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Oameni ai muncii din agricultură ! |
In întrecerea în cinstea zilei de 1 Mai g
folosiți fiecare oră bună de lucru 
în cîmp, aplicați metode agrotehnice 
înaintate, pentru succesul lucrărilor 
agricole de primăvară, pentru o re- 

coltă bogată la toate culturile !
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lin prețios ajutor 
pentru obținerea de recolte mari
Din comuna Severinești, raionul T. Severin, din nume

roase comune ale raionului Iași, ca și din alte părți ale 
țării, ne sosesc vești că bătălia însămînțării porumbului 
a început. Țăranii muncitori au pornit să răspundă cu 
cinste sarcinii trasate de partid și guvern de a da țării, 
de pe fiecare ogor însămînțat cu porumb, recolte de cel 
puțin 2.000 kg. boabe la hectar.

Un rol de seamă în însuflețirea muncitorilor de pe 
ogoare pentru însămînțatul porumbului după metode 
înaintate într-un timp scurt, în condițiile cele mai bune, 
îl are în perioada aceasta munca cultural-artistică. Dacă 
ți se întîmplă să-i pomenești de porumb oricărui țăran 
muncitor din comuna Munteni, raionul Bîrlad, nu se poa
te să nu-ți vorbească și el deîndată și cu mîndrie de po
rumbul semănat în cuiburi așezate în pătrat, pe lotul 
experimental organizat de colectivul căminului cultural.

Semănatul porumbului după această metodă îi intere
sează pe toți țăranii muncitori. Cu deosebită atenție au 
urmărit țăranii muncitori din comuna Deveselu, raionul 
Caracal, demonstrația făcută cu marcatorul în fața cămi
nului cultural, de inginerul agronom Maria Dincă. Cei 
de față au înțeles astfel cum se construiește și se mînuieș- 
te marcatorul și de ce semănatul porumbului în cuiburi 
așezate în pătrat aduce sporuri mari de recoltă.

Căminul cultural poate ajuta foarte mult ca fruntașii 
agriculturii să împărtășească experiența lor cît mai mul
tor oameni dornici de a cunoaște metodele agrotehnice 
înaintate. Așa, de pildă, la căminele culturale și colțuri
le roșii din comunele Găuriciu și Piatra, din raionul Zim- 
nicea, au avut loc consfătuiri la care fruntași ai recolte
lor bogate de porumb și alte culturi au împărtășit din ex
periența lor sutelor de participant.

După o zi de muncă spornică, la căminul cultural. Ia 
club, casa de citit sau colțul roșu se string pe înserat 
prietenii cărții, ai scenei. Echipele de teatru, brigăzile 
artistice de agitație, se străduise să se prezinte bine la 
concurs. Cu cit repertoriul va fi mai legat de problemele 
cele mai arzătoare ale satului, cu atît echipele și brigăzi
le își vor îndeplini mai temeinic menirea.

La căminele culturale se pot organiza șezători la care 
programul să fie legat de cultivarea porumbului. E bine 
să se organizeze seri culturale cu jocuri însoțite de stri
gături, ghicitori și cîntece, ca și poezii localizate, în care 
să se vorbească de bunele rezultate obținute în cultura 
acestei plante prin comunele respective. De asemeni, să 
fie ajutați să vadă cît au de păgubit cei ce mai muncesc 
incă după metode învechite, dăunătoare.

Sprijinind lupta pentru obținerea unor recolte mari de 
porumb, vom contribui în largă măsură la îmbunătăți
rea traiului celor ce muncesc, la întărirea economică a 
patriei noastre.

Colectiviștii din Scorțaru Vechi, raionul Brăila, și-au sporit avutul obștesc 
cumpărîndu-și de curînd un autocamion de toată frumusețea din sumele de bani 
rezultate de pe urma contractărilor de vite prin cooperativă.

