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a •Sărbătoarea frăției oamenilor muncii
4 l

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii, 
toate țările 1

Dimineața zilei de 1 Mai. 
La București, prin fața tri
bunelor trec înălțind urale 
și cîntece, făurari de mașini 
agricole, săteni harnici din 
preajma capitalei, cărturari 
vestiți ai țării. Pancarte 
mari poartă înscrise marile 
succese dobîndite în între
cere, ca un raport în fața 
partidului și guvernului, 
lată și o echipă de dansa
tori a unui cămin cultural. 
Feciorii, mindri, sar și bat 
carîmbii cizmelor, pe cînd 
fetele se invîrtesc îmbujo
rate în jurul lor.

Așa serbează poporul 
nostru I Mai, tradiționala 
zi a solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, a- 
dică a frăției și unirii oa
menilor muncii de pe în
treg pămîntul. Astfel e pri
mit 1 Mai în țările libere, 
unde poporul e stăpîn pe 
soarta sa. Dar și în țările 
unde la 1 Mai slugoii 
bogătașilor pregătesc mi
tralierele pentru a secera 
mulțimea ce va manifesta 
împotriva robiei si războiu
lui, poporul asuprit, călăuzit 
în luptă de partidele comu- 
niște și muncitorești înfrun
tă gloanțele, trece în coloa
ne peste cordoanele poli
ției, cîntînd imnuri de lup
tă muncitorești. Bogății 
tremură în palatele lor, sim
țind că în fiecare an prima 
zi de mai găsește forțele 
imperialismului și războiu
lui tot mai slabe și mai dez
binate.

Pfste munți, fluvii și o- 
ceane, trecind orice hotar, 
gîndurile oamenilor munci-

Fruntași la însămîntări în raionul Brăila

/-• u harnicul țăran mun- 
citor Neagu Ștefan 

se mîndrește, pe bună drep
tate întreaga comună Bal- 
dovinești. EI a isprăvit în
să mînțatul printre cei din
ții din comună. 

tori și cinstiți din țările ro
biei capitaliste se îndreap
tă către țările înfloritoare 
și libere, către măreața 
Uniune Sovietică și statele 
de democrație populară. Ei 
știu că forțele păcii, demo
crației și socialismului 
cresc necontenit și nimic 
nu le poate stăvili mersul 
înainte.

Munca harnică a poporu
lui nostru ajută în însem
nată măsură la întărirea 
lumii păcii și socialismului.

Anul acesta întrecerea 
în cinstea lui I Mai a pri
lejuit un deosebit avînt în 
muncă, pe întreg cuprinsul 
țării. Această întrecere nu 
este numai chezășia unor 
mari succese în lupta pen
tru sporirea producției in
dustriale și agricole, de ri
dicare a buneistări în ora
șele și satele noastre, ci șî 
dovada simțămintelor de 
frăție ale poporului nostru 
muncitor față de oamenii 
muncii din lumea întreagă.

Chemarea 
partidului a 
răsunet la 
harnici s-au 
1954 să dobîndească o re
coltă cum n-a mai fost în 
țara noastră. Ei au înțeles 
că pot înfăptui ceea ce vor, 
numai lucrînd după regu
lile agrotehnice și urmînd 
pilda fruntașilor agricultu
rii în aplicarea metodelor 
înaintate. Intovărășiții din 
Reșca, raionul Caracal, au 
terminat însămînțările încă 
de Ia jumătatea lunii apri
lie. Ei au semănat o parte 
din porumb in cuiburi așe-

de 1 Mai a 
avut un larg 
sate. Țăranii 
hotărît ca în

m ăranul muncitor
7 gospodărie individu

ală Toma Dumitru a fost 
printre primii din Baldo- 
vinești, care au însămîn- 
țat porumbul în cuiburi așe
zate în pătrat.

înde- 
obli- 
pre- 

lapte

din întreaga lume
zate în pătrat, știind că 
prin folosirea acestei me
tode se asigură buna dez
voltare a plantelor și se 
ușurează munca de îngri
jire a culturilor, deoarece 
prășitul se face în lungiș 
și curmeziș cu prășitoarea 
mecanică.

Au terminat însămînță
rile și țăranii din Golăești. 
raionul lași. Plugarul Ște
fan Pescar, sfătuit și aju
tat de agentul agricoJ__Gh. 
Ciută, și-a făcut un marca
tor, a pregătit un hectar de 
pămînt și l-a semănat cu 
porumb. în cuiburi așezate 
în pătrat. Pilda lui a fost 
urmată si de mulți alții.

Corespondenții ne ves
tesc că în multe sate, ca de 
pildă în C. A. Rosetti, raio
nul Tulcea, țăranii munci
tori întîmpină 1 Mai 
plinindu-și cu cinste 
gațiile față de stat, 
dlnd cotele de carne, 
și alte produse, achitind 
impozitele.

Dar nu poți cuprinde în 
cuvinte toată dragostea cu 
care întîmpină poporul 
nostru 1 Mai prin hărnicie 
și învățătură, prin muncă 
după îndemnul științei.

Să mergem tot mai hotă- 
rîți înainte. Izbînzile în 
cinstea zilei de I Mai să le 
întărim necontenit și să le 
sporim, căci ele înseamnă 
mari pași înainte, pe calea 
creșterii buneistări în țară 
și o dovadă a solidarității 
cu frații noștri din întreaga 
lume, în lupta pentru o via
ță mai bună și pentru vic
toria păcii.

de MARIA BANUȘ
Niciodată parcă n-am simțit mai tare 
Revărsarea vieții, florile de mai, 
Aurul din pajiști, vlntul din frunzare, 
Tot triumfătorul, fericit alai.
Niciodată parcă nu ne-a fost mai sfîntă, 
Inimii mai scumpă, viața noastră nouă, 
Ca-n aceste ceasuri ce se investmîntă 
In brocat de soare și hurmuz de rouă.
Niciodată parcă n-am urît mai tare 
Haitele flăminde de un nou război, 
Ca-n acest Arminden potopit de floare 
Cinci mai curge-n 4sia singele șuvoi.
Niciodată parcă, inimilor noastre
N-ați fost mai aproape, frați din depărtări. 
Voi, ce peste flăcări, pustiiri, dezastre, 
Inălțați stindardul marii libertăți.
Niciodată parcă bolta sidefie
N-a vuit asemeni mării dintr-un ghioc. 
Parcă niciodată valul de minie
Nu ne-a strins ca astăzi, intr-un singur bloc.
Teme-se smintita Hotă de pradă 
De această forță vie de granit.
Intr-o mină pruncul, in cealaltă spada. 
Stă liberatorul, treaz, de neclintit.

In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Qandu Ciocan, briga- 
dierul gospodăriei 

agricole colective „Progre
sul" din comuna Vădeni 
conduce brigada fruntașă 
în campania însămînțărilor 
de primăvară.

După noua metodă
Încă din toamna trecută tractoarele S.M.T.- 

ului din Sînnicolaul Mare au pornit să brăz
deze ogoarele membrilor gospodăriei agricole 
colective „Ștefan Plavăț" din comuna Cenad. 
In primăvara aceasta pe 638 hectare din te
renul arat, colectiviștii au început să semene 
porumbul în cuiburi așezate în pătrat. Mun
cind cu tragere de inimă, ei au reușit ca m>- 
mai în zilele de 16 și 17 aprilie să semene 170 
hectare cu porumb după această nouă metodă.

Antrenați în întrecere socialistă, colectiviștii 
din gospodăria colectivă „Ștefan Plavăț" s-au 
străduit ca în cinstea zilei de 1 Mai să termine 
semănatul tuturor culturilor de primăvară.

In aceste zile s-au evidențiat la munca cîm- 
pului brigada 9-a condusă de Luță Iosif și bri
gada 10-a condusă de Unciaschi Mihai.

Iosif Jambor 
corespondent

Sprijin tovărășesc
In regiunea Craiova, ca și în alte regiuni 

ale patriei noastre, țăranii muncitori se ajută 
intre ei spre a termina campania insămință- 
rilor de primăvară cit mai repede și mai bine. 
Astfel, țăranul muncitor Marin Tănase din co
muna Tătăreni, a ajutat cu vitele și atelajele 
sale pe văduva Ioana Floarea la arat și insă- 
mințat. „Cum isprăvesc muncile de primăvară 
la mine ii ajut și pe Nae Simionescu, C. Bălă- 
ceanu și D. Marin cu atelaj și vite" a spus ță
ranul muncitor Marin Tănase. El a îndemnat 
și pe alții să-i sprijine pe cei fără atelaje, pen
tru ca întreaga comună să întimpine ziua de 
1 Mai cu înfăptuiri deosebite in muncile de 
primăvară.

I. Vrăjitorii 
corespondent
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Un film despre viața 
și lupta țărănimii lituaniene 

„Zorile 
deasupra Niemenului“

Pe ecranele cinematografelor 
sătești din patria noastră a în
ceput să ruleze filmul în culori 
„Zorile deasupra Niemenului", o 
nouă realizare a artei cinemato
grafice din R.S.S. Lituaniană.

Inspirat din viața țăranilor li
tuanieni, acest film redă aspecte 
din lupta de clasă la sate, înfăți
șând în același timp munca paș
nică și constructivă a colhozni
cilor.

Figura centrală a filmului este 
tînărul Tauras Gabris, care, ab
solvind institutul de agronomie, 
se întoarce în satul său, unde-și 
regăsește tatăl și logodnica. 
Aici, împreună cu logodnica sa 
și toți sătenii cinstiți luptă îm
potriva dușmanilor care încearcă 
să saboteze munca pașnică a 
colhoznicilor.

Măiestria punerii în scenă, jo
cul minunat al actorilor, muzica 
și dansurile inspirate din folclo
rul poporului lituanian, fac din 
filmul „Zori deasupra Niemenu- 
lui“ o realizare de seamă a cine
matografiei lituaniene.

Echipa de călușari 
dtn Jupalnic

Căminul cultural din Jupalnic 
pe lîngă echipele de cor și de tea
tru are și o frumoasă echipă de 
călușari. Echipa de călușari este 
formată din patru băieți, patrii 
fete și un conducător al echipei. 

La faza pe centru de cornii 
ne a celui de al 3-lea concurs al 
artiștilor amatori, călușarii din 
Jupalnic s-au prezentat cu un 
bogat repertoriu. Ei au jucat cu 
multă măiestrie jocurile : Brîu! 
călușarilor, Ghimpele, Steaua, 
Catiușa, Sîrba oltenească și Ar
deleanca.

