele, cu vitele, cu mare, cu mic și 
să sămănăm cît mai neîntîrziat.

— Propun ca toți oamenii să lu

creze bine — spunea alt tovarăș, Va- 
sile Ionel, Dacă într-o gospodărie 
mică bărbatu’, femeia și copiii n-or 
trage toți laolaltă — și unul o trage 
hăisa iar altul ceala, atunci treaba 
nu poate să meargă. Tot așa și-n 
gospodăria noastră...

Damian Ion ceru cuvîntul. E in
valid de război. îi lipsește un pi
cior. Avea un cal pe care l-a dat la 
gospodărie.

— Gospodăria l-o tăiet și l-o dat 
la cîni. Pe urmă l-o desfigurat. Eu 
dacă n-am chicior — pentru mine 
calu-i ca și chiciorul. Unii au ne
voie de vacă, eu am nevoie de cal.

Acuma mi-am cumpărat alt cal, ca 
să am cu ce umbla.

— Așa bun era calul — se ames
tecă altul — că atunci cînd a suflat 
președintele, o chicat calul lui Da
mian.

Cineva propuse să se desfunde 
șanțul dinspre Drăgănești, pe care 
tractoriștii care au arat astă-toamnă 
l-au astupat. Altfel o să rămînă sa- 
cara sub apă.

Am părăsit adunarea, pentru că 
afară se înnopta și dealul dinspre 
Răucești fusese troienit de viscolul 
din după-amiaza aceea. Se făcuse 
întuneric bine și în fața bibliotecii 
din Vînătorii Neamțului se aflau 
cîțiva cetățeni, tineri 
M-am oprit, le-am dat 
și i-am întrebat cît mai 
să stea iarna asta pe la 
mi-a răspuns :

— Cum să se ducă și 
o ia, dacă-i așa de ră.

Am intrat în biblioteca scundă și 
în cămăruța din fund am găsit un 
grup de tineri care jucau șah. Alții, 
mai mult elevi, se îngrămădeau în 
jurul tovarășului 

mai ales, 
bună seara 
are de gînd 
dînșii. Unul

unde ? Cine

Oancea Constan-

tin, care-i bibliotecar aici în Vîna- 
tori, de vreo cincisprezece ani. Bi
blioteca era în plină activitate. Și 
cu toate că Oancea era ajutat de 
Oancea Claudia din colectivul de bi
bliotecari voluntari și care nu-i nici 
un fel de neam cu dînsul, pe frunte 
i se văd mărgele de sudoare. Pri
mește cărțile de la cititori, scoate 
fișele lor dintr-o cutie, tixită, face 
însemnările trebuitoare care să arate 
înapoierea cărților, întreabă pe fie
care dacă i-a plăcut cartea sau căr
țile ; dacă a cetit-o ea sau mama ; 
și ce dorește să împrumute, dacă 
are o preferință anume, sau vrea să 
i se recomande.

Am încercat să-l ajutăm pe tova
rășul Oancea, și am recomandat co
piilor „Amintirile" lui Creangă. Au 
rîs cu gura pînă la urechi. Nu există 
nimeni pe aici care să nu-1 fi citit. 
O elevă dintr-a șaptea, Coșofreț, 
vrea „Nada Florilor" și „Romînia pi
torească". Lipsesc din bibliotecă, 
sînt împrumutate și Oancea-i necă
jit. Am cercetat, cu învoirea tova
rășului Oancea, cîteva fișe de citi
tori mai vrednici. Iată pe a lui Ur- 
sache Gh. Mihai. Poartă numărul 
150. Din ianuarie și pînă azi, 30 mar
tie, a citit 20 de cărți. Și alături de 
„învățătura marxist-leninistă despre 
Partidul clasei muncitoare" și de 
„Cultura plantelor", tovarășul Ur- 
sache a împrumutat „Nava cosmică 
satelit" și „Ierburile de leac". Ka
taev stă pe fișa lui Ursache alături 
de Jules Verne și Dostoievski alături 
de Walter Scott. Este extraordinară 
și te bucură din toată inima această 
dorință de cultură, de cunoaștere, de 
căutare care s-a cuibărit în mintea 
unei mari părți a țărănimii noastre 
noi. colectiviste.

A Tudosiei Vasile are 21 de ani și 
lucrează la o întreprindere indus
trială a Cooperației. El a citit în a- 
celași interval de timp șaptespre
zece cărți. Mai mult decît una pe 
săptămînă. „Omul invizibil" de 
Wells se-mpacă bine cu „Cinci săp- 
tămîni în balon", tot așa precum 
„Pregătirea însămînțăriior" se com
pletează cu „întreținerea culturilor", 
iar „Tăunul" lui Voinich cu „Vul
pile în vie" a lui Feuchtwanger.

Și flăcăii îmi vorbesc în conti
nuare despre un proces literar pe 
care l-au organizat în jurul „Desti
nului" lui A. Mihale.

La biblioteca din Vînătorii Neam
țului cu cele trei filiale din Lunca, 
Nemțișor și Drehuța, au fost înscriși 
anul trecut 2.662 cititori, care au 
împrumutat 33.358 cărți.

Am părăsit Vînătorii și peste o ju
mătate de ceas eram la Mănăstire. 
La intrarea în arhondaric ne-a în- 
tîmpinat un călugăr zgribulit și el 
de frigul care nu mai contenea. I-am 
dat bună-seara și l-am întrebat:

— De ce, părinte, nu mai faceți 
vreo slujbă să se termine iarna 
asta ?

— Ehei ! — mi-a răspuns el, sprin
ten. — Dacă nu face asta știința, ce 
să mai facă saraca credința...

Călugărul meu avea dreptate. , La i

VEGETARIANUL
a vîrsta de cinci ani, Lăzurcă a ră
mas orfan de tată. Maică-sa s-a mă
ritat a doua oară și, ca să scape de 
el, l-a dat la stăpîn. Anii au trecut 
și băiatul s-a făcut mare și chipeș.

Cei care l-au cunoscut în tinerețe 
pe Mihai Lăzurcă spun că de la o 
porție de cîrnați i s-ar trage viața lui 
neroadă, lipsită de bucurii. împlinise 
douăzeci și opt de ani, era de-acum 
flăcău tomnatic, dar nu se gîndea 
încă nicicum să-și rostuiască viața. 
Puținul pe care-1 cîștiga, îl cheltuia 
cu petrecerile și cu vădanele. Făcea 
paradă de tinerețea lui, numai ca să 
nu se dea de gol în fața satului, să 
nu se oblicească cumva că-i îndră
gostit lulea de una din fetele lui Pă-

răscuță la care slugărea de ani de zile. Dar așa 
cum se întîmplă de obicei, ceea ce îndrăgostiți! 
cred că acum au aflat, satul o știe de mult.

în fiecare sîmbătă seara, flăcăul își primea de 
la Părăscuță simbria și o porție de cîrnați prăjiți 
pe fasole bătută. Aceasta le-a fost înțelegerea de 
la bun început și Părăscuță îi dădea porția aceasta 
ca un fel de tain al hărniciei de care dădea dova
dă. I-o aducea la grajd una din fetele lui, că 
avea trei și toate bune de măritat, și Lăzurcă mîn- 
ca porția, plin de el, de față cu celelalte slugi...

— De ce nu te cheamă în casă? — l-a întrebat 
într-o zi una din slugi.