Pe ogoara’e comunei 
Ada Marinescu

Antrenați în întrecere în 
cinstea zilei de 1 Mai ță
ranii muncitori din comu
na Ada Marinescu au ter
minat în întregime semă
natul orzului, ovăzului, fio. 
rii soarelui și inului. Primii 
care au isprăvit de semă
nat aceste culturi au fost 
țăranii muncitori Iacob 
Grădinaru, Luca Gheorghe

ÎN ÎNTRECERE, PE OGOARE 
și Grigore Mititelu. Acum, rii însămînțărilor din epo- 
pe ogoarele comunei Ada ca II-a
Marinescu, regiunea .Ga- S. Strutinschi
lăți, se dă bătălia termină- corespondent

O comuna fruntașă
Zile de-ă rîndul a plouat 

necontenit. Munca la cîmp 
s-a întrerupt. ,,O să în- 
tirziem cu semănatul..." 
spuneau cu necaz țăranii 
muncitori din comuna Țin
ea, regiunea Oradea... Dar, 
într-o bună zi ploaia s-a o- 
pri-t. Cerul s-a limpezit. La 
îndemnul deputaților. ță
ranii muncitori n-au mai 
așteptat să se zvînte în 
întregime pămîntul, ci au 
pornit la semănat chiar pe 
parcele mai mici. Sute de 
plugari grăbeau munca pe 
ogoare. Cele 38 grupe de

ajutor reciproc, formate din 
154 țărani muncitori, au 
contribuit mult la bugul 
mers al lucrărilor. Mun
cind cu hărnicie țăranii 
muncitori din Ținea nu nu
mai că au terminat în 
scurtă vreme însămînțările 
din prima epocă, dar au 
semănat mal mult de 30 la 
sută din culturile din epo
ca a doua. Totodată ei au 
grăpat 365 hectare culturi 
de toamnă și 368 hectare 
pășune. Azi comuna Ținea 
este fruntașă în muncile a- 
gricole de primăvară.
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Fruntași ai comunei
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Traian-Sat, regiunea Galați

Să grăbim ritmul însămînțărilor!
Comunicatul Ministerului Agriculturii 

și Silviculturii

Din informațiile primite din țară reiese că starea timpu
lui s-^a îmbunătățit și lucrările agricole se pot executa 
aproape peste tot.

Este necesar să se folosească la maximum toate mij
loacele de lucru existente ca : tractoare, agregate de lu
cru, mașini de semănat, atelaje aflate în gospodării agri
cole de stat, gospodării agricole colective, întovărășiri a- 
gricole și gospodării agricole individuale.

Să se intensifice la maximum însă nînțatul griului de 
primăvară, al orzului, ovăzului, mazărei, florii-soarelui, 
lucernei și celorlalte culturi din epoca I, precum și cele 
din prima etapă a epocii a Il-a, deoarece condițiuni'e sînt 
favorabile pentru obținerea unei recolte bune în toate re
giunile țării.

Orice zi de întîrziere aduce pierderi în producție.
Să depnnem toate eforturile pentru realizarea la timp 

a însămînțărilor 1

Intovărășiții Stelian R. Voinea și Pe
tre Cerviș au fost în primele rinduri la 
muncile pentru însămînțări pe tarlaua 
întovărășirii. Urmînd exemplul lor, înto- 
vărășiții din Traian-Sat au muncit cu 
multă însuflețire, terminînd însămînțatul 
orzului, ovăzului și mazărei doar în ci-

teva zile.
Țăranul muncitor Tănase Bocăneală a 

cules anul trecut 2.200 kg. porumb boabe 
la hectar pentru că a respectat în bună 
măsură regulile agrotehnice. In primăva
ra aceasta el a fost printre primii care a 
semănat orzul și ovăzul.



Cum putem face semănatul porumbului 
în cuiburi așezate in pătrat 

cu semănătorile obișnuite de cereale 
Recomandări din partea Ministerului Agriculturii și Silviculturii

Brigada din Vălișoara 
prezintă un nou program

Ridicarea producției *- 
gricole este în momentul de 
față o problemă de mare 
însemnătate pentru dezvol
tarea economiei noastre na
ționale. Un loc principal în 
rezolvarea acestei proble
me îl ocupă cultura porum
bului.

Dintre factorii care con
tribuie la sporirea produc
ției de porumb la hectar, o 
mare însemnătate o au me
todele folosite la însămînța- 
rea lui. Știința agrotehnică 
și practica agricolă înain
tată a dovedit că cea mai 
bună metodă de însămînța- 
re a porumbului este semă
natul în cuiburi așezate în 
pătrat, care dă cele mai 
mari sporuri de producție.

