
Vă urăm succes 
în munca de recoltare!

E dimineață. Poștașul cu geanta plină de scrisori ne 
aduce la redacția noastră primele vești venite din toate 
colțurile țării, de la corespondenții noștri voluntari.

Prima pe care o desfacem din teancul de scrisori venit 
în această dimineață, este a corespondentului nostru 
Beu loan, de la S.M.T. Sînnicolaul Mare-Arad. Iată cum 
își începe el scrisoarea: „In raionul nostru grînele au 
crescut mari și frumoase. Orzul, pe alocuri a început să 
îngălbenească. Peste puțin timp noi, cei din S.M.T., vom 
începe marea bătălie a recoltatului, bătălie care asigură 
pîinea poporului nostru muncitor. Pentru acest lucru noi 
ne-am pregătit din timp. Am reparat 40 de tractoare, 52 
secerători și sîntem pe terminate cu reparațiile la 
batoze".

Vești asemănătoare cuprinde scrisoarea deputatului 
Manea Dragu din Tîrgușor-Medgidia. El ne arată cum 
s-a pregătit în vederea începerii recoltării: „Carul și 
plugul mi-au ieșit cam șubrede din timpul însămînțatului. 
Prea mult pe gînduri n-am stat și ca orice om gospodar 
le-am reparat din vreme. Mi-am procurat și celelalte 
unelte mici necesare secerișului. Cum s-ar spune, sînt 
gata de a începe munca atît de frumoasă a secerișului".

Altă scrisoare ne vestește că în Chișcani-Brăila, ță
ranul muncitor Brîncoveanu Constantin avea o seceră- 
toare simplă. El singur nu putea s-o repare, mai ales că 
la secerătoare îi lipseau și unele piese. Atunci, împreună 
cu unii țărani muncitori ca Dumitru Bogdan, Chi- 
ru Nicolae 
cumpărat piesele 
reparată, 
de către țăranii 
repararea ei. Multe exemple de acest fel s-ar putea da. 
In unele scrisori primite de la corespondenții noștri ei ne 
arată că mai sînt și unii țărani muncitori care nu înțeleg 
rostul pregătirii și tărăgănează această muncă. Ei spun 
că pînă la recoltare mai au timp. Or, acești țărani mun
citori trebuie să înțeleagă că o zi pierdută înseamnă pa
gubă de sute de kilograme boabe pentru gospodăria lor. 
Așa dar țărani muncitori ca: Alexandru Dorobanțu, 
Constantin Alexandru, Gheorghe Gh. Nică din comuna 
Lipănești, raionul Ploești, nu trebuie să mai aștepte nici 
măcar o zi.

Timpul secerișului se apropie. Țăranii muncitori tre
buie să se ajute între ei pentru ca acest timp să-i găsea
scă bine pregătiți. Organele puterii locale de stat, așa 
cum prevede Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a C.C. 
al P.M.R. cu privire la muncile de pregătire a recolta
tului și treeratului, au datoria să sprijine pe țăranii mun
citori, în munca de reparare și punere în stare de func
ționare a întregului inventar agricol. împreună cu orga
nele puterii locale de stat, țăranii muncitori să se îngri
jească de amenajarea ariilor, ca odată cu secerișul să 
aibă unde căra păioasele și să înceapă treerișul.

Noi urăm celor ce muncesc pe ogoare, multe succese 
în pregătirea și desfășurarea campaniei de recoltare!

-------------- ------------------

și alții, au pus laolaltă bani și au 
necesare. Acum secerătoarea este 

Ea va fi folosită în comun la seceriș 
muncitori care au contribuit la

Cel mai frumos cămin cultural din raion
Totodată în comună 

vor începe lucrările pentiru 
renovarea școlilor elemen
tare din satele Baloșani și 
Brătești, precum și con
struirea unei noi clase la 
școala din comuna Scurtu.

întruniți în adunarea 
populară pentru votarea 
autoimpunerii pe anul 
1954, țăranii muncitori din 
comuna Căpreni, raionul 
Amairadia, au hotărît să 
termine în cinstea zilei 
de 23 August construirea 
căminului cultural pe care 
vor să-l facă cel mai fru
mos din raion.

se

C, H. Dumitrescu
corespondent
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Noul pod peste Dunăre — 
o construcție a păcii și prieteniei

Aspect de la inaugurarea podului de peste Dunăre.

1 \

apele bătrînului 
fluviu Dunărea s-a înălțat 
un pod al prieteniei trainice 
dintre poporul romîn și cel 
bulgar. Podul acesta, inau
gurat în ziua de 20 iunie 
1954, a transformat într-o 
măreață sărbătoare această 
zi de iunie.

Podul dintre Republica 
Populară Romînă și Repu
blica Populară Bulgaria 
este o nouă contribuție la 
o veche prietenie. In trecu
tul istoriei patriei noastre 
găsim pagini minunate în
chinate prieteniei dintre a- 
ceste două popoare, care 
luptînd cot la cot au înlă
turat de pe grumazul lor

In comuna Unguriu din raionul Buzău s-a construit în anii regimului demo
crat-popular o școală mare și frumoasă, așa cum doreau sătenii de multă vreme.

jugul otoman. Dunărea n-a 
despărțit niciodată poporul 
romîn de cel bulgar, dimpo-, 
trivă. Dar clasele exploata
toare s-au folosit în trecut 
de orice prilej pentru a 
asmuji cele două popoare 
unul împotriva altuia. Vi
tregia vremurilor nu a 
putut însă fringe legătura 
dintre sufletele celor două 
popoare, tradiția lor de 
prietenie.

Podul de 
este rodul 
ziaste a 
romîni și bul_ 
de pricepuții constructori 
sovietici. Șantierul acestei 
construcții a constituit o 
școală a prieteniei, o dova
dă grăitoare a roadelor pe 
care le dă colaborarea paș
nică a popoarelor. Oamenii 
au învățat unii de la cei
lalți, s-au ajutat unii pe 
alții și cu toții au simțit 
în fiecare clipă umărul de 
frate mai mare al poporului 
sovietic. Și în această mă
reață construcție, tehnica 
sovietică și-a spus cuvîntul 
hotărîtor. Ingineri și tehni
cieni sovietici, folosind ma
șini și metode înaintate, au 
adus o contribuție hotărî- 
toare la construirea într-un 
termen deosebit de scurt a 
acestui pod. De aseme
nea, Republica Populară 
Polonă, Republica Ce
hoslovacă și Republica 
Populară Ungară și-au dat 
contribuția lor la constru
irea podulv^ Podul acesta 
va ajuta la strîngerea și 
mai departe a colaborării , 
frățești dintre țara noa-

peste Dunăre 
muncii entu- 

constructorilor 
gări, sprijiniți

stiră 
ria, 
transportului 
tori, atît feroviar cît și cu 
autovehicule. Dar nu numai 
pentru țările noastre — 
R. P. Romînă și R. P. 
Bulgaria — este de un 
mare folos acest pod, 
ci pentru toate țările lagă*  
rului păcii.

★
In ziua inaugurării po« 

dului, încă din primele ore 
ale dimineții, el s-a umplut 
de o muRime de oameni. 
Tribuna care a fost con*  
struită în mijlocul podului 
era frumos pavoazată.

La ora 10 participant^ la 
festivitate au întîmpinat cu 
entuziasm pe membrii gu< 
vernului R. P. Bulgaria, ai 
guvernului R. P. Romîne și 
pe oaspeții veniți din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
care au luat loc în tribune. 
La solemnitate s-au rostit 
cuvîntări de către conducă*  
torii delegațiilor țărilor! 
prietene. De asemeni, au 
rostit cuvîntări tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej\ 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. și tova
rășul Vîlko Cervenkov, pre*  
ședințele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Participant la meting au 
trimis o telegramă guver*  
nului Uniunii Sovietice și 
C.C. al P.C.U.S., în care se 
exprimă dragostea și recu*  
noștința poporului romîn și 
a poporului bulgar față de 
marea, țară a socialismului 
victorios.

Și R. 
la

Bulga- 
intensificarea 

de călă*
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Discuție la căminul cultural 

despre
situația internațională
Felurite sînt preocupările locui

torilor din comuna Roznov, raio
nul Piatra Neamț, In aceste zile de 
sfîrșit de iunie, a smulge buruiana 
din lan, a mai da o prașilă, silit 
pentru roznoveni treburi de căpă- 
tii. Și cu toate astea nici sala că
minului cultural nu este mai puțin 
plină decit altădată. Iar la con
strucția dispensarului veterinar al 
comunei lucrul nu încetinește nici 
un moment.

într una din aceste seri, cînd 
noua uzină electrică din Roznov 
prinse a da viață becurilor și 
bucurie oamenilor, am poposit și 
eu pe aceste meleaguri. De cum 
am intrat în comună, prin pîlnia 
megafoanelor am aflat încotro ar 
trebui să mă îndrept. Roznovenii e- 
rau în acea seară invitați la că
minul cultural pentru a discuta des
pre situația politică internațională.

In sala căminului erau țărani 
muncitori, medicii spitalului comu
nal, învățători, funcționari. învăță
torul Enăchioiu le-a citit din revis
ta „Albina1* conferința „Noi in- 
frîngeri ale politicii imperialiste”. 
După citirea conferinței, mulți din 
cei prezenți în sală au avut cite 
ceva de spus.