— Ce treabă arn ? — s a rățoit Lăzurcă.
— Să stai cu socru-tău la masă ! Acuma, de...
— O să mă cheme ! — le-a zis flăcăul sigur de 

el. — O să vedeți voi c-o să mă cheme !
într-adevăr, în sîmbătă următoare, Părăscuță 

l-a chemat în casă. L-a luat cu binișorul și l-a 
întrebat de una, de alta, ba au și cinstit un pahar

de rachiu împreună, încît Lăzurcă nu mai știa ce 
să creadă. Toate au mers bine pînă a venit vre
mea să se socotească.

-— Să ne socotim, ce zici ? l-a întrebat Părăs
cuță.

— Apoi n-ar fi rău ! s-a învoit Lăzurcă.
Stăpînul casei a scos dintr-un sipet un teanc de 

hîrtii de-o sută.
— E ! E ceva bănet — și-a dat cu părerea Lă

zurcă. — E o sumă frumușică !...
— Porția ta de cîrnați I l-a lămurit pe scurt 

Părăscuță
Lăzurcă se uita la stăpîn, clipea des din ochi și 

simțea cum pămîntul se clatină sub el ca un 
leagăn.

— Mi-i dai mie ?. — a întrebat el năuc.
— îhî ! Am auzit că vrei să te însori, o să-ți 

prindă bine, nu-i așa ?
Lăzurcă a amuțit. In clipa aceea, aleasa inimii 

lui a intrat pe ușă cu porția mult rîvnită de cîr
nați pe tavă. Alături, aburea mămăliguța caldă. 
Flăcăul simți cum îl izbește în nări damful cărnii 
îmbălsămate cu mirodenii, dar nu-și putea lua 
privirea de la fată. O vedea parcă atunci pentru 
prima dată și o beție înșelătoare ca a vinului îi 
încălzea tot trupul.

— Nu mănînci ? — l-a întrebat fata.
— Ba da — s-a grăbit el să-i răspundă, — că 

cine muncește, mă fată, trebuie să mănînce bine ■, 
are dreptul ăsta care va să zică. Pricepi î

Părăscuță se uita la el hîtru și flăcăului i se 
păru că-i aprobă. Se apucă să înfulece pofticios.

Părăscuță a tușit de cîteva ori sec, s-a uitai 
la fată, apoi iar la Lăzurcă și a așteptat un mo
ment mai prielnic ca să continue discuția. Flă
căul mai avea cîteva îmbucături în farfurie și 
una în gură, cînd îl auzi că-1 întrebă cîți ani are 
de cînd e slugă în casa lor.

la Lăzurcă, spun 
goală și își pune; 
loc de pernă ca s 
nevească.

Cînd cîntau coc 
capătul hectarelor 

Asta era toată 
tru ca să-1 sporeas< 
o haină ca lumea 
Unii îl căinau că 
are de toate. Are 
mulți.

încetul, pe nesi 
____ __ ......................_.......... ...... ........_ ~.......... se rădăcini o vor 

Părăscuță a pufnit intr-un hohot de rîs și o dată înțelesuri.
cu el și fata. Rîdeau să se prăpădească si Lăzurcă 
nu pricepea nicicum de ce rîd.

— Ăștia i-ai mîncat, mă deșteptule ! — i-a zis 
Părăscuță, cînd s-a mai ostoît. — Vrei să te plă
tesc de

Și ca să nu mai încapă nici o îndoială, a luat 
teancul de hîrtii roșcate și l-a aruncat în sipet. 
Capacul greu din lemn de stejar, ferecat cu legă
turi groase de oțel a căzut peste ei ca racla peste

— Opt ani, cinci luni și o săptămînă, jupîne —1 
i-a răspuns el ca pe apă. — Asta așa, dacă punem 
totul la grămadă. Pricepi ?...

— Mda ! — a mormăit nemulțumit stăpînul ca
sei. — Numai că eu săptămînă asta n-am pus-o 
la socoteală !

— Pune-o, domnule Părăscuță, pune-o — l-a 
povățuit Lăzurcă — că viața omului e scurtă !

— Și tu cu ce te-ai ales din ea ? 
întrebarea a venit ca un trăsnet din senin

capul lui Lăzurcă.
— Eu... — și i-a arătat din priviri teancul 

hîrtii roșcate, de cîte o sută, legate cu ață de 
nepă la mijloc, care stătea cuminte pe masă.

două ori ?

pe

de 
cî-

Vezi mă să
De cele mai m 

o primejdie pe c 
propie. Primejdia 
cînd Lăzurcă și 
crească.

— Dacă ăsta o 
ne-a văzut necazu 
în glas.

un mort.
îngrozit de ceea ce vedea, Lăzurcă a simțit cum 

toată casa se răstoarnă cu el și cum cîrnațij mîn- 
cați i se întorc pe gît.

Zadarnic a încercat el să le astupe calea în- 
fundînd-o cu mămăligă, că tot s-a făcut de ocară.

L-a scos Părăscuță cu alai mare afară și l-a 
aruncat în uliță, așa ca să-i treacă pofta de toate.

Om mîndru din fire, Lăzurcă a hotărît să-și spe
le ocara cu ocară. Și după pocinogul cu cîrnații 
s-a jurat să nu mai cunoască gustul cărnii pe lim
bă pînă nu l-o îngenunchia pe Părăscuță.

Întîi de toate iată-1 însurat. Lumea șoșotea că 
și-a ieșit din minți, căci numai un zărghit se poa
te însura la douăzeci și opt de ani cu o femeie 
care putea să-i fie mamă dacă nu chiar bunică. 
Lăzurcă a făcut-o.

Dintr-un început, oamenii au văzut numai di
ferența de vîrstă dintre ei și-au uitat că femeia 
avea patru hectare de pămînt. Lăzurcă a văzut 
numai pămîntul. Nici el și nimeni altul nu ar fi 
putut bănui că femeia avea să ducă încă un sfert 
de veac în picioare și c-o să lege de averea ei 
toată tinerețea flăcăului. Cei care au fost în casă

Pe băiatul aces 
ani și nici prin c 
născut. în curind

Tristă și goală 
au trecut pe rîm 
chipul în casa lu 
devenise robul ț 
mai aștepta deci 
ca să pună capăt

în vremea din 
țit izul vieții ce' 
Lăzurcă și, ajun: 
pe drumul sănăt
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Fotografie de T. Ioaneș.

Ochii lui 
V alean

Povestire de 
EUSEBIU CAMILAR

In vagonul de vite, tixit de sol
dați, zguduit de chiote, strigăte și ge
mete, oftau viori și gemeau armoni
cele adine peste uruitul trenului, 
peste frămîntul viermăriei omenești. 
Prin gările acoperite în burnița de 
toamnă, se deslușeau cînd și cînd 
femei făcînd semne desperate, căști 
ude și sclipete de baionete. Mergeam 
spre front, necontenit. Camarazii mei 
din vagon molfăiau dăraburi de pită. 
Unii se opreau deodată din molfăit și 
rămîneau cu ochii țintiți departe, de
parte, în amintirile din ce în ce mai 
stinse. Alții se ridicau, gata să săvîr- 
șească ceva nemaipomenit. Strîngeau 
pumnii. Se așezau neputincioși, la loc 
pe cufere, într-o mîhnire și mai întu
necoasă.