După cum se știe, semă
natul porumbului in cuiburi 
așezate în pătrat se poate 
face cu semănători speciale 
de semănat în cuiburi, cu a- 
jutorul mașinilor de mînă 
sau cu sapa. In acest din 
urmă caz, mai întîi trebuie 
să marcăm terenul în forme 
pătrate, cu marcatoare.

Semănatul porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat 
cu ajutorul marcatoarelor 
și semănătoarelor de mînă 
sau cu sapa se poate apli-

In clișeu; (stingă). Liniile drepte reprezintă rîndurile 
de porumb iar cele întrerupte reprezintă rîndurile semă- 
note ou păioase; (dreapta). Cultura de porumb după ce 
•s-a făcut buchetatul.
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Ca cm succes și cu ușurință 
în gospodăriile care au su
prafețe mici.

Pe suprafețe mari, cum 
au gospodăriile agricole de 
stat, gospodăriile agricole 
colective, întovărășirile a- 
gricole, semănatul cu ma
șina manuală sau cu sapă, 
după ce terenul a fost di
nainte marcat, nu s-a extins 
prea mult din cauză că este 
destul de greoi și costisi
tor; de aceea atît în U.R.S.S. 
— unde pentru prima dată 
s-a pus în practică siste
mul semănatului porumbu
lui în cuiburi așezate în 
pătrat — cît și la noi, pe 
suprafețe mari, porumbul 
se seamănă cu mașini spe
ciale de semănat porumbul 
în cuiburi așezate în pătrat.

Dat fiind că încă nu dis
punem de un număr sufi
cient de asemenea mașini 
speciale, unele gospodării 
de stat și stațiuni experi
mentale au căutat să rea
lizeze semănatul porumbu
lui rn cuiburi așezate în 
pătrat, tu mașinile obișnui
te de semănat păioase. Ast
fel, la Stațiunea experimen

tală Studina din regiunea 
Craiova s-a semănat anul 
trecut porumbul cu semă
nătoarea obișnuită în rîn- 
duri drepte, avînd între ele 
distanța de 70 cm. (reco
mandată pentru soiul ro- 
mînesc de Studina). Cînd 
porumbul s-a făcut de pră
șit, s-a reglat cultivatorul 
așa cum se reglează pen
tru prășitul normal între 
rinduri de porumb semăna
te la intervale de 70 cm. Cu 
acest cultivator astfel re
glat, tras de un tractor 
4.A.R., care a fost condus 
de un tractorist experimen
tat s-a trecut la cultivarea 
porumbului pe direcția per
pendiculară (de-a curmezi
șul) nodurilor de porumb. 
Datorită iscusinței tracto
ristului, care a condus trac
torul pe linia perfect dreap
tă de-a curmezișul rînduri- 
lor de porumb, cea mai ma
re parte din porumbul a- 
juns ia creșterea bună de 
rărit a fost tăiat, rămînînd 
destule fire de porumb în 
formă de buchete așezate 
în pătrat care, apoi, au 
fost rărite cu ușurință. S-a 
lăsat numărul normal de 
fire la cuib (1—2 fire la 
cuib), continuîndu-se apoi 

prășitul în lung și în lat 
de 3—4 ori în timpul vege
tației.

Pentru a realiza semăna
tul porumbului în cuiburi 
așezate în pătrat, recoman
dăm tuturor gospodăriilor 
agricole de stat, tuturor 
gospodăriilor agricole co
lective și întovărășirilor a- 
gricole. care n-au posibili
tatea de a folosi mașini spe
ciale de semănat în cuiburi, 
să folosească, fie din par
cul lor de mașini,; fie din 
cel al S.M.T.-Uriior, mași
nile obișnuite de semănat 
păioase și la semănatul po
rumbului în cuiburi așeza
te in pătrat.

In acest scop, atît agro
nomii cît și mecanicii din 
S.M.T. și cei din G.A.S. vor 
stabili distanța dintre rîn- 
duri corespunzătoare fie
cărui soi de porumb în par
te, conform indicațiilor din 
agjrominim. Prin probe o- 
bișnuite vor regla mașina 
astfel ca să însămînțeze 
4—5 kg. boabe porumb mai 
mult la hectar decît canti
tatea indicată pentru fie
care soi în parte (aceasta 

este necesar pentru ca să 
realizăm o desime mai ma
re a firelor de porumb pe 
rînd). Cu semănătoarea 
astfel pregătită se trece la 
semănatul porumbului în 
rinduri, străduindu-ne ca 
rîndurile să fie drepte. în
dată ce se termină de se
mănat o suprafață (tarla) 
dată, se Iasă tuburile se
mănătorii cu intervalul ne
schimbat (ca și la porumb) 
și se reglează semănătoa
rea astfel ca să se poată 
insămînța cu ea 6—7 kg. 
de orz, ovăz sau secară la 
hectar. Se pune apoi să- 
mînța în coșul semănătorii 
și se face semănatul de-a 
curmezișul rindurilor de 
porumb.