Preotul Mircea Jermescu — care 
a luat primul cuvîntul — a arătat: 
„Noi, cei din Roznov, nu sintem 
singuri, ci facem parte din 
marea familie a partizanilor 
păcii. Ceea ce constrium noi 
in Roznov, construiesc și alte mi
lioane de oameni în multe alte sate 
și orașe ale țărilor în care poporul 
e stăpîn pe soarta sa“. Apoi au luat 
cuvîntul activiste din cadrul comi
siilor de femei, ca Valerica losub 
sau Preda. O soră de Ia spital a 
făgăduit că le va vorbi bolnavilor 
din spital despre cele ce a aflat la 
această interesantă adunare. Niță 
Apopii și-a luat angajamentul să 
citească această conferință și la 
căminul cultural din satul Chinti- 
nici. Moș Bădîngă Nicolae s-a a- 
dresat celor tineri. „Viespiile din 
apus, din America — spunea moș 
Bădingă — n-au uitat că am fost 
cindva slugile lor. Și tare le-ar mai 
place dacă ar putea din nou să ne 
facă să slugărim. Tineri sau vîrst- 
nici trebuie să fie la fel de dîrzi în 
lupta împotriva urzelilor celor ce 
vor război”.

Participanții la adunare au mul
țumit conducerii căminului cultural 
pentru grija ce o are în infor
marea politică a satului în proble
mele interne și internaționale.

AUREL RALEA 
----•----

In atenția căminelor 
culturale

Pentru luna iulie se vor trimi
te căminelor culturale următoa
rele conferințe:

1. Situația internațională (în 
revista Albina) ;

2. Recolta pe ogoarele colhoz
nice ;

3. In cinstea celui de al doilea 
Congres al cooperativelor de 
consum, să luptăm pentru îmbu
nătățirea activității cooperative
lor ;

4. Cum putem grăbi coacerea 
bumbacului;

5. Îngrijirea culturilor de le
gume ;

6. Sporirea producției de lapte 
a vacilor prin aplicarea metode
lor înaintate;

7. Recoltarea semințelor arbo
rilor de pădure;

8. Febra tifoidă. '

Un vrednic deputat
Pe șoseaua spre Alămor, grupuri 

de oameni lucrau de zor la repara
tul drumului. Unii bătătoreau pă- 
mintul, alții cărau pietriș pe care 
îl împrăștiau pe șosea. Tineri și 
vîrstnici, femei și bătrîni, veniseră 
la chemarea deputatului lor, Mol
dovan Ion, care trei zile la rind a 
mers din casă în casă îndemnînd 
pe săteni să meargă să repare dru
mul. Iar acum în fruntea țăranilor 
muncitori, Moldovan Ion alături de 
familia sa, lucra cu mult spor.

★
Moldovan Ion e tare iubit și res

pectat de consătenii săi. Căci nu 
există acțiune patriotică, nu există 
muncă de folos obștesc la care el 
să nu fie printre primii din comu
nă. „Am aproape 50 de ani și copii 
de peste 25 de ani. Unii spun că 
sînt bătrîn, dar inima mi-i tot tînă- 
ră. Și cum să nu fie așa, cînd vezi 
în jurul tău atîta viață, atîtea lu
cruri noi pe care ani și ani de zile 
le-am tot așteptat ca să trăim și 
noi mai bine”. Și intr-adevăr, Mol
dovan Ion are dreptate. înfățișarea 
comunei Ocna Sibiului s a schimbat

In cinstea marii sărbători

Un concurs de creație populară
Se apropie cea de a 10-a aniver

sare a eliberării patriei noastre. In 
toate ramurile de activitate oame
nii muncii se întrec să cinstească 
ziua de 23 August.

Din acest imbold s-a născut și 
inițiativa organizării unui concurs 
de creație populară pe tema „Prie
tenia Romîno-Sovietică**.

Concursul se organizează pe 
toate ramurile de creație populară; 
vom întîlni aici cusături, țesături, 
lucrări în piele, crestături și sculp
tură în lemn, gravură, diferite pic
turi, împletituri, decorarea artisti
că a gazetelor de perete. Nu vor 
lipsi nici cîntecele, scenetele, poe
ziile, basmele și strigăturile atît 
de îndrăgite de poporul nostru.

Concursul de creație populară 
este deschis tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate care activea
ză în cadrul cluburilor sindicale, 
căminelor culturale, caselor de ci
tit, colțurilor roșii din gospodăriile 
agricole de stat, gospodăriile agri-

Alegerea delegatelor
In circumscripțiile electorale din 

raionul Brăila au avut loc alegerile 
de delegate de grupă de femei.

In comuna Cazasu, alegerile s-au 
bucurat de sprijinul comitetului 
executiv al sfatului popular. In 
grupa întîia a circumscripției elec
torale nr. 11, femeile au ales ca de-

Tovarășul Ghiarfaș Gheorghe 
din satul Ilieni, comuna Gheor
ghe Doja, raionul Tg. Mureș, ne 
întreabă : Cum se asigură lotul 
de pămînt al gospodăriei perso
nale a unui țăran colectivist, 
oare la intrarea în gospodărie 
n-a avut de loc pămînt ?

Este știut că orice gospodărie 
agricolă colectivă este obligată 
să rezerve o anumită porțiune 
din suprafața ei de pămînt pen
tru a se putea da în folosința 
gospodăriei personale a colecti
viștilor care nu au de loc lot de 
pămînt pe lîngă casă. De ase
meni, și colectiviștii care au în 
folosință personală o parcelă de 
pămînt mai mică decît cea pre
văzută în statutul model al gos
podăriei agricole colective, vor 
primi diferența din terenul pe 
care am arătat că îl rezervă gos
podăria colectivă în acest scop. 
Astfel se asigură țăranilor colec
tiviști posibilitatea de a porni în 

cu mult. Școala mare, construită 
cu cîțiva ani în urmă, postul de ra- 
dioficare și cele peste 400 difuzoa
re instalate în casele țăranilor mun
citori și clădirea nouă a căminului 
cultural, cu o capacitate de peste 
500 locuri, sînt numai o parte din 
realizările ce s-au făcut în comuna 
Ocna Sibiului.

★
Deseori, pînă seara tîrziu, depu

tatul e pe ulițele satului, ori în casa 
sa, ascultînd păsurile țăranilor 
muncitori, sau dîndu-le sfaturi. Dis
cută despre munca culturală, des
pre campania agricolă în sate, des
pre situația politică internațională 
și multe altele.

„Noi ne mîndrim cu Moldovan 
Ion și îl prețuim mult”. Acestea sînt 
cuvintele pe care le-a spus tovară
șul Bite Imre, președintele sfatului 
popular comunal. Și de aceeași pă
rere sînt și țăranii muncitori Mun- 
teanu Gheorghe, Bunaciu Gh., co
lectivista Balteș Paraschiva și 
mulți alții. Căci ei văd la deputatul 
pe care l-au ales în sfatul popular 
comunal pricepere, bunăvoință și 
dragoste pentru binele obștesc.

cole colective și stațiunile de ma
șini și tractoare, precum și celor 
care activează în cooperativele de 
producție meșteșugărească, în școli 
și unități militare.

Faza întîia a concursului a și în
ceput și se desfășoară între 1—30 
iunie. Cele mai bune lucrări vor fi 
expuse la expozițiile care se vor 
organiza mai întîi pe comune, școli 
și întreprinderi, apoi pe raioane și 
regiuni. La sfîrșitul lunii octombrie 
se va deschide la București expo
ziția de artă populară cu tema 
„Prietenia Romîno-Sovietică oglin
dită în arta populară din țara noa
stră”, unde vor fi expuse lucrările 
premiate în cadrul fazei pe raioane 
și pe regiuni.

Pentru stimularea oamenilor 
muncii în această direcție, toți cei 
care vor lua parte la concurs vor 
primi o diplomă de participare, iar 
primilor clasați li se vor acorda 
premii sau mențiuni, precum și pre
mii în bani.

de grupă de femei
legată pe cea mai harnică dintre 
ele, tovarășa Matrița Voicu, iar în 
grupa a doua a fost aleasă tovară
șa Stroie Neaga, gospodină cu mul
tă inițiativă în treburile de interes 
obștesc din comună.

N. Gheorghiu 
corespondent

condiții egale la munca in co
lectiv.

Mai mulți țărani muncitori 
ne-au întrebat: „Care sînt drep
turile și obligațiile celor oare 
contractează animale pentru în- 
grășare**  ?

La contractare, producă
torii primesc ca avans, pen
tru viței, mînzați, oi și porci, în
treg prețul de achiziție, socotit 
la greutatea animalelor în mo
mentul contractării. Numai pen
tru bovine adulte avansul la 
contractare este de 80 la sută 
din valoarea animalelor în mo
mentul contractării. La predare 
se plătește prețul progresiv 
pentru întreaga greutate ce-o 
vor avea animalele, scăzin-

Pe urmele materialelor 
nepublicate

Tovarășul Mihalache Gheorghe, 
corespondent al revistei noastre a 
trimis redacției o scrisoare prin 
care arăta că la sfatul popular din 
comuna Rediu Tatar, raionul lași, 
a fost angajat ca referent agricol 
Tănase Constantin, un element du
bios și necinstit. Acesta a reușit să 
se strecoare in raidurile salariaților 
sfatului popular comunal după ce a 
fost îndepărtat din riadul cadrelor 
cooperatiste, de unde suslrăsese o 
sumă însemnată de bani.

Sezisate de noi, forurile compe
tente au făcut cercetări la fața lo
cului și au constatat că faptele sem
nalate de corespondent sînt reale. 
Organele în drept ne-au comuni
cat că Tănase Constantin a fost în
depărtat din serviciu.