La a zecea oprire a urcat în vagon 
un fecior înalt, amintind ciobanii din 
munte. Pe peronul gării Tămăsese o 
fată bălaie, înaltă. I se zguduiau ume
rii. I s-auzea țipătul :

— Vălean.. dragul meu Vălean I
Așa l-am cunoscut pe Vălean. S-a 

așezat lingă mine, și într-un tîrziu 
și-a pus capul pe umărul meu. A 
adormit numaidecît, oftînd, ca un co
pil. în vagon era liniște. Toți adormi
seră. O goarnă răsuna înainte, în alt 
vagon, ca o tînguire prelungă, ca o 
chemare la deșteptare. Vălean a tre
sărit deodată, puternic. A întrebat, 
peste adormiți :

— Oare ne mai întoarcem ?
Și-a lăsat iar capul pe umărul meu. 

Stăm nemișcat, și mi-am potrivit si 
mai bine umărul sub fruntea lui. să-i 
tihnească somnul. Apoi, peste alte 
zile și nopți, am ajuns într-un sătuc 
de cîmp, în apropierea frontului. 
Ne-au strigat majuri răi, la catalog. 
Ne suduiau de mame, de anafură și 
sfinți, aliniindu-ne în companii sum
bre și pornindu-ne către un adînc de 
zare fumurie Bubuiau intr-acolo tu
nurile Vălean era umăr în umăr cu 
mine. îmi ducea la dealuri pușca-mi- 
tralieră. cînd oboseam prea tare. Prie
tenia noastră s-a născut firesc, pu
ternic. Am măcinat împreună mîhnirț 
împreună am mestecat gloduri fără 
sfîrșit, mestecate de bocanci, de 
răsmiile de copite ale cavaleriei...

Cînd ne-a venit rîndul la măcel, 
pe mine m-a zvîrlit soarta la trenul 
de luptă, la vremelnică scuteală. Vă
lean s-a dus înainte. Parcă-1 văd cum 
se îndepărtează prin porumbiște, 
amestecat într-un lanț de trăgători, 
care se smucea cumplit, cînd înainte, 
cînd înapoi... înainte de a porni mîi- 
nile îi ardeau grozav... Obrajii îi ar
deau ca focul. Ochii albaștri îi erau 
mai mari, mai speriați. Mi-a spus în
cet, cu întreruperi dese :

-— Mai la urma urmei... tot una 
mt-i. . dar e păcat... Pentru ce ne-au 
osîndit la moarte 7 Apoi și-a ridicat 
gulerul mantalei șt se uita pieziș cum 
vin dinspre linia întîia căruțele cu 
morți. Se zăreau capete bălăbănin- 
du-se și pete de singe pe mantale și 
vestoane sparte. Un soldat își tot în
demna căluții slabi r

— Hi... hi, la deal, feți-frumoșilor 
și dragomanilor ! Greu e finul din că
ruța mea, doamne-dumnezeule...

Vălean s-a strîns și mai bine în 
manta. S-a făcut mai galben. Și-a lă
sat capul in pămînt. A pornit o dată 
cu lanțul de trăgători care se smu
cea mai tare acum, cînd înainte, cînd 
înapoi ! Am rămas sub streașină unei 
case pustii. Tunurile au prins să bată 
mai avan. înaintau infanteriile mo- 
horite.

Zi cu zi după aceea mi-a fost dat 
să fiu martor spectacolului funerar al 
întoarcerii căruțelor. Mă obseda 
soarta lui Vălean. Oare va scăpa de 
măcinișul înspăimîntător 7 Căruțele 
aduceau mereu sergenți și căprari, 
soldați bătrîni și flăcăi cu puful abia 
mijit. Pe rînd îi duceau dincolo de 
dîmb, unde cimitirele se lărgeau. în 
zori, sus pe dîmb se arăta un majur 
uriaș, iscodind spre linia frontului cu 
mina streașină. Cum zărea căruțele, 
cum auzea glasurile îndemnînd dra
gomanii la deal, își scotea șapca spre 
focul răsăritului de ziuă și încreme
nea așa.

Apoi, într-o dimineață pîcloasă, 
l-au adus și pe Vălean. Era deasupra 
celorlalți morți, și căruțașul îi pusese 
pe față un mănunchi de buruiene în
florite. Am urmat căruța spre dîmb. 
Se auzea înainte glasul spart al ma
jorului, întrebînd groparii, în timp ce 
citea plîngînd în hohote, un tabel no
minal :

— Vălean ai spus 7 Care Vălean ? 
Care-i acela Vălean 7

Și cum groparii începuseră să dă- 
rîme brazde grele, să acopere mai re
pede stivele de trupuri, majurul stri
ga ieșit din fire :

— Nu așa, leat ! Mindir de țernă ! 
Mă auziți, boilor, în sfinții mamii 
voastre 7 Acoperiți-i în mindir moale 
de țernă...

— Toț un drac ! Tot una... a mor
măit un gropar.

— Gura, țopîrlan I Nu vedeți că 
soldatul acela tînăr stă cu ochii des
chiși 7 Oh. și cît... cit e de tînăr... 
sfinții și parastasul cui știu eu !

A gemut majurul, înspăimîntător, și 
după aceea numai umerii i se scutu
rau de plîns. Spunea ceva nespus de 
grav, ca o teribilă imputare, soarelui 
gata să răsară, păsărilor, cîmpiilor. 
Apoi s-a aplecat spre groapă, asupra 
lui Vălean Și Vălean parcă dormea 
acoperit de țernă moale pînă la băr
bie, ca sub o pătură caldă. Și ochii 
lui stăteau deschiși într-o seninătate 
clară ca lacrima. Și majurul a scos 
din buzunar niște bani mărunți, să-i 
acopere ochii. Dar prea tîrziu. Ochii 
lui Vălean, au fost îngropați așa des
chiși, cum îi am și acum în conștiin
ța mea.

ptea pe seîndura 
>mne sub cap în 
mul, să nu se le-

era în țarină, la 
>reau an de an. 
ămîntul — și pen- 
gură, nu-și făcea 
iodată în crîșmă. 
ții îl fericeau că 
ziceau cei mai

tamenilor prinse- 
ire îi dădea alte

ca Lăzurtă !...
aceasta suna ca 

simțeau că se a- 
tat ochi și carne 
it un copil, să-1 

nele lui Lăzurcă, 
amenii cu temere 

nofte, avea cinci 
pe ce lume s-a 

iscă.

lui Timofte. Anii 
rria să-și arate 
spetea muncind, 

i care parcă nu 
i și să-l. înghită, 
inești.
- de ctinl a sim- 
rupt de casa lui 
ă firea, a pășit 
>rimit la reforma
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agrară din ’45 l-a trecut în întovărășire, apoi la 
colectivă.

Lăzurcă, pe cît s-a simțit încă in puteri, și-a 
dus toată gospodăria pe umerii lui. De la o vreme 
a început să-și dea seama că brațele nu-1 mai 
ascultau ca înainte. A rămas și singur, că mu
ierea i s-a stins.

într-o zi, tot satul a început a vui că Lăzurcă 
a înnebunit pentru a doua oară. în noaptea ce 
trecuse, își adusese o nevastă de peste Șiret, că
reia putea să-i fie el tată, dacă nu chiar bunic. 
Era o fată orfană, cu trei frați mai mici pe care 
îi avea de îngrijit. Nimeni nu se aștepta la ase
menea întorsătură și toți se întrebau ce gînduri 
mai are Lăzurcă.

— Ascultă, tovarășe președinte, — m-a oprit 
el într-o zi pe ulița satului — am o vorbă să-ți 
spun.