Pînă cînd porumbul se 
face bun de prășit, cereala 
semănată de-a curmezișul 
rindurilor de norumb va ră
sări și va indica precis in
tervalele printre care se va 
putea trece cu ușurință fie 
cu cultivatorul tras de 
tractor, fie cu prășitoarea 
trasă de animale, făcînd 
astfel tm buchetaj perfect și 
fără pericolul de a tăia fi
rele de porumb care trebuie 
să rămînă în lan. După ce 
mai întîi se face prășitul 
printre rîndurile de orz, o- 
văz sau secară se trece la 
executarea prășitului prin
tre rîndurile de porumb 
de-a curmezișul primei pra- 
șile. In feiul acesta firele 
de porumb vor avea o ast
fel de așezare în lan ca și 
aceea obținută prin semă
natul în cuiburi așezate în 
pătrat cu mașini speciale 
sau prin marcarea terenu
lui.

Dacă unele fire de păioa
se vor rămme în cuiburile 
de porumb, eie vor fi smul
se odată cu rărirea porum
bului la cuib, cînd se va lă
sa numărul necesar de 1— 
2 fire și totodată se vor 
distruge buruienile aflate 
in cuib.

Pierderea de sămînță de 
porumb, ovăz, orz sau se
cară cauzată de acest sis
tem de semănat este foarte 
mică față de sporul de pro
ducție ce se poate obține 
prin semănatul în cuiburi 
așezate în pătrat care ne 
dă posibilitatea să .facem 
prășitul mecanic la timp și 
cu economie de brațe de 
muncă, folosind atît culti
vatoarele acționate de trac
tor, cît și prășitoareie.

Recomandăm ca toate 
gospodăriile agricole de 
stat și stațiunile de mașini 
și tractoare să ia măsuri 
de aplicare a acestui fel de 
însămînțare a porumbului 
și florii soarelui la toate 
gospodăriile agricole de 
stat, gospodăriile agricole 
colective șî întovărășirile 
agricole, care nu dispun de 
semănători speciale.

Această metodă se poa
te folosi și de către gospo
dăriile individuale care au 
terenuri cu lățime cores
punzătoare.

Un nod de băiat apare 
pe scenă. Sala răsună de 
aplauze. Solomon Vornic, 
căci despre el este vorba, 
prezentatorul brigăzii artis. 
tice de agitație înfățișează 
unul din programele pre
zentate de brigada artisti
că de agitație din satul 
Vălișoara, raionul Caran
sebeș.

Multe și minunate nu
mere cuprinde și de astă- 
dată programul prezentat 
de brigadă. Amintim nu
mai despre unele din ele.

Vălișoara este așezată 
pe un delușor. Prezentato
rul ține să amintească — 
și pe bună dreptate — că:

„Acest sat e ridicat
Și dacă-l privești la propriu 
•Și de-l iei la figurat”.

Prezentatorul vrea să 
Spună de fapt că oamenii 
din sat au azi cunoștințe 
mult mai bogate ca în tre
cut sînt mai luminați. In 
sat vin zeci de ziare și re
viste. iar biblioteca este în
zestrată cu cele mai noi 
broșuri agro tehnice, pe 
care țăranii muncitori le 
cercetează cU atenție și în
vață chipul nou în care 
să-și lucreze pămîntul și 
să-și îngrijească vitele. Așa 
cum spune prezentatorul, 
vălișorenii