Intr-una din scrisorile sale, tova
rășul D. Ionescu ne-a sezisat că 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular din comuna 
Munteni, raionul Tecuci, uzează de 
o veche metodă, bătaia. Din această 
cauză țăranii muncitori din comună 
evită să dea ochi cu președintele, și 
să răspundă la acțiunile întreprinse 
de sfat. Ceva mai mult. Acest pre
ședinte obișnuia să bată chiar sa- 
lariații sfatului popular.

Sezisate de noi, organele în 
drept, ne-au răspuns că cele ară
tate sînt juste și că președintele co
mitetului executiv a fost îndepăr
tat din muncă.

■----- O------
Un colectiv sportiv 

fără echipament
încă de anul trecut tinerii din co

muna Iclănzel, raionul Luduș, au 
format pe lîngă căminul cultural 
un colectiv sportiv „Recolta**.  Co
mitetul raional de cultură fizică și 
sport le-a promis că-i va ajuta să-și 
procure echipament sportiv. De 
atunci a trecut aproape un an și 
promisiunea a rămas... promisiune. 
Tinerii sportivi din sat au strîns 
totuși banii necesari pentru a-și 
cumpăra pe cont propriu echipa
mentul. Dar n-au reușit; la baza 
sportivă raională lipsește echipa
mentul. Astfel, tinerii din această 
comună practică mai departe spor
tul în pantaloni, cămașă și picioa
rele goale!

Datorită acestor motive „obiecti- 
ve“ echipa de fotbal a comunei lc- 
lănzel nu poate participa la cam
pionatul raional. Cei 15 tineri care 
formează echipa își pun pe bună 
dreptate întrebarea : cînd se vor în
dura cei de la comitetul raional de 
cultură fizică și sport să-i ajute 
să-și procure echipamentul nece
sar? C. Nichifor

corespondent

du-se avansul primit in momen
tul contractării.

In afară de acest preț progre
siv, se acordă scăderi de cotă la 
carne, la cereale și la lapte, pre
cum și alte avantaje de care se 
bucură cei care contractează ani
male pentru îngrășare.

In privința obligațiilor produ
cătorilor, trebuie să arătăm că în 
cazul în care nu se va realiza 
sporul de greutate prevăzut în 
contract, producătorii vor primi 
prețul pentru greutatea realizată, 
scăzlndu-se 10 la sută din va
loarea cantității contractate, dar 
nerealizate. Dacă animalul a 
scăzut în greutate mai mult de 
10 la sută, producătorul care a 
contractat va trebui să restituie 
valoarea cantității lipsă, mărită 
cu 10 la sută. In amândouă ca
zurile se restituie furajele primi
te și nu se mai aplică scăderile 
la cotă.



ALBINA

Să grăbim luerările_de întreținere a culturilor 
și pregătirile pentru recoltare

Badea Cobliș și-a cumpărat coasă PRIN COMUNELE RAIONULUI BACĂU
amionul greu opri în fața coopera

tivei. S-a început descărcatul. 
Coase, seceri, gresii, sfoară pen
tru legat snopi și alte diferite 
unelte, purtînd marca fabricilor, 
se rînduiau în rafturi. A doua 
zi a început vînzarea.

— Aș urea să cumpăr și eu o 
coasă! s-a adresat Cobliș Alexan

dru, gestionarului, care numai decît i-a pus pe tejghea 
mai multe coase.

— Alege-ți bade Cobliș care vrei.
După ce le privi cu ochiul unui bun cunoscător, Cobliș 

s-a hotărit:
— Pe asta o iau. Fă-mi bonul, tovarășe Augustin. 
După ce i-a pus coasei celei noi coada și coarda, a

plecat la cositul lucernei să-i facă proba. A tras citeua 
poloage.

— Ei, ce zici? îl întrebă Maier Iacob, care își proba 
și el coasa.

— Bună coasă. Asta se cheamă ajutor frățesc din par
tea muncitorilor. Și multe unelte ne trimit ei. Dar și noi 
o să fim primii la predarea cotelor.

★
Zilele trec. La cooperativă sosesc zilnic unelte pentru 

țăranii muncitori. Secerătorile, vlnturătorile de la cen
trul de închiriat unelte al cooperativei din Teiuș-Hune- 
doara sini gata pentru recoltat. Au fost reparate tot de 
muncitori.

In curînd spicele de grîu, orz, secară vor da în pîrgă. 
Va începe secerișul și teiușenii se vor îndrepta spre baza 
de recepție cu primele boabe și cele mai frumoase. Ei își 
vor achita cu cinste datoria către stat, vor răsplăti pe 
muncitorii care le dau unelte agricole și atîtea alte 
mărfuri.

ia timp, in 
parpă,

RECOLTAREA 
cut-2 zile 
•ntirziere,

GRIULUI :■
tu5-4zi/e 
Miniere,

peste It/Zâ
inlirzien^

Ciad bobul de grîu devine moale și se poate frăinînta 
între degete sau se poate tăia lesne cu unghia, înseamnă 
că a intrat în pîrgă. In acest stadiu trebuie să începem 
degrabă recoltarea lui. Fiecare ceas, fiecare zi întîrziată 
poate aduce pierderi însemnate de recoltă.

Graficul nostru reprezintă cantitatea de grîu pierdută 
la hectar anul trecut în zona țărmului mării din regiunea 
Constanța. Atunci cînd s-a întârziat recoltarea cu 1—2 
zile, s-au pierdut 200 kg. la ha., cu 3—4 zile intîrziere 
s-au pierdut 500 kg., iar la întârzierea de peste 4 zile pier
derea a trecut de 700 kg. la hectar.

In raionul Sighișoara
In scurt timp se vor în

cepe muncile de recoltare, 
treeriș și dezmiriștit. La 
cele 52 ateliere de reparat 
din cuprinsul raionului 
Sighișoara se pun la punct 
tot mai multe mașini și 
unelte agricole. Pînă săp
tămâna trecută au fost repa
rate și recepționate 40 
batoze, 19 secerători simple 
și legători, 7 cositori, 26 
pluguri de tractoare, pre-

Intr-o singură zi
Țăranul muncitor Dudu 

Gh. Mihai din comuna 
Cireșu, raionul T. Severin, 
a obținut chitanța Nr. 1 la 
predarea cotei de lînă dato
rată statului. In aceeași zi 
și-au predat cotele de lînă 
printre primii și țăranii 
muncitori Burcu Ion, Burcu 
G. Aristița, Bîrnava Con

în preajma recoltării
cum și un mare număr de 
pluguri pentru tracțiune 
animală. Pentru acționarea 
batozelor au mai fost repa
rate și recepționate 35 trac
toare și 14 motoare elec
trice. In total, în cuprinsul 
raionului, vor funcționa 
anul acesta 9 arii electrifi
cate, unde se vor instala și 
aparate de radio.

M. Grigoriu 
corespondent

stantin, Petolea Ilarie și 
alții. Astfel, într-o singură 
zi au fost colectate 800 kg. 
lînă, cantitate ce reprezintă 
aproape 50 la sută din 
planul anual de colectare 
a lînei în comuna Cireșu.

Ion Grasu 
corespondent

Fruntași pe raion
La intrarea în sfatul 

popular din Odobești flutu
ră în adierea ușoară a 
vîntului drapelul roșu. E 
drapelul de comună frun
tașă pe raion la întreține
rea culturilor și pregătirile 
pentru recoltare și treeriș. 
Și pe merit au cucerit odo- 
beștenii drapelul roșu. La
nurile cu grîu, orz, ovăz au 
fost plivite de mult de bu
ruieni. Prașila întîia au ter
minat-o de mult, iar cu a 
doua sînt pe terminate. 
Unii au terminat și prașila 
a treia. Așa sînt țăranii 
muncitori Ion Olaru, Ște
fan Huiban și alții. Hotă- 
rîți ca anul acesta să culea
gă la timp recolte bogate, 
ei au chemat la întrecere 
patriotică în întîmpinarea 
zilei de 23 August, toate 
comunele din raionul Ba
cău. Odobeștenii știu că a- 
tunci cînd e întrecere, mun
ca se face mai repede, mai 
cu spor.

Chemarea la întrecere iz- 
vorîtă din inimile tuturor 
odobeștenilor atunci ciut 
s-au adunat la căminul cul
tural, arată dorința lor ca 
în întîmpinarea zilei de 23 
August să termine la timp 
toate lucrările de îngrijire 
a culturilor după reguli a- 
grotehnice înaintate, să re
pare mașinile și uneltele 
necesare recoltării, să în
ceapă treerișul după cel 
puțin 5 zile de la pornirea 
secerișului și să nu întîrzie 
dezmiriștitul.

Cind lipsește 
munca de îndrumare 

și control
E greu să găsești pe ci

neva la sfatul popular din 
comuna Berești-Bistrița în 
aceste zile de vară.

Agentul agricol Coadă 
★

In cuprinsul raionului Bacău, mai sînt 
și alte comune unde lucrările de între
ținere a culturilor și pregătirile pentru 
recoltat și treeriș sînt rămase in urmă. 

Se cuvine ca secția agrară a sfatului

La S.M.T. Bacău reparațiile mașinilor agricole au început 
foarte încet.

