
Să folosim din plin timpul 
pentru însămînțări

Si (item in plină desfășurare a campaniei de însămln- 
țări. Pămîntul este reavăn și sămînța iși găsește un cul
cuș umed și cald; numai bun pentru încolțit. Țăranul 
muncitor știe aceasta și de aceea pornește hotărît la 
muncă. Cu cită grijă și nădejde și-a pregătit el atelajele 
încă din iarnă... Chiar cînd viscolul șuiera prin hornul 
casei și ridica zăpada pînă-n streașini, gospodarul n-a- 
vea hodină ; ba îngrijea de vite ca-n primăvară să fie 
cît mai în putere, ba dădea o fugă pînă la fierar să vadă 
cum mai stă cu reparatul uneltelor, iar pe-nserat se în
drepta cu pași grăbiți spre ceriul agrotehnic. Și cite 
n-a deprins el la cerc... Acum însă, a sosit vremea să 
arate ce a învățat. Intr-adevăr, după sfatul agronomu
lui, unii au început să însămînțeze chiar în mustul ză
pezii. Curînd, s-au pornit la treabă și ceilalți, și acum, 
unele comune cum sînt: Palazul Mare, Basarabi, Cum
păna din regiunea Constanța, au terminat însămînțatul 
culturilor din prima epocă.

Porniți în întrecere socialistă și patriotică, oamenii 
muncii de pe ogoare obțin rezultate cum nu se poate mai 
bune. Astfel, întovărășiții din comuna Sălăgeni, raionul 
Codăești, regiunea lași, au terminat printre primii pe ra
ion însămînțatul orzului și ovăzului. Lucrînd în întrecere 
socialistă pe echipe și între colectiviști, în gospodăria co
lectivă din Scheia, raionul Suceava, timpul însămînțări- 
lor a fost mult scurtat. In cele mai multe comune ale țării 
țăranii cu gospodării individuale muncesc avîntați în în
trecere patriotică. In comunele: M. Kogălniceanu, Negu- 
reni. Adamclisi din regiunea Constanța însă, lucrările se 
desfășoară într-un ritm nesatisfăcător și mijloacele de lu
cru nu sînt folosite din plin. Acest lucru trebuie să dea 
serios de gîndit sfaturilor populare din aceste localități, 
căci timpul nu așteaptă. De fapt, anul acesta primăvara 
a venit mai tirziu ca deobicei și termenele optime de în- 
sămînțare a diferitelor culturi s-au suprapus. De aceea, 
fiecare zi prielnică, fiecare oră trebuie folosită din plin.

De felul cum și cînd vom însămînța, va depinde reali
zarea celor 10 milioane tone de grîu și porumb pe care 
le așteaptă țara de la noi. Deci, să dăm bătălia pentru în
făptuirea acestei mărețe sarcini. Și cu siguranță că pu
tem. E vorba numai să știm cum să ne organizăm mai 
bine timpul, pentru a nu pierde nici un ceas bun de lucru. 
Un proverb bătrînesc grăiește: „Nu lăsa pe mîine, ce 
poți face azi". Cită înțelepciune cuprinde! Să ne gîndim 
mereu la el.

Și dacă am terminat cu însămînțatul culturilor noas
tre ce ne rămîne de făcut ? Să stăm oare cu brațele în
crucișate ? Nu ! Consătenii noștri — cei care n-au atelaje 
— ne cheamă intr-ajutor. Să le ascultăm chemarea și să 
facem așa cum au făcut locuitorii din comuna Baraolt, 
care au organizat 35 grupe de ajutor reciproc. Printre cei 
care s-au angajat să ajute pe țăranii lipsiți de atelaje, 
este și Iosif Răduly, tînărul. El ajută pe trei țărani indi
viduali fără atelaje, iar loan Răduly pe alți cinci. Dacă 
acest ajutor reciproc s-ar organiza și în celelalte comune 
unde este nevoie, cu siguranță că însămînțările se pot ter
mina chiar cu mult înainte de vreme. Să ne unim deci 
forțele în lupta comună pentru obținerea celor 10 milioane 
tone grîu și porumb, sarcină de cinste pentru fiecare mun
citor al ogorului.
------------------------------------------------------------------ *
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Cu cîteva săptămîni în 
urmă, la căminul cultural 
din comuna Cocargeaua, 
regiunea Constanța, s-au 
adunat peste 300 țărani 
muncitori. După serbarea 
care a avut loc cu ocazia 
începerii însămînțărilor de 
primăvară, ei au hotărît să 
cheme la întrecere patrio
tică în cinstea zilei de 1 
(Mai, pe țăranii muncitori 
din comuna Petroiu. Apoi 
au fixat obiective concrete 
și au extins întrecerea și 
între cele 35 circumscripții 
din comună.

întreceri pe ogoare 
în cinstea zilei de 1 Mai
Prima zi au ieșit 4a cîmp 

peste 200 atelaje. După a- 
ceea, numărul lor a sporit, 
întrecerea s-a dovedit a fi 
rodnică chiar din primele 
zile. Dumitru Ianole a ter
minat însămînțările din e- 
tapa întîia și i-a arat și vă
duvei Zamfira Gh. Panait 
2,50 hectare pămînt, care 
au fost însămînțate cu orz, 
muștar și floarea soarelui. 
De asemenea, și Vasile 1. 
Petcu i-a arat și însămîn- 
țat bătrînului Ion C. Pa
nait 2 hectare teren.

Folosind din plin atela
jele și ajutîndu-se unii pe 
alții, țăranii muncitori din 
comuna Cocargeaua au 
reușit pînă la 24 martie 
a.c. să termine de însămîn-

țat cele 565 hectare plani
ficate în etapa întîia și au 
făcut desțeleniri pe o su
prafață de 262 hectare. Tot
odată au pregătit peste 
1.000 hectare pentru culti
varea porumbului și bum
bacului.

Întrecerea continuă cil 
însuflețire. Din cele 1.569 
hectare semănate cu grîu 
de toamnă, gospodarii din 
Cocargeaua mai au de gră- 
pat doar 218 hectare. Pe 
tabla de onoare a sfatului 
popular sînt trecuți nume
roși fruntași ai întrecerii 
patriotice. Printre aceștia 
se află Nicolae Magadaș» 
Tudor N. Chirea, Hara- 
lambie Nicolaescu, Ion GIk 
Nedelcu și mulți alții.

Muncesc cu hărnicie
Folosind din plin fiecare 

zi bună de lucru, colectiviș
tii și țăranii muncitori din 
raionul Oradea au însămîn- 
țat pînă la 1 aprilie, 2.224

ha. cu grîu de primăvară, 
orz, ovăz și alte culturi de 
prima urgență. Nici lucră
rile de întreținere a cultu
rilor și de păstrare a ume

zelii în pămînt nu sînt ne
glijate. Grăpatul culturilor 
de toamnă s-a executat pe 
o suprafață de 3.098 ha., 
iar cel al ogoarelor de 
toamnă pe 1.100 ha.

Pilda colectiviștilor
In raionul Trușești, mun

cile de primăvară se desfă
șoară cu o vie însuflețire. 
Membrii gospodăriei agri
cole colective „Așa s-a că
lit oțelul“ din satul Todi-

S-A

reni, raionul Trușești, au 
reușit să termine de însă- 
mînțat culturile din urgen
ța I-a, din care 15 ha. cu 
ovăz și 5 ha. cu orz.

In fruntea întrecerii so

cialiste organizată în gos
podărie s-au situat colecti
viștii Vasile Părpăluță, Eu
gen Coșuleanu, Ilie Buliga, 
Petre Butnărașu, care au 
făcut în timpul stabilit lu
crări de bună calitate. z

★------------------------------------------------------------------—------------------- —-------- -

SCHIMBAT GAZETA DE PERETE
■' ★

Utemista Ioana Dumitrescu din brigada Il-a fete, e una din trac
toristele de frunte ale S.M.T.-ului, Traian-Sat. Aflată în întrecere cu 
tractoriștii de la S.M.T.-Brăila, în cinstea sărbătoarei de 1 Mai ea își 
depășește zilnic norma.

Fotografia ne-o arată arînd cu tractorul pe ogoarele gospodăriei 
agricole colective „6 Martie11 Scorțaru-Vechi, alături de delegatul gos
podăriei, Gh. Vizireanu.