Le citesc, le tălmăcesc, 
Și după ele muncesc.
Versurile cuprind mult 

adevăr. Vălișorenii își mun. 
cesc pămîntul așa cum au 
învățat din cuprinsul căr
ților, ziarelor și revistelor 
venite în sat. Satul aflîn- 
du-se la poale de munte, 
s-aT părea că vremea plo
ioasă și răcoroasă i-a ținut 
în loc pe gospodarii din 
Vălișoana. Credeți că pe o 
asemenea vreme vălișorea- 
nul nu poate și n-are ce 
lucra ? Atunci ar fi păcat 
de toate cele învățate! 
Prin livezi și prin ogrăzi, 
pomii — și sînt tare mulți 
prin partea locului — au 
fost curățați. Pe ogoare 
s-au transportat sute de 
oare cu gunoi. Nu s-a pu
tut porni plugul, dar colții 
grapei au scormonit semă

Brigada artistică de agitație a casei de cultură din 
comuna Moldova Nouă,regiunea Timișoara, pregătin- 
du-și programul.

năturile de toamnă. „Cîn- 
teeul fruntașilor” executat 
de Anderca Ion, unul din 
soliștii brigăzii, răsplătește 
hărnicia deosebită a unor 
țărani muncitori ca Spunei 
Rusalin zis Bîrsa, Anderca 
Gheorghe Rădetchi, An
drei Ilie Lațcu.

Lucrul făcut la vreme 
este o treabă de căpetenie 
în agricultură. Vălișorenii 
i-au înțeles însemnătatea. 
Dar ei prețuiesc cu osebire 
și metodele noi de lucrare 
a pămîntului. Intr-unui din 
numerele programului, bri
gada artistică de agitație 
popularizează metoda se
mănatului în cuiburi așeza
te în pătrat la porumb și 
cartofi. Lăudînd străduin
țele directorului căminului 
cultural, Doancă Ștefan și 
ale țăranului muncitor O- 
prea Silvestru în construi
rea marcatorului, prin ver
suri bine închegate, sînt în. 
demnați de tînărul Lungo- 
cea Ion ca să semene po
rumb și cartofi după meto
da cuiburilor așezate în 
pătrat, cît mai multi ță
rani muncitori.

Programul brigăzii cu
prinde poezii, cîntece, stri
gături, monoloage care bi- 
ciuiesc delăsarea, munca 
după obiceiuri bătrînești, 
pe Gare o mai practică și 
unii țărani din Vălișoara. 
Monologul „Nehotărîtul“ 
introdus de curînd în pro
gramul brigăzii, este mult 
gustat de țăranii muncitori 
din sat. Critica brigăzii i-a 
ajutat lui Costelici Ianoș să 
se lase de unele obiceiuri 
care nu-i aduceau decît pa
gube.

,,Griu frumos, lină și miere, 
Tot ce inima îți cere 
Vei găsi în Vălișoara"

glăsuiesc versurile dintr-un 
monolog spus de tînărul 
Blidaru Ion, dacă toți ță
ranii muncitori din sat vor 
lucra pămîntul și-și vor în
griji vitele după cum îi în
vață știința. Prin munca 
lor, vălișorenii dovedesc că 
vor să traducă în fapte în
demnul brigăzii lor.

Anton Vasilescu



Un
De cîteva zile, prin părți’ 

le Dejului, sosise primăva
ra. Soarele puternic topise 
pe alocuri zăpada de pe o- 
goare. Deputatul Moldo- 

/ , van Ion, din comuna Răz-
bufieni își făcu o mică so
coteală și văzu că în cir
cumscripția sa sînt și să
teni care n-au atelaje sau 
vite de jug.

— Aceștia- — își zise 
Moldovan — nu vor putea 
să iasă la însămînțat decît 
tîrziu, după ce vor isprăvi 
ceilalți lucrările. Și nese
mănatul la vreme aduce 
după sine pierderi de re-

Două recolte pe an
In primăvara anului tre

cut, moș Stoica Tudorache 
din Ciușlea-Focșani, a 
muncit altfel pămîntul de
cît a apucat din vremurile 
vechi. Și strădania lui a 
avut izbîndă. De pe o su
prafață de 15 ari a cules 
două recolteuna de orz 
și alta de varză.

Primăvara devreme, moș 
Tudorache a băgat sub 
brazdă, pe vreo 15 ari din 
grădina de zarzavat, 10 
căruțe de gunoi. Apoi a în- 
sămînțat orz. La treieriș a 
obținut 260 kg. orz, ceea ce 
înseamnă cam aproape 
1.800 kg. la hectar. Numai 
decît după seceriș, moș Tu
dorache a arat ogorul și a 
mai adăugat puțin bălegar. 

exemplu b 
coltă și deci scăderea pro
ducției medii la hectar pe 
comună. Atunci, Moldovan 
Ion împreună cu Borz Ovi- 
diu, tehnicianul agronom, 
hotărîră să înființeze în sa
tul Răzbuneni grupe de a- 
jutorare reciprocă.