— Spune I l-am îmboldit eu.
— Dacă o fac, mă primiți ?
M-am încruntat. N-am priceput din capul locu

lui ce vroia să spună.
Lăzurcă s-a apropiat și mai mult de mine Și 

m-a întrebat aproape strigînd :
— Dacă o fac, mă primiți 7 Spune 1
?— Ce-anume ?
— Cererea.
— Da' de ce vrei dumneata să te înscrii în co

lectivă 7
— întreabă-1 pe Timofte! — mi-a zis el și a ple

cat ocolindu-mă.
M-am tot ținut să-1 întreb pe Timofte și-am 

uitat. într-o seară, la o țigară, a adus el vorba, 
nu știu cum despre Lăzurcă.

— Ia spune — l-am zorit eu — ce-i cu el 7
— Am trecut zilele astea pe la el. I-am zis că-1 

bag în pușcărie dacă le mănîncă tinerețea copii
lor cum mi-a mîncat-o mie.

— Da’ ție cum ti-a mîncat-o 7
— Cu borș !... Nu mă crezi 7 Uite și acum simt 

cum îmi chiorăie borșul lui Lăzurcă prin vine. 
Toată iarna, borș și borș ; venea primăvara, eu 
cădeam la pat. Mă pălea așa un soi de lingoare 
că nu mă puteam ține pe picioare. Trebuia să 
muncesc cot la cot cu el că mă snopea din bă
taie. Pe urmă, mai e și altceva la mijloc. Copiii 
ăia ar trebui să-i luăm noi să-j creștem, să-i dăm 
la școală. Nu ești de părere 7.

— Da' cu Lăzurcă ce facem 7
— Grija lui o porti ?
— O port, că uite a venit si mi-a dat cererea 

— am mintit eu.
Timofte a făcut ochii mari
— Cum, ți-a dat-o 7
— Ce zici, îl primim 7
Timofte a rămas îngîndurat.
— Hm I La urma urmei ar trebui să mă bucur 

că Lăzurcă a închinat steagul în fața noastră, da' 
uite că nu pot I Pricepi 7 Nu pot 1

Peste cîteva zile, aveam cererea lui Lăzurcă 
în mină.

La adunarea generală care a discutat primirea 
lui în colectivă, Lăzurcă a trebuit să facă fată la 
o mie de perechi de ochi care-1 înțepau din toa
te părțile, că nu i-a rămas nici o cusătură a su
fletului nedibuită.

Mă întrebam, nu fără îndoială, dacă pînă la 
urmă o să-1 primească colectiviștii în mijlocul 
lor, și-mi părea bine de bătășenia lor. Toți vor
beau, își spuneau părerea despre Lăzurcă, dar se 
fereau să dea tonul unei hotărîri. 11 căutau din 
ochi pe Timofte. să-i citească din priviri gîndu- 
rile și nu-1 găseau, căci el tocmai în fundul sălii 
își qăsise un locușor și tăcea chitic. își asculta 
poate și-n clipele acelea cum îi chiorăia borșul 
prin vine.

A tresărit toată sala curioasă cînd a ridicat și el 
mina și a cerut cuvîntul. Se auzeau din toate păr
țile voci prietenești care-1 îndemnau să iasă în 
fată și să vorbească.

— Nu, lăsati — s-a apărat el — cîte am eu de 
spus o să se audă și de aici !

Și numai ce-1 văd că scoate din buzunar o bu
cată de cîrnaț, de-un cot de lungă și un darab 
de pîine albă, și începe să mănînce cu poftă.

— Ce faci 7 — îl întreb eu.
— Vorbesc — zice el.
— Ăsta ți-i cuvîntul 7
— Asta I
Și mănîncă și mănîncă fără să-i pese câ o mie 

de perechi de ochi se uitau la el și rîdeau...
Cînd hazul tuturor era în toi, a ocolit băncile, 

a străbătut toată sala pînă a ajuns în fața lui Lă
zurcă. Stătu, se uită la el și dădu înțelegător din 
cap. Apoi, numai ce-1 văzui că rupe o bucată de 
cîrnaț și i-o întinse lui Lăzurcă.

— Ia. mă Lăzurcă, că n-o fi foc 1 — l-a în
demnat el și a așteptat să ducă îmbucătura la 
gură. Rușinat parcă de toată viața lui. Lăzurcă 
a dus bucata de cîrnaț la gură și a ciugulit din 
ea mai mult cu buzele.

— Mușcă, bade, ca lumea ! — nu l-a slăbit 
Timofte. — Așa. ce dracu... Ia și pîine... Ei, e 
bună 7

Lăzurcă a încuviințat din cap că-i bună Mîn- 
cau amîndoi în picioare, de parcă erau grăbiți 
la un drum lung și nu aveau vreme de stat.

Toată sala se uita la ei și nu mai îndrăznea 
nimeni să rîdă...
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• Cauze mici, efecte mari
• La întrecere cu vitaminele
• Animalele, plantele și microelementele

In prezent, datorită lucrărilor efectuate de oamenii de 
știință sovietici V. I. Vernadski, A. P. Vinogradov și de 
elevii acestora A. O. Voinar și V. V. Kovalski se dezvoltă 
o nouă ramură a științelor biologice care se ocupă de mi- 
croelemente și importanța lor în procesele vitale.

După cum se știe, macroelementele (carbon, oxigen, hi
drogen, azot, sulf, fosfocaleiu, sodiu etc.) constituie masa 
principală a substanțelor vii. Spre deosebire de acestea, 
care predomină cantitativ în materia vie, microelementele 
(mangan, cupru, nichel, zinc, cobalt, iod, fluor, molibden, 
arsenic etc.) se găsesc în organismele vii in cantității ex
trem de mici (în proporție de 0,0001 și 0,1 la sută).

Cu toată cantitatea infimă a acestor substanțe, impor
tanța lor pentru organism este foarte mare. Lipsa unor 
microelemente duce la îmbolnăvirea plantelor sau anima
lelor prin boli care seamănă în anumită măsură cu avita
minozele (boli cauzate de lipsa unor vitamine) deoarece 
numai prin adăugirea substanțelor „deficitare" la rația 
alimentară se înlătură simptomele bolii.

Tot astfel, existența unei cantități prea mari de micro
elemente în hrană sau apă poate provoca îmbolnăviri 
grave la om sau animale.

Iată cîteva exemple : lipsa de cupru din hrana anima
lelor duce la îmbolnăvirea bovinelor și ovinelor. Bovinele 
încep să piardă pofta de mincare, slăbesc progresiv și se 
anemiază. Oile se îmbolnăvesc de ataxie, boală care se 
manifestă prin tulburări ale coordonării mișcărilor și pa
raliziei. Boala duce adesea la moartea mieilor. Dacă ani
malelor li se administrează preventiv săruri de cupru, a- 
ceasta le ferește de îmbolnăvire.

Lipsa de mangan din hrana păsărilor și porcilor duce Ia 
anomalii grave. Păsările (găini, curcani, fazani, prepelițe) 
prezintă diformități osoase „peroză", iar purceii fac o 
boală denumită „șchiopătarea purceilor". Adăugirea la ra
ția alimentară a manganului vindecă aceste afecțiuni.

Dar microelementele nu sînt numai „medicamente" pre
țioase, ci și substanțe „talentate". Ele pot conferi plantelor 
sau animalelor noi calități. Astfel, stropind plantele cu 
soluții slabe de zinc, bor. molibden etc. acestea devin mai 
rezistente la temperaturi ridicate. Plantele „ajutate" de 
microelemente suportă foarte bine arșița cea mai mare.

Alteori, microelementele duc la sporirea recoltei. Trata
rea pepenilor cu soluții slabe de zinc, are drept urmare 
sporirea recoltei cu 50 la sută față de alte loturi netratate.