•„.„Să fim în frunte la însămînțările de primăvară" se încheie unul 
din articolele gazetei de perete din^comuna Ianca. ...„Așa putem ob
ține recolte mari de cartofi timpurii" se termină altul. Și ca ele sînt 
toate articolele ce apar aici: vii, mobilizatoare, strîns legate de preocu
pările țăranilor muncitori din comună. Nu degeaba articolele sînt cer» 
cetate cu atîta drag îndată ce apar.
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Din activitatea biblioțestlcr sătești
Expoziții cu cărți agrotehnice

Biblioteca sătească din comuna 
Siliștea, raionul Topoloveni, joacă 
un rol deosebit în lupta pentru des
fășurarea la timp și în conditiuni 
bune a lucrărilor agricole de primă
vară. Colectivul bibliotecii a orga
nizat o expoziție în care sînt pre
zentate cărți, fotomontaje. Prin a- 
ceastă expoziție se arată țăranilor 
muncitori avantajele creșterii ani
malelor și sporirii producției de ce
reale, cartofi și legume.

In ajutorul colectiviștilor

La gospodăria colectivă „Via
ța Nouă” din satuil Chinciuș, ra
ionul Tîrnăveni, biblioteca colțului 
roșu ajută pe colectiviști să-și însu. 
șească cuceririle științei agrotehnice 
pentru a obține rezultate din ce în 
ce mai frumoase în muncă. >In raf
turi sînt așezate peste 500 volume, 
care zilnic sînt căutate de cititori.

Vitrina cu noutăți agrotehnice

O altă formă a muncii de masă 
cu cartea, sînt lecturile în grup. De 
multe ori siliștenii se adună în ju
rul lui Bădescu Stelian. El le vor
bește despre răsaduri, legume tim
purii, îngrijirea și selecționarea se
mințelor. Astfel de întrunire a avut 
loc de curînd în localul bibliotecii, 
unde s-au discutat probleme lega
te de muncile agricole de primă
vară. Au participat peste 30 țărani 
muncitori.

Sînt mult cerute cărțile care vorbesc 
despre ierburi perene, despre îngri
jirea pomilor fructiferi, lucrările pă
mântului. Printre cei mai buni citi
tori se numără colectiviștii Cîndea 
Simion, Popa Octavian.

După coresp. trimise de 
Puțaru M. și Seulean A.

PE OGOARE

La gospodăria agricolă colectivă din comuna Pădureni, regiunea 
Arad, s-au început de mult muncile agricole de primăvară. In fotogra
fie se vede cum colectiviștii dau zor să termine semănatul florii soare
lui.

---------- ---------------- ----------------———■—i————

Puterea exemplului
Un grup de oameni discutau 

aprins în fața gazetei de perete. 
De departe se auzea vocea lui 
Stefan Minea:

— Strașnic om mai e și Gheor- 
ghiță al nostru! Nu degeaba i-au 
pus pe piept insigna de „Frun
taș al recoltelor bogate”. El ne-a 
arătat practic, ce însemnează să 
arunci.bobul în mustul zăpezii.

Nedumerit mă apropii. Sub un 
articol semnat de Dobre Gheor- 
ghe, prin care îndemna pe țăranii 
muncitori, să însămînțeze Ia timp 
primele culturi de primăvară, 
străjuia un bulgăre de părnînt 
umed. Din acest părnînt se ridi

cau mîndre cîteva fire de orz. Ele 
luminau în fața țăranilor mun
citori rostul slovelor citite în 
cărți, sau auzite la căminul cul
tural: „Insămînțați la timp, pen
tru a obține recolte bogate”. Pu
terea exemplului era grăitoare- 
Abia atunci am înțeles tîlcul dis
cuțiilor aprinse și cît de mult îl 
prețuiesc locuitorii comunei Ver- 
nești pe agentul agricol. Ștefan 
Minea mă privea tăcut. Parcă 
vrea să-mi spună:

— Pe Dobre al nostru nu l-am 
da pe mulți agenți agricoli din 
raionul Buzău.

Gh. F.

Porumbul este una din cele 
mai importante și mai răs- 
pîndite plante care se culti

vă în țara noastră. Boabele de po
rumb se folosesc mult în hrana oa
menilor și animalelor.

Din cuvîntarea ținută de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej la consfă
tuirea fruntașilor din agricultură, 
se vede că porumbul, pentru însuși
rile sale, trebuie să ocupe un loc de 
frunte în agricultura țării noastre. 
Pentru a îndeplini cu succes sarci
nile partidului și guvernului, pen
tru a obține în anul 1955 o recoltă 
de 10 milioane tone grîu și po
rumb și o producție medie pe țară 
de cel puțin 2.000 kg. porumb la 
hectar, trebuie să depunem toate e- 
forturile și să aplicăm toate lucrări
le așa cum ne învață agrotehnica.
PREGĂTIREA ȘI INGRAȘAREA 

TERENULUI
Dacă locul ales pentru porumb a 

fost anat adînc din toamnă, prima 
lucrare ce se face primăvara cînd 
se poate ieși la cîmp este nivelarea 
terenului. Această lucrare se face 
cu netezitoarea sau grapa, pieziș pe 
direcția brazdelor, în scopul de a 
nivela și afîna pămîntul, pentru a 
împiedica evaporarea apei adunată 
în sol din ploi și din topirea zăpe
zii. Pînă la însămînțare, pămîntul 
trebuie ținut curat de buruieni, lu- 
crîndu-1 fie cu grapa, fie cu culti
vatorul sau prășitoarea urmată de 
grapă, ori de cîte ori este nevoie. 
Ultima lucrare se face înaintea se
mănatului, la adîncimea de 8—12 
cm., adîncime la care deobicei se 
seamănă porumbul. In caz că nu 
s-a făcut arătura din toamnă, pă
mîntul trebuie arat în primăvară 
cît mai devreme, la adîncime de 
18—20 cm., după care se grăpeazâ 
imediat. Odată cu arătura se în-

Cum putem obține recolte mari 
de porumb

groapă sub brazdă cantitatea de 15 
tone gunoi de grajd putrezit și 300 
—500 kg. cenușă la fiecare hectar.

ALEGEREA ȘI PREGĂTIREA 
SEMINȚELOR

Unul din mijloacele de sporire a 
producției de porumb este și folosi
rea semințelor din soiurile îmbună
tățite și adaptate pentru fiecare re
giune a țării. Alegerea semințelor 
se face de pe știuleții bine dezvol
tați, ale căror boabe de la vîrf și 
de la cotor s-au înlăturat. Tot îna
inte de semănat trebuie să se facă 
și proba de încolțire. După 8— 
10 zile se calculează boabele încol
țite și dacă puterea de încolțire este 

mai mică de 80 la sută, atunci va 
trebui să se procure sămînță bună 
în altă parte. Contra tăciunelui boa
bele de porumb se tratează cu aba- 
vit sau agronal, folosind 160 grame 
Ia suta de kilograme boabe.

TIMPUL DE ÎNSĂMÎNȚARE 
Timpul cel mai potrivit pentru 

semănatul porumbului este atunci 
cînd solul are în decurs de 4—5 

>zile la rînd temperatura de 8—9 
grade. Atunci semințele găsesc în 
sol căldura și umezeala necesare 
pentru încolțire. Timpul prielnic

semănatului nu poate fi la aceeași 
dată în toate regiunile. Stabilirea 
lui se face după starea vremii, du
pă temperatura și umezeala solului. 
In general se poate fixa timpul op
tim de însămînțare între 1—15 apri
lie în partea de sud a țării și 15—30 
aprilie în partea de nord. Mai pre
cis, timpul va fi stabilit în fiecare 
raion și chiar comună de către or
ganele agricole locale.
METODA DE ÎNSĂMÎNȚARE

O mare importanță pentru spori
rea recoltei o are metoda de însă
mînțare.

Cea mai bună metodă de semănat 
porumbul este în cuiburi așezate în 

pătrat. Semănînd porumbul în pă
trat, plantele sînt uniform reparti
zate pe teren, nu se stingheresc 
unele pe altele și au putința să se 
hrănească mai bine. Aerul și lu
mina le cuprind deopotrivă, iar 
creșterea lor este mai bună. Lu
crările de întreținere se pot face cu 
prășitoarea trasă de cal sau de 
tractor, atît pe rînd cît și între no
duri. Acest fapt duce la o mare e- 
conomie de brațe de muncă. De a- 
semeni, cantitatea de sămînță fo

losită la hectar este mai mică dîn- 
du-se 15—18 kg. în loc de 25—30 
kg. cît se folosește la semănatul cu 
mașina în rînduri obișnuite. Pe su
prafețe mari semănatul se face cu 
semănători speciale sau de cereale, 
puțin modificate. Pe suprafețe mai 
mici semănatul porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat se poate 
face cu semănătorile de mînă sau 
cu sapele. Pentru ca să fie aceeași 
distanță între cuiburi, terenul șe 
marchează cu marcatorul atît în 
lungul cît și în latul terenului. La 
întretăierea liniilor se seamănă po
rumbul punînd în fiecare cuib cîte 
2—3 boabe.