_— Ți-am spus de mii de ori: întii lucrează situația cu reparațiile, ca s-o trimi
tem raionului, și-apoi apucă-te de reparații...-

Grigore, în loc să mear
gă pe cîmp și să dea 
îndrumări țăranilor munci
tori, își vede de alte tre
buri. Cînd însă se duce la 
sfatul popular al raionului, 
Coadă știe el ce să spună. 
Că s-au plivit păioasele, că 
se prășește de zor, că bato
zele chiaburilor sînt aproa
pe reparate, le cunoaște el 
Coadă Grigore de anul tre
cut. Dar alta e situația în 
comună. Lanurile de grîu, 
orz, ovăz sînt năpădite de 
păiămidă, rapiță sălbatecă 
și alte buruieni. La porumb 
deabia se face prima prași- 
lă. Multe ogoare zac în bu
ruieni. Așa sînt ale țărani
lor muncitori Costică Chi- 
riac, Gh. Gh. Roșu și chiar 
ale lui. Sfatul popular nu 
are un plan de muncă în 
campania aceasta. In co
muna Berești-Bistrița sînt 
trei batoze și 2 tractoare. 
Despre batoza chiaburului 
Nicolae Borcea, agentul a- 
gricol îți spune că îi lip
sesc doar cîteva piese și că 
chiaburul o s-o repare. A- 
devărul e că batoza lui 
Borcea nu are axul de la 
cupe și alte piese principa
le. Iar chiaburul îi duce cu 
vorba pe cei de la sfat • că 
o repară azi, mîine, iar to
varășii de la sfatul popular 
îl cred pe cuvînt. Și chia
burii Vasile Capșa și Gh. 
Munteariu au batoze. Coadă 
Grigore se bate cu pumnii 
în piept și susține să sînt 
reparate. O știe de anul tre
cut. E adevărat, anul trecut 
erau bune, dar acum sînt 
stricate.

Și stau batozele chiabu
rilor nereparate. Stau și 
cei de la sfatul popular mai 
mult pe la secția M.A.T. a 
cooperativei, că doar mai 
este pînă la treeriș. Trioa- 
rele și vînturătorile din 
comună au și ele nevoie de 
reparații. Iată ce trebuie să 

★

știe sfatul popular al raio
nului Bacău.

Muncă făcută 
de minfuială

Codașe este și comu
na Gheorghe Doja. Din 
cele aproape 700 hec
tare însămînțate cu pă- 
ioase, nu s-au plivit de bu
ruieni decît 200 hectare. 
In multe locuri porumbul 
e galben și firav. Abia a- 
cum se prășește prima 
dată. Floarea soarelui și 
celelalte culturi sînt în 
bună parte pline și ele de 
buruieni. Țăranii muncitori 
Cernat Vasile, lojă Ne
gru și alții au cele mai 
slabe culturi din comună.

Cît privește pregătirile 
pentru recoltare și treeriș, 
pînă acum comitetul execu
tiv al sfatului popular nu a 
luat nici o măsură. Ba ce
va mai mult. Tovarășii de 
la sfatul popular și mai 
ales tovarășul secretar 
Costin Mihai, caută să dea 
vina pe agentul agricol To- 
rnaș Andrei, care a plecat 
de curînd în concediu. E 
drept că agentul agricol 
nu s-a prea omorît cu mun
ca. Tot atît de drept este că 
nimeni nu l-a controlat și 
îndrumat. Hotărîrea guver
nului și partidului din 29 
mai a.c., arată cît se poate 
de limpede ce anume tre
buie făcut în această pe
rioadă. Insă tovarășii din 
conducerea sfatului po
pular din comuna Gheorghe 
Doja s-au mulțumit numai 
cu prelucrarea care s-a fă
cut cu cîțiva țărani munci
tori la căminul cultural.

Cit despre control pe te
ren, nici sfatul popular al 
comunei, și cu atît mai 
puțin inginerul agronom 
Cosma Ion, nu se ostenesc, 

MIHAI BORZA
ION BELCIUGAM

★
popular raional, să treacă neîntîrziat să 
dea sprijin și îndrumare practică pe te-*  
ren. Timpul este înaintat și orice întir- 
zicre aduce pagube de recoltă.

tîrziu și se desfășoară



Flăcăii din Davideni 1

Cei din satul Davideni, comuna Țibucani, au o mindrie a 
lor : să nu-i întreacă nimeni nici in muncă și nici-n cîntec și joc. 
Deci nu este de mirare că la faza raională de la Tg. Neamț, tinerii 
instrumentiști Constantin Moraru și Gheorghe Foca, unul cîntînd 
din trișcă și celălalt din bucium, au fost răsplătiți cu ropote de 
aplauze atunci cind au cîntat melodia populară „Cînd și-a pier
dut ciobanul oile**.

★ -A
■ Căminul cultural „Horia, 

Cloșca și Crișan** din comu
na Mărcuș, raionul Stalin, s-a 
prezentat la faza raională a 
concursului cu un bogat reper
toriu de dansuri. In fotografia 
din dreapta vedem o pereche 
de dansatori executînd cu mult 
suflet jocul „Ca Ia Breaza**.

Iar echipa de dansuri a vîrstnicilor a executat jocurile „Flo- 
ricica**,  „Corăgheasca", Băetăncasca" și „Cernita" cu atîta foc 
incit a uimit pe cci prezenți la concurs.

Clipe de neuitat

Mii, zeci de mii de tineri și vîrstmci 
<din cele mai îndepărtate sate și co
mune din întreaga țară s-au adunat in 
aceste duminici de iunie să joace, să 
cînte, să Se întreacă în faza raională 
a celui de al treilea concurs al echipe- 
lor artistice de amatori ale căminelor 
culturale, caselor de citit, colțurilor 
roșii.

Către Piatra Neamț, spre Tg. 
Neamț, către Orașul Stalin și spre alte 
centre raionale din țară se îndreptau 
dîs-de-dimineață camioane, rutiere cu 
remorci și care cu tineri îmbrăcati în 
haine de sărbătoare, ce veneau la 
concurs. Alții soseau de la gară.

rul, a 
ră cu 
„săpi

Cele 3 fotografii de mai sus ne arată diferite aspecte de la faza raio
nală a echipelor artistice ale căminelor culturale. 'ată

1. Dansul „La cabană" executat de tăietorii de lemne din comuna Stro- 
ja-P. Neamț. Acest dans creat de ei, înfățișează munca lor la pădure. Pia

★

In această zi drumurile toate du
ceau la raioane.

La Piatra Neamț

Pe la orele 10 dimineața, pe străzile 
orașului, s-au revărsat spre centru, în 
fața teatrului „1 Mai“ artiștii amatori, 
bărbați și femei. Iile cu cusături 
alese, cu arnici în multe culori, fo
tele cu fluturași și fir de aur, bundi- 
țele și cojoacele măiestrit lucrate, te 
făceau să crezi c-ai nimerit într-o 
pajiște de munte unde florile se iau la 
întrecere arătîndu-și frumusețea. 
Sute de tineri și bătrîni din Dochia, 
Dobreni, Mărgineni, Bicazu Ardelean, 
Straja, Vaduri și din alte comune 
așezate de-a lungul Bistriței au sosit 
în număr mare la concurs.

Pentru prima oară la oraș

De mult a început întrecerea artiști
lor amatori.

Acum o voce caldă, tremurată, sub
țire și mlădioasă totodată răsună în 
sală :

„Gheorghiță, batista-ți pică..," 
e vocea celei mai tinere soliste din 
echipa căminului cultural din Bicaz 
Chei, a Emiliei Țepeș. Are numai 13 
ani. Cînd fata a terminat cîntecul, 
spectatorii au izbucnit cu toții într-un 
ropoț de aplauze. Cîtă bucurie și mul
țumire citești pe fata acestei tinere 
soliste 1 Este pentru prima oară la 
Piatra Neamț și ca ea sînt multi alți 
tineri care nu văzuseră pînă atunci 
orașul.

Corul din Tupilați

Cu mînă sigură, mînă de artist, con
duce dirijorul Ilie Borcea, directorul 
școlii elementare, corul pe patru voci 
al căminului cultural „23 August★ ** din 
Tupilați. Glasurile coriștilor răsună 
puternic, pline de bucurie, că astăzi nu 
mai muncesc pe pămînturile boierului 
Silveanu, că acum trăiesc și muncesc 
liberi pămîntul lor în gospodăria co
lectivă. Cîntecul „Mărie și Mărioară“ 
se potrivește de minune cu viața și 
munca lor :

„Bate vîntul, vintul bate
Duce veste peste sate 
Că plugarii din cîmpie 
Au făcut gospodărie.
...Plinea păcii, pîine coaptă 
S-o culegem laolaltă.**

îndrăgostit de frumusețile pa
triei, țăranul muncitor Panțîr 
Ion cîntă plin de însuflețire 
„Doina bărbosului", muntele ce 
străjuește comuna sa, Bicaz 
Chei, din P. Neamț. (In prima 
fotografie).

★

Și bătrînii din comuna Pipirig 
îndrăgesc căminul cultural. Fo
tografia arată însuflețirea jocu
lui acestor oameni cu părul ar
gintat de vreme, dar care simt 
din plin tinerețea anilor noi ce-i 
trăiesc. (In a doua fotografie)'.

Grupul acesta plin de tinerețe și voie 
bracate în iile și fotele cele mai frunio. 
cojocele înflorate și purtînd pe cap căciu 
tică a căminului cultural din comuna Să

Ei au sosit la raion și se Îndreaptă s 
locul de desfășurare a concursului, cu dc 
mai bine programul artistic pregătit cu

S-A NĂSCUT
Flăcăii se învlrteau, ținindu-se 

de mină, cu o iuțeală amețitoare. In 
cercul format de băieți, fetele prinse 
de mijloc, pfțin lăsate pe spate, pă
șeau domol și mărunt, unduindu-și 
corpurile ca griul înspicat, tălăzuit 
de vini.

imaginea aceasta îmi stăruia în 
minte, cînd am trecut pragul cămi
nului cultural din comuna Buzescu 
și-am intrat in sala de repetiții a 
echipei de jocuri populare. După ce 
am văzut dansîndu-se „Chindia" și 
„Bugeacul", alte imagini le-au luat 
locul. I-am lăudat pe dansatori și 
le-am promis că niciodată n-o să 
uit virtejul pașilor din „Bugeacul". 
Unii dintre ei au rîs și s-au prins 
de mină, într-o horă.