Practica a arătat că în prezența anumitor microele
mente, plantele folosesc mai bine îngrășămintele mine
rale. Ingrășămintele care conțin cantități mici de micro
elemente (bor, mangan, cupru, molibden) se folosesc cu
rent în colhozurile și sovhozurile din U.R.S.S. In afară de 
creșterea cantitativă a producției se constată și îmbunătă
țirea calității acesteia : la sfecla de zahăr crește procentul 
de zahăr, la leguminoase se mărește conținutul în zahăr și 
vitamine.

Rezultate foarte bune se obțin și prin utilizarea micro- 
elementelor în hrana animalelor. Dintre acestea, cuprul 
ocupă un loc deosebit de important. Administrarea unei 
soluții de 1 la sută sulfat de cupru în hrana mieilor a fa
vorizat creșterea linii. Animalele care primesc cupru dau 
cu 12,8 la sută mai multă lină decît cele „martor". Cali
tatea linii este mult superioară : firele sînt dese, mătă
soase, strălucitoare.

Acestea sînt numai cîteva din aspectele folosirii micro- 
elementelor în agricultură și zootehnie. Răspîndirea aces
tor „pseudo vitamine" crește din zi în zi, iar rezultatele 
sînt de pe acum pline de promisiuni.

Hr. R. IRIMESCU

Cimpoieri din Perieni, regiunea Iași.

Instrumente muzicale ale poporului romîn

CIMPOIUL
Poporul nostru cu

noaște cimpoiul din cele 
mai îndepărtate timpuri. 
Astfel, scrieri vechi din 
veacul al XV-lea pome
nesc de „glasurile cim- 
poiloru”, iar cronicarii 
istorisesc despre nunți 
domnești la care cînta 
„cimpoiașul cu cimpoile 
îmbrăcate în urșinic* 
(un soi de catifea italie
nească adusă tocmai din 
Veneția). De la curțile 
domnești și din casele 
boierilor, cimpoiul a fost 
izgonit de instrumente 
venite pe drumul Țari- 
gradului, pe măsura 
sporirii influenței oto
mane și pătrunderii în 
cinul boieresc a deprin
derilor levantine. Po
porul însă l-a păstrat ca 
pe un bun al său, în 
ciuda scurgerii timpului. 
In zilele noastre îl gă
sim, răzleț, și mai ales 
în mina celor bătrîni, 
prin nordul Olteniei, 
prin Muntenia, Dobro- 
gea, Moldova, prin păr
țile de apus ale Transil
vaniei (regiunile Hune
doara și Crișana) și prin 
nord-estul și sud-estul 
Banatului.

Dacă pe alocurea a 
dispărut, stăruie înrîuri- 
rea lui asupra muzicii 
instrumentale populare,

îndeobște în cea cîntată 
din vioară, în care nu 
arareori îi auzim întor
săturile melodice carac
teristice. In același timp, 
unii oameni poartă nu
mele de Cimpoieru, 
Cimpoiaș ori Cărăbaș, 
mărturie a îndeletnicirii 
instrumentale a vreunui 
strămoș.

Cimpoiul se compune 
dintr-un rezervor de aer, 
un „burduf", făcut din 
piele de capră. Aerul 
este suflat printr-un tub, 
prevăzut în interior cu 
un ventil de piele, care 
îl împiedică să scape 
pe aceeași cale. Compri- 
mînd burduful, ținut de 
obicei sub brațul drept 
al instrumentistului, a- 
erul iese prin două flu
iere prevăzute cu ancii 
de trestie sau de soc: 
unul lung, fără deschi
zături pentru degete, nu
mit de obicei „bîzoi“, 
care scoate tot timpul un 
ison grav, ca un bî- 
zîit, și altul mic, cu mai 
multe deschizături pen
tru degete, pe care se 
cîntă melodia propriu- 
zisă. Cel mic, numit „ca
rabă”, este partea cea 
mai importantă a instru
mentului. După înfăți
șarea sa (cilindric sau 
conic, drept sau înco

voiat, simplu ori gemă- 
nat), precum și după nu
mărul (6, 7 sau 8) și 
orînduirea găurilor pen
tru degete, se caracteri
zează diferite tipuri ale 
cimpoiului.

Cimpoiul se bucură 
încă de o prețuire deo
sebită în unele ținuturi 
ale Munteniei, Dobrogei 
și Moldovei. în comuna 
Bătrîni, raionul Teleajen, 
sat care numără vreo 
patruzeci de cimpoieri, 
activează o interesanta 
formație de cimpoaie a 
căminului cultural, alcă
tuită mai ales din tine
ret. Un valoros ansam
blu de cimpoaie s-a do
vedit cel al căminului 
cultural din comuna 
Perieni, regiunea Iași, 
pe care ascultătorii 
emisiunilor posturilor 
noastre de radio îl pot 
auzi din cînd în cînd. 
Bătrînul cimpoi este 
chemat în zilele noastre 
la o nouă viață, îndeo
sebi prin activitatea sus
ținută a mișcării artis

tice de amatori.

TIBERIU 
ALEXANDRU 

cercetător științific prin
cipal la Institutul de etno

grafie și folclor

Secția de fabricare a sărurilor de magneziu de 
la Uzina „9 Mai" București

Anginel
Anginele acute sau amigdalitele 

acute se întîlnesc la orice vîrstă, 
(copiii fiind mai predispuși) și în 
orice anotimp al anului, mai des însă 
pe un timp umed și friguros.

Anginele apar datorită pătrunde
rii în adînciturile de la suprafața 
amigdalelor a unor microbi ce se 
văd la microscop ca niște grăunțe 
(coci) și care după felul cum se gru
pează au fost numiți : streptococi, 
stafilococi, pneumococi etc.

In mod obișnuit, acești microbi se 
găsesc în gura omului. Ei nu pre
zintă însă nici un pericol atît timp 
cît omul însuși nu le dă posibilita
tea să devină activi. întrebuințarea 
băuturilor reci înlesnește apariția 
amigdalitelor acute, deoarece tem
peratura joasă slăbește rezistența 
locală față de microbii ce se află la 
suprafața amigdalelor. Boala o dată 
apărută este molipsitoare și se trans
mite de la om la om, fie printr-un 
contact direct (sărutul), fie la dis
tanță prin părticele mici de salivă 
împrăștiată de omul bolnav în timpul 
vorbirii, rîsului sau strănutului. 
Uneori acești microbi pătrund și pe 
calea alimentară și mai ales prin 
intermediul laptelui crud, provenit 
de la vaci cu infecție streptococică 
la uger.

Deosebim cîteva forme de angine 
acute : o formă ușoară catarală, fără 
febră sau cu febră mică, cu o u- 
șoară durere la înghițire care poate 
trece în cîteva zile chiar fără nici 
un tratament, precum și angine fo- 
liculare și lacunare, mai grave, cu 
dureri mari în gît la înghițire, fe
bră pînă la 40 de grade, dureri de 
cap, șale și în mușchii picioarelor, 
cu pierderea capacității de muncă.

In caz de îmbolnăvire amigdalele 
se măresc, devin roșii, iar pe supra
fața lor se văd niște puncte de puroi 
de culoare galbenă-albicioasă în cele 
foliculare sau depozite de puroi mai

e acute
mari în adînciturile amigdalelor și 
pe suprafața lor în cazul celor la
cunare,

în toate cazurile de apariție a an- 
ginei, oricît ar fi de ușoară, trebuie 
să ne adresăm medicului, singurul 
care poate preciza natura bolii și 
prescrie tratamentul corespunzător. 
Nu trebuie să uităm că apariția unei 
angine chiar ușoare poate semna
liza începutul unei gripe, pojar sau 
scarlatine, mai ales la copii.