Porumbul trebuie semănat la a- 
numite distanțe, pentru ca să fie a- 
sigurate hrana și lumina necesare. 
Astfel, porumbul cu tulpina mare 
se seamănă la distanță de 70 cm. 
între plante, cu o singură plantă la 
cuib; dacă terenul este bogat, dis
tanța poate fi de 80 cm. și cu cîte 
2 fire la cuib. Porumbul cu portul 
mijlociu sau mic se seamănă la de
părtare de 70 sau 60 cm., lăsînd 
2 fire la cuib. La stabilirea distan
ței trebuie să avem în vedere ca de
părtarea între rînduri și plante să 
fie astfel potrivită, pentru ca lucră
rile de îngrijire să poată fi făcute 
mecanizat.

Porumbul este o plantă care are 
nevoie de multe lucrări de întreți
nere, dar ușoare. Așa sînt: grăpa- 
tul, completarea golurilor, prășitul, 
răritul, copilitul, polenizarea artifi
cială. Și dacă pe lîngă respectarea 
regulilor agrotehnice la însămînțare 
vom ține seama și de aplicarea lu
crărilor de îngrijire a porumbului 
la timp și în condițiile cele mai 
bune, vom reuși să îndeplinim cu 
cinste sarcina obținerii unei pro
ducții de cel puțin 2.000 kg. porumb 
boabe la hectar.

Ing. VICTOR CUCU
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Activitatea culturală în sprijinul muncilor agricole
Program cultural: La început de primăvară
Dacă vii duminica la căminul 

cultural din satul Stănești, raio- 
nul Tg. Jiu, ai să te bucuri. O carte, 
un ziar sau o revistă, o vorbă bu
nă de luminare a mintii, aci le afli. 
Și vin oamenii, vin în număr cit 
mai mare.

Așa a fost și în duminica aceas
ta de sfîrșit de martie. Oamenii din 
toate colturile satului s-au strîns 
cu mic cu mare la căminul cultural. 
Vestea că se va tine adunare obș
tească, urmată de un program ar
tistic deosebit, a dat și mai mult 
ghes oamenilor. Atîta lume s-a 
strîns că sala de festivități a cămi
nului cultural s a dovedit a fi ne
încăpătoare. Pe bună dreptate s-au 
minunat oaspeții de la regiune și 
raion, privind atîta mulțime de oa
meni. Cînd însă i-au văzut pe stă- 
neșteni cît sînt de învolburați la 
cuvînt, aprigi la treabă și iscusiți 

/ la cîntec și joc oaspeții i-au îndră- 
git și mai mult.

Discutînd problema autoimpune. 
rii, oamenii au hotărît să ridice clă
direa internatului școlii de șapte 
ani. Unii dintre cei aflafi la aduna- 

' re, printre care și I. Popeangă și 
N. Simu au finut să achite pe loc 
rata cuvenită pe acest an.

Cuvinte de laudă au fost spuse
apoi pentru fruntașii în muncile a- 
gricole. In cinstea lor a și fost or
ganizat poate unul din cel mai fru
mos program artistic pregătit de 
echipele artistice ale căminului cul
tural. Așa cum se mai întîmplă une
ori și în alte sate, și la noj întîlnești 
oameni care amînă muncile agricole 
de pe o zi pe alta. Acestora, echi
pa artistică de agitație a căminu
lui cultural le-a tras o săpuneală 
ca să i spele de lenevie și obiceiuri 
învechite. Prezentînd sceneta „De
lăsarea", brigada artistică de agi
tație a biciuit pe delăsători, îndem- 
nîndu-i să-i prindă și chiar să-i în
treacă în muncă pe fruntașii satu
lui

In voie bună și rîs, cu cîntece și 
jocuri, monologuri și scenete lega
te de campania muncilor agricole, 

echipele artistice ale căminului cul
tural au făcut o adevărată sărbă
toare din deschiderea campaniei a- 
gricole în comuna noastră. De mul
te ori ropotul aplauzelor se prelun
gea minute de-a rîndul. Răsplătin- 
du-i pe actori, oamenii își arătau 
parcă bucuria și dîrzenia cu care se 
vor avînta în acest ultim an al cin
cinalului în bătălia obținerii de re
colte sporite.

Seara tîrziu, cînd rîul de oameni 
se scurgea încă spre oase, peste sat 
răsunau frînturi din cîntecul cu care 
au fost răsplătiți fruntașii:

Hal mîndruță să privești 
Ce se face la Stănești
Ce-au făcut cu voie bună 
Fruntașii-ntr-o săptămlnă 
In frunte cu Cicirică 
Și cu Gheorghe Pîrvutică 
Borițoiu și Andrei 
Și ncă douăzeci și trei.
i 5 ■' ® <

După o corespondentă
C.
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trimisă de

CREȘTE NUMĂRUL PRIETENILOR BIBLIOTECII

Numai în luna martie a acestui an, biblioteca sătească din lan- 
ca, raionul Filimon Sîrbu, a cîștigat 60 de noi cititori.

In fotografie o vedem pe bibliotecara Emilia Constantinescu, ale- 
gînd pentru cîțiva din noii prieteni ai bibliotecii sătești, cărțile cele 
mai folositoare, cele mai potrivite fiecăruia din ei.

Serbare închinata
E zi de duminică. Treaba de pe 

acasă s-a cam terminat și ca în ori
ce duminică, țăranii muncitori din 
Priboeni-Pitești se îndreaptă spre 
centrul comunei, unde se află cămi
nul cultural. In fața căminului cul
tural s-au adunat multi cetă
țeni. Sînt atît de multi că parte din 
ei n-au mai avut locuri în sală. 
Dar cu toate acestea, ei sînt mulțu
miți că și-au găsit barem un loc să 
poată vedea serbarea închinată 
muncilor agricole. Pe primele bănci 
stau maiștrii recoltelor bogate. Oa
meni înaintați din sat în lucrarea 
pămîntului. Aici putem vedea pe 
vestitul grădinar al satului, Nelu 
Iordache, care anul trecut a scos 
cîte 4 roșii la kilogram și pe neîn
trecutul pomicultor, Gheorghe Pîs- 
laru. Fructele obținute de el sînt a- 
tît de frumoase, că la prima vedere 
îti lasă gura apă. Se mai pot 
vedea și alți fruntași ca Gheorghe 
Mușat și Constantin Puiulescu. 
Din mijlocul cetățenilor nu lipsesc 
nici președintele și secretarul sfa
tului. De asemenea, sînt de fată în
vățătorii Ciucă Ștefan, Dumitru 
Ion și Catană Ion.

muncilor agricole
Serbarea închinată începerii 

muncilor de primăvară a fost des
chisă cu o conferință intitulată „In- 
sămînțînd la timp, vom obține re
colte bogate**. In cuprinsul confe
rinței se dădeau exemple despre cei 
din comună care anul trecut au în- 
sămîntat la timp, obtinînd recolte 
mari. Apoi conferința a fost urmată 
de un program artistic. Cei care e- 
nau de fată au putut asculta fru
moasele cîntece : „Hai la-nsămîn- 
tat“, „La arat și-nsămîtat“, „Frun
zulița bradului” și altele. Progra
mul a fost îmbogățit cu recitări și 
monologuri. S-o fi văzut pe Elena 
Enache, o . fată de vreo 22 ani* 
cu cîtă măiestrie recită poezia inti
tulată „Lenevoasa”. Care se știau 
că ..muncesc” ca lenevoasa din poe
zie, se roșeau și puneau capul în 
pămînt.

— Ce zici Floareo, parcă-i făcută 
poezia anume pentru tine I — se a- 
dresă un bătrînel către Floarea E. 
Boboc, care ședeia alături de el. Floa
rea neavînd ce să zică, înghiți în 
sec și tăcu. Poate în gîndul ei își 
zicea în acel moment: „Lasă un- 
chiașule. că n-o să mai rîzi de mine 
cît de curînd**. Gîndurile Floarei 
poate nu se risipiseră cînd pe sce
nă au apărut dansatorii. Ce le mai 
mergeau picioarele. Se suceau și se 
învîrteau ca niște sfîrleze. Cît de 
bătrînă să fi avut inima, te făcea 
fără să vrei să miști și tu picioarele 
în ritfnul muzicii.

Dar iată că serbarea s-a termi
nat. Din rîndul celor din sală au 
răsunat chemări la întrecere în 
campania de însămîntări. Nae Ili
escu, un bărbat robust, cu fata ro
tundă, s-a ridicat și apoi a grăit:

— Eu, tovarăși, mîine voi începe 
însămîntările. Cine vrea să se 
prindă cu mine?... Poate Nae Ilies
cu ar mai fi spus ceva, dacă Ștefan 
C. Dumitru nu l-ar fi întrerupt.