Jocul de călușari prezentat pe 
scena concursului de tinerii din 
Jupalnic a plăcut foarte mult pu
blicului. In deosebi s-au eviden
țiat Stoica Dumitru și Ungurea- 
nu Ioana care au executat deo
sebit de frumos toate cele 24 fi
guri ale jocului.

N. Golopența 
corespondent

O semănătoare de mină
Semănătoarea de mină cu un 

rînd, numită S.M.-l, e alcătuită 
dintr-un rezervor (1) în care intră 
pînă la 1 kg. și jumătate de semin
țe. Rezervorul se află fixat pe picio
rul semănătorii (2) construit din 
lemn. Pe una din părțile laterale 
ale piciorului semănătorii, se află 
un tub de scurgere (3) al boabelor 
spre sapă, iar pe cealaltă parte se 
află un limitator cu călcîi (4), pre
văzut cu o serie de găuri și care 
ajută la potrivirea adîncimii de 
însămînțare. Pe aceeași parte cu tu
bul de scurgere, semănătoarea 
are un triunghi (5) termi
nat la partea de jos cu un călcîi 
(6). Tot la capătul de jos, semănă
toarea are o sapă (7) formată din 
2 fălci legale între ele printr-o ba
lama. Aceste fălci se închid auto
mat cu ajutorul unui resort (arc) 
(8), care se afla in interiorul sa-

Semănătoarca manuală S.A1.—1
pei. Partea de sus a semănătorii 
este prevăzută cu un miner (9).

In rezervor alunecă un ali
mentator (10) care este făcut 
dintr-o șină de fier prevăzută 
cu o gaură (11) și care lasă să se în- 
sămînțeze numai un număr anumit 
de boabe, după cerințele agroteh
nice. Semănătoarea mai este înzes
trată cu un număr de trei inele de 
dozare cu lărgimea interioară de 
12, 14 și 16 mm. care se introduc 
(cite unul) după nevoie, în gaura 
(11) prevăzută în alimentator 
(10). Pentru cazul cirul avem de 
însămînțat în cuib un număr mai 
mare de semințe sau cînd se însă- 
mînțează semințe mari, mașina 
poate lucra fără aceste inele. In 
acest caz boabele cad prin gaura 

(11) a alimentatorului (10). Tot 
înăuntrul rezervorului se află mon
tată o periuță (12), care dă afară 
semințele ce sînt minate mai de
parte de alimentator și nu lasă să 
cadă decît o anumită cantitate de 
boabe ce corespunde mărimii inelu
lui de dozare
Cum se seamănă cu această mașină

Semințele se pun in rezervorul se
mănătorii pe la partea de deasupra, 
care este prevăzută cu un capac 
(13). Semănătoarea lucrează în fe
lul următor:

a) Semănătoarea, fiind foarte 
ușoară se ține de miner într-o 
singură mină. Apoi, prin aplecarea 
înainte a semănătorii, alimentato
rul intrtnd în rezervorul de boabe, 
își încarcă inelul de dozare cu un 
număr de boabe stabilit dinainte.

b) Prin readucerea în poziția ver
ticală a mașinii, resortul (8) în
chide sapa și readuce nivelul de do
zare al alimentatorului ce este în
cărcat cu boabe în dreptul tubului 
de scurgere (3), iar semințele cad 
prin acest tub și sînt reținute de 
cele 2 părți ale sapei (7).

Mînuitorul apăsînd pe miner, în
fige semănătoarea în pămînt în po
ziție verticală pînă cînd limitalorul 
adîncimii (4) de semănare atinge 
suprafața pămîntului.

Prin aplecarea înainte a semănă
torii, călcîiul apăsînd pe pămînt, 
gura sapei se desface și lasă boa
bele să cadă. In același timp alimen
tatorul intră în rezervor și se în
carcă din nou cu boabe. Odată cu 
aplecarea înainte a semănătorii, 
mînuitorul trebuie să scoată puțin 
semănătoarea din pămînt din pozi
ția aplecat, pentru ca boabele să nu 
fie prinse între vîrfurile sapei. îna
inte de a se trece la cuibul următor, 
mînuitorul trebuie să apese ușor cu 
piciorul pămîntul peste cuib După 
aceea semănătoarea se înfige mai 
departe in pămînt la întretăierea li
niilor făcute dinainte cu marcato
rul. făcîndu-se un nou cuib.

In cazul cînd se însămînțează 
plante la adîncimi mai mici, cum 
este de pildă floarea soarelui, pen
tru ca să nu aplecăm prea mult se
mănătoarea înainte, se prinde cu 
ajutorul a 2 cuie o placă de lemn la 
călcîi (6).

Folosind această semănătoare — 
care se fabrică în țara noastră — 
oamenii muncii de pe ogoare vor 
putea însămînța intr-un timp mai 
scurt și mai bine. Aplicînd apoi re
gulile agrotehnice de întreținere și 
recoltare, vor obține recolte sporite.

- Ce să citim
L. CHIACELI

GM BHM
Editura Cartea Rusă

„Gvadi Bigva", romanul scrii
torului Leo Chiaceli, distins cu 
Premiul Stalin, este una din lu
crările de mare valoare ale lite
raturii georgiene.

Tema principală a romanului 
este formarea omului nou, for
marea unei noi conștiințe, a 
unei noi mentalități în rindurile 
țărănimii muncitoare georgiene. 
Sub influența colectivului, cu 
ajutorul tovarășilor săi, colhoz
nicul Gvadi Bigva, eroul roma
nului, va înțelege rostul vieții și 
muncii colective și va deveni 
dintr-un om ușuratec, leneș, și

ret, un element de valoare, unul 
din constructorii avîntați ai so
cietății socialiste.

In imagini sugestive, scriito
rul Leo Chiaceli ne înfăți
șează satul colhoznic georgian, 
cu oamenii săi minunați care 
prin munca lor colectivă, con
struiesc temeinic viața cea nouă.

Traducerea romanului „Gvadi 
Bigva", în limba romînă dă pri
lejul cititorilor din țara noastră 
să cunoască încă o operă remar
cabilă din tezaurul literaturii po
poarelor din Țara Socialismului 
victorios.

ANTON PANN

Editura de Stat pentru Literatură 
și Artă, 326 pag., 3,95 lei

In colecția „Biblioteca pentru 
toți" a apărut recent volumul 

Pagini alese" al cunoscutului 
scriitor Anton Pann. Inspirîn- 
du-se din proverbele și zicători- 
le pline de înțelepciune ale po
porului, fiul căldărarului Pann 
ereiazăooperă mare în care bi
ciuiește printr-un humor sănătos 
relele și nedreptățile sociale. In 
alte lucrări, ca de pildă, în „Co- 
paciul și dovleacul", Anton Pann 
își bate joc de lăudăroși, iar în 
„Cîinele lătrător" de fricoșii care 
vor să pară curajoși.

SPORTUL E DAT UITĂRII

In comuna noastră, comuna 
Gogoșari, raionul Giurgiu, spor
tul e dat uitării. Aceasta se da- 
torește faptului că tovarășul Tri- 
fu D. Ioan, instructor sportiv, 
nu numai că nu primește sarci
nile ce i se dau, dar n-are nici 
plan de muncă.

Pentru a fi ajutat în muncă i 
s-au dat sarcini concrete și ex
plicații precise cum să organi
zeze campionatul de cros ,,Să 
întîmpinăm 1 Mai". Acest cam
pionat s-a terminat fără ca to
varășul Trifu să fi făcut ceva.

Față de asemenea atitudine ar 
trebui să se ia măsuri, întrucît 
în comuna noastră sînt rnulți ti
neri dornici de a face sport.

Ciupitu Teodor 
corespondent

Ni se semnalează ca...
A fost odată.. un cămin cultural

In comuna Brebu a fost odată 
un cămin cultural frumos și stră
lucitor. Astăzi însă se pare că 
praful nepăsării e gata să-l în
groape. Geamurile sînt sparte 
și pereții rupți. Pe vremuri a 
fost la cămin un dulap-bibliote- 
că. Tovarășul Vucu Simion, di
rectorul școlii, a scos cărțile din 
el și a luat dulapul la școală, 
pentru că are și el „actele lui". 
Cărțile au rămas împrăștiate pe 
jos, pe sub mese, pline de praf, 
necitite de nimeni. Ba nu, de 
ele se ocupă azi doar șoarecii și 
cînd' se plictisesc de atîta carte,

Difuzarea presei merge prost
In comuna Brastavățu, raionul 

Corabia, ziarele și revistele sînt 
aduse cu mari greutăți. Factorul 
rural Răduț Teodor străbate sec
torul său de activitate numai pe 
jos, iar ziarele și revistele nu 
sînt distribuite cu regularitate 

atunci... se antrenează printre 
ele pentru diferite norme sporti
ve. Mesele, scaunele, gazeta de 
perete și cele 2 aparate de radio 
sînt atît de stricate, incit necesi
tă reparații foarte serioase. Cele 
două aparate de radio au fost 
duse la reparat de peste 6 luni 
de zile, dar pînă ăcum nu au 
fost aduse înapoi.

E timpul să se îngrijească ci
neva nu numai de sediul cămi
nului cultural, dar și de condu
cerea lui.

Rîmpti Ioan 
corespondent

de către sfatul popular comunal. 
Directorul căminului cultural, to
varășul Popa Gheorghe, mani
festă dezinteres față de această 
muncă.

V. lonescti 
corespondent

S-AU LUAT MASURI 
IN URMA SCRISORILOR 

DE LA SATE
De la tovarășul Ivistion Sava, 

corespondent voluntar al revis
tei noastre, am primit o scrisoa
re, în care se arăta că în comu
na Pleșcoi, raionul Buzău, con
ducerea cooperativei dovedea ne
păsare față de cerințele oameni
lor muncii și o seamă de alte 
lipsuri.

Președintele cooperativei Moise 
N. Ștefan, oprea pentru el, pen
tru rude și prieteni, mărfurile 
cele mai bune ale cooperativei 
și doar dacă mai rămînea ceva 
distribuia celorlalți locuitori ai 
comunei. Forurile în drept, că
rora revista s-a adresat pentru a 
cerceta cele semnalate de cores
pondent, ne răspund acum că 
sezisarea tovarășului Ivistion 
Sava e justă, și că în adunarea 
generală a împuterniciților ce-a 
avut loc în comuna Pleșcoi, 
Moise N. Ștefan a fost înlocuit.
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B
 oarele a ajuns la 

nămiezi. De pe ogoa
rele dinspre Jiu și A- 
mardia se întorc a- 
casă de la muncă 

țărani muncitori cu plugurile. La 
jugul boilor ei au pus ramuri înflo
rite de corn și de salcie, semn că 
au terminat cu însămînțatul.