Anginele netratate la timp pot da 
complicații regretabile la urechi, ar
ticulații, inimă, rinichi, ficat și la 
alte organe, de pe urma cărora 
omul ar avea de suferit toată viața.

Pînă la venirea medicului se reco
mandă ca bolnavul să stea liniștit 
în pat, la căldură, să vorbească pu
țin, să bea multe lichide calde, de 
preferință ceai cu zahăr și lămîie. 
în nici un caz să nu se recurgă la 
ajutorul doftoroaielor, care prin ne
priceperea lor cauzează mult rău 
bolnavului. Fiind o boală molipsi
toare, bolnavul va fi izolat de cei 
din jur. El va face gargară, din oră 
în oră. cu apă sărată (o linguriță de 
sare la un pahar de apă) sau cu ceai 
de mușețel, va pune comprese căl
duțe, alcoolizate în jurul gîtului la 
3—4 ore, iar la indicația medicului 
va face tratamentul cu antibioticele 
recomandate, rămînînd sub obser
vație 8—10 zile.

Prevenirea anginelor se poate face 
ținînd seama de regulile igienei 
personale : curățitul dinților, lecui
rea dinților cariați, antisepsia naso- 
faringiană a contacților. Laptele se 
va întrebuința numai fiert. Orga
nismul trebuie călit prin gimnaslică 
și sport.

în caz că anginele acute se repetă 
des este indicată scoaterea amigda
lelor, pentru a se evita complicațiile.

Dr. B. GRIGORE
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După cum se știe, 11 aprilie este ziua internațională a 
foștilor deținuți, deportați și internați politici antifas
ciști. Prilej de a reflecta asupra unor evenimente ce con
turează, cu tot mai multă insistență în uiiima vreme, 
evoluția Germaniei occidentale spre dobîndirea bombei 
atomice. Pentru a avea în mină periculoasa armă, gu
vernanții R.F.G. se pronunță, pe de o parte, pentru tra
ducerea în viață a planului american de creare a așa- 
ziselor „forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O.", pre
conizat în așa fel încît Germaniei occidentale să i se 
asigure dreptul de vot în folosirea armei nucleare. Prac
tic aceasta ar însemna ca revanșarzii vest-germani să 
aibă posibilitatea de a recurge la provocări nucleare. Pe 
de altă parte, guvernanții de Ia Bonn susțin și planurile 
lui de Gaulle, sperînd să poată „ciupi" ceva și de pe 
urma creării unei forțe militare atomice în Franța. A- 
ceastă politică dublă a adus și pînă acum destulă apă 
Ia moara revanșarzilor vest-germani. Așa, de pildă, co
munitatea europeană pentru energia atomică (Eurato- 
mul) a hotărît să construiască în Bavaria un gigantic re
actor atomic, al 19-lea pînă acum, ca un ,,dar“ făcut mi- 
litai-iștilor vest-germani de către partenerii lor din Piața 
comună. Colaborarea dintre trusturile vest-germane și 
cele franceze are ca rezultat accesul Germaniei occiden
tale la rezultatele cercetărilor științifice nucleare fran
ceze și producerea împreună a o serie de elemente ne
cesare bombei cu hidrogen.

Opinia publică mondială privește cu o neliniște cres- 
cîndă cum, datorită politicii atlantice, revanșarzii vest- 
germani ajung tot mai aproape de țelul lor. Sînt tot 
mai mulți cei ce-și dau seama de pericolul ce-1 repre
zintă înarmarea atomică a statului de la Bonn, unde 
foștii naziști ce au incendiat o lume, ale căror victime 
se numără cu milioanele, sînt din nou puși în funcții 
de răspundere influențînd practic întregul mers a! po
liticii vest-germane. Intr-o cuvîntare televizată, liderul 
partidului laburist englez, Harold Wilson, a declarat 
că partidul său se pronunță împotriva „accesului Ger
maniei occidentale la butonul de declanșare a armei 
nucleare". Lothar Bolz, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, a adresat copreședinților Comitetului 
celor 18 state un mesaj în care își exprimă îngrijora
rea în legătură cu proiectele de creare a unor forțe ato
mice ale N.A.T.O., cu participarea R.F.G. Mesajul re
amintește propunerile R.D.G. cu privire la realizarea 
unor înțelegeri între R.D.G. și R.F.G., la recunoașterea 
frontierelor existente ale celor două state și Ia îngheța
rea bugetelor militare ale ambelor state germane.

Guvernul sovietic a adresat recent guvernului S.U.A. 
Și celorlalte țări membre ale pactului nord-atlantic o 
notă în care se califică planul de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. ca o intensificare a 
politicii de pe ,,poziții de forță". Guvernul sovietic aver
tizează asupra pericolului ce-1 reprezintă concesiile fă
cute forțelor militariste, arătînd că „o dată cu înfăptui
rea planului conducătorilor N.A.T.O., arma nucleară cu 
însoțitorul ei inevitabil — primejdia de război — s-ar 
întinde pe planeta noastră ca o pată de ulei pe apă"... 
Ca rezultat al creșterii numărului puterilor occidentale 
care dețin arma nucleară, creștere plănuită de N.A.T.O. 
și al .facilitării accesului R.F.G. la arma nucleară, per
spectiva victoriei rațiunii în treburile internaționale poate 
fi în mare măsură subminată. Nu se poate sconta pe o 
rezolvare fericită imprimînd cursei înarmărilor noi și noi 
impulsuri și creîndu-i o diversitate nesfîrșită de forme. O 
astfel de evoluție a evenimentelor nu poate decît să 
împingă omenirea spre o catastrofă se subliniază în 
notă.

Au trecut doi ani 
de la aplicarea progra
mului S.U.A. „Alianța 
pentru progres". Cu ce 
„progres" s-au ales în 
acest răstimp țările A- 
mericii Latine ? „Munții 
de aur” promiși atunci 
de S.U.A. s-au trans
format în mizerie și șo
maj. Realitatea acuză, 
în prezent, peste 100 de 
milioane de latino-ame- 
ricani trăiesc într-o mi
zerie de nedescris, cu
nosc doar foametea, șo
majul și bolile. Venitul 
mediu anual al unui om

din țările Americii Lati
ne este de 11 ori mai 
mic decît în S.U.A. în 
schimb, monopolurile a- 
mericane și-au înzecii 
profiturile de pe urma 
capitalurilor investite în 
America Latină.

Iată „progresul" pe 
care imperialiștii îl ofe
ră oamenilor din țările 
Americii Latine.

In clișeu : aspect din 
Peru, țară ce face parte 
din întinsele ținuturi ale 
Americii Latine declara
te „zone ale foamei".

Nota guvernului sovietic relevă că sensul politicii pu
terilor occidentale care, pe de-o parte, împiedică pro
gresul lucrărilor Comitetului celor 18, iar pe de altă 
parte întocmesc planurile forțelor nucleare ale N.A.T.O., 
„constă, probabil, în a cîștiga timp și a pune statele 
iubitoare de pace în fața faptului împlinit al transpune
rii în viață a planului N.A.T.O. de răspîndire a armei 
nucleare".