— Apoi Nae, eu mă prind cu tine.
A doua zi de dimineață, pe ogoa

rele priboenilor plugurile arau și 
oamenii însămînțau. In două zile 
au fost msămînțate 41 hectare cu 
plante de prima urgentă.

I 
Gh. Roșu i

Sînteți poftiți la căminul cultural din San a
,,In ziua de 20 martie sînteți

♦ poftiți la căminul cultural din 
< Ianca, raionul Filimon Strbu,
♦ unde se va desfășura un pro-
♦ gram închinat campaniei agri- 
2 cole de primăvară".
2 Invitațiile scrise, ce glăsuiau 
2 astfel, au adus în ziua sorocită nu
♦ numai spectatori din Ianca, 
2 ci și fruntași colectiviști, întovă- 
5 rășiți și țărani muncitori cu gos- 
± podării individuale din Perișoru, 
2 Plopu, Mircea Vodă, laolaltă cam 
X 300 oameni. După ce conferenția.
♦ rul venit din partea S.R.S.C.
1 vorbi despre însemnătatea desfă-2 șurării în cel mai scurt timp a
♦ campaniei de primăvară pentru
♦ întreaga economie a țării, mulți
♦ din cei de față luară cuvîntul, 
2 sfătuindu-se cum trebuie să se 
2 organizeze munca pentru a ob-
♦ ține cele mai bune rezultate.
♦ Pe scenă își făcu apariția după
♦ aceea, brigada artistică de agi- 
2 tație a căminului cultural din 
Y Ianca. Programul începu cu
♦ poezia „Primăvara”.
♦ — „Badea Ignat știe cum a a- 
2 pucat", de I. Fulga și H. Nico- 
Ț laide — fu anunțat monologul
♦ interpretat apoi cu multă vioi- 
2 ciune de Gheorghe Ionescu. 

Erau zeflemisiți în monolog toți 
aceia care muncesc după metode 
învechite, care nu știu să pri-, 
vească în jurul lor, să vadă cîți 
saci de boabe pierd dacă nu a- 
plică regulile agrotehnice.

Tot un material umoristic — 
,,Pregătiri de primăvară” de FI. 

Tinerii C. Tunea și V. Pascu din brigada artistică de agitație 
căminului cultural din comuna Ianca, 
terpretînd — în hazul celor 300 spectatori 
gătiri pentru însămîntări”.

Iordăchescu, — au interpretat și 
tinerii țărani muncitori Ion Tu
ne a și Virgil Pas cu. Primul avea 
rolul de a-l lumina pe țăranul 
muncitor delăsător, care înțe
lege cu greu că a se pregăti din 
timp, a însămînța cum scrie la 
carte e în primul rînd spre binele

„ . a
raionul Filimon Sîrbu. |n- 

dialogul umoristic „Pre- 

său. Toți cei din sală rîdeau de 
îndărătnic, dar cel mai tare rî- 
dea un bătrîn din față.

— Cine e? întrebă în șoaptă o 
femeie voinică, rîzînd mai mult 
de rîsul vecinului ei.

— E un întovărășit de-aici, din 
Ianca. Tatăl celuia fără mus
tață de pe scenă, care vrea să-l 
lămurească pe înapoiatul în ale 
agriculturii — răspunse tot în
cet colectivistul Barbu Țugui,

Pe scenă își făcură apoi intra
rea o fetișcană și un flăcău. Fata 
și flăcăul ziceau un cînt de dra
goste, de primăvară, de viață 
scăldată în lumină. Niciodată nu 
se gîndise Țugui pînă în clipa a- 
ceasta, că i-ar fi prins bine să 

o 
o

o

to o

o

Y♦

o o o o o o
fie mai înalt oleacă. Acum, tot- Y 
plimba capul ba la dreapta, ba la 
stingă, să-i poată vedea, nu nu
mai auzi, pe tinerii ce cintau cu 
atîta căldură bucuria de a munci 
liberi, într-o țară liberă, bucuria 
de a trăi din plin această viață 
nouă.

< ► 
o 
o 
o
< ►
< ► 
o
< ► 
oM. Cajal



Să nu pierdem nici o z«, nici o oră bună de lucru

Să rodească din plin ogoarele noastre
Zilele de primăvară sînt zile de 

preț pentru plugari. Folosite cu rost, 
cu socoteală, ele ne aduc sporuri 
mari de recoltă. Experiența anilor 
trecuti ne-a dovedit că însămînțatul 
la timp e primul pas spre belșug. 
Să >n£ organizăm bine munca. Să 
întrebuințăm fiecare atelaj în așa 
chip încît să realizăm de pe urma 
lui cît mai mult folos. Cei care am 
isprăvit aratul, însămîntatul din e- 
tapa întîia, să ajutăm, cu drag ace
lora fără atelaje, bătrîni'or, văduve
lor. E în interesul fiecăruia din noi 
să însămînțăm la vreme, să apli
căm cele mai înaintate metode a- 
grotehnice pentru ca toji să smul
gem pămîntului recolte mari. E o 
cinste pentru fiecare din noi, pen
tru întreaga noastră țărănime mun
citoare, a contribui cît mai larg la 
realizarea în anul acesta a 10 mi
lioane tone cereale pe tară.

Se apropie zilele cînd von porni 
la însămîntatul porumbului. Multi 
dintre noi am dobîndit anul trecut 
recolte bogate de porumb pentru că 
am folosit metoda însămîntatului 
în cuiburi așezate în patrat. Pentru

belșugul! caselor noastre și al pa
triei, să fim între comunele frunta
șe în folosirea acestei metode.

Multi au auzit de Nichita Mărgi- 
neanu din comuna Sucutard, raio
nul Gherla, care a vorbit la consfă
tuirea fruntașilor în agricultură. 
Folosind metode înaintate el a scos 
5.700 kg. boabe porumb la hectar. 
De ce să nu smulgem și noi ogoa
relor roade bogate? In anul acesta 
muncitorii ne-iau trimis mașini și 
unelte agricole mai multe și mai 
bune. Avem tehnicieni de ispravă, 
care să ne ajute. Am cules sumede
nie de învățături astă iarnă la cer
cul agrotehnic și din cărțile biblio
tecii. La gazeta de perete, fruntașii 
satului ne arată mereu cum să mun
cim mai bine, mai cu folos. Avem 
toate condițiile pentru izbînda cam
paniei muncilor de primăvară. Să 
nu pierdem nici o clipă bună de lu
cru la cîmp. Cu puteri înzecite să 
pornim la muncă rodnică pentru 
belșugul nostru, pentru întărirea 
patriei noastre.

Spor la muncă, tovarăși 1

PORNIM !
Pornim! Ogorul ne așteaptă
Mustind de soare și de apă, 
Să-l răsturnăm sub brazdă dreaptă 
Și-apoi să-l dumicăm sub grapă.

Mașini semănător; să-nfigă
Pe fața-i netedă ca masa
Sămînta bună, ce ne strigă 
Că-n toamnă ne va umple casa.

Pornim! Și-n munca noastră, iată, 
E cînt de glie și furnal.
Să ne turnăm, tovarăși, toată 
Puterea nouă-n Cincinal!

Acesta-i gîndul ce ne-adună : 
Din orice bob — o pîine-om face,
Și fiecare brazdă bună
E-o semnătură pentru pace.

St. Bălaciu

Ghicitoare
Cine ne-a trimis tractorul
Ce ne înzecește sporul ? 
Cine la cooperativă-n sat 
Rafturile le-a-nțesat?

(injojpunw)

TRIBUN,
Un loc de seamă în viiața 

culturală a satului îl ocu
pă gazeta de perete. Ea 
este un important mijloc 
de răspîndire a cunoștințe
lor agrotehnice și mobili
zare a țăranilor muncitori 
în executarea muncilor a- 
gricole la vreme.

La gazeta de perete vor 
trebui să fie popularizați 
fruntașii recoltelor mari 
din sat, metodele lor de 
muncă. Și în paginile de 
față publicăm asemenea 
materiale la rubricile : „Ne 
vorbesc fruntașii recolte
lor bogate** și „Fruntașii 
satului**. O atenție deose
bită trebuie să dea gazeta

de perete i 
lucrare a j 
tre materii 
găsesc fot( 
fișează u 
metode.