— Gata, nene Ioane, gata ? în
trebă voios Titu Corifei, președin
tele sfatului popular comunal, pe 
Ciocan N. Ion.

— Gata! răspunse Ciocan N. 
Ion, oprind boii. —- Și unde mai pui 
că semănai o bună parte dinpămînt, 
în cuiburi așezate în pătrat, așa 
cum au semănat și cei de la înto
vărășire. Au văzut și tovarășul a- 
geint agricol Dumitrașcu Anton și 
tovarășul inginer de la raion, Di- 
nulescu Eugen...

— Eu am isprăvit de alaltăieri — 
atră în vorbă Gavrilă Ion. — 

Te-am întrecut.
— M-ai întrecut tu pe mine — îi 

întoarse vorba Ciocan — dar sînt

De vorbă cu Paul Ilie, 
președintele întovărășirii din comuna Axente Sever

întrebare. Ce măsuri a-ți luat în vederea desfă
șurării în bune condițiuni a muncilor de primă
vară ?

Răspuns. In timpul iernii în fața întovărășiților 
s-au pus două sarcini însemnate: dobîndirea a cît 
mai multe cunoștințe agrozootehnice și pregătirea 
uneltelor, vitelor, seminței în așa fel ca odată ou 
prima zi bună de airat și însămînțat să fim în capul 
ogorului.

De aceste sarcini ne-am ținut, vorba ceea, cum 
se ține „ciulinul de oaie“. Cursul agrozootehnic a 
fost urmat de cei mai mulți din țăranii întovără
șiți. Pe toți i-am îndemnat să participe la conferin
țele ou îndrumări agrotehnice ținute de tehnicienii 
și agronomii veniți de la raion sau cei de la gos
podăria de stat. îndeosebi întovărășiții au învățat să 
prețuiască mult foloasele îngrășămintelor animale. 
Mii de tone de bălegar au fost cărate încă din 
timpul iernii pe ogor. După ce sămînța a fost aleasă, 
i-am cercetat puterea de încolțiire și apoi am tratat-o.

Pe la noi prin sat este o vorbă care spune că o zi 
de primăvară te hrănește un an întreg. Tîlcul acestei 
zicale noi 1-aim pus în practică. încă în mustul ză
pezii am semănat orzul de primăvară. Ovăzul, car
toful, sfecla de zahăr și alte culturi le-am însămîn
țat la timpul potrivit. Semănăturile sînt acum de 
toată mîndrețea.

întrebare. Cum ați folosit regulile agrotehnice 
înaintate la însămînțări ?

Răspuns. Arătam mai sus cît preț am învățat să 
punem noi pe învățătură. Trebuie să vă spun că la 
noi a fost o adevărată întrecere în privința strân
gerii, păstrării și căratului a cît mai mult gunoi de 
grajd pe oîrnp. Dar pe lîngă gunoiul de grajd noi 
dăm plantelor și îngrășăminte minerale. Chiar zi
lele acestea am împrăștiat pe terenul însămînțat cu 
sfeclă de zahăr 2.170 kg. superfosfat și 2.250 kg. 
ca imită.

Dintre îmsămîințările făcute p.îină acum, singur 
rtoful nu l-am semănat cu mașina.

Metoda însămînțării porumbului 
în cuiburi așezate în pătrat e folo
sită azi de tot mai mulți țărani 
muncitori din gospodării colective, 
întovărășiri și gospodării indivi- 
d le.

Vestea celor din Ișalnița
alții care ne-au întrecut pe toți. I-a 
adu-ți aminte de cînd a terminat 
Fota Constantin! L-ai văzut scris 
pe panou ? Primul la însămînțatul 
florii soarelui, al cepei, morcovi
lor; tot primul a însămînțat și po
rumbul. Apoi nu uita nici de Badea 
Constantin, Nicolae Nicolae și Du
mitru Paraschiv, care de asemenea 
ne-au luat-o înainte.

★

24 aprilie, seara. In biroul pre
ședintelui sfatului popular au venit 
agentul agricol, cei trei agenți le
gumicoli, Anghel Năstase, preșe
dintele întovărășirii și Savu Roșu, 
secretarul organizației de partid, 
întocmesc procesul verbal de în
cheiere a campaniei de însămînțări. 
Unul după altul sînt trecute rezul
tatele obținute prin muncă însufle
țită în bătălia însămînțărilor dusă 
de către țăranii muncitori cu gos
podării individuale și întovă
rășiți. Ei au aplicat cu grijă re
guli noi agrotehnice la însămînța
tul porumbului, cartofului, florii

Iată-l în fotografia de față pe 
cîțiva membri ai gospodăriei agri
cole colective „Progresul", co
muna Vădeni, regiunea Galați, tre- 
cînd peste ogor cu marcatorul și

soarelui și la celelalte culturi.
— Am terminat înaintea Floreș- 

tilor, Șimnicului și Almăjului — 
spuse bucuros Savu Roșu. — Ei 
ne-au chemat la întrecere și noi 
i-am întrecut. Au rămas mult în 
urma'noastră.

— Să anunțăm raionul că ne-am 
îndeplinit angajamentul! propuse 
mîndru agentul agricol.

— Alo! Dați-mi secția agricolă 
raională!... ceru nerăbdător Titu 
Corîci. După cîteva clipe de tăcere 
glasul se auzi mai puternic. — Aici 
președintele sfatului popular Ișal- 
nița... Veste bună, tovarășe agro
nom. Ne-am îndeplinit angajamen
tul luat în cinstea lui 1 Mai. Azi 
comuna noastră a terminat cu în- 
sămînțările...

In aceeași seară au mai anunțat 
la sfatul popular raional Craiova 
că au încheiat campania însămînță- 
rilor și comunele Castranova, Bra- 
tovoești și Malul Mare.

A. BABEANU

Timpul ploios și rece ne-a împiedicat să însămîn- 
țăm pînă la 24 aprilie și porumbul, așa după cum 
ne-am propus. De bunăseamă că pînă apare re
vista, noi vom fi gătat și ou semănatul porumbului. 
Cea mai mare parte din suprafața rezervată cul
turii porumbului o vom însămînța după metoda cui
burilor așezate în pătrat.

întrebare. Care este sprijinul pe care-1 aveți din 
partea tehnicienilor și inginerilor?

Răspuns. Apoi însăși faptul că ne-am hotărît să 
însămințăm porumbul în cuiburi așezate. în pătrat 
se datorește îndrumărilor pe care ni le-au dat in
ginerii și tehnicienii de la Mediaș, cît și cei de la 
gospodăria de stat din satul nostru, Nu-i săptă 
mină ca să nu vină în mijlocul nostru fie tovarășul 
tehnician Boian Iacob, fie tovarășii ingineri Bădi- 
liță sau Cirimei.

Inginerii și tehnicienii ne-au vorbit la cursurile 
agrozootehnice, ne-au ținut conferințe la căminul 
cultural, vin pe cîmp și ne arată cînd să începem 
aratul și semănatul, ce cultură și ogor are nevoie 
să fie grăpat. Unii dintre întovărășiți erau mai pu
țin încrezători în metoda nouă de semănat po
rumb. Tovarășul inginer Bădiliță ne-a arătat pe în
delete cît avem de cîștigat folosind acest procedeu 
înaintat.

întrebare. Cum își îndeplinește S.M.T.-ul anga- 
gajamentele prevăzute în contract ?

Răspuns. Pe ogoarele întovărășirii noastre lu
crează tractoarele S.M.T. Proștea Mare. Noi n-avem 
a ne plînge de felul cum ne lucrează tractoriștii pă- 
mîntul. Toată munca cu tractoarele este făcută la 
vreme și așa cum scrie la carte. Tovarășul inginer 
Țibuleac de la S.M.T., vine adesea și stă de vorbă 
ou noi, controlează calitatea lucrărilor.

Atît tractoriștii cît și noi întovărășiții sîntern le
gați de aceeași dorință : să cîștigăm întrecerea cu 
întovărășirea Lepindea. Toate muncile făcute la 
vreme și după regulile științei, sînt preocupările 
noastre principale în această perioadă.

apoi semănînd porumb în cuiburi 
așezate în pătrat. Doi fac gropițe 
cu sapa, la întretăirea urmelor lă
sate de marcator, iar alții pun gră
unțele în pămînt și le acoperă.

In cinstea marii sărbători
„Ne luăm angajamentul ca în în- 

tîmpinarea zilei de 1 Mai, ziua soli
darității internaționale a oamenilor 
muncii de pretutindeni, să terminăm 
pînă la 24 aprilie însămînțatul cui- I 
turilor de primăvară. Vom căuta să | 
întrebuințăm și în comuna noastră, ; 
metoda însămînțării porumbului în i 
cuiburi așezate în pătrat1*. Acestea ■ 
au fost cuvintele pline de avînt ale' 
țăranilor muncitori din comuna | 
Făurești, raionul Olteț.

Căutînd să folosească pe scară ț 
cît mai largă metoda însămînțării i 
porumbului în cuiburi așezate în j, 
pătrat, agentul agricol Deaconu 
Gh. a arătat țăranilor muncitori fo
loasele acestui nou fel de a însă- 
mînța. Numai în 2 zile s-au însă
mînțat 25 hectare după această me- { 
todă. De asemeni, sfatul popular a 
însămînțat în cuiburi așezate în pă
trat întreaga suprafață de porumb 
de pe lotul zootehnic.

Acum, în preajma zilei de 1 Mai, 
comuna Făurești se numără printre 
fruntașele raionului.

P. B. Mihail 
corespondent

Vorbește crainicul...
Numele comuniștilor loan Stoica, 

Ion Gheorghe și ale altor țărani 
muncitori au devenit cunoscute în 
toată comuna Prundu din raionul 
Pitești. Și într-adevăr, au de ce să 
fie cunoscute. Crainicul de la stația 
de iradioficare aduce la cunoștința 
sătenilor că ei au terminat însămîn- 
țările din epoca întîia cu mult îna
inte de termenul fixat. La 15 apri
lie au fost gata și cu însamînțările 
din epoca doua. Urmînd sfatul teh
nicianului Broc Ioan de la secția 
agricolă a raionului, ei au însămîn
țat 1,50 hectare porumb în cuiburi 
așezate în pătrat.

Zilele trecute vocea crainicului a 
răsunat din nou în difuzoare. De 
data aceasta se anunța că însămîn- 
țările din etapa întîia s-au termi
nat și că s-a însămînțat 60 la sută 
și din etapa a doua. Numărul celor 
care au aplicat metode înaintate a 
crescut.