— „Bumbacul" — anunță învă
țătorul înainte de a atinge cu ar
cușul coardele viorii.

Am tresărit. Știam că numai de 
cîțiva ani s-a ivit bumbacul pe cîm- 
piile regiunii București. „Bumba
cul" era deci un dans local nou.

La început sfioasă, Tanța tones- 
cu nu vru să se prindă în joc, cu 
toate că soră-sa Florica se și avîn-

UN
tase.
tori, i 
sfatul 
fan A 
ma si 
cui a 
zînd . 
dul Ic 
în tir, 
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Mîndrîa satului

care fetele sint îm- 
iar flăcăii in cămăși și 

runiării, este echipa artis- 
jști-Piatra Neamț.
sala teatrului „1 Mai", 

ța vie de a prezenta cit 
ltă răbdare și pricepere.

NOE
id au intrat însă între jucă- 
area Simescu, deputată în 
jpular, Elena Tache, Ște- 
tlescu, n-a mai răbdat-o ini- 
tea deoparte. Intre timp jo- 
evenit mai ritmic, cuprin- 
șcări care te duceau cu gin- 
emănatul bumbacului... Dar 
ce muncesc, tinerii se pri- 
ochi, se plac, se îndrăgesc. 

?a și jucătorii iți par acum 
perechi de îndrăgostiți, ce 

Iuțesc.
șa. Bine — spuse invățăto- 
lă ce dansatorii se obșnuise- 
tișcarea pe care ei o numeau 
il bumbacului".
cum mai facem odată „pr> 

: pe urmă „cîrnitu" — fură 
?re surorile lonescu...
?am cum se naște sub ochii 
i joc nou și neasemuit de fru- 
redeam cum acești muncitori 
ogoare, purtînd în suflet se- 
frumos, oglindesc în pașii și 
rile tot șiragul muncilor 
fac spre a dărui patriei 

l albi de bumbac.
MIHAIL CERNEA

La Tg. Neamț

Acolo, prin locurile unde a copilărit 
Ion Creangă și pe unde curge Ozana, 
cea atît de dragă scriitorului în copilă
rie, duminică 20 iunie erau în toi în
trecerile la cîntec și joc. In jurul scenei 
din parcul orașului, concursul a strîns 
parcă întreaga suflare din raion. Sînt 
veniți aici cei mai buni dansatori și 
cîntăreți, cei mai buni soliști instru
mentiști și recitatori. Spectatorii i-au 
aplaudat de nenumărate ori pe cei 
care s-au suit pe scenă, pe cei din Tg. 
Neamț, din Bălțătești, din Țibucani, 
Crăcăoani, Valea Seacă, Ghindăoani, 
Drăgănești, Vînători și din alte co
mune din raion.

Un dans
despre cositul și strînsul finului

— Echipa de dansuri a vîrstnicilor 
din satul Davideni execută jocul local 
„Cernita", — anunță prezentatorul 
de program.

Patru perechi de bărbați cu ghiocei 
la tîmple pornesc avîntați în joc. Acesta 
exprimă munca crescătorilor de vite la 
cositul și strînsul fînului. Chiuiturile 
și strigăturile dansatorilor se aud 
pînă departe în oraș.

Dansurile romilor
Pe scena concursului a suit echipa 

de dansuri a romilor. E pentru prima

In prima fotografie vedem pe 
tînărul Ursu Ion din comuna Pi
pirig, raionul Tg. Neamț, execu- 
tînd din fluier un cîntec bătrî- 
nesc ascultat poate într-o seară 
îndepărtată și de Ion Creangă, 
a cărei amintire e atît de scum
pă țăranilor din Pipirig.

★
A doua fotografie ni-l arată 

pc Gabor Constantin, un talentat 
fluieraș al căminului cultural 
din comuna Tupilați, raionul 
Piatra Neamțt care in fața coru
lui și a spectatorilor a cîntat nu
meroase melodii populare.

Dintre echipele artistice ale căminelor culturale care și-au 
prezentat cu mult succes programul lor, a fost și cea a căminu
lui cultural din comuna Tupilați.

Succesul obținut la faza raională de la Piatra Neamț a răs
plătit din plin munca depusă de coriștii din Tupilați. Dar cel mai 
fericit a fost dirijorul corului, Borcea Ilie, care pe lîngă munca 
sa din învățămînt ca director al școlii din comună, a găsit timp 
liber să se ocupe îndeaproape și de echipa artistică a căminului 
cultural.

oară cînd iau parte la un concurs. Cu 
multă măiestrie au executat cele trei 
dansuri care le-au avut în program. 
După ultimul dans, bulibașa a expri
mat dorința celor peste 100 de romi- 
nomazi de a nu mai colinda vara și 
iarna, pe arșițe și ploi, ci de a se așeza 
în raionul Tg. Neamț și a deveni agri
cultori.

Din coajă de mesteacăn 
și din fluier

Frumoase și duioase doine au auzit 
cei ce au fost prezenți la concurs. Dar 
doinele și mai ales cîntecele „Mărioară 

de la munte" și „Trandafir de la 
Moldova", executate de tinerii Baboi 
Ion din fluier și Preotu Constantin din 
coaje de mesteacăn, nu le vor uita 
mult timp. Cei doi soliști instrumen
tiști au fost cei mai buni artiști din 
satul Agapia.

★

Artiști amatori și spectatori, toți, cel 
ce au luat parte duminică 20 iunie la 
faza raională de la Orașul Stalin, 
Piatra Neamț, Tg. Neamț și din alte 
raioane au petrecut în această zi clipe 
de neuitat.

.. Fanfara căminului cultural din comuna Hărman, raionul Stalin, diri- 
le 7 veș Mihail.
3. Ev.ipa femenină de dansuri a căminului cultural „Flacăra" din 
a Neamț, execută dansul sovietic. „Semănatul și culesul cartofilor".

♦

4

i

★
★ ★

Echipa de dansuri populare 
a căminului cultural „Bucur 
Cîmpeanu" din comuna Vlă- 
deni, raionul Stalin, este neîn
trecută în jocurile ardelenești. 
Fotoreporterul nostru a sur
prins pe dansatori în momen
tul executării unei figuri grele 
din jocul „Fecioreasca".

★ 'A
*
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Răspunsul veterinarului ia întrebările cititorilor

Să apărăm sănătatea animalelor 
pe timpul verii

Cu toate că soarele arză
tor distruge un număr mare 
de microbi vătămători ani
malelor, crescătorul nu-i 
lipsit de necazurile multor 
molime, care se ivesc mai 
ales vara.

Așa este cîrgeagul oilor 
și -Șal viitelor mari, o boală 
ce se ia prin niște căpuși. 
Pritvungerea animalelor în 
locurile cu mai puțin păr, 
cu grăsime în care se pune 
creolină și acid tenie, că
pușele pot fi îndepărtate.

In loca 1 iitățile cu pășuni 
infectate de dalac, dacă vi
tele nevaccinate sînt scoase 
la păscut, se produc adevă
rate nenorociri.

Tot vara, din cauza aglo
merației de animale și a 
muncii obositoare, febra af- 
toasă face mari pagube, 
prin scoaterea din lucru a 
animalelor de muncă.

In cîmpiile arse de soare 
și fără locuri umbrite, ani
malele silite la munca grea 
capătă insblație. Printr-un 
repaos la timp, adăpare la 
vreme, ferim animalele de 
muncă de această boală. 
Odată ce insolația s-a pro
dus, prin intervențiuni ime
diate — sîngerări, purgati
ve, fricțiuni — noi le putem 
salva. Insolație poate să 
capete chiar și porcii grași.

in cotețele neîngrijite și

cu crăpături, își fac cuibare 
sumedenie de căpuși, care 
atacând păsările și mai ales 
tineretul, nu numai că le 
slăbesc, dar le și omoară. 
De aceea, cotețele trebuie 
să fie spălate, văruite, pră
fuite cu DDT, sau stropite 
cu creolină ori sodă caus
tică.

La începutul verii și 
toamna, oile se îmbolnă
vesc de găîbează. Această 
boală este produsă de un 
vierme care se cuibărește 
în ficatul oilor. Oile bolna
ve nu mai mănîncă, slă
besc, începe să le cadă lina, 
sub bărbie le apare o gușă, 
iar după 3—4 luni oile mor. 
Vindecarea se face dînd 
oilor gogoși (pastile) împo
triva gălbezii. Dimineața, 
odată cu darea acestui me
dicament, trebuie să se dea 
oilor și o hrană mai bună 
(tărîțe, grăunțe, etc.). Ca 
măsuri de preîntîmpinare a 
bolii, trebuie să nu mai 
paștem oile în jurul bălți
lor sau pe terenuri mlăști
noase, deoarece de aici pot 
înghiți foarte mulți viermi 
care produc boala.

Pășunile care au astfel 
de viermi, se vor stropi cu 
o soluție de 1—2 la sută 
piatră vînătă.

DR. C. MIHĂILESCU

★ ★ ■

In ultima vreme, datori
tă ploilor dese urmate de 
zile călduroase, a fost în
lesnită apariția manei.