Unii din 
bișnuiesc : 
că după pr 
dau dovad 
gănează i 
La gazeta 
trebui să i 
satirice ce 
acest soi d 
cînd cariq 
ghicitori, 
cum prezir 
ginile de : 
„Cu haz ș

Ne vorbesc frunl

u rri a s h s a t u I u
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Ce-am cîștigat
Dacă vreun om din alte părți, c 

re nu mă cunoaște, ar fi venit 
mine acasă prin luna decembrie 
nul trecut și ar fi văzut 5 porci 
coteț, m-ar fi întrebat:

— Dar bine măi Mara cu ce hr 
nești turma asta de porci ?

lei din facrea a

1 P°rci

sZ200 tei pentru 2 porci 
' predat! la stat 

168Q lei pentru 1 porc 
contractat

Din vinzarea laptelui

CISME TALPĂ ICHERE5TE)

'ANA TRUȘCĂ, membră 
în gospodăria agricolă co
lectivă ,,Ogorul Roșu" din 
comuna Băbeni-Olteț, re
giunea Craiova, este pre
țuită mult de către tova
rășii săi de muncă. Datorită 
hărniciei sale, Ana Trușcă 
face parte dintre fruntașii 
în muncile agricole de pri
măvară.

MARIN 1ONIȚA, țăran 
muncitor din comuna Bra
zi, raionul Ploești, a por
nit printre primii din co
mună la semănatul orzului, 
ovăzului și lucernei. Apli- 
cînd regulile agrotehnice, 
anul trecut a cules o recol
tă de porumb de peste 
3.000 kg.

ECATERINA BULGARU, 
inginer agronom de la cir
cumscripția agrozooveteri- 
nară Vidra, regiunea Bucu
rești, dovedește multă pri
cepere în munca sa. Acum, 
în timpul bătăliei muncilor 
agricole de primăvară este 
nelipsită de pe ogoare, unde 
dă cu dragoste oamenilor 
sfaturi și îndrumări agro
tehnice.

4
o
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Șz dacă acum mi ar vedea cei d 
cai, iarăși ar întreba:

— Cu ce i-ai întreținut, bre, 
timpul iernii, de i-ai scos în prim 
vară așa grași și buni de munci.

Și multe ar mai întreba. Iar 
la toate i-aș da un singur răspur

—• Porumbul frățioare. De la 
vin toate. Anul trecut am cules, 
pe 1 hectar 5.600 kg. boabe. / 
semănat în pătrat și prășit de 4-o 
De aici am dat și la porci și la c 
și la vaci-

Și întro bună zi, stlnd de vor 
cu nevastă-mea îi zic: „Bine ne 
prins porumbul, bre nevastă. Ia 
zic — să facem noi o socotea 
gospodărească și să vedem cam 
venit în bani ne-au adus cele 5.6 
kg. boabe”. Iau o hîrtie, creion, 
nevasta îmi spunea, iar eu scria.

Stri
Dragu mi-i badeo de tine 
C-ai lucrat ogorul bine
Și mi-i drag c-ai semănat 
Tot porumbul în pătrat.

în fotografia din stînga: Scoarța 
formată pe semănături, care nu se 
poate sfărîma cu ajutorul grapei, se 
distruge mai bine cu tăvălugul 
ghimpat sau cu grapa stelată, a

ceasta mai ales în regiunile sece
toase. In regiunile umede se poate 
folosi grapa obișnuită.

In fotografia din dreapta: Grăpa- 
tul semănăturilor se face primă

vara, cînd terenul s-a zvîntat și 
plantele au devenit viguroase, tre- 
cîndu-se cu grapa trasă de animale 
de-a curmezișul rindurilor.

Trage brazdă reavănă.
Ca să crească zdravănă 
Holdă-naltă, măi, cît malul — 
Să dea chiot cincinalul.
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Iu, iu, iu și-o strigăt ură 
La Pătru în bătătură, 
Că tot satu-i la arat 
Și el nici nu s-a sculat.

Ditai munte de bărbat
Și codaș la-nsămînțat. 
Mai bine mai mărunțel. 
Dar să mă mîndresc cu el.
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♦
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Mielușel la vorba e 
Dar pe-ascuns cotrobăie 
Cum să facă, cum să dreagă, 
înapoi să ne tot tragă.

(injnqmiQ)

noi de 
. Prin- 
ță se 
e înfă- 
aceste

lari o- 
nceas- 
echite, 
, tără- 
jricole. 
e vor 
teriale 
uiască 
Publi- 
?rajne, 
, așa 
în pa- 

'tibrica 
gazeta

de perete ajută la stîrpirea 
relelor, la executarea mun
cilor în bune condițiuni.

In locul unui asemenea 
material lămuritor ca acest 
articol pe oare-1 publică re
vista, gazeta de perete să
tească e bine să înscrie cu 
litere mari lozinci legate de 
sarcinile de seamă care stau 
într-o anumită perioadă 
fa{a muncitorilor de pe 
goare.

Unele din materialele 
flate în aceste pagini pot fi 
decupate și actualizate la 
satul sau comuna respec
tivă.

r

(fâ. Cbrttoiai

'Xattt fyfaus 
ffilrti, J. fan 
fâ. Badea 
Batiu Jaw

vînd porumb
orei tăiați de crăciun, în greu- 
le 300 kg. Și socotind 12 lei 
logram, fac 3.600 lei. Bun.

lei primiți de la stat pentru 
orei predați așa după cum ne 
e învoiala, cînd statul mi-a dat 
esc cinci porci, 1.680 lei pri- . ♦

i
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Cine ară și oftează
Cînd ceilalți însămînțează
Și prășește pe ogor
Cînd ceilalți culeg de zor?

(iniepoa)

pe porcul contractat, că de, și 
ta l-am îndopat cu porumb. A- 
izme, talpă, bumbac, cherestea, 
ta am făcut socoteala cu ne- 
î-mea.
am mai adăugat noi laptele 
d cooperativei, hrana cailor, 
mbul valorificat prin coopera- 
cotp, de carne și porumb la 
am ,d scutire pentru că am 
■actat porcul. Ce să spui, cîș- 
s-a ridicat la 10.000 lei.
Bărbate, anul acesta îi facem 

mbului și polenizarea suph- 
ară. Ii dăm și 6 prașile, că 
e semănat în pătrat se pră- 
ușor. La anul să avem un ve- 

i mai mare — așa mi-a spus 
stă-mea.

Gh. Mara
țăran muncitor din comuna 

Grăniceri, raionul Criș

uri
la, hai, mai repejor 
nuncim pe cîmp cu spor, 
•u , și cu tractoare 
s-avem recoltă mare.

. ura, măi feciori, 
tornim la cîmp din zori 
trei zile — cu tot satul 

rătăm însămînțatul I

Satul tot de l-ai umbla 
Om ca Gheorghe n-ai afla: 
Și-a făcut cojocul tobă 
De cînd doarme după sobă.

SUPERSTIȚIOSUL
De văzut, te văd prea bine. 
Dar s-aud eu ghers de cuc.

PRIMĂVARA
Ți-aduc flori, ți-aduc albine, 
Vezi-mă, nu fii năuc.

Pe ogor la nea Vasile 
B ospăț de patru zile 
Și rid ciorile-ntre ele 
C-a însămînțat pe piele.

In fotografia din stînga: Planta
rea cartofului în cuiburi așezate în 
pătrat după plug. In fiecare cuib se

pun 1—3 cartofi. Cartofii se plan
tează la a treia brazdă și la între
tăierea ei cu liniile marcate.

In fotografia din dreapta: Planta
rea cartofului cu cazmaua la între
tăierea liniilor de marcaj.



Stimulatoare pentru creșterea plantelor
Adesea, pătlăgelele roșii nu dau 

o recoltă destul de mare din prici
nă că se scutură florile sau se dez
voltă slab ovarele. Colaboratorii 
Institutului de fiziologia plantelor 
>,K- A. Timirfeazev” de pe lingă A- 
cademia de Științe a U.R.S.S. au 
făcut vreme de mai mulți ani expe
riențe de tratare a pătlăgelelor ro
șii cu substanțe chimice speciale. 
Aceasta se face stropind ciorchine
le de flori de roșii cu ajutorul agro- 
pulverizatorului cu o soluție slabă 
de preparate corespunzătoare. Scu
turarea florilor e mult micșorată, 
iar coacerea roșiilor se grăbește 
astfel cu 10—15 zile.

In ultimul timp au început să se 
folosească în agricultura Uniunii 
Sovietice un grup de substanțe or
ganice numite stimulatoare pentru 
creșterea plantelor. Dar aceste sti
mulatoare se pot folosi nu numai 
pentru a ajuta creșterea, dar și pen
tru a o încetini sau chiar pentru a 
o opri. Totul depinde de gradul de 
concentrare a substanței date și de 
condițiile în care este ea întrebuin
țată.