— Țărani muncitori — se aude 
în continuare glasul puternic al 
crainicului.—Se apropie 1 Mai. Ur
mați exemplul fruntașilor la însă
mînțări. Să ieșim cu toate atelajele 
și vom reuși să îndeplinim cu 
cinste toate angajamentele luate.

Bardaș Gheorghe 
corespondent

Vrem să avem porumb frumos
In raionul Jibou s-a extins anui 

acesta metoda semănării porum
bului și cartofului în cuiburi așe
zate în pătrat. In toate gospodă
riile colective din raion se vor în
sămînța peste 50 la sută din supra
fețele destinate culturii porumbu
lui după această metodă. De ase
meni, pînă acum s-a însămînțat o 
bună parte din teren, cu cartofi 
în cuiburi așezate în pătrat.

Și în sectorul individual metoda 
semănării acestor culturi în cui
buri așezate în pătrat a fost intens 
popularizată. Diruhora Nistor și 
Miron Aurel, țărani muncitori din 
comuna Hida, și-au luat angaja
mentul să însămînțeze porumbul în 
cuiburi așezate în pătrat. „Vrem să 
avem anul acesta porumb mai fru
mos decît oricînd** — au spus cei 
doi harnici țărani. Și ca ei, 
mulți alții au pornit cu încredere 
să-și pregătească terenul pentru a- 
plicarea acestei metode. In acțiunea 
de popularizare și aplicare a meto
delor înaintate agrotehnice, activi
știi comitetului raional de partid și 
ai sfatului popular raional Jibou, 
precum și tehnicienii secției agri
cole, dau un sprijin însemnat comu
nelor fiind mereu în mijlocul țăra
nilor muncitori. Ciucă Ion

corespondent



î
Drumul Botoșanilor. Se profilea- du-mi un loc în vale, a început să 

ză în zare codrii Budei și Copălău- 
lui, ocoliți pe vremuri de caleștile 
și fădvanele boierești, de carava
nele negustorilor și de solii viste- 

. riei domnești, fiindcă din neguri 
se slobozeau pe cai mărunți, haidu
cii. De-i treci, îți ies în cale de du
pă pilcurile de copaci primele case 
ale. satului Flămînzi. Un sat ca 
toate celelalte din nordul Moldo* 
vei, pentru cei care nu cunosc că 
de-aici s-a pornit în anul de pomi
nă răscoala, că de aici în 1907 s-a 
întins flacăra mîniei care a aprins 
pînă în Severin conacele moșie-i 
cești.

r Dealul Frumușicăi .străjuiește 
satul al cărui nume îl puteau purta 
deopotrivă toate satele din țara 
noastră pînă acum zece ani. Pe 
culmile lui s-au aprins primele - 
focuri care au dat de știre împre
jurimilor să sfârșească cu jalbele. 
Pe culmile lui și-au trimis clăcâșii 
din Flămînzi buciumașii să sune 
începutul luptelor pentru pămînt. 
Și buciumașii au sunat în 1907, au 
sunat mereu fără să se teamă de 
gloanțe, aidoma gornistului Furtu
nă cu 30 de ani în urmă, aidoma u- 
tecistului Roaită cu un sfert de 
veac mai tîrziu. Tot pe culmile 
Frumușicăi la 7 aprilie 1944 ocu- 
panții hitleriști au 
sub focul artileriei 
eliberat satul.

S-a potrivit să 
mușicăi spre Flămînzi în ziua de 
7 aprilie, la zece ani după elibe
rarea satului. Șiruri nesfîrșite de 
oameni : bătrîni sprijin:ndu-se în 
toiage, femei cu copii în brațe, pio
nieri, toți încărcați cu florile recu
noștinței — cum le spun ei — suie 
spre culmea cea mai semeață un
de, înconjurat de morminte de eroi, 
se înaltă un monument. Eliberatii 
l-au ridicat în cinstea eliberatori
lor lor, ostașii sovietici.

Cît timp fetele sădeau 
jurul monumentului și pe 
te, am intrat în vorbă cu 
trîn care în ciuda anilor se ținea 
drept și părea puternic ca un ste
jar. Cu ochi blajini, umeziți de a- 
ducerile aminte, aceleași ori de 
cîte ori suie dealul, moș Ion Gîr
bea privea îngîndurat îndepărtă
rile. De sus, satul părea prăvălit pe 
costiși. Așa cum era, cu cojocul mi- 
țos aruncat pe umeri, bătrînul se 
arăta și el ca un monument înfipt 
în culme. M-am apropiat și am in
trat în vorbă cu bătrînul, Arătîn-

povestească :
— Acolo, să tot fie vreo 50 ani 

de atunci, că încă nu mă prinsesem 
cu fetele în joc, au durat părinții 
noștri palat cu 360 de camere pen
tru prințul Sturza... In 1907 am

numele ăsta ? L-am întrebat pe 
moș Gîrbea.

— Povestea numelui nu-i lungă. 
Robeam să înălțăm palatul fără o- 
dihnă zi și noapte, dar mîncare nu 
prea vedeam. Cînd unii au început 
să cadă din picioare de flămînzi ce

Moș Ion Gîrbea povestește nepoților despre răscoală.

mușcat țărîna 
sovietice care a

flori în 
mormin- 
un bă-

Cunosc un drumeag ce se pierde 
Mlădiindu-se agale
Prin valea cu pajiște verde
Spre satul din vale.

De treci mai în jos, la răscruce, 
Vei zări de departe
Un tei rămuros și o cruce
Plecată pe-o parte.

Cules-atn povestea amară
in amurg, la răstoacă :
Sub tei cum a fost să răsară 
O cruce săracă...

Mai greu ca în iadul satanii
Trudea, pe bătaie,
Aici, la boier, spun țăranii,
Un om: Niculae...

Trăia cu nevasta și pruncii
Fără pat, fără plită,
In grajdul din marginea luncii...
Trăia ca o vită...

Bolnavă nevasta-nălucă
Și vedea în copaie

văzut și eu că palate c-ale zmeilor 
se găsesc și pe lumea noastră.

Pînă cînd cu răscoala, slujeam 
ziua toată în curte, dar de ușile 
palatului n-aveam voie să ne apro
piem. Nu era de nasul nostru să-i 
servim pe stăpîni la masă, să-i îm
brăcăm și să-i încălțăm. Pentru 
asta aveau servitori din alte țări, 
oameni subțiri.

— Dar satul, satul de ce poartă

erau, am lăsat lucrul și am mers la 
vătaf să-i cerem mîncare. Boierul 
care era la Iași, sau prin străină
tăți, a aflat, și-a trimis vorbă să 
terminăm palatul la sorocul fixat 
și să nu mai zbierăm după mîncare 
c-altfel îl acopere cu pielea noas
tră. Și a mai dat ordin boierul ca 
satul nost’ să se cheme Flămînzi. Și 
Flămînzi s-a numit.

Pe o uliță povîrnita spre dreap
ta, printre căsuțele scunde, cobo-

Ana Gheorghe Bursuc părăsește casa de nașteri.

EUGEN

C R O
Cum de arșiță grea se usucă 
Mezina-i bălaie...

Trei nopți către cer se-nchinase 
in zadar, să-l ajute,
In darn la boier se rugase
Trei zile, la curte...

Ba-i dase boierul de veste
Prin vătaful cel mare 
Buieștrii să-i ducă-n căpestre
In zori, la plimbare...

Privi bietul om spre soție
Spre copaia cu paie,
Și-n noapte plecă — cine știe
De ce, Niculae...

In zori îi luară curmeiul
De pe gît trecătorii —
II ninse cu florile-i teiul,
II plinseră zorii...

Cules-am povestea de jale
In amurg, la răstoacă...

FRUNZA

Ai 1 C A
Plîngea parcă teiul în vale
Pe crucea săracă...

Și noaptea-mi trecu sbuciumată...
Și plecai dimineața
Cînd soarele-n zare s-arată
Să-ți mîngîie fața.

Plecai către alte meleaguri...
Dar sub teiul în floare
Văzui — cu lozinci și cu steaguri 
Un șir de tractoare

Binețe le-am dat. îmi răspunse
Tractor ist a codană...
Curgeau parcă lacrimi ascunse
Pe fa(a-i bălană

Dar mîndră și dreaptă de-a dragul
Ea trecea înainte —
De-asupră-i, de purpură steagul
Părea că-i fierbinte.

Ținea într-o mină volanul
Și un steag într-o mină:

ram către mijlocul satului. Moș lor 
Gîrbea povestea acum despre înfăp 
tuirile noi ce prind viață în Flă
mînzi, dar pe mine mă purta gîn- 
dul tot înapoi, la vremea cînd bă- 
trînul, pe atunci flăcău, a fost bă
tut pînă a vărsat sînge pentru că 
îndrăznise să se apropie de livada 
boierului pentru a-și . potoli foa
mea.

— Te-am călăuzit în trecutul sa
tului, așa că tot mie mi se cuvine 
să-ți arăt cu ce ne putem lăuda azi.

Tresării. Moș Gîrbea se oprise 
în fața unei case mari. Dădui să 
intru.

— Stai — mă opri moșul — 
nu-i. voie. In palatul lehuzelor — 
glumi el —ca și-n palatul boieresc 
pe vremuri, nu poți intra așa, cu 
una cu două...

După ce am îmbrăcat un halat 
alb, îngrijitoarea, o fată de vreo ÎS 
ani, m-a purtat prin toate săli 
casei de nașteri din Flămînzi. Erau 
acolo trei lehuze. In ochii celor trei 
temei sclipea bucuria de-a fi mame. 
Trei prunci dolofani le aduceau 
aminte — și se pricepeau bine să 
le aducă aminte — c-ar fi timpul să 
„prînzească“.

— Eu am fost născută-n cîrnp, 
în dealul Frumușicăi — spune u- 
na dintre mame.

In apropierea' casei de nașteri se 
află grădinița sezonieră.

Mai încolo școala cea nouă și ci
nematograful, iar ceva mai departe 
centrul pentru prelucrarea laptelui 
și un magazin nou, pe care coope
rativa l-a deschis de curînd.

— Aici — îmi arată secretara 
sfatului popular, tovarășa Olga 
Monacu — vom construi un cămin 
cultural.

...Căminul cultural va fi 
vărat palat...

Amintindu-și poate de palatul 
construit de robi pentru 
Sturza adăugă :

— Un palat al tuturor. Și vom 
mai construi baie, stadion. Iar sa
tul îl vom face din nou și-l 
lumina ca ziua.