Pentru preintimpinarea 
manei, cultivatorii viței de 
vie vor aplica stropitul viei 
cu zeamă bordeleză după 
următoarele date :

— la primul stropit se 
dau la hectar 600 litri zea
mă bordeleză formată din 
250 grame sulfat de cupru, 
125 grame var și 80 grame 
piatră acră, la 100 litri apă. 
E vremea ca această stro
pire să fie terminată cit 
mai degrabă în toate viile;

— la al doilea stropit 
se dau la hectar 900 litri 
zeamă bordeleză alcătuită 
din 500 grame sulfat de cu
pru, 250 grame var și 100 
grame piatră acră, ia 100 
litri apă. Stropirea a doua 
începe înainte dp înflorit 
cu 5—-6 zile și se termină 
cînd florile se deschid. In 
multe podgorii din țara a- 
ceastă stropire a și în
ceput ;

— la al treilea stropit se 
dau 1.200 litri la hectar zea
mă bordeleză, formată din 
750 grame sulfat de cupru, 
375 grame var și 120 gra

me piatră acră la 100 litri 
apă. Stropirea a treia se 
face imediat după înflorire. 
Dacă timpid e ploios, se 
face și a patra stropire 
(cînd boabele strugurilor 
au mărimea boabelor de

mazăre) și chiar a cincea 
și a șasea stropire.

Tot în acest timp apare 
ia vița de vie și făinarea. 
Ea se înlătură prin prăfu- 
iri cu pucioasă sau stropiri 
cu zeamă sulfo-calcică în 
concentrație de 2 la sută.

Pentru a obține recolte 
bogate de struguri, podgo
renii trebuie ca pe lingă 
combaterea bolilor să facă 
la timp și celelalte lucrări 
de îngrijire ca prășitul, le
gatul, copilitul și ciupitul 
viței de vie.

DIN PATRIA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

Pe lingă casa de cultură din artelul „Stalin'*, regiunea Rostov, 
funcționează o mare bibliotecă, cu peste 5.000 cărți.

Responsabila bibliotecii Elena Cehovskaia, îi ajută pe cititori la 
alesul cărților și organizează conferințe cu cititorii bibliotecii.

In fotografie: Lidia Hicenko la bibliotecă.
■—*

Ne pregătim
Adevărata recoltă nu se 

socotește cea care este pe 
cîmp, ci recolta strinsă în 
hambare. Acest lucru de
pinde în mare măsură de 
felul cum vom munci noi, 
combineriî. Dacă o vom 
strînge la timpul cel mai 
prielnic, întreaga recoltă 
va ajunge în hambare; 
dacă vom întîrzia cu strin- 
sul, vom pierde pe cîmp mii 
de kilograme de grîne.

In decursul îndelungatei 
mele activități am dobândit 
o serioasă experiență în 
ceea ce privește strinsul re
coltei cu combina „Stalineț- 
6“. Lucrul cel mai însemnat 
în lupta pentru o recoltă 
bogată este buna funcțio
nare a combinei. încă din 
toamna anului trecut am 
reparat combina pentru 
strîngerea recoltei din vara 
aceasta. Ținînd seama de 
lipsurile din munca anilor 
trecuți, am făcut combinei 
unele modificări și anume; 
am lungit cu 30 cm. sita 
pentru curățatul al doilea 
și am scos seîndura trans
portorului mic de paie.

Care este rostul acestor

pentru strîngerea recoltei
modificări? In primul rind 
se ușurează funcționarea 
mașinei, iar în al doilea 
rind, se îmbunătățește cu
rățirea grăunțelor și se pre- 
întimpină căderea lor în 
pleavă și paie, în timp ce 
secerătoarea combinei func
ționează cu întreaga ei ca
pacitate. Am pregătit de a- 
semeni o ladă cu piese de 
schimb, pe care am prins-o 
de combină pentru a prein- 
tîmpina unele întîmplări 
neprevăzute.

De mare însemnătate 
pentru bunul mers al recol
tării este organizarea mun
cii întregului colectiv care 
deservește agregatul de 
combină. De aceea, oame
nii care lucrează pe combi
nă sînt întotdeauna aceiași. 
De felul cum muncește 
tractoristul depinde bunul 
mers a! recoltatului, mai 
ales dacă se recoltează și 
noaptea, cînd trebuie să ți
nă seama de lățimea de lu
cru a secerătoarei combinei, 
să înlăture clătinarea com
binei și să păstreze totoda
tă viteza necesară.

Zilele acestea am vizitat,

împreună cu brigadierii 
brigăzii de cîmp, tarlale ce 
urmează a fi recoltate cu 
combinele. Cu acest prilej, 
am organizat curățirea 
cîmpurilor, am netezit 
brazdele adinei, mi-am în
semnat drumul ce-1 voi 
parcurge în perioada recol
tării.

Se apropie strîngerea re
coltei — etapa hotărîtoare 
pentru o recoltă bogată în 
acest an. Agregatul nostru 
este gata de lucru. Noi vom 
depune toate străduințele 
și întreaga noastră price
pere pentru a termina strîn
gerea recoltei de pe o su
prafață de 500 hectare pî- 
nă la 1 august — data des
chiderii Expoziției agricole 
unionale. In felul acesta 
vom putea păstra și în a- 
cest an drapelul roșu al 
Ministerului Agriculturii al 
R.S.S. Moldovenești, pe ca
re l-am primit anul trecut.

Z. GURTOVOI 
combiner Ia S.M.T.-uI 

din Grigoriopol, 
R.S.S. Moldovenească

ȘTI El DIN SATELE SOVIETICE
Cultura orezului în colhozuri

Semănăturile de orez din Asia 
Centrală, Cuban, Kazahstan și 
alte regiuni, au sporit anul a- 
cesta cu câteva mii de hectare 
față de anul trecut. In vede
rea cultivării cu orez, în Ka
zahstan s-au arat mari întinderi de 
pământuri înțelenite. Experiența 
anilor trecuți a arătat că orezul 
semănat în țelină întoarsă dă o re
coltă bogată.

Colhoznicii așteaptă un mare 
spor de recoltă de pe urma înlo
cuirii vechilor varietăți de orez cu 
altele noi. Astfel, în Cuban, 80 la 
sută din toate semănăturile de orez 
din anul acesta sînt din noua va
rietate „Dubovski**,  care dă 
5.000—6.000 kg. de boabe la hectar.

Soiuri noi de legume
In diferite zone ale R.S.F.S.R. au 

fost încercate peste 1.000 soiuri de 
zarzavaturi. După ce au fost veri
ficate sub toate aspectele, 242 so
iuri de varză, roșii, castraveți, cea4 
pă, morcovi și alte culturi, au fost 
recomandate pentru a fi larg răs
pândite în colhozuri și sovhozuri.

Au fost obținute soiuri de legu4 
me pentru regiunile centrale, slid
es tice, Caucazul de nord, Siberia, 
Ural. Orientul îndepărtat.

Lucrările selecționerilor și agro4 
nomilor sovietici au contribuit la 
dezvoltarea grădinilor de zarzavat 
într-o serie de regiuni noi, printre 
care și nordul îndepărtat. S-au ob
ținut soiuri de varză, sfeclă, mor4 
covi, roșii rezistente la frig, care se 
coc repede și dau recolte bogate.

Comerț în taberele de cîmp
Cooperația de consum din raionul 

Berezovski, regiunea Odessa, a orga
nizat puncte de comerț în taberele de 
cîmp din colhozurile „Stalin'', „Bu-

dionii", „Ziua recoltei" și din alte cOt-> 
hozuri.

Pe cîmp se aduc produse de tutun
gerie și de cofetărie, obiecte mici de 
galanterie și alte mărfuri.
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Forjele păcii continuă lupta 
oentru reglementarea problemei coreene 

intr-un sat columbian*)
Reportaj scris pentru revista „Albina"

Delegații la conferința 
care continuă la Geneva, 
au încheiat discuțiile asupra 
unui punct a) ordinei de zi 
— reglementarea pașnică 
a problemei coreene — 
fără a ajunge la un acord.

Este știut că, la Geneva, 
delegațiile Uniunii Sovie
tice, R.P. Chineze și R.P.D. 
Coreene au venit neîncetat 
cu propuneri clare și preci
se menite să ușureze dru
mul spre reglementarea 
pașnică a problemei coree
ne. încă din primele zile 
ale conferinței, Nam Ir, mi- 
nist ' afacerilor externe 
al ..P.D. Coreene, a pre
zentat o propunere cu pri
vire la restabilirea unității 
naționale a Coreei și ți
nerea unor alegeri libere 
pe întreaga Coree. Propu
nerile delegației coreene 
porneau de la faptul că 
reglementarea problemei 
cdreene, prin mijloace paș
nice, este o treabă a po
porului coreean însuși. A- 
cestor propuneri i s-a a- 
dăugat propunerea făcută 
la 22 mai de Ciu En-lai, 
șeful delegației chineze cu 
privire la alcătuirea unei 
comisii de țări neutre care 
să supravegheze alegerile 
libere pe întreaga Coree.

Sprijinind propunerile 
delegațiilor R.P.D. Coreene 
și R. P. Chineze, V. M. 
Molotov, șeful delegației 
sovietice, a prezentat la 5 
iunie propuneri în scopul 
apropierii între punctele de 
vedere ale participanților 
Ia conferință și înlesnirii 
realizării unui acord.