Uneori, în toamnă, cu mult timp 
înainte de cules, încep să cadă fruc
tele de la unii pomi din livadă. Oa
menii de știință sovietici au gă
sit leacul pentru a preîntîmpina 
această scuturare înainte de vreme 
care dăunează păstrării fructelor. 
Pomii fructiferi sînt tratați cu sub
stanțe chimice speciale. Astfel, cu 
2—3 săptămîni înainte de cules, 
coroanele lor se stropesc cu o solu
ție a unui preparat sau se tratează 
cu aerosolul (vaporii) acestui pre
parat. Ca urmare, recolta se păs
trează aproape în întregime.

Nu mai puțin important este ro
lul stimulatoarelor chimice ca mij
loc de întîrziere îndelungată a creș
terii plantelor sau chiar de oprire a 
dezvoltării lor. In fiecare an se pun 
la păstrare, în depozite, mari canti
tăți de cartofi. Cartoful are însă 
proprietatea de a încolți foarte re
pede, din care cauză pierde o mare 
cantitate de substanțe nutritive și 
de apă. In afară de aceasta, în tu
berculele car© au încolțit se for
mează o substanță vătămătoare 
pentru om — solanina. Pentru a 
întîrzia încolțirea, la sfîrșitul iernii 
cartofii se amestecă în șanțuri, cu 
pămîntul înghețat, în ghețării, sau 
se acoperă cu zăpadă. Dar munca 
aceasta necesită cheltuieli mari și 
ia mult timp. In ultimul timp, tu
berculele de cartofi puși la păstrare 
se pulverizează cu o substanță spe
cială — „preparatul M-l“. In felul 
acesta cartofii se mențin timp în
delungat.

...Sîntem la începutul primăverii. 
In livezi înfloresc merii, perii, viși
nii... Dar deodată se abate un ger. 
Dacă pier florile, piere și recolta d© 
fructe. Aici însă pot veni din nou 
în ajutor stimulatorii pentru creș
tere. La Institutul de fiziologia

In sovhozul „Omski“ lucrează mașini nu numai pe ogoare, 
ci și în livadă. Iată una din ele, lăsînd în urmă o fîșie largă de 
pămînt afinat între rîndurile de pomi tineri. Pămîntul este lucrat 
în felul acesta de patru ori pe vară. In afară de aceasta se mai 
fac lucrări speciale de întreținere, cu care prilej se introduc în 
sol îngrășăminte în imediata apropiere a pomilor.

Fotografia înfățișează banda rulantă din hala de montare a 
Uzinei de mașini agricole din Tașkent.

Uzina de mașini pentru drumuri din Briansk a realizat noul 
tip numit „D-282“. Această mașină asigură mecanizarea comple
xă a lucrărilor și reduce aproape de trei ori costul lucrărilor.

Mașina se compune din două agregate: unul macină pămîntul 
și-l amestecă cu ciment, iar celălalt amestecă pămîntut și ci
mentul cu apă.

plantelor se fac cercetări în vede- tiferi. Cu ajutorul preparatelor chi- 
rea luptei împotriva acestui feno- mice se va putea întîrzia înflorirea, 
men vătămător pentru pomii fruc- păstrîndu se în felul acesta recolta.

Din lumea științei și tehnicii Filmul în sprijinul 
muncilor agricole

In Uniunea Sovietică se dă o 
mare atenție prezentării de filme 
științifice, didactice și documentare 
pe teme agricole. In multe colho
zuri, S.M.T.-uri și sovhozuri sini 
cinematografe înzestrate cu cele 
mai noi aparate. Acolo unde nu sînt 
cinematografe, lucrează caravanele 
cinematografice.

Așa cum arată Alexandr Davi
dov, director-adjunct al Direcției 
cinematografiei din Ministerul Cul
turii al U.R.S.S., în raioanele să
tești ale țării funcționează în pre
zent la cluburile și casele de cultu
ră din colhozuri și sovhozuri aproa
pe 20.000 cinematografe- In unele 
raioane ale Uniunii Sovietice, unde 
sînt mici așezări — colonii vînăto- 
rești, colhozuri pescărești, gospo
dării forestiere, — se trimit cara
vane cinematografice. Această înda
torire grea, dar frumoasă e îndepli
nită de peste 27.000 caravane ci
nematografice.

Astăzi caravana cinematografică 
nu mai este de loc un oaspete rar 
chiar și în cel mai îndepărtat col
hoz, Caravana cinematografică vi
zitează fiecare din colhozurile pe 
care le deservește cel puțin de 12 
ori pe lună. In colhozul „Stalin", 
regiunea Rostov, pe tot timpul cam
paniei agricole de primăvară și de 
vară, mecanicul Dobrîdnev circuli 
neobosit cu mașina caravanei cale 
de zeci de kilometri de la o tabără 
de cîmp la alta și cum se lasă a- 
murgul, dă reprezentații cinemato
grafice sub cerul liber. înainte de 
a rula filmul se țin diferite confe
rințe de către specialiștii agricoli.

Sînt numeroase filme agricole tur
nate de Ministerul Culturii, în care 
se arată experiența înaintară a col
hozurilor și sovhozurilor, realizările 
diferiților fruntași din agricultură. 
Aceste filme, cunoscute în colho
zuri sub denumirea de ,,Noutăți ale 
agriculturii", se toarnă de șase ori 
pe lună, în culori. Filmele prezintă 
felul cum trebuie organizate munci
le agricole, cum funcționează o uzi
nă hidroelectrică sătească, popu
larizează munca mulgătoarelor, a. 
gronomilor, combainerilor și a al
tor fruntași în agricultură.

Filmele științifice, didactice și a- 
gricole sovietice îmbogățesc cunoș
tințele oamenilor muncii din agri
cultura socialistă, îi fac să înțelea
gă în mod științific fenomenele na
turii, să lupte cu puteri înzecite 
pentru a smulge pământului recolte 
neasemuit de mari.

G. ȘAHOV
—O----

Autocamioane pentru agricultură
Uzinele și fabricile din marea 

Țară a Socialismului dăruiesc agri
culturii. noi și noi posibilități care 
înlesnesc mecanizarea muncii în 
măsură și mai mare.

La uzina de mijloace de transport 
din orașul Kutiaisi, Republica So
cialistă Sovietică Gruzină, se fabri
că autocamioane și camioane bas
culante pentru agricultură, cu o ca
pacitate de încărcare de 3 tone și 
jumătate.

De mare atenție se bucură acum 
modelele unui auto-tractor cu re
morcă basculantă pe două roți, 
pentru transportarea bumbacului 
brut și a altor produse agricole.



DE LA O SAPTĂMIHA LA ALTA
POPORUL SOVIETIC SEMNEAZĂ APELUL 

DE LA VIENA
Pe tot cuprinsul Uniunii Sovietice a început la 1 apri

lie strîngerea de semnături pe Apelul Consiliului Mon- 
d;a[ al Păcii. In adunări de masă, la orașe ca și la sate, 
cetățenii sovietici își spun cuvîntul de neînfricati apără
tori ai păcii. „Forțele războinice, în frunte cu cercurile 
reacționare din S.U.A.— a spus muncitorul Mihail Bo- 
bîrev de la uzina constructoare de mașini grele din Ural 
— amenință cu arma atomică. Dar noi nu facem parte 
din cei sperioși. Oamenii sovietici, împreună cu toate 
popoarele iubitoare de pace, vor stăvili drumul război
nic". Pe Apelul de la Viena s-au strîns numai în prima 
zi milioane de semnături. Cetățenii sovietici își alătură 
astfel glasurile lor la glasul tuturor oamenilor cinstiți 
din lume, care protestează împotriva amenințării unui 
război atomic.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE A 
R. P. ALBANIA

La Tirana a avut loc Sesiunea Adunării Populare a
R. P. Albania. La sesiune a luat parte ca invitată și o 
delegație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
Adunarea Populară a luat hotărîrea de a aproba politica 
internă și externă dusă de guvern. De asemenea, a fost 
aprobat textul unei declarații în care este salutată cu 
că'ldură Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 9 
februarie 1955. Deputății au aprobat în unanimitate și 
bugetul de stat al R. P. Albania pe anul acesta.

ADUNAREA NAȚIONALĂ
A FORȚELOR IUBITOARE DE PACE DIN FRANȚA

Intr-una din suburbiile muncitorești ale Parisului și-a 
ținut lucrările Adunarea Națională a forțelor iubitoare 
de pace din Franța. La adunare au luat parte 2.000 dele
gați din toate colțurile Franței. Adunarea a arătat din 
nou hotărîrea poporului francez de a lupta pentru rezol
varea pașnică a problemei germane, pentru triumful ideii 
tratativelor, pentru securitate în Europa.