Cînd am pornit spre gară 
oprit în culmea Frumușicăi 
privit snre satul ascuns sub

un ade-

prințul

vom

m-am. 
și-am 
vălul 

nopții. Pîipîiri de lumini slabe a- 
bia, abia străpungeau întunericul. 
Dar am văzut în minte satul de 
mîine cu case mari, scăldate ziua 
în razele soarelui, noaptea în ale 
luminii electrice. Oare cum se va 
numi satul atunci ?

C. MOTREANU

Stăpînă pe tot Bărăganul, 
Pe toate stăpînă.

Precum libertatea, măreață, 
Străbătea depărtarea;
Vedeai cum destinul, în față-i 
Iși pleacă spinarea...

Am stat îndelung și-am privit-o 
Pină văluri puzderii
In zarea de colb au răpit-o 
Smulgînd-o vederii...

Privind lingă mine-o vecină 
îmi vorbi: „Ce bălaie!
li seamănă fata mezină:
Leit Niculae..."

De-attinci nu știu cum se întîmplă
Că ades, pe-nserate,
Îmi bate-amintirea în tîmplă 
Și-n inimă-mi bate.

Și-mi pare că nu-i întimplare
Și nu-i simplă poveste:
Ci cronica noastră cea mare:
Ce-a fost și ce este...



Cesiunea Sovkluîui Su'rem al U. R. S. S.

Alegerea Prezidiului Ssvie ului Suprem a! U.R.S.S. 
și toarsa guvirroilti U.R.S.S.

Poporul sovietic pășește tot înainte, 
pe drumul păcii și progresului

MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 27 aprilie, în marele Palat al 
Kremlinului a avut loc ședința co
mună de închidere a Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalități
lor ale Sovietului Suprem â! 
U.R.S.S. La ședință, în afară de 
deputafi, au asistat numeroși oas
peți — reprezentanți ai vieții- pu
blice din Moscova, membri ai 
corpului diplomatic, corespondenți 
ai presei străine și sovietice.

Ordinea de zi a cuprins proble
mele privind alegerea Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
formarea guvernului U.R.S.S.

Din însărcinarea grupului de 
partid și a consiliilor împuternici- 
ți'oir din Sovietul Uniunii și So
vietul Naționalităților, deputatul 
Alexandr Puzanov a prezentat pro
punerea cu privire la componenta 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., propunere aprobată de 
Comitetul Central al P.C.U.S.

Președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a fost ales 
în unanimitate K. E. Voroșilov. Ca 
locțiitori ai lui au fost alese 16 per
soane — reprezentanți ai tuturor 
republicilor unionale care fac parte 
din componenta Uniunii Sovietice; 
secretar al Prezidiului a fost ales 
deputatul N. M. Pegov. Au fost aleși 
de asemenea 15 membri ai Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.S.

Deputatul V. T. Latis, caire a pre
zidat ședința, a anunțat că în con
formitate cu însărcinarea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., deputatul 
G. M. Malenkov a prezentat propu
nerile cu privire la componența gu
vernului U.R.S.S., aprobate de Co

mitetul Central al P.C.U.S. După ce 
a dat citire declarației lui G, M. 
Malenkov, deputatul V T. Latis a 
arătat că componenta guvernului a 
fost examinată și aprobată de 

■grupul de partid și de consiliile îm- 
puțerniciților din Sovietul Uniunii 
și Sovietul Naționalităților.

Sovietul Suprem a aprobat în una
nimitate următoarea componență a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. : 
Președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. G. M. Malenkov,
— prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe V. M. Molotov, — 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al apărării, 
mareșal al Uniunii Sovietice, N. A. 
Bulganin, — prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri L. M. Ka- 
ganovici, — vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al 
comerțului A. I. Mikoian, — vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării M. Z. Saburov,
— vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri M. G. Pervuhin, I. F. Te- 
vosian, A. N. Kosîghin, — vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru a! construcțiilor de mașini 
mijlocii A, V. Malișev. Au fost 
aprobați, de asemenea, miniștrii 
U.R.S.S.

Comunicarea deputatului V. T. 
Lațiș, care a prezidat ședința, cu 
privire la alegerea în unanimitate 
a Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și la aprobarea componen
tei guvernului U.R.S.S. a fost în
treruptă de aplauze furtunoase ș! 
prelungite.

Cu aceasta, sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și-a încheiat 
lucrările.

La Moscova, în marele Palat al 
Kremlinului, s-au desfășurat timp 
de o săptămînă lucrările primei se
siuni a Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S. Deputății au purtat discu
ții deosebit de rodnice pe marginea 
bugetului de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1954.

Cu acest prilej au rostit cuvîn- 
țări de o mare însemnătate tovară
șii G M. Malenkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov, prim secretar a! 
C.C. al P.C.U.S. și alți oameni de 
frunte ai Statului Sovietic. Bu
getul de stat al U.R.S.S pe 1954 
prevede, în vederea dezvoltării eco
nomiei naționale, o sumă care se 
ridică la aproape 327 miliarde ruble, 
ceea ce înseamnă că investițiile în 
economia U.R.S.S. cresc în anul 
acesta cu 57 la sută fată de anul 
1950.

Această uriașă sumă de bani va 
servi dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei sovietice. Partidul și 
Guvernul Sovietic își îndreaptă a- 
tentia în această perioadă, îndeo
sebi, spre continua dezvoltare a 
agriculturii, a sporirii într-o măsură 
ne mai cunoscută a producției de 
articole de consum popular. Preve
derile cincinalului asupra produc
ției mărfurilor de consum și la cir
culația mărfurilor vor fi înde
plinite în 4 ani. Pentru dez
voltarea agricu'turii s-a prevăzut 
cheltuirea a 74,4 miliarde ruble, 
ceea ce înseamnă o creștere de 
42,4 la sută fată de anul 1953. De 
bună seamă că Partidul și Guvernul 
Sovietic nu-și slăbesc în această 
perioadă atenția nici fată de dez
voltarea industriei grele care este 
și rămîne temelia temeliilor econo
miei sovietice.

Bugetul de stat al U.R.S.S. pe 
1954 este oglinda vie a politicii 
dusă de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, politică îndrep
tată spre asigurarea unui avînt con
tinuu al economiei naționale și al 
buneistări a poporului sovietic, spre 
asigurarea apărării și întăririi 
Uniunii Sovietice.

In cuvîntările lor, G. M. Malen
kov și N. S. Hrușciov au arătat că 

și în politica externă Partidul șî 
Guvernul Sovietic merg neclintit pe 
linia unei politici de întărire a pă
cii și prieteniei între popoare. „Po
litica sovietică de întărire a păcii 
— a spus în cuvînlarea sa G. M. 
Malenkov — pornește de la faptul 
că în actualele condiții tocmai co
laborarea pașnică între state, in
dependent de orînduirea lor socială, 
trebuie și poate determina dezvol
tarea relațiilor internaționale, tre
buie și poate asigura slăbirea con
tinuă, progresivă, a încordării in
ternaționale".

Mergînd pe linia sa neabătută 
de pace. Guvernul Sovietic a făcut 
însemnate propuneri în vederea 
interzicerii armei atomice, a redu
cerii generale a armamentelor- și 
forțelor militare. în legătură cu în
cheierea unui tratat general euro
pean cu privire la securitatea colec
tivă, etc. Conducătorii poporului so
vietic atrag însă atenția popoarelor 
că pericolul războiului nu este încă 
înlăturat. In lume sînt cercuri agre
sive, oameni politici în felul lui 
Dulles, secretarul de stat american, 
care nu au renunțat la planurile 
lor războinice. Luptătorii pentru 
pace sînt datori să zădărnicească 
planurile războinice ale cercurilor 
imperialiste și să obțină slăbirea 
continuă a încordării internaționale. 
Cei ce totuși nu se astîmpără și vor 
căuta a se încumeta să încerce for
ța și puterea Uniunii Sovietice, fără 
îndoîală că vor primi o lovitură ni
micitoare. „Dacă imperialiștii vor 
încerca să des'.ănțuie un nou război, 
el se va termina în mod inevitabil 
cu falimentul întregului sistem ca
pitalist". — arată N. S. Hrușciov 
în cuvîntarea sa.

Marile biruinti ale poporului so
vietic pe drumul construcției paș
nice a comunismului se datoresc 
faptului că poporul sovietic are 
drept conducător Partidul Comu
nist. Strîns unit în jurul gloriosu
lui Partid Comunist, în jurul Gu
vernului Sovietic, marele popor al 
U.R.S.S. pășește în admirația lu
mii întregi spre culmi tot mai înal
te, spre triumful cauzei comunis
mului.

Una din incăperile casei de cultură a colhozului „Stalin" din 
regiunea Rostov a fost rezervată pentru cabinetul agrotehnic. Anul 
trecut cursurile agrotehnice de trei ani ce se țin aici, au fost ab
solvite de 142 colhoznici. Aceste cursuri sînt conduse de agronomul 
colhozului Marfa Șilo și de agronomul Raisa Harlamova de la 
S.M.T. Lecțiile de agrobiologie Ie ține președintele colhozului, 
Alexandr Cehovskoi, care este agronom de profesie. Colhoznicii a- 
plică în producție cunoștințele căpătate la aceste cursuri obținînd 
an de an recolte mari. La casa de cultură din colhozul „Stalin".

colhoznicii organizează concerte, spectacole. Aici funcționează trei 
cercuri muzicale, un cerc teatral, două coruri, o secție de șah și o 
secție de sport. Peste 200 de colhoznici și colhoznice, învățători, a- 
gronomi și medici participă la activitatea artiștilor amatori din 
colhoz.

In fotografia (din stînga) : agronomul Marfa Șilo la cursurile 
agrotehnice.

In fotografia (din dreapta): Corul de femei și orchestra de 
instrumente populare ruse pe scena casei de cultură.
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Un prieten al țăranului
Noi agronomii ne străduim, să-i învățăm pe țăranii 

muncitori să prețuiască marele lor prieten, știința 
agrotehnică. In comuna V. Alecsandri am vorbit anul 
trecut la căminul cultural și pe cimp cu mulți cultiva
tori despre iarovizarea cartofilor. S-au cam îndoit. 
Cind l-au văzui însă pe Dundev Petre iarovizînd car
tofii și scoțînd cam 5.000 kg. de pe jumătate hectar, 
mulți s-au sfătuit cu mine și au făcut o iarovizare mai 
bună debit Dundev, care ținuse cartofii în straturi prea 
groase. „Mi-au și răsărit, tovarășe inginer" mi-a spus 
mirat și tare mulțumit, Gheorghe Frangulea, îndată 
ce m-a întîlnit.