Ce-a făcut cealaltă parte 
în acest răstimp ? O vreme 
s-a zbătut să folosească 
conferința de la Geneva 
drept mijloc de a impune 
Coreei de nord regimul li- 
sînmanist. Delegația Sta
telor Unite ale Americii și 
împreună cu ea și celelalte 
delegații ale statelor care 
au luat parte la agresiunea 
din Coreea, au socotit că

Din nou într-un colț al 
lumii imperialiștii ameri- 
cr ; își fac auzit „cuvin
te , pe calea armelor. In 
ziua de 18 iunie, împotriva 
Guatemalei, un mic stat 
din America Centrală, a 
început o agresiune ar
mată. O bandă de aventu
rieri, de dușmani înrăiți ai 
poporului guatemalez — 
susținuți de bogătașii a- 
mericani — avind in frun
tea lor pe colonelul Carlos 
Castillo Armas, au pătruns 
pe teritoriul Guatemalei a- 
tacînd cîteva orașe de fron
tieră și porturi ale acestei 
mici țări. Este o nouă a- 
gresiune mascată a State
lor Unite ale Americii. Cei 
ce-au năvălit pe teritoriul 
Guatemalei dispun de ar
mament american. Avioa- 
r folosite de agresori 
„ . constatat că sînt de fa
bricație americană. Mai 
mult decît atît, echipajul 
unuia din aceste avioane, 
care a aterizat in Mexic, 

prin tocmeli și amenințări 
de reîncepere a războiului, 
vor reuși să obțină la Ge
neva ceea ce n-au putut cu
ceri prin forța armelor in
tr-un război înverșunat 
timp de trei ani. Cînd și-a 
dat seama că o asemenea 
politică nu le aduce rezul
tatul dorit, Statele Unite 
aie Americii au făcut tot ce 
le-a stat în putință pentru 
a zădărnici discutarea pro
blemei coreene. La cuvîn- 
tul de ordine al delegației 
americane, toate propune
rile venite din partea dele
gațiilor R.P.D. Coreene, R. 
P. Chineze și Uniunii So
vietice au fost respinse 
fără nici un temei de cele
lalte delegații.

S-a văzut limpede că la 
Geneva imperialiștii ame
ricani și părtașii lor au ne
socotit drepturile și năzuin
țele poporului coreean și 
ale celorlalte popoare a- 
siatice. Dar popoarele din 
Asia nu pot fi silite să re
nunțe la drepturile și lupta 
lor pentru o viață mai 
bună, ori cît s-ar strădui 
imperialiștii.

Răspunderea asupra în
cetării discuțiilor cu privi
re la reglementarea pașnică 
definitivă a problemei co
reene cade în primul rînd 
asupra cercurilor conducă
toare din Statele Unite ale 
Americii. Cercurile impe
rialiste urmăresc păstrarea 
trupelor și a bazelor lor 
militare în Coreea de sud, 
necesare planurilor război
nice americane.

Uneltirile dușmanilor pă
cii se izbesc însă de 
tăria forțelor iubitoare de 
pace, care nu-și încetează 
străduințele în vederea a- 
jungerii la o reglementare 
pașnică a problemei coree
ne, pentru ca în Coreea să 
se treacă de la armistițiu 
la pace. Poporul coreean 
are dreptul la o viață paș
nică, înfloritoare, într-o 
Coree unită, independentă 
și democrată.

★

Agresiunea împotriva Guatemalei
este de naționalitate ameri
cană. încă cu multe săptă- 
mîni înaintea agresiunii au 
sosit în statele Honduras 
și Nicaragua, vecine cu 
Guatemala, mari cantități 
de arme trimise de Statele 
Unite pentru bandele ce 
se pregăteau să atace po

Saci de orez, legături de 
pește sărat și banane ; to
tul aruncat de-a valma în- 
tr-un camion. Drumul a 
fost destul de anevoios. Șo
seaua se îndepărtează de 
sat, pentru că atunci cînd 
a fost construită, bogătașii 
au dat poruncă să nu trea
că prin sat. O bună buca
tă de drum o facem pe jos 
Ca să ajungem în satul 
Certegui, a tirebuit să tre
cem rîul cu barca.

Găsesc ulițele satului nă
pădite de buruieni care-ți 
jupoaie picioarele. Podețele 
de scînduri aruncate peste 
șanțuri și pîraie abia de se 
mai tin. Casele sărăcăcioa
se își arată pereții goi, 
mîncați ca de carii. Vechiul 
acoperiș de paie a devenit 
o sită... De multe ori oame
nii se trezesc în miezul 
nopții pentru a-și muta la
vițele, ca să scape de ploaia 
care pătrunde în încăpere.

Peste tot o tăcere adîncă. 
înăuntrul căsuțelor nime
ni ; doar ici, colo cîte o 
făptură nou născută, 
smiorcăie în leagănul atîr- 
nat, păzită de un frățior

In mijlocul satului se 
află o piațetă cu căsuțe ne
regulate. Aici nu departe 
de poalele muntelui unde 
începe pădurea virgină,

(☆) (Columbia este o 
țara din America de sud).

I n
• In urma demisiei gu

vernului Laniel, a fost în
sărcinat pentru formarea 
noului guvern francez de
putatul radical Pierre Men
des France. Acesta a pre
zentat un program general 
de acțiune a guvernului, 
care are ca obiectiv princi
pal obținerea unei regle
mentări a conflictului indo- 
chinez înainte de 20 iulie.

• Intre 19—23 iunie s-au 
desfășurat la Stockholm 
(Suedia) lucrările confe
rinței internaționale pentru 

porul guatemalez. Chiar un 
ziarist american care s-a 
întors de curind din Gua
temala, scrie negru pe alb : 
„...Aceasta nu este o răs
coală slab organizată, ci o 
invazie bine pregătită și 
subvenționată din plin... 
Castillo Armas nu ar fi pu

de ARNOLDO PALACIOS 
scriitor columbian

mă opresc la casa răposa
tului Cerafin Gonzales, din 
a cărui familie numeroasă 
nu a rămas decît mama, 
Arnobio și Ramon Solo. 
Mizeria i-a secerat. Arno
bio și mama, ca să poată 
trăi, se duc și muncesc la 
minele din apropiere; mun
că istovitoare. Ramon Solo 
e bolnav ; umblă tîrîndu-și 
un picior. Truda unei zile, 
a unei săptămîni, nu aco
peră nici cît de cît nevoile 
familiei

Nu departe de aci am ză
rit un grup numeros de 
copii, băieți și fete; erau 
elevii școlii. In mijlocul 
lor învățătoarea le ținea 
lecția.

cîteva rînduri
slăbirea încordării interna
ționale și dezvoltarea 
schimburilor economice și 
culturale, convocată din 
inițiativa unui grup de 
fruntași ai vieții publice 
din Franța. La conferință 
au luat parte 250 partici- 
panți din 40 de țări, printre 
care și țara noastră.

• Guvernul Republicii 
Populare Chineze va tri
mite la Londra un însăr
cinat cu afaceri, care va 
avea aceleași drepturi și
★ i.ai > ■■■ i< •

tut să grupeze și să înar
meze această armată fără 
mari subvenții, probabil 
puse la dispoziție de către 
„United Fruit Company" 
și de către marii proprie
tari ai plantațiilor de cafea. 
Castillo Armas nu ar fi 
contat pe succes in com
plotul său fățiș fără spriji
nul activ din partea 
S.U.A.".

Dar să vedem de ce și-a 
atras actualul guvern al 
Guatemalei furia agresori
lor Guvernul guatemalez, 
al cărui președinte este Ar- 
bens. a fost ales în mod le
gal, in urma alegerilor 
care au avut loc în Guate
mala. El a înfăptuit o serie 
de reforme sociale, printre 
care se numără și reforma 
agrară, împărțind muncito
rilor agricoli și țăranilor 
fără pământ, partea nelu- 
erată a plantațiilor aparți- 
nînd unei companii ameri

„Nu mai avem nici mă
car un local de școală Cel 
vechi s-a dărîmat" .. îmi 
spuse ea „Am cerut de mii 
de ori guvernului să se in
tereseze de această proble
mă. In zadar In urmă cu 
cîteva zile i-am adunat pe 
părinții elevilor, să vedem 
dacă n-am putea să repa
răm noi singuri localul... 
Pînă atunci ținem lecțiile 
în stradă" Clădirea n-are 
nici măcar uși Deocamda
tă servește de stau! pentru 
cele două sau trei vaci ale 
satului.

Grijile și nevoile sînt cu 
duiumul pe capul oameni
lor. Cu toate acestea este 
minunat să vezi cum cu 
toții iubesc viața, cum do
resc să se bucure de ea.

La lumina lunii ne adu
năm în mijlocul drumului. 
Ramon Solo e primul care 
apare cu instrumentul său. 
Nu se lasă așteptat nici 
Fracesco Moreno cu un cla
rinet de lemn lucrat de el 
însuși Moreno cîntă cu o 
voce puternică și plăcută 
de tenor:
Două garoafe roșii 
Ce port aici la pieptul meii 
Ce-mi spun de dragoste 
De dragoste de mamă...

Traducere din limba spa
niolă de

PETRE IOS1F

aceleași obligații ca însăr
cinatul cu afaceri britanic 
la Pekin.

• Primul ministru en- 
glez, Churchill, și minis
trul de externe Eden, vor. 
face o vizită in Statele Uni
te ale Americii. In legătu
ră cu această vizită, cores*  
pondentul ziarului englez 
„Times" scrie : „Divergen
țele dintre cele două guver
ne sink mai grave decît s6 
recunoaște tn mod public 
și că multe dintre ele vor 
fi greu de rezolvat".

cane. Bine înțeles că acest 
lucru a produs furia bogă
tașilor americani. Trebuie 
să mai arătăm că unul din 
principalii proprietari ai a- 
cestor plantații care în 
bună parte au fost confis
cate, este John Foster Dul
les, ministrul de externe al 
Statelor Unite.