Cînd au auzit hotărîrea 
tehnicianului și a deputatu
lui, sătenii au fost tare 
bucuroși. Cei mai inimoși 
dintre ei-, 15 la număr, s-au 
și unit într-o grupă de aju
torare reciprocă, avînd 17 
vite și 8 atelaje.

...Era pe la mijlocul lunii 
martie cînd într-o diminea-

A răsădit apoi varza. A 
prășit-o de cîte ori a fost 
nevoie și a presărat prin
tre rînduri mraniță. Toam
na, a recoltat mai mult de 
10.000 kg. varză. Ar veni 
cam 67.000 kg. varză la 
hectar.

Iar acum, moș Stoica 
Tudorache se pregătește 
pentru a repeta metoda din 
anul trecut. Dar nu numai 
moș Stoica Tudorache se 
pregătește să aplice noua 
metodă, ci și aîți vecini ai 
săi, ca Nicolae Tofaleanu 
și alții. Sînt hotărîți să ob
țină și ei două recolte pe 
an.

I. Vasile 
și V. Iordache 
corespondenți

u n
ță, pe ulița mare a satului 
Răzbuneni, un grup de să
teni minau spre cîmp vite
le înhămate la pluguri și 
semănători. Voioși au fost 
și la munca cîmpului, căci 
pînă seara ogoarele lui Pop 
Luca și ale lui Cetenaș 
Pompei au și fost arate. Ba 
chiar au și însămînțat 
vreo 30 ari cu floarea soa
relui.

Seara-, cînd s-au reîntors 
în sat, după ce și-au dus 
vitele și uneltele acasă, 
s-au întâlnit la deputatul 
lor, Moldovan Ion. S-au 
sfătuit între ei și au hotărît 
ca a doua zi să meargă să 
muncească pe ogoarele lui 
Cetenaș Simion și ale lui 
Racolța Andrei. Că s-au 
ținut de cuvînt nu încape 
nici o îndoială. Și astfel, 
numai în cîteva zile, toți 
membrii grupei de ajuto
rare reciprocă au fost pri
mii din comună care au 
terminat de arat ogoarele 
și de însămînțat culturi
le din epoca întâia.

A trecut o bucată de 
vreme de atunci. Urmînd 
exemplul consătenilor lor, 
zeci de țărani s-au unit în 
alte patru grupe de ajuto
rare reciprocă, conduse de 
gospodari harnici ca Mu- 
reșan Gherasim, Săbătuș 
Vasile, Mocanu Iulian și 
Codreanu Ion. Și roadele 
muncii lor comune și or
ganizate au început să se 
arate. Satul Răzbuneni e 
fruntaș în muncile agrico
le pe întreaga comună 
Maia, iar comuna e printre 
fruntașele raionului Dej.

Experiența anilor trecuți le-a dovedit țăranilor mun
citori din comuna Chietrîș, raionul Bacăur că ascultând 
sfatul tehnicienilor, își sporesc mult roadele muncii. 
De aceea, ei și-au făcut obiceiul de a cerceta cu luare 
aminte „Calendarul agricol**, care cuprinde concret ce 
munci trebuie făcute în 7 zile.

Fotografia de față a fost luată cînd „Calendarul 
agricol** arăta ce vor face chietrișenii în săptămîna de 
la 21—28 martie.

Chibzuință de bun gospodar

Anul trecut, Danciu Gheorghe, țăran muncitor 
din comuna Rupea, raionul Rupea, a adus acasă 

multe caFe pline cu bucate. Pămîntul său, lucrat cu price
pere și după reguli agrotehnice, a rodit din belșug. Și ca 
orice gospodar harnic, el și-a chibzuit bine recolta. A pre
dat omul cotele pe anul 1954, apoi și-a oprit cît îi tre
buie pentru consumul familiei sale. O parte din porumb, 
orz, ovăz și cartofi o folosește pentru hrana vitelor și a 
porcilor. O parte a valorificat-o prin cooperativă. Și zi
lele trecute, socotind că mai are surplus de produse, s-a 
hotărît să-și predea în întregime cotele planificate pe anul 
1955. ,,Dacă am, de ce să nu-țpî îndeplinesc mai devre
me această datorie patriotică către stat“. Așa a 
spus el, predînd la baza de recepție 77 kg. porumb, 209 
kg. orz și 330 kg. cartofi. S-a întors acasă mîndru. Pri
mise chitanța nr. 1 pe raion la predarea cotelor pe anul 
1955.