Cu privire la cultivarea cartofilor după metode noi, 
tn-am lovit de neîncrederea unora ce aduseseră după 
ei deprinderi vechi de a lucra pămîntul, chiar și in 
gospodăria colectivă. S. Paraschiv și I. Iacob sînt 
in consiliul de conducere al gospodăriei agricole co
lective din comuna L. Catargi. Cind am venit cu pro
punerea ca gospodăria să semene cartofi vara, mi-am 
aprins paie în cap cu ei.

— Ii punem noi primăvara timpuriu și tot nu fa
cem mare scofală, dar dacă i-om pune vara ? spuneau 
ei. Le-am explicat însă că de-i vom semăna în toiul 
verii, tuberculele se vor forma atunci cind scade căl
dura care pune în primejdie viața cartofului.

Intîmplarea de la L. Catargi mi-a amintit de alta 
asemănătoare. Abia luase ființă întovărășirea din co
muna Strîmbu. Ajuns acolo într-un amurg i-am între
bat pe întovărășiți ce munci au planificate pentru a 
doua zi.

— Arăm — m-au informat oamenii.
— Păi eram aici cind ați făcut ogor de toamnă — 

m-am mirat eu. \
■— Adică cum ? Cusur e să muncești pămîntul prea ' 

mult? — m-au întrebat ei.
I-am lămurit că nu e totul să muncești mult, ci să i 

muncești cum trebuie. In zori, pe tarlalele lor se lucra cu 
cultivatorul și extirpatorul... îmi ascultaseră sfatul.

Că munca făcută cu temei te răsplătește de oste
neală, s-au încredințat de mult și țăranii muncitori din 
comuna Independența. lordache Stamate, Gheorghe 
Ene și mulți alții ca ei care au înțeles bine aceasta, au 
scos peste 6.000 kg. orez la hectar. Zilele trecute i-am 
văzut la cimp la arătura de primăvară.

— Să biruim mohorul, dușmanul orezului — mi-au' 
spus ei veseli. Am măsurat laolaltă cu ei adineimea 

! brazdelor și am plecat.
; Dorința țăranilor muncitori de a folosi metodele cele 
\ mai noi spre a obține recolte mari, e tot mai vie în 
raionul nostru. De curînd i-am găsit intr-o discuție 
aprinsă pe Hilaghi, brigadierul de la gospodăria din 
Pechea și un grup de țărani cu gospodării individuale 
din aceeași comună. Vorbeau despre marcatorul 
construit de aceștia din urmă pentru semănatul po
rumbului în cuiburi așezate în pătrat. Ceea ce m-a 
bucurat îndeosebi a fost că intre cei 17 ce s-au prins a 
insămînța astfel porumbul pe cele 20 hectare ale lor,' 
sînt și Ion Măncilă și Vasile Manea, care la începui 
au stat mult pe ginduri.

In raionul nostru se mai văd destule grămezi de 
gunoi aruncate la marginea comunelor. Destui mai 
sînt țăranii muncitori care nesocotesc foloasele mari 
ale aplicării agrominimului. Preocuparea noastră cea 
mai de seamă e ca raionul Galați, care e acum printre 
primele la însămînțări, să fie fruntaș pe regiune în 
aplicarea metodelor înaintate. Numai prețuind și apli- 
cînd știința agrotehnică vom avea belșug la recoltare.

PETRE TABĂCU
inginer agronom șef al raionului Galati

ALBINA - --------- • •

In cinstea 
conferinței raionale 

U.R.C.A.D.
In primul trimestru al 

anului acesta cooperativa 
Stoenești, raionul Caracal, 
a îndeplinit planul de achi
ziții în proporție de 130 la 
sută. Consiliul de condu
cere al cooperativei și-a 
luat angajamentul să în- 
tîmpine conferința raio
nală U. R. C. A. D. ce va 
avea loc în curînd, cu noi 
succese.

Ca urmare a acestui an
gajament, numai în ulti
mele două zile s-au achi
ziționat 1.480 kg. grîu, 
1.214 kg. porumb, 182 kg. 
floarea soarelui, 1.100 ouă 
și diverse alte produse în 
valoare de 1.600 lei.

Stînă cooperatistă
Anul trecut stîna coo

peratistă din comuna Dră- 
goești, regiunea Craiova, 
a obținut de la fiecare oaie 
cu lapte, în medie, o pro
ducție de 7,750 kg. brînză. 
Rezultatul obținut a făcut 
ca acum numărul țăranilor 
muncitori care și-au dat 
oile la stîna cooperatistă 
să fie mult mai mare. Dacă 
la înființare stîna coopera
tistă din Drăgoești numă

ra 679 oi, anul acesta nu
mărul oilor a trecut de 
2.400.

Valorifică produsele 
prin cooperativă

Țăranii muncitori din 
comuna Sînpaul, raionul 
Cluj, vin plini de încredere 
să-și valorifice iprîn coope
rativă din produsele ce le 
prisosesc. Vînzîndu-și pro
dusele prin cooperativă, 
ei au o seamă de foloase, 
printre care și acela că pot 
să cumpere mărfuri cu 
prețuri reduse din comerțul 
de întîmpinare ca : țiglă, 
cherestea, etc.

Printre primii care au 
vîndut cooperativei produ
se agricole sînt Ciocan 
Vasile, Horvat Ion, Cornea 
Gheorghe și Spătaru Va
sile. Numai Ciocan Vasile 
a vîndut cooperativei 560 
kg. porumb și 220 kg. floa
rea soarelui, iar Horvat 
Ion 90 kg. porumb, 10 kg. 
floarea soarelui și 50 kg. 
fasole. Exemplul lor a fost 
urmat și de alți numeroși 
țărani muncitori.

îndemnul lui 
Nicolae Dinu

— Sînt foarte mulțumit că 
iam încheiat contract cu co
operativa din comuna Do-

brosloveni, regiunea Craio
va, pentru a îngirășa două 
vite. La predare bovinele au 
cîntărit 800 kg. Folosind 
sfaturile achizitorilor coope
rativei, am reușit să îngraș 
vitele și să le predau cu un 
spor de 215 kg. Cu suma de 
3.050 lei ce am primit, 
mi-am acoperit multe nevoi 
ale gospodăriei. Cu o parte 
din banii primiți am cum
părat de la cooperativă, 
în cadrul comerțului de 
întîmpinare, un pachet de 
bumbac fire, 4 kg. sodă 
caustică, o pereche de bo
canci, 3 kg. talpă și alte 
lucruri folositoare. Apoi 
am fost scutit de cota obli
gatorie de 70 kg. carne de 
vită și 250 kg. porumb. Eu 
povățuiesc pe toți crescă
torii de vite să încheie cu 
încredere contracte pentru 
creșterea și îngrășarea de 
animale, spune vecinilor, 
cunosouților, țăranul mun
citor Nicolae Dima.

Și ca el sînt mulți în na
ilonul Caracal care convinși 
de avantajele mari ce le au, 
încheie tot mai multe con
tracte cu cooperativele.

După corespondențele 
tovarășilor Lucian Zati, 
Marin Oprea, V. Mihăi- 
lescu și Al. Mureșan.

Au trecut trei lumi 
de zile de cînd Ioan 
Mihalcea, țăran mun
citor ou gospodărie 
mijlocie din comuna 
Beriu, raionul Oră- 
știe, a contractat doi 
boi în greutate de 
1.600 kg. De atunci 
el i-a îngrășat cu 
multă atenție, astfel 
că pînă la predare 
boii au crescut în 
greutate cu 190 kg. 
Pentru ei Ioan Mi
halcea a primit suma 
de lei 11.533.

Fotografia îl arată 
pe loan Mihalcea la 
baza de recepție pre- 
dîndu-și vitele.

Una din plantele tehnice care 
contribuie în mare măsură ia ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii este bumbacul. El dă 
materia primă pentru industria 
noastră textilă. In vederea obține
rii unei producții sporite de bum
bac la hectar, în anul acesta culti
vatorii trebuie să dea o mare 
atenție aplicării tuturor lucrărilor 
agrotehnice prevăzute la această 
cultură. Experiența anului trecut ne 
dovedește că acolo unde au fost a- 
plicate toate metodele înaintate la 
cultura bumbacului, s-au realizat 
recolte mari la hectar. Așa, de pil
dă, pregătind terenul în bune con- 
dițiuni și aplicînd la timp lucrările 
de întreținere, gospodăria de stat 
din Piatra, raionul Zimnicea, a ob
ținut pe o mare suprafață de teren 
o producție de peste 900 kg. bum
bac le hectar. Practica ne-a dove
dit că bumbacul are nevoie pentru 
a se dezvolta în bune condițiuni, de 
un pămînt bine lucrat și afinat. De 
aceea, pregătirea terenului înainte

Sfat agricol

Să dam o atentie deosebita 
pregătirii terenului pentru bumbac

de însămînțare are o importanță 
hotărîtoare în obținerea de recolte 
bogate.

Pentru cultura bumbacului, ca și 
pentru celelalte plante tehnice, este 
obligatoriu să se execute arături 
adinei de toamnă pentru a da voie 
apei provenite din topirea zăpezii 
și a ploilor să pătrundă în sol. In 
același timp cu arătura adîncă de 
toamnă se bagă sub brazdă și în
grășăminte naturale și chimice care 
îmbogățesc pămîntul. Intrucît bum
bacul este o cultură de primă
vară ce se însămînțează tîrziu, pină 
la însămînțare este necesar să fa
cem solului o serie de lucrări pen
tru a păstra umezeala în pămînt și 
pentru a distruge buruienile.

Prima lucrare ce trebuie execu
tată primăvara, îndată ce pămîntul 
s-a svîntat, este grăpatul arăturii 
de toamnă, care se execută cu gra

pe de fier de-a curmezișul brazde
lor. Cînd nu s-a făcut arătura de 
toamnă, se ară primăvara la 18-20 
cm., apoi se grăpează. Grăpatul are 
rolul de a distruge scoarța și a ne
tezi pămîntul, formînd la suprafață 
un strat afînat care să nu permită 
ieșirea apei din pămînt. Pînă Ia în- 
sămînțarea bumbacului terenul tre
buie să fie curățit de buruieni și 
afînat în vederea aerisirii pămîntu- 
lui și a împiedicării pierderii apei 
din el. In acest scop ori de cîte ori 
apar scoarța și buruienile, terenul 
trebuie să fie lucrat cu cultivatorul, 
extirpatorul sau cu prășitoarea tra
să de un cal, la adincirnea de 8-10 
cm. Lucrarea aceasta se poate face 
în lipsa cultivatorului sau a prăși- 
toarei și cu plugul fără cormană, la 
aceeași adîncime. După fiecare lu
crare de cultivație se grăpează te
renul. In ziua însămînțării sau cel 

mult cu o zi înainte, pămîntul tre
buie pregătit cu cultivatorul sau pră
șitoarea la adîncime de 4-6 cm., a- 
dîncime la care se seamănă bum
bacul. După această lucrare se gră- 
pează din nou.