GREVE IN ȚĂRILE CAPITALISTE
Ziarele vestec că în cea mai mare parte a țărilor ca

pitaliste se desfășoară o largă mișcare grevistă. In
S. U.A. 50.000 muncitori de la telefoane sînt de 20 zile 
în grevă. Muncitorii cer mărirea salariilor. Datorită gre
vei electricienilor și mecanicilor de la tipografiile din 
Londra, de 9 zile cele mai mari ziare engleze și-au în
cetat apariția. In orașul Amsterdam (Olanda), greva 
muncitorilor din transportul orășenesc a dus la între
ruperea circulației tramvaielor și autobuzelor. Aproape 
60.000 funcționari de la diferite instituții din Italia au in
trat în grevă la 1 aprilie, cerînd sporirea salariilor. Miș
carea grevistă din țările capitaliste dovedește mizeria a- 
dîncă în care se zbat oamenii muncii și căreia nu-i mai 
pot face față.

De prin lume adunate

Marfă fără căutare
Nu de mult un oarecare 

Saunders Redding, profe
sor de limba engleză la una 
din universitățile ameri
cane, a fost trimis de mai 
marii lui de astăzi să iacă 
un turneu în India. El avea 
ca sarcină din partea stă 
pînilor săi să facă reclamă 
și să vîndă indienilor marfa 
de mult stricată: modul de 
viață american. In vederea 
acestei călătorii mister Red
ding a fost pregătit din 
timp de oamenii politici și 
de afaceri ai S.U.A. Unii 
i-au dat temele conferințe
lor, alții i-au stabilit ora
șele și satele pe care le va 
colinda. Ba unii, mai bă
nuitori, i-au făcut și o listă 
cuprinzînd răspunsurile pe 
care trebuia să le dea la în
trebările puse de indieni.

Zis și făcut. Încărcat cu 
geamantanele doldora, mis. 
ter Redding, în sunete de

trompete și bătăi de tobe 
a fost urcat în avion cu 
destinația India. Ajuns 
aici, „oratorul" s-a așezat 
ia lucru. Lăudînd în fața 
studenților din orașul Poo- 
la „faimoasa" democrație 
americană, papagalul pro
fesorului a început să dea 
drumul la atacuri împotri
va Uniunii Sovietice și a 
Chinei Populare, așa cum 
i se dăduse poruncă. Dar 
vorba ceea: socoteala de a- 
casă nu se potrivește cu 
cea din tîrg.

— Să zicem, domnule 
Redding, că este așa după 
cum grăiești — au spus 
unii studenți. De ce atunci 
Statele Unite continuă să 
se amestece în treburile in
terne ale altor state cum e 
cazul în Taivan? Cum se 
face că Statele Unite se 
împotrivesc propunerilor 
sovietice cu privire la in

terzicerea bombei atomice? 
Dacă democrația america
nă este superioară altor 
state, de ce libertățile ce
tățenești sînt tot mai mult 
îngrădite în S.U.A. ? De ce 
negrii sînt prigoniți cu 
atîta furie în țara pe care 
vrei să ne-o lauzi.

„Oratorul" începu să se 
bîlbîie. O ideie bine venită 
îl ajută totuși să-și găseas
că salvarea. Tiptil, tiptil, se 
strecură englezește de la 
tribună, urmat de strigă
tele celor din sală : „Ame
ricani, cărați-vă acasă I A- 
mericani, cărați-vă acasă!" 
De o asemenea primire s-a 
bucurat mister Redding și 
în alte părți ale Indiei. 
Desamăgit, luă calea ’n- 
toarsă spre casă, zicînd în 
sine: „democrația america
nă a ajuns o marfă atît de 
proastă, că astăzi n-o mai 
poți vinde nimănui".

Hotdrîre rușinoasă

Aprobarea acordurilor de la Paris de către Consiliul Republicii Franceze înseam
nă o rușinoasă hotărîre care înlesnește reînvierea militarismului german, dușman 

de moarte al poporului francez.

De o bucată de vreme 
încoace, ziarele dau știri 
despre întețirea mașinațiu- 
nilor cîrmuitorilor ameri
cani în țările Orientului 
mijlociu și apropiat. De pe 
urma unor asemenea ma
nevre s-a înjghebat alianța 
militară dintre Turcia și 
Irak. Cîrmuitorii americani 
urmăresc ca în jurul acestei 
alianțe războinice să atra
gă mai toate țările Orientu
lui mijlociu și apropiat.

Cum s-a ajuns la situația încordată 
dintre Siria și Turcia

Numai că popoarele din 
această parte a lumii nu 
vor să-și vîndă indepen
dența și avuțiile țărilor lor 
pentru a servi planurilor 
războinice puse la cale de 
americani. Ele știu că nu le 
amenință nici o țară din la
gărul socialist, așa cum în
cearcă să le sperie impe

rialiștii. Dacă este vorba de 
amenințare, apoi aceasta 
vine tocmai din partea im
perialiștilor americani și 
englezi. De aceea, mai toa
te popoarele Orientului mi j
lociu și apropiat, îndeosebi 
popoarele arabe, au con
damnat alianța încheiată 
de Turcia și Irak, socotin
d-o o mare primejdie. Dîn- 
du-și seama de pericolul ce 
le amenință, unele țări au 
și trecut la măsuri pentru 
a preîntîmpina un atac. 
Egiptul, Siria, Arabia Sau- 
dită, au încheiat o alianță 
de colaborare economică, 
politică și militară a țărilor 
arabe.

Cîrmuitorii americani și 
vătaful lor, guvernul turc, 
s-au arătat tare mînioși față 
de această întorsură, a lu
crurilor. Poziția Siriei i-a 
înfuriat în cea mai mare 
măsură. împotriva ei și-au 
îndreptat atacul.

Siria nu-i o țară prea 
mare. Populația ei abia se 
ridică la 3.308.728 locuitori, 
iar suprafața țării se întin
de pe 188.000 kilometri pă- 

trați. Așezarea geografică a 
Siriei prezintă însă o im
portanță deosebită în 
ceastă 
dintre 
țărilor 
ciu șj
— este adus prin conducte 
în porturile Siriei și de aci 
încărcat și trimis în alte 
părți. Prin așezarea ei geo
grafică, Siria este țara care 
desparte Turcia de celelalte 
țări arabe. Așa se face că 
poziția potrivnică a Siriei 
răstoarnă planurile război
nice ale cîrmuitorilor ame
ricani, înfuriindu-i peste 
măsură. La porunca lor, 
Turcia a pornit prin ziare 
scorniri vrăjmașe și ame
nințări. Mai mult, guvernul 
turc a îngrămădit trupe 
gata de atac la frontiera cu 
Siria.

Frămîntările și situația 
încordată din țările Orien
tului mijlociu șî apropiat 
dovedesc că politica ame
ricană de împînzire a lumii 
cu blocuri războinice duce 
numai la înrăutățirea situa
ției internaționale. Tot
odată se poate vedea că în

a- 
parte de lume. Una 
marile bogății ale 
din Orientul mijlo- 

apropiat — petrolul

tre imperialiștii americani, 
englezi și francezi sînt și 
în această parte de lume 
adînci neînțelegeri. Pornit 
să rămînă singurul stăpîn, 
imperialismul american ca
ută să înlăture pe aliații lui 
de pradă și cotropire, en
glezi șj francezi. Ca să nu 
rămînă pe din afară, cîr
muitorii englezi s-au gră
bit să anunțe că vor să se 
alăture și .! alianței mili
tate încheiate între Turcia 
și Irak. Mai puțin băgat în 
seamă, guvernul francez a 
trecut să-și arate nemulțu
mirea față de acțiunile Tur
ciei, printr-o notă de pro
test.

întregul popor sirian, în
fierează și respinge toate 
încercările și amenințările 
mîrșave ale imperialiștilor 
americani și guvernului 
turc. Siria a cerut ca acțiu
nile nesăbuite ale Turciei să 
fie discutate și potolite de 
Consiliul de securitate. 
Lupta dreaptă a poporului 
sirian pentru scuturarea ju
gului asupritor, pentru in
dependență națională și li
bertate, se bucură de sim
patia și frățietatea tuturor 
popoarelor iubitoare de 
pace.