Baze britanice în 
Aden

(Desen de V. TIMOC)

jQ-MlLULțe. 
„wit$eăt&cuu>“

într-o îndepărtată epocă 
preistorică, oamenii își clădeau 
locuințele pe piloni înfipți în 
fundul lacurilor. De atunci 
însă omenirea a evoluat, op- 
tînd pentru locuințe pe uscat. 
Iată însă că unele măsuri 
luate în Anglia pentru reme
dierea crizei de locuințe, evocă 
epoca depășită a locuințelor 
lacustre. Ziarul „Sunday Citi
zen" își informează cititorii că 
un număr de 7 vapoare vechi 
vor fi închiriate locuitorilor 
lipsiți de locuințe din Londra, 
Liverpool și Glasgow.

Intr-adevăr, guvernanții en
glezi dau dovadă de o atenție 
„mișcătoare”, și la propriu și 
la figurat, față de cei nevo
iași, lipsiți de locuințe. Numai 
că o asemenea soluție nu-i de
cît... apă de ploaie, o picătură 
într-un ocean. Numai în capi
tala Angliei, de pildă, în mai 
puțin de un an. numărul celor 
fără locuințe a crescut o dată 
și jumătate. Anularea plafo
nării chiriilor i-a lăsat pe chi
riași la bunul plac al proprie
tarilor. Ziarele au relatat cum 
familia Wiliams, cu patru 
copii, a fost alungată din lo
cuința pentru care plătea 5,5 
lire sterline pe săptămînă 
(mai mult de o treime din cîș- 
tigul unui muncitor calificat) 
numai pentru motivul că pro
prietarului nu-i plăceau copiii. 
Și cazul familiei Wiliams este 
„cazul' a mii de familii en
gleze...

Guvernul englez nu este de 
loc strîns la pungă cînd e 
vorba de continuarea cursei 
înarmărilor. După cum arată 
însuși ministrul de război. 
Thorneycroft, din anul 1948 
Anglia a cheltuit aproximativ 
un miliard de lire sterline nu
mai pentru crearea armei sale 
nucleare Atunci însă cînd e 
vorba de a construi locuințe, 
același guvern devine îndată 
zgîrcit. Oamenii n-au decît să 
se mulțumească Cu „conforta
bilele" locuințe amenajate din 
vechiturile lepădate de flota 
engleză.

E. ABRAHAM

COASTA DE FILDEȘ
Fosta colonie franceză Coasta de Fil

deș din Africa a fost în trecut crunt 
exploatată de monopolurile din metro
polă. Aplicînd o serie de măsuri admi
nistrative drastice, autoritățile coloniale 
au introdus în țară, încă înaintea celui 
de al doilea război mondial, culturile 
de cafea și cacao. Multă vreme coloniș
tii francezi n-au îngăduit africanilor 
să cultive bananieri; cu toate acestea, 
populația băștinașă a asimilat treptat 
și această cultură Dacă la plantațiile de 
cafea, cacao și bananieri adăugăm 
exploatările forestiere, epuizăm prin
cipalele bogății ale țării, mai bine zis 
principalele surse de îmbogățire ale 
companiilor comerciale franceze.

După cel de-al doilea război mondial, 
producția de culturi pentru export a 
crescut necontenit. Dar creșterea rela
tivă a bunăstării țărănimii din regiunile 
forestiere, însoțită de stagnarea înde- 
lungată a economiei din savane a avut 
consecințe nu lipsite de importanță. Fer
mierii din zona forestieră au început 
să aibă nepoie de brațe de lucru plă
tite, mulți din ei devenind adevărați 
chiaburi. în același timp, din regiunile 
rămase în afara zonei de cultivare a ca
felei și bananierilor s-au revărsat spre 

sud torente de țărani în căutare de lu
cru.

în timpul uneia din călătoriile pe care 
le-am întreprins în această țară, am fă
cut cunoștință cu un funcționar al 
Companiei franceze a Africii de vest.

— Știți cum se spune economiei 
Coastei de Fildeș ? — m-a întrebat el 
zîmbind. — Economie într-un picior. Ca
feaua, bananele, pădurile alcătuiesc un 
picior. Dar unde-i celălalt ? Costa de 
Fildeș e o țară agrară, dar ea importă 
produse agricole în voloare de patru 
miliarde de franci africani! Paradoxal, 
nu ?

La Conferința fermierilor africani din 
Ghana am intrat în vorbă cu un repre
zentant al țărănimii din Coasta de Fil
deș. Răspunzînd la o întrebare pusă de 
mine, el mi-a ținut o scurtă, dar consis
tentă „conferință".

— Agricultura Nordului, a început el, 
se deosebește radical de cea a Sudului. 
Dacă în Sud e o agricultură speciali
zată, productivă, în Nord țăranii nu 
realizează aproape de loc producție- 
marfă. Ei au o gospodărie închisă, cu 
un caracter natural. Principala unealtă 
de lucru continuă să rămînă aici sapa. 

Aceasta înseamnă că suprafața pămîn- 
tului cultivat e direct proporțională cu 
numărul brațelor de lucru în stare să 
folosească sapa. în Nord nu se folosesc 
niciodată îngrășăminte. Recolta este în 
funcție de suprafața de pămînt pe care 
a izbutit s-o lucreze țăranul. Datorită 
producției precumpănitoare de cacao, 
banane și cafea, în Sud se reduc brusc 
suprafețele destinate altor culturi ali
mentare. In același timp, din Nord vin 
aici la lucru zeci de mii de tineri. Așa 
se face că în Nord recoltele culturilor 
alimentare scad.

Această scurtă conferință m-a făcut 
să înțeleg principalul. Disproporții în 
dezvoltarea diferitelor ramuri ale eco
nomiei, disproporții in dezvoltarea ora
șului și a satului — iată ce caracteri
zează situația din această tînără repu
blică.

★
De curînd au devenit cunoscute prin

cipalele prevederi ale politicii guvernu
lui la sate Nici un alt guvern din 
Africa nu a propus încă un program 
atît de consecvent de lichidare a obștei 
sătești și a rămășițelor orînduirii de 
clan existente încă.

în această direcție prezintă o impor
tanță deosebită legea proprietății asu
pra pămîntului, al cărei proiect a fost 
supus de curînd Adunării Naționale. în 
virtutea acestei legi, pământurile nelu
crate trebuie să devină proprietate a 
statului. Așa cum a arătat recent minis
trul Apărării, statul vrea să pună ca
păt situației în care proprietatea asu
pra pămîntului este determinată de 
strămoșul respectiv, născut pe acest pă
mînt.

Epoca actuală în Coasta de Fildeș 
e o epocă de cotitură. Trecutul moare. 
Va triumfa oare pe ruinile vechilor 
tradiții și obiceiuri capitalismul, sau se 
vor găsi căi de nădejde care să ducă la 
fericirea și bunăstarea tuturor oameni
lor muncii din republică ? în disputele 
dintre cîrmuitori și popoare, ultimul cu- 
vînt îl spun întotdeauna popoarele.