Odată cu aceste lucrări ale pă- 
mîntului se dau și îngrășămintele 
chimice, mai ales" superfosfatul în 
cantități de 200-300 kg. la hectar.

Semințele de bumbac pregătite în 
vederea însămînțării se tratează de 
către stațiunile de egrenat, cu acid 
sulfuric, pentru a li se distruge pe
rișorii apoi sînt distribuite colecti
viștilor, întovărășiților și țăranilor 
contractanți. Distrugerea perișori
lor de pe semințe se face pentru 
ca ele să poată curge mai ușor 
prin tuburile semănătorii. Inginerii 
stațiunilor de egrenat și a secțiilor 
agricole din sfaturile populare sînt 
obligați a pune la îndemîna con- 
tractanților toate datele și să dea 
toate sfaturile privind buna desfă
șurare a cultivării bumbacului, în 
vederea obținerii unei producții 
mari de bumbac.

Ing. agr. V. DUM1TRAȘCU



Oglinda muncii creatoare
La prima vedere bugetul oricărei țâri ne 

apare sub forma unui mare tablou de cifre, 
care nu prezintă interes decît pentru specia
liști. Dar în fiecare cifră din acest tablou este 
oglindită politica internă și externă a acelei 
țări. Iată de ce oamenii simpli sînt interesați 
să cunoască nu numai bugetul țării lor, dair și 
bugetele altor țări.

Și acum să ne oprim asupra bugetului țării 
noastre pe anul 1954, care a fost votat săptă
mâna trecută de Marea Adunare Națională. 
In el se oglindește grija partidului și guver
nului nostru de a dezvolta necontenit economia 
națională și de a îmbunătăți condițiile de viață 
ale populației. Acest fapt este posibil dat fiind 
succesele obținute în realizarea bugetului pe 
1953. Veniturile au fost cu 3.130,4 milioane 
lei mai mari decît cheltuielile. Dar să vedem 
de unde provin veniturile bugetului nostru. In 
primul rînd din beneficiile pe care le obțin în
treprinderile socialiste, impozitele formînd 
doar o mică parte a veniturilor bugetare, spre 
deosebire de țările capitaliste care își acoperă 
cheltuielile bugetului prin impozitele stoarse 
de la oamenii muncii. De pildă, în America im
pozitele pe care le-a plătit populația în 1953 
au fost de 12 ori mai mari ca în anul bugetar 
1937—1938.

Bugetul de stat al R.P.R. pe anul 1954 pre
vede finanțarea tuturor lucrărilor prevăzute 
în planul de stat. Un obiectiv principal al bu
getului — pentru a traduce în viață Hotărîirile 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
1953 — este finanțarea acțiunilor pentru li
chidarea rămânerii în urmă a agriculturii și 
dezvoltarea industriei producătoare de bunuri 
de consum. Astfel, pentru a asigura mijloacele 
bănești în vederea ridicării pe toate căile a 
producției agricole, bugetul pe anul 1954 pre 
vede suma de 3.543,8 milioane lei, adică cu 60 
la sută mai mult decît în anul trecut. Prin 
creșterea producției de mașini și utilaje agri
cole vor lua în acest an drumul satelor aite 
1.625 tractoare „K.D.-35“, 1.150 cultivatoare, 
1.400 secerători-Jegători, 1.350 batoze, 3.460 
pluguri de tractor și multe alte mașini și 
unelte agricole. Spre a veni în ajutorul țăra
nilor muncitori, în cursul anului 1954 se voir 
acorda avansuri de 600 milioane lei la con
tractări de animale, plante tehnice și alte pro
duse. De asemeni, se acordă credite în sumă 
de 100 milioane lei gospodăriilor agricole co
lective. Țăranilor individuali li se vor acorda 
credite în valoare de 80 milioane lei, pentru ca 
să-și cumpere animale de rasă, pentru mărirea 
șeptelului, pentru dezvoltarea viticulturii și 
poniiculturii, precum și cumpărarea de unelte 
agricole.

Industria de bunuri de larg consum va 
primi și ea investiții cu 66,7 la sută mai mari 
decît în anul trecut, pentru construirea de noi 
întreprinderi și dezvoltarea celor existente. 
Ocrotirea sănătății oamenilor muncii va lua 
o și mai mare dezvoltare anul acesta, în urma 
creșterii sumelor prevăzute în acest scop cu 
45,5 la sută față de 1953. Vreți să știți ce 
reprezintă acest procent ? Iată. Noi uni
tăți spitalicești ou 4.100 paturi, puncte de 
sănătate, case de nașteri și alte unități sani
tare. Vor crește cu circa 2.000 locurile îin creșe. 
Pentru construirea de locuințe individuale, 
statul acordă în acest an credite pe termen 
lung în valoare de peste 100 milioane lei. 
Poate exista altă dovadă mai bună a politicii 
de pace a țării noastre, decît faptul că întregul 
efort al poporului nostru se îndreaptă spre 
munca constructivă? Fără îndoială că nu.

La realizarea sarcinilor bugetare pe anul 
acesta poate și trebuie să contribue fiecare ță
ran muncitor. Achitîndu-și la timp datoriile 
față de stat, dînd o producție agricolă sporită 
și îndemnând și pe alții să-i urmeze pilda, fie
care se ajută pe sine și totodată ajută la înflo
rirea întregii țări.

CONFERINȚA de la geneva
La 26 aprilie și-a deschis lucrările, la Ge

neva, conferința miniștrilor de externe. La a- 
ceastă conferință se discută problema coreeană 
și problema restabilirii păcii în Indochina.

Conferința de la Geneva are rostul să ajute 
la rezolvarea pașnică a celor două probleme 
contribuind astfel la asigurarea păcii în Asia 
și la slăbirea continuă a încordării în relațiile 
internaționale. Este prima dată în ultimii ani 
cînd Ia o conferință internațională iau parte 
reprezentanți ai tuturor marilor puteri: Franța, 
Anglia, Statele Unite ale Americii, Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză, pre
cum și reprezentanții altor state interesate în 
deslegarea problemelor ce se discută, lată de 
ce este pe deplin îndreptățită încrederea pe 
care și-o pun popoarele și guvernele în mersul 
și rezultatele acestei conferințe.

In declarațiile lor făcute la sosirea Ia Ge
neva, V. M. Molotov, ministru al afacerilor 
externe al U.R.S.S. și Ciu En-lai, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Populare Chi
neze, au arătat năzuințele fierbinți de care 
sînt călăuzite delegațiile U.R.S.S. și R. P. 
Chineză în obținerea unor rezultate bune.

„Delegația sovietică la conferință — se 
spune în declarația lui V. M. Molotov — își 
propune ca țel să contribue prin toate mijloa
cele la crearea pe cale pașnică a unei Coree 
democratice, unite și independente, ceea ce co
respunde intereselor întăririi păcii în Extremul 
Orient și în întreaga lume.

Totodată, delegația sovietică consideră ca 
o sarcină principală a conferinței de la Ge
neva restabilirea cit mai grabnică a păcii în 
Indochina concomitent cu asigurarea libertății 
și drepturilor naționale ale popoarelor din In
dochina.

Conferința de Ia Geneva trebuie să fie pă
trunsă de năzuința spre slăbirea încordării in
ternaționale, spre întărirea păcii generale1*.

Din lumea întreagă
KIEV

Intr-una din cele mai 
mari piețe colhoznice din 
Kiev (R.S.S. Ucraina) s-a 
deschis tîrgul de primăva
ră în cinstea sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

Sute de colhozuri și col
hoznici din regiunile Kiev, 
Jitomir, Cerkask, Hmel- 
nițki, etc., au adus spre 
vînzare o mare cantitate de 
produse agricole.

Tîrgurile de primăvară, 
care vor dura pînă la 25 
mai, au fost deschise și în 
alte piețe colhoznice din 
Kiev. In total, vor fi aduse 
spre vînzare peste 2.000 to
ne de carne, 490 tone de 
grăsimi animale, aproape 
15.000 tone de cartofi și le
gume, lapte, ouă și alte 
produse agricole. In cadrul 
comerțului de întîmpinare 
magazinele au fost aprovi
zionate cu mărfuri în va
loare de 50.000.000 ruble. 

BERLIN
Comitetul Central al Par

tidului Socialist Unit din 
Germania și Comitetul 
Central al Federației sindi
catelor libere germane au 
adresat un apel populației 
din întreaga Germanie în 
vederea sărbătoririi zilei 
de 1 Mai. Apelul cheamă 
oamenii muncii din R.D. 
Germană și din Germania 
apuseană să întîmpine ziua 
de 1 Mai sub semnul lup
tei pentru crearea pe cale 
pașnică a unui stat german

Ideea tratativelor de la Geneva este îmbrăți
șată cu multă căldură de toate popoarele 
lumii.

Care este atitudinea cercurilor conducătoare 
apusene față de conferința de la Geneva? Sînt 
ele pătrunse de aceeași dorință fierbinte de a 
sprijini ideea înțelegerii pe calea tratativelor? 
Cercurile conducătoare apusene, îndeosebi cele 
americane, fac tot ce le stă în putință pentru 
a pune piedici desfășurării lucrărilor confe
rinței de la Geneva. Nevoite să participe la o 
asemenea conferință, cercurile conducătoare 
americane au căutat pe toate căile să înveni
neze atmosfera în preajma deschiderii lucrări
lor conferinței. Militariștii americani au pus 
la cale noi provocări în Coreea. Cercurile con
ducătoare americane urmăresc fățiș să înceapă 
o intervenție în Indochina. Dar pînă și zia
riștii apuseni recunosc că delegațiile Angliei 
și Franței au o seamă de păreri deosebite de 
cele ale reprezentanților Statelor Unite ale 
Americii în privința problemelor ce privesc 
Coreea și Indochina.

Luni au fost discutate probleme organizato
rice, iar în ședința de marți, prezidată de V. M. 
Molotov, a luat cuvîntui întîi reprezentantul 
Coreei de Sud, care a prezentat în mod fals 
situația din Coreea. A vorbit apoi șeful dele
gației R.P.D. Coreene, Nam Ir, care a prezen
tat un plan de unificare pașnică a Coreei. Cu- 
vîntarea sa a fost ascultată cu multă atenție.