(43)
Stau eu, mâi fraților, uneori, și 

mă-ntreb: de ce mi-o fi zicînd mie 
Ilie Poznașu? Numai așa, fiindcă 
mă străduiesc să fac cite o poznă 
acolo unde nu-mi miroase a bine? 
Păi, de multe ori, găsesc pe unde 
mă duc pozne mai năstrușnice ca 
ale mele. Zău așa! Uite, bunăoară, 
pe președintele S.R.S.C.-ului din 
Medgidia, nu-l cheamă Poznașu, 
dar face pozne boacăne de tot. Dacă 
nu mă credeți, hai să vă spun o tă
rășenie, ca să vedeți: El, tovarășul 
Zimțea, președintele S.R.S.C, Med
gidia, cum v-am spus, avea într-un 
dulap niște conferințe agricole. S-o 
fi uitat omul chiorîș la ele. că prea 
erau multe, și ce și-a zis: ,.Ia să mă 
mai descarc de ele, dom’le!" A pus 
mina pe telefon și a chemat la el 
pe Mircea Stere-

— Uite, tovarășe Stere — i-a zis. 
— Te repezi dumneata pină-n Basa- 
rabi să ții o conferință la cămin. Pe 
asta, de exemplu... E ceva despre 
agricultură.

Și-a luat Mircea Stere geanta, și 
fugi la Basarabii Eu mă învîrteam 
printre oameni. în sala căminului, 
cînd văd că intră un orășean, gî- 
fîind. Nici una. nici alta, își lasă 
geanta pe masă, Ungă scenă, sare 
sus cu niște hîrtii în mînă și începe:

— Frați săteni! După cum știți, 
astăzi, potrivii și legilor în vigoare, 
munca cinstește și înobilează pe om. 
Se ridică însă problema: cum mun
cim, tovarăși? Iată o întrebare la 
care S.R.S.C. Medgidia vă răspun
de prin fapte. După știință trebuie

La pomul lăudat să nu te duci cu 
sacul... și nici la profesorul de edu
cație fizică Dolinescu Anton din 
comuna Bosanci, raionul Suceava, 
să nu mergi să-i ceri mingea de 
fotbal, că te întorci cu mina goală. 

să muncim, tovarăși! Or, știința, 
potrivit legilor în vigoare, este as
tăzi la indemîna tuturor. De aceea, 
am venit în mijlocul' dvs., să vă a- 
jut în muncă. Chiar azi, tovarășul 
Zimțea, președintele S.R.S.C., cum 
v-am spus, m-a trimis urgent să vă 
citesc o conferință agricolă.

— S-auzim! fac sătenii din Basa- 
rabi, înghesuindu-se înspre scenă. 
Mă dau și eu aproape, și trag cu 
ochiul așa, fără să vreau, spre 
geanta conferențiarului. Deodată 
rărnîn năuc: Geanta avea o etichetă 
mare, pe care scria, de mașină: 
,,Mircea Stere, avocat, Medgidia".
— „Uite, nene, drăcie! — gîndesc.
— Asta nu-i inginer! De-aia dă el 
mereu cu ,,legile în vigoare”.

Pe scenă, Mircea Stere se pregă
tea să înceapă:

— Am să vă citesc, tovarăși, des
pre ,,Asigurarea și pregătirea se
mințelor pentru semănat”.

— Păi ai venit cam tîrziu — glă. 
suiau oamenii. — Noi am însămin- 
țat orzul și ovăzul.

— Nu mă privește, tovarăși! Eu 
am sarcina de onoare s-o citesc.

Dragă Nictrie,

Eu și ceilalți copii din satul Cea- 
talchioi (Tulcea), zburdăm de 
bucurie, căci a venit primăvara și 
avem multe jucării. Să știi, dragă 
Nicule, că printre aceste jucării a- 
vem și o semănătoare, pe care to
varășii din conducerea cooperativei 
au lăsat-o în drum, în grija sortii 
și a noastră. Ce-am zis noi, copiii? 
Să facem jucării din semănătoare. 
Și am făcut. Din șuruburi — arșice, 
din cuțite, — iatagane. Ba am făcut 
și tramvai, fiindcă semănătoarea 
nu e prea rău stricată și rotile le 
are chiar bune.

îmi pare rău că de voi, copiii din 
Sîntana, cooperativa nu se îngri
jește să vă dea jucării.

Aștept răspuns, 
Petrică

Dr gă Petrică,

Am primit scrisoarea ta și mă 
grăbesc să-ți răspund. Află, dragă 
Petrică, că și în Sîntana (Arad), e

M-am ridicat eu și le-am făcut 
oamenilor semn să tacă. După ce 
și-a turuit conferința, m-am dus la 
avocat și i-am zis:

— Ia ajută-ne dumneata, să com
punem o scrisoare de mulțumire 
pentru tovarășul Zimțea, Trebuie 
să știe și el ce efect a avut confe
rința dumitale în Basarabi.

Mircea Stere și-a scos tocul, 
bucuros. Eu i-am dictat: ,, Confe
rința despre asigurarea și pregăti
rea semințelor pentru semănat, ți
nută de tovarășul avocat Stere, a 
avut următorul rezultat”...

— Zi-i — mă îndemna avocatul.
— Gata! — îi răspund. — Nu 

mai zic nimic. Lasă foaia albă.
Oamenii, pricepînd pozna, s-au 

pus pe rîs. Acu’, pozna mea n-o fi 
ea strașnică. Da’ pozna tovarășului 
Zimțea, care trimite avocați să 
vorbească despre pregătirea semin
țelor la sfîrșitul lunii... martie, e 
năstrușnică. Spuneți și dumnea
voastră, n-ar fi prins bine o aseme
nea conferință cu o lună în urmă, 
ținută de un om priceput în ale 
agriculturii?

rost de jucării. Avem și noi o se
mănătoare, ce stă degeaba pe cîmp. 
O ceată de copii ne-am dus la tova
rășul Dubrovca, directorul S.T.M.- 
ului, și l-am rugat să ne dea voie 
să facem din semănătoare jucării, 
așa cum ați făcut voi. Eu i-am citit 
scrisoarea ce mi-ai trimis-o tu și 
l-am îndemnat să roage pe tova
rășii de la cooperativă să facă un 
schimb de experiență cu voi, adică 
cu cooperativa voastră, pentru ca 
să putem și noi transforma semă
nătoarea în arșice, iatagane și 
tramvai. Numai că tovarășul direc
tor m-a scos afară din birou și mi-a 
spus că semănătoarea e un bun al 
poporului, pentru care s-a cheltuit 
o grămadă de bani. Dar atunci de ce 
o lasă să se strice pe cîmp? Lucrul 
ăsta, dragă Petrică, mintea mea de 
copil nu poate să-l înțeleagă. Tu-1 
înțelegi?

Prietenul tău,
Nicu

După corespondentele trimise de 
tovarășii Calenic Feodor și Ciopo- 
nea Constantin.

Eu, tova-ăși, cum să spui, 
N-am nimic cu dumnealui. 
Bun băiat — mai mare dragu' 
Să-l cunoști pe Nae Neagu: 
E activ, descurcăreț, 
Și-astea-s calități de preț 
Pentr-un secretar de sfat. 
Are însă și-un păcat: 
II apucă-așa. cu milă, 
Cînd e vorba de... ștampilă!
Nu e zi din calendar 
Să n-o poarte-n buzunar; 
Noaptea, grija lui dinții 
E... s-o pună-n căpătîi. 
Ba, spun oamenii din Rasa 
Că de-o ia la sănătoasa 
La raion, pe-o săptămînă 
Pleacă... cu ștampila-n mînă!
De-ar fi oamenii trăpași 
Ar fugi prin Călărași, 
Dar cum nu-s, stau zile-n șir 
Cei din satul Vaidomir 
Așteptînd să-i treacă „mila'* 
Si să lase-n sfat ștampila 
Că mai vin cu cîte-un act, 
O chitanță, un contract. 
Și de nu e Neagu-n sfat 
Păi, adio ștampilat!
Eu, încolo, cum vă spui 
N-am nimic cu dumnealui!...

Stelian Filip

Unde nu-i cap, (de gospodar), 
vai de picioarele (triorului). Amin
tim acest proverb tovarășilor teh
nicieni agricoli ai comunei Roșiori, 
raionul însurăței, care țin și acum 
în preajma sfatului un trior stri
cat.
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>— Moș Ardei, iară îți spun 
Că joiana nu-i soi bun ; 
Toată ziulica paște
Dar La muls nu se cunoaște.

— Hai cu mine, măi fîrtați, 
Pe izlaz, și-l curățiați ;
Nu degeaba, dau răsplată.
— De ne diai, pornim îndată 1

Acu-i inima la loc.
Ardă mărăcinii-n foc 1 
Hai, joiană, paște, hai. 
Că de mărăcini riu dai.

•— Moș Ardei, răsplată vrem !
— Păi, v-o dau. Ba o și bem 1 
Uite-o ici, vaca o are : 
Două doniți la mulsoare.