V. IORDANSKI

(Din revista sovietică 
„Asia și Africa azi")



Si totuși 
l-am găsit 
pe Vasiie

Asaftei
Monolog

Și iac-așa am tot umblat 
să-1 caut pe Vasiie Asaftei al 
meu, pe care nu l-am mai vă
zut de cîțiva ani, de cind ne-ara 
mutat la socri, într-un laion 
învecinat. Și pentru că mi-a 
fost dor de el, iată-mă-s aici, 
pe ulițele satului in care l-am 
iăsat. „Să ne trăiești, bade 
Grigore, zic eu factorului. Dar 
ce mai face Vasiie Asaftei ?“ 
„Păi, îmi răspunde, mi se pare 
că l-am văzut pe acolo, pe la 
digul cela nou". Pe drum 
pină la apă, m-am uitat și la 
pămînturile noastre : taman ca 
la filmul acela cu pînză lată, 
așa îmi treceau prin fața o- 
chilor căsoaiele ce și le-au ri
dicat firtaț.ii de pe aici... Dar 
iată-mă chiar la marg nea a- 
pei. Forfotă grozavă in |ur, 
malul întărit acătării. vorba 
ceea, dig nou, dar pe Vasiie 
l-am întîlnit numai în vorbele 
oamenilor care ziceau : „Ai 
uitat ce ne-a zis Vasiie ?“ „Dar 
unde-i Vasiie, oameni buni ?" 
întreb eu- „S-o repezit chiar 
acum pină la maternitatea de 
scroafe". Deci, ia-o Petre în
spre colectivă, să-1 văd pe 
Vasiie lingă purceluși. Aici, la 
colectivă, am găsit de toate: 
și hambare noi, și grajduri, și 
saivane, și aparate noi pen.ru 
muls, dar pe Vasiie caută-1 ! 
Jată și maternitatea de scroa
fe, aproape gata, numai să-i 
pună acoperișul. „Dar Vasiie ?“ 
„Vasiie ? A fost și a plecat. 
Du-te pe la magazinul univer
sal, îl găsești sigur acolo" La 
magazin, lume-o mulțime. Na 1 
Caută un ac în carul cu fîn. 
Strig : ,,Unde-i responsabilul ?“ 
„Poftim ! Eu sînt 1“ îmi iese în 
cale un flăcău. „Vreți condica 
de reclamații ? Aveți vreo 
nemulțumire ?“ „Da. zic, îs 
nemulțumit, că-1 caut de di
mineață pe Vasiie Asaftei și 
nu-i dau de urmă". „Păi, a fost 
adineauri pe aici", sare din 
mulțime o fată. „L-am văzut 
intrînd la dispensar". „Mă, îmi 
zic eu, în drum spre dispen-

sar, parcă s-au înțeles cu toții 
să mă poarte pe drumuri- Toți 
îl știu, toți îl cunosc, toți sar 
să mă ajute, dar după Vasiie, 
tot du-te...“

Tiii ! Dar uite ce dispensar, 
frate! Ditai spital, sau casă 
de oaspeți, nu alta. Dau îndată 
de doctor. „Dragă doctore, 
zic, dă-mi dumneata leacul să-1 
găsesc pe Vasiie Asaftei, că 
dacă-mi spui că nu-i aici, mă 
arunc pe un pat din ăsta, de 
dispensar, că nu mai am 
picioare..." „Liniștește-te, omu
le, îmi zice doctorul, dar mata 
de ce suferi ?“ „Iată sufăr, zic, 
de... Vasiie Asaftei" 
sile ? Păi m-a ajutat pînă mai 
înainte, la aranjarea unui 
Ion pentru copii... mi se pare 
că acum s-a dus la sala de 
spectacole". „Unde ? Zic eu, 
gata să leșin, la sala de spec
tacole ? Dar ce e el, bre omu
le ? E artist, că joacă în atîtea 
locuri ?“ „Nu-i artist, da-i 
inimos, du-te acolo că-1 
sești".

Nici n-am mai întrebat 
unde acum în sat și sală

i
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Pe-acoperișuri argintii stă roată 
Un semn geometric de televizoare 
Iar seara becuri înfloresc deodată 
Urcîndu-și kilowații pe contoare.

Dintr-al copilăriei trist decor 
Care-a trecut, din zări albastre. 
Doar barza își oprește albu-i zbor 
Pe-acoperișul nou al casei noastre.

Trecute vremuri. Nu mai e bordeiul, 
Nici ulița, nici omul nevoiaș.
Azi colectiva și-a înscris temeiul 
Cu case mari și largi ca la oraș.

Motociclete în culori pastel 
Modernizează vara peisajul 
Mașini și biciclete de oțel 
Punctează repetîndu-se, pavajul.

Aceeași barză tristă și fragilă
Se aciua pe hornul fără fum ;
O frumusețe albă, inutilă
Pe care-o admirau desculții-n drum.

Bibliotecarii comunali din 
Tiream (Cărei) și Suciu de Jos 
(Lăpuș) au adus cărți în sălile 
de predare a cursurilor agro
zootehnice, recomandîndu-le 
cursanților.

După terminarea lecțiilor.

țărani... Stătea 
cu vorba, dar 
cu haz, ba în- 
zică, aici îmi

spectacole, și ia-o într-acolo. 
Și-n sală ce să vezi : lume 
multă pe scaune, iar pe sce
nă, la o masă lungă, mînca-l-ar 
prietenii: Vasiie Asaftei stătea 
lingă alți cinci 
și-i tot dădea 
și cu suflet, ba 
ciudat... Va să
ești I Bine că te-am găsit, Va- 
silică I Acum nu-mi mai scapi, 
îi fac eu semn cu mîna... El 
— nimic. îmi spune unul de 
alături : ,,Ce vrei, tovarășe ? 
Dacă ai ceva de spus, înscrie-te 
la cuvînt, că facem și discuții !“ 
Auzi vorbă : să mă înscriu la 
cuvînt, eu care nu mai pu
team scoate o vorbă, de atîta

umblet... Dar eu nu mă las, 
și-mi întreb vecinul : „Ce a- 
dunare e aici ?“ Dînsul, plin de 
haz, îmi zice : „Nu e adunare, 
tovarășe, nu vezi că e... re
petiție ? Că ne vine și nouă 
un instructor de la oraș, dar 
azi..."

N-am mai apucat 
timele sale cuvinte, 
au izbucnit aplauze, 
plauze, aud din nou 
cinului meu :

Asaftei,

să aud ul- 
că în sală 
Printre a- 
vocea ve-

,,Bravo, tovară- 
văd că și treaba

de bine

deschis 
să mă

asta o conduci la fel 
ca și colectiva 1“

...Discuțiile le-am 
eu : m-am ridicat ca 
vadă și Vasiie, și am grăit
prin... aplauze : o dată că l-am 
găsit și de o sută de ori că 
pe bunul meu prieten Vasiie 
Asaftei, zis sfîrlează, l-am cău
tat ce l-am căutat și l-am gă
sit cu atîtea... talente I

uneori în amintiriRevine
Drumeagul strimt cu șerpii de noroi 
Și o cocioabă cu pereți subțiri 
Cum multe-au fost cîndva în sat la noi.

Nu mai e tristă cum era odat 
Privirea-i azi, rotundă, scînieiază 
Că pentru-un pictor amator din sat 
Suită pe olane, sus..., pozează.

Căminul cultural din comu
na Tășnad (Cărei) are 7 for
mații artistice, printre care 
una de teatru de păpuși.

Pt. conf. SIG. HOROVITZ
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Pregătiri pentru spectacol.
Ghiciți care din ei este bibliotecarul ?

In multe comune din raio
nul Sighet, conferințele și 
alte acțiuni culturale se țin în 
camere foarte mici, în detri
mentul cuprinderii maselor la 
aceste manifestări.

In Rona de Jos (Sighet) 
fost înregistrați în acest 
doar II cititori.

au 
an

— De ce te mai duci la 
tot nu citești nimic ?

— Sînt activist cultural și trebuie să 
dau exemplu !

bibliotecă, daca

ș
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— Tovarăși! 
iasă afară... ca

Unul din noi trebuie să 
să intre conferențiarul. (Desene de T. PALL) ■— Care din noi mută ?

(Desene de T. IOANEȘ)
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