Tîrnăvoi Teofil 
corespondent

Una din principalele plante agri, 
cole asupra căreia trebuie să ne în
dreptăm atenția, așa cum a reieșit 
și la consfătuirea fruntașilor din a. 
gricultură, este cartoful. El este un 
aliment prețios care se poate con
suma în tot timpul anului, asigură 
materia primă pentru industrie și 
constituie totodată o hrană foarte 
bună pentru vacile de lapte și pen
tru porci. Pe lingă aceste foloase, 
fiind o plantă prășitoare,. lasă te
renul afinat curat de buruieni și 
bogat în substanțe hrănitoare, fapt 
care face ca după el să reușească 
foarte bine toate cerealele.
Cum se pregătește pămîntul

Terenurile arate adînc de cu 
toamnă. în primele zile de primă
vară, cînd pămîntul s-a zvîntat, se 
grăpează imediat pentru a păstra 

. dmezeala în pămînt. In cazul că 
nu s-a făcut arătura de toamnă, a- 
cum de îndată ce se poate intra eu 
plugul pe ogor se face o arătură la 
18—20 cm. adîncime și se grăpea
ză în aceeași zi. Piînă ta plantarea 
cartofilor se mai face încă una sau 
două lucrări cu cultivatorul, pentru 
a distruge buruienile. Apoi, ori de 
cîte ori pămîntul prinde scoarță, se 
grăpează. Primăvara, odată cu pre. 
gătirea terenului sau la plantarea 
cartofilor, cînd nu s-a îngrășat pă
mîntul din toamnă, se dau oițe 300 
-—500 grame bălegar la fiecare cuib 
sau cîte 150—200 kg. azotat de a- 
moniu, 150—200 kg. sare potasică, 
500—800 kg. cenușă, la hectar, etc.
Alegerea și pregătirea cartofilor

Pentru fiecare regiune trebuie să 
alegem soiurile care s-au dovedit 
că se adaptează cel mai bine. In. 
regiunile de munte soiurile semî- 
tîrzii și tîrzii dau producții mari,

Cum putem obține recolte mari de cartofi
pe cît timp, la șes soiurile timpurii 
sînt cele mai potrivite. O grijă de
osebită trebuie să avem și pentru 
alegerea cartofilor destinați însă- 
mînțării. Cartofii pentru sămînță 
trebuie să aibă mărimea unui ou 
de găină, cu greutate de 50—70 
grame fiecare și să fie sănătoși. A- 
poi după, alegerea lor trebuie nea- 

parat să le verificăm puterea de în. 
colțire.
Cînd șl cum se face plantarea

Putem începe plantarea cartofi
lor de îndată ce temperatura solu
lui a atins 5 grade în regiunile se
cetoase (sudice), iar în regiunile 
muntoase 7 grade. In regiunile de 
șes se plantează la adîncimea de 
12—15 cm., iar în regiunile de mitn. 
te la 8—12 cm. Plantatul cartofilor 

poate să se facă manual sau cu 
mașini speciale. Metoda sovietică 
de plantare în cuiburi așezate în 
pătrat dă cele mai bune rezultate. 
Avantajul cei mai mare pe care ni-1 
oferă această metodă este faptul că 
se poate executa prășitul mecanic. 
Prășitul se face în două direcții, 
iar în jurul plantelor se completează 

cu sapa. Astfel, se ușurează munca, 
se economisesc bnate de muncă, iar 
prășitul se execută mai repede și 
la timp. Ca urmare a acestei meto
de. se obțin sporuri de recoltă foar
te mari și se reduce mult prețul de 
cost- Plantatul cartofilor în cuiburi 
așezate în pătrat se poate face cu 
mașina importată din U.R.S.S., de 
tip SKG-4, iar în lipsa acesteia se 
poate executa astfel: se trasează 
rînduri cu ajutorul marcatorului 

numai într-o direcție, la distanță 
de 50 cm. între rînduri dacă se pu
ne un tubercul la cuib și la 70 cm. 
dacă se pun doi tuberculi. Apoi se 
ară cu plugul de-a curmezișul ur
melor lăsate de marcator. Cartofji 
se plantează în brazdă în dreptul 
liniilor marcate la fiecare a treia 
brazdă trasă de plug. Se mai poa
te executa plantatul și cu hîrlețu! 
pe terenul dinainte marcat în lung 
și lat.
Lucrările de îngrijire