După cuvîntarea șefului delegației Colum
biei, ședința a doua s-a închis, întrucît repre
zentantul delegației S.U.A., a rugat ca cuvîn
tarea iui să fie trecută pentru ședința urmă
toare.

Conferința de la Geneva este urmărită cu 
un deosebit interes de popoarele lumii. Ele 
așteaptă ca lucrările să contribue la micșora
rea încordării în relațiile internaționale, la în
tărirea păcii.

unit, democratic și iubitor 
de pace, împotriva tratate
lor de la Bonn și Paris.

După cum se știe, agen
ții sindicali de dreapta din 
Berlinul apusean au cerut 
să se renunțe la manifes
tațiile de 1 Mai.
PARIS

In cadrul pregătirilor în 
vederea sărbătoririi zilei de 
1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc — Confederația 
Generală a Muncii din 
Franța a adresat tuturor 
muncitorilor și muncitoare
lor din țară un apel, che- 
mîndu-i la luptă pentru un 
trai mai bun și pentru des
tinderea încordării interna
ționale.

In apel se arată că con
dițiile de trai ale muncito
rilor pot fi totuși îmbună
tățite prin încetarea războ
iului din Indochina și redu
cerea chetuielilor militare.

Priviți la acest co
pil pentru care viața 
înseamnă încă de pe 
acum goana după res
turi de mîncare prin 
șanțuri și mormane 
de gunoaie. Iar bor
deiele care se văd în 
această fotografie sînt 
locuințe pentru oa
meni !

Așa arată viața în- 
tr-o colonie a Angliei.



Cu toate forțele... pentru chenzină
— Nimeni la sfat ? Sînt toți pe 

ogoare, cu îndrumarea oamenilor ?
— Cum nimeni, dar eu ce sî.nt ? 

— se răsti omul de serviciu al sfa
tului popular al comunei-Pleșoi, re
giunea Craiova.

— întrebam de președinte, de se
cretar, de agent agricol... în legă
tură cu însămînțările. Unde-s?

— Păi să-i luăm la rînd : preșe- 
dîntele-i la raion de două zile. Se
cretarul la fel. Acu’ primii telefon 
de la ei să-l trimit și pe contabil. 
Treabă serioasă, nene, socoteli 
multe, că doar e vorba de chenzina 
noastră...

— Păi atunci trimite-1 și pe... 
agentul agricol !

— Că bine zici, uitasem ! Fug 
după el, că doair mi-a strigat secre
tarul la telefon să mobilizez toate 
forțele. Chestie mare... chenzina 
noastră...

Vestea a răspindit-o Maria lui 
Ștefan Dragu într-o seară, la 
fîntină. Erau doar cîteva femei 
de față, dar a doua zi, în zori, 
știa tot satul Locea că Lenuța 

, lui Gheorghe Căpraru și bărba- 
tă-su fac farmece să ia mana o- 
goarelor. Tărăboi mare a fost 

, mai ales în casa lui Vasile Că
praru, văr după tată cu Gheor
ghe. că-s vecini cu locurile și-n 

i Ludu și-n Boca, și-n Lunca Mo- 
I trului și Dealul Viilor.

— Gheorghe ăsta și nevastă- 
} sa sînt cîini, nu alta. Să nu se
!' gîndească la noi că le sîntem

rude și nu se cade să ne ia toc
mai nouă mana pămintului! Us- 
ca-li-s-ar miinile și picioarele!

Angela, nevasta lui Vasile, 
blestema într-una.

— Nu vorbi, femeie, cu păcat, 
că nu știi de-i așa. Te iei după 
Maria lui Dragu, parcă n-ai cu
noaște-o, ce dracu — încercă 
Vasile s-o mai domolească.

— Ceee ? N-ani dreptate, zici ? 
De ce atunci de vreo doi ani 
încoace Gheorghe strînge de pe 
un pogon cît strîngem noi de pe 
trei? A văzut-o cu ochii ei fă- 
cînd farmece, a auzit-o cu ure
chile ei descîntînd... Auzi tu: 
„Dintr-un bob să iasă o sută". 
Cum ciuta astă toamnă cînd 
mesteca griul în postăvi de spu
neai că-l tratează.

La porumb a scos anul tre

„Gunoiul de grajd este foarte 
dăunător. De aceea, se scoate din 
curte și se aruncă în rîpă. Nu este 
o greșală dacă i se dă foc. Porum
bul se seamănă cu piciorul și nu
mai după ce cîntă „cucul". Acesta 
este „sfatul" chiaburului George 
Georgescu din Sărbătoarea, pe care 
l-au ascultat și țăranii muncitori 
Năst'ase Cîrstea și Dinu Șoșa, caire 
au dat cu piciorul... unei bune părți

cut 40 de saci la hectar, iar 
noi doar 10—12. Anul ăsta și 
mai puțin o să scoatem, c-a tre
cut peste loc cu o drăcie de-aia, 
meșterită de el, de a liniat locul 
ca un caiet de aritmetică.

— Așa-i, zise bărbatul năucit 
de vorbele femeii. Noi am mu- 
șuroit de trei ori, și porumbii s-au 
uscat înainte de-a prinde rod, 
iar el ce-a făcut ? A răscolit de 
vreo patru ori pământul cu pră- 
șitoarea și porumbii au stat 
verzi toată vara și creșteau, de 
parcă i-ar fi udat ziua întreagă 
la rădăcină. Ți-o plătesc eu ție 
Gheorghe, pentru toată recolta 
care mi-o furi prin farmece, de 
cîțiva ani încoace.

Gheorghe Căpraru aflase că el 
și nevastă-sa trec în sat drept 
vrăjitori. Aflase și că văru-su 
vrea să-l bată. S-a dus să ceară 
ajutor agronomului Petcu, după 
sfaturile căruia își lucrează pă- 
mîntul.

A treia zi după aceea, într-o 
duminică, agronomul a venit la 
Locea. Echipa artistică da ser
bare și toți țăranii din sat erau 
strînși la cămin.

Agronomul le-a vorbit țăra
nilor despre păstrarea apei in 
pămînt, despre însămînțatul in 
cuiburi așezate in pătrat, despre 
întreținerea culturilor și despre 
alte reguli agrotehnice.

— Muncind ogorul cum i-am

din recoltă, aruncînd fiecare cîte 40 
care de gunoi într-o viroagă.
„Nuntă măi“

După mari frămîntări sufletești
— în fața unei sticle cu vin — a- 
gentul agricol Albăstroiu Ion din 
comuna Predești, regiunea Cra
iova, s-a hotărît: Am să le vor
besc mai bine oamenilor despre 
cuiburi în pătrat, că la școală eram 
tare la aritmetică.

In ziua cînd trebuia să le vor
bească țăranilor muncitori, Albăs
troiu putea fi văzut răsturnat în- 
tr-un car și strigînd cît îl ținea 
gura : „Nuntă măi".

— Ce nuntă ? — a întrebat mi
rată lelea Maria.

— Vezi-ți de treabă țațo, — i-a 
răspuns vecina ei Gherghina. Nu 
vezi că Ion iar s-a îmbătat?

— Vede dublu... că trebuia să 
vorbească despre cuiburi în pătrat
— completă un flăcău.

învățat eu, — încheie agrono
mul — Lenuța și Gheorghe Că
praru au scos anul trecut recol
te bogate. Și mai bogate vor ob
ține anul ăsta...

Tocmai atunci s-a ridicat să 
vorbească și Maria lui Dragu.

— Bine zici, tovarășe agro
nom... Dar nouă ae ce nu ne-ați 
spus descîntecul ?

— Ce descîntec ?! s-a mirat a- 
gronomul.

— Descîntecul care-l face ne
vasta lui Gheorghe Căpraru. Ea 
cîntă: dintr-un bob să iasă o 
sută.

— Da? Apoi acesta nu-i des
cîntec. e cîntec.

— Ba-i descîntec — se împo
trivi Maria.

— Poți să-l cînți și dumneata 
de dimineața pină seara. Ori 
n-ai glas ? — glumi agronomul.

— Și-o să iasă chiar atît, da- 
că-i cînt? — întrebă nu prea în
crezătoare Maria.

— Fără muncă și știință — 
chiar de-ai cîntă: dintr-un bob 
să iasă un milion —- nu culegi 
de pe un pogon nici atîtea gră
unțe cîte-ți trebuie să orbești o 
vrabie. Și la iarnă rămîi ca 
greerele din poveste, să joci cu... 
burta goală — îi spuse Măriei 
un bătrîn, spre hazul tuturor ce
lor din sala căminului.

Bogătană, pui de lele. 
Geaba dai cu rumenele. 
Că sluțenia, în lege, 
Nici pictorii n-o pot drege.
Știți că neică Văsălie 
Se-ndulcește cu răchie
Dar aflați măi oameni buni 
Că omida-i joacă-n pruni.

Zilele trecute aveam nevoie de 
cineva să-mi arate cum să potri
vim tuburile la o semănătoare. Am 
mers la sfat să dăm de agentul a- 
gricol.

— N-avem agent agricol, —■ 
ne-a spus referenta.

—- Cum n-avem ? — a sărit pre
ședintele.

— N-avem, sînt sigură.
— Ba avem.
S-au certat ei o oră încheiată și 

noi i-am ascultat. Dar nu ne-a fost 
timpul pierdut degeaba. Am aflat 
că Șura Mică din raionul Sibiu are 
doi agenți agricoli, ii are pe sche
mă.

Spune, dragă Albinițo, decît doi 
agenți agricoli... pe schemă, n-ar fi 
mai bine unul pe ogor ?

Un grup de țărani muncitori din 
comuna Șura Mică

Unde e stăpîn dolarul
Nu-i primul

Mareșalul Juin, care s-a pro
nunțat recent împotriva comuni
tății „defensive" europene, este 
considerat „primul soldat" al 
Franței. Ocupîndu-se de acest 

; fapt, ziarele franceze reacționare 
au scris c-a dezertat primul sol
dat. Această afirmație nu-i exac
tă din două motive:

Intîi: Mareșalul Juin n-a de
zertat pronunțîndu-se împotriva 
comunității „defensive" euro
pene.

Doi: Dacă-l consideră totuși 
dezertat, ziarele reacționare tre
buiau să pună la socoteală și 
soldații francezi din Indochina 
care au aruncat armele și s-au 
predat trupelor vietnameze. Ve
deau atunci că mareșalul Juin 
nu-i primul...

Dar nici ultimul nu va fi.
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