Agresorii nu vor reuși să 
înfrîngă un popor care a 
început să cunoască ce în
seamnă libertatea. Comu
nicatul oficial al comanda
mentului armatei guatema
leze dat publicității în sea
ra zilei de 21 iunie, arată 
că armata guatemaleză a 
întreprins acțiuni ofensive 
energice pe întregul front 
al sectorului invadat de 
inamic

Pozițiile inamicului au 
rost atacate de trupe regula
te. După ultimele comuni
cate, in acest sector inter- 
venționiștii bat în retra
gere.



NU SE UITĂ
Tntr-un birou al U.R.C.A.D. Tr 

Severin. Gestionarul Proca Nico- 
lae și contabilul Marcuzini stau de 
vorbă:

— Ai citit, tovarășe contabil in 
Albina ? Cică de unde are nevas- 
tă-mea zeci de mii să cheltuiască 
lunar prin București și prin alte 
pârli.

— Măi Nicule, cit timp nu m-ai 
uitat, nici eu nu te-am uitat. Bu
năoară in martie, cînd ți-au făcut 
control ăia de la secția comercială, 
ai pătit ceva?

— Nu.
— Ei vezi ? Și ți-au găsit și mi

nusuri și plusuri cu duiumul: la 
rom și la vin, la făină și la pateu 
de ficat. Și acum tot așa o să fie 
numai... „nu mă uita" — începu să 
fredoneze contabilul.

— O fi, dar...
Contabilul îl întrerupse brusc.
— Lasă astea. Mai bine cheamă 

gestionarii de magazine să le dai 
marfă. La cîntar, din condei, știi 
iu cum, scoate lipsurile care le mai 
ai. Cit despre plusuri e mai ușor, 
te-aduci la mine. Nu, nu, nu te 
grăbi. Știu, ai vrea să le duci la 
tine, dar nu se poate. După arti
colul ăsta o să se facă cercetări.

Cercetări s-au făcut și cu toate 
masurile luate de Proca s-au găsit 
și lipsuri și plusuri. Cazul a fost 
deferit justiției, tar U.R.C.A.D.-ului 
7r. Severin i s-a cerut să ia din 
mâinile lui Proca depozitul de 
oăuturi și mărfuri alimentare.

Cînd a primit înștiințarea Mar
cuzini s-a dus cu ea la Proca. S-a 
dus cîntind „nu mă uita"... ca să nu 
te uit. Și nu se uită unul pe altul. 
Dovadă: Proca mai e gestionar..

o

Mîndro de te-ai mărita
Tot cununi de maci ți-aș da 
Nici un ban nu m-ar costa 
Că-s crescute-n holda ta.

Harnic ca văruțu’ nu-i 
De la Jii pin’ la Vaslui 
Păpușoiul mi-l prășește 
Cînd grîul se aurește.

De la Ana lafi
La începutul anului, 

într-o zi geroasă de ia
nuarie, am predat la 
O.R.A.C.A. Făget o pe
reche de boi.

— Vino mîine să-ți 
dau 5 kg. de bumbac —- 
mi-a spus un tovarăș.

— Vino peste 5 zile — 
mi-a spus a doua zi.

— Vino peste o săptă- 
mînă — mi-a spus cînd 
m-am dus din nou.

Și așa am ținut-o toată iarna. 
La trei zile, la cinci, la o săptă- 
mînă, după cum îmi spuneau cei 
de la O.R.A.C.A., mergeam la Fă
get. Așa a trecut iarna, au venit 
zile frumoase, apoi s-a apropiat 
vara. Eu pierdusem nădejdea să 
capăt bumbac, dar tot mă mai 
duceam la O.R.A.C.A. Din obiș-

(7)
Sînt supărat. Dracul m-a pus 

să merg in centrul raional Co- 
dăești!?

Cind le-am spus că mă numesc 
Poznașu, unul, mai hâtru decît 
mine, care aranja niște scaune și 
bănci tntr-o sală, s-a recomandat 
Păcală.

— Fie, — zic eu — dar n-am 
timp de păcăleli că plec să-l 
caut pe șeful secției culturale ra
ionale.

L-am căutat peste tot: la secție, 
la biblioteca raională, prin tirg, 
dar parcă-l înghițise pământul. Ni
căieri n-am dat de el. Cînd abia îmi 
mai trăgeam picioarele, m-opucă 
cineva de umăr. Era cel care se nu
mise singur Păcală.

— Ei, vezi că nu l-ai găsit ?
— De unde știi ?
— Fiindcă eu sînt ăla pe care-l 

cauți. Și mă trase de mină în sala 
unde așezase mai înainte scaunele.

—- Bine, omule, — nu mă putui 
stăpîni — n-ai o treabă mai bună

Caiafa“
nuință. Ga să scape de 
mine, sau cine știe de 
ce, un funcționar mi-a 
zis :

— Du-te la Timișoara 
să-ți iei bumbacul.

Nu prea pricepeam de 
ce trebuia să merg după 
5 kg. de bumbac la Timi- 

' șoara, dar m-am dus. 
Cei de la Timișoara 
m-au trimis la Făget. 
Cei de la Făget m-au 

trimis... N-am mai ascultat unde. 
Mi-era teamă să n-aud că cele 5 
kg. de bumbac trebuie să le iau de 
la filatura din Botoșani. Așa că 
m-am hotărît. După bumbac nu 
mă mai duc un timp. Doar n-or fi 
bătuți în cuie la O.R.A.C.A. biro
crații care m-au trimis de la Ana 
la Caiafa ?

Militarii Vasile
țăran muncitor din satul

Răchita, raionul Făget

de făcut decît așezatul scaunelor ? 
Aș vrea să văd căminul cultural 
din Codăești. Hai cu mine, hai Și 
dumneata, tovarășă directoare — 
m-adresai eu femeii care ștergea 
scaunele.

Păcală al meu rămase înmărmu
rit.

— De unde știi că dînsa-i direc
toare !?

— Cum de unde știu ? Nimic mai 
ușor. Dacă șeful secției culturale 
așează scaunele, cine alta decît di
rectoarea căminului cultural tre
buie să le șteargă de praf?

N-au mers cu mine. Așteptau pe 
cineva să ia sala în primire. Așa 
că am colindat singur ulițele în 
căutarea căminului. Cind m-am 
întors din nou la ei, Păcală al meu 
a izbucnit în rîs.

— Eheeei, Poznașule, mai ai 
multe de învățat de la mine... Ți-am 
tras altă păcăleală. N-avem cămin... 
l-am desființat. Ce, nu-i deajuns 
c-avem directoare ?

Uite, din cauza păcălelilor astea 
sînt eu supărat foc.

Inovație
Felicităm pe tovarășul Treittli 

Mihai, secretarul comitetului exe
cutiv la sfatului popular din co
muna Benesat, raionul Cehul Sil- 
vaniei, pentru „inovațiile1* făcute în 
satul Biusa cu ocazia angajării 
paznicilor de cîmp și de vite. Pri
ma inovație : în loc să-i numească 
a pus țăranii să-i aleagă prin vot 
secret, egal, direct și... obligatoriu ; 
a doua inovație, a făcut buletine de 
vot din afișe și lozinci.

— Dezlipiți toate afișele și lo
zincile din «căminul cultural și ru- 
peți-le bucățele pentru buletine de 
vot — a poruncit secretarul.

Cîțiva cetățeni au încercat să 
protesteze.

— Bine, bine, dar ele \ >esc 
despre concursul artiștilor amatori, 
despre Hotărîirea în legătură cu 
contractările și achizițiile... Vor
besc despre...

— Și ce dacă vorbesc ? Aici vor
besc eu ! Eu vorbesc, iar voi tre
buie să m-ascultați... Ahaa! Nu 
uitați că votul vostru trebuie să fie 
secret!.... . 1

Doar nechibzuința tovarășului 
Treittli a fost publică!

După o corespondență trimisă de 
Vele Gheorghe

--- •----

De vrei multe...
Se va cînta pe melodia cîntecului 
„Aseară ți-am luat cercei**.
Nu știu, doamne, ce să fac. 
Toate fetele îmi plac. 
Și după neveste mor, 
Și de văduve mi-e dor.

Insă fetele-s tot rele, 
De le cumpăr și-acadele 
Cind dau să le fur gurița 
îmi trîntesc în nas portița.

Iar nevestele, rău soi. 
Fac atita tărăboi, 
Că nevestele-s trufașe. 
Iar vădanele wăjmașe.

Nu știu, doamne, ce să fac. 
Parcă n-aș fi om, ci drac, 
Asta-i plata și arvuna : 
De vrei multe, n-ai niciuna.

ION SEREBREANU

DIN INTÎMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C9) (Desen de F. CALAFETEAN”'
Unele comisii raionale de concurs nu dau atenție pregătirii echipelor de artiști amatori și se mulțumesc să asiste 

numai la cîteva faze ale întrecerii.

Moș Arde:: Vă rugăm de-o lună-ntruna
Să veniți să ne-ajutați 
Vrem un sfat cu repertoriul...

Unul clin comisie: Singuri să vă orientați.

Moș Ardei, prezentator:
— Dragii mei, acum urmează 
Dansul nou, mult așteptat: 
.Comisia îndrumează",
Cum vedeți, ne-am... orientat.

Moș Ardei: Rîde toată lumea-n sală 
Doar comisia-s-a-ntristat. 
Dansul prea frumos nu este 
Dar e foarte-adevărat.