Pînă la răsărirea plantelor de 
cartofi' se aplică 2—3 grăpări, după 
nevoie, cu grape cu dinți scurți. 
După răsărire se prășește printre 
rînduri cu prășitoarea mecanică, 
pentru a nu permite formarea scoar
ței sau creșterea buruienilor. In tot 
timpul verii se cere să se dea pa
tru prașile. O dată cu prașila I-a și 
a Il-a se face și îngrășarea supli
mentară cu gunoi de grajd bine pu
trezit, cenușă sau cu îngrășăminte 
de fabrică, după sfatul agronomu
lui.

Pe lîngă regulile arătate mai sus, 
există încă multe altele care aduc 
sporuri mari de recoltă ca : irigarea 
cartofilor, plantarea de vară a car
tofilor iaroviziati, obținerea a două 
recolte de cartofi pe an, etc.

Aplicînd regulile și metodele îna
intate de muncă, pe care le-am pre
zentat mai sus, în țara noastră s-au 
obținut recolte mari de cartofi. Ast
fel- țăranul muncitor D. Amarandei 
din comuna Dolhești, raionul Fălti. 
ceni, a obținut 44.000 kg. cartofi la 
hectar. Acest exemplu, ca și multe 
altele, dovedesc din plin că avem 
posibilități mari de sporire a pro
ducției la această cultură, dacă a- 
plicăm cu chibzuință metodele noi 
de muncă.

Ing. DINU ȘTEFAN



Arfa noasfră pesle hotare

Opere închinate tineretului 
de la sate

L-am cunoscut mai întîi 
din auzite, dintr-o notiță 
de ziar și ascultînd îndem
nul inimii, m-am urcat în 
tren și m-am îndreptat că
tre Contești, o comună din 
raionul Zimnicea.

Am aflat de la preșe
dinte amănunte. Da, nea 
Anghel e fruntașul gospo
dăriei. împreună cu fami
lia — deci patru persoane 
— a împlinit într-un an 
885 zile-muncă pentru care 
i se cuveneau : 2.852 kg.
grîu, 4.425 kg. porumb, 
265 kg. orz și tot atîta ma
zăre, 398 kg. floarea soare
lui, 40 kg. fasole, 203 kg. 
ceapă, 53 kg. usturoi, 
11,500 kg. lînă, 221 kg. 
cartofi, 9,500 kg, bumbac 
fire, 159 metri pînzeturi, 
8,950 kg. sodă caustică și 
13.275 lei... Nu pomenim 
aici miile de kilograme de 
furaje pentru animalele de 
pe lîngă casa dumisale, 
pentru că și-așa înșirarea 
este lungă...

Mi-a părut rău că n-am 
fost de față la împărțirea 
veniturilor, astă-toamnă... 
M-am mulțumit cu ceea ce 
mi-au povestit oamenii, și 
bineînțeles, nea Anghel...

Dumnealui a fost cel 
dintîi chemat la cîntar... A 
ieșit la vedere un om ca la 
cincizeci de ani. Cam uscă
țiv... Cam adus de spate, 
așa cum arată țăranii la 
acea vîrstă — începutul 
bătrîneții. Iși ținea căciula 
subțioară și vîntul de 
toamnă îi zburlea părul că
runt din jurul cheliei. Pre
ședintele i-a numărat banii 
în palma lată și grea. A- 
poi, pășind legănat, nea 
Anghel s-a îndreptat către 
magazii. Acolo așteptau 
carele, vîrfuite cu saci. În
dată după asta, flăcăii 
pocniră din harapnice des- 
chlzînd drum prin mulți
me. Adunarea bătu din 
palme îndelung. înconjurat 
de familie și prieteni, nea 

de MIHU DRAGOMIR

In jurul mesei albe, trei țărani. 
Pietroase sînt ob razele, de ani 
Și-au pus căciulile pe-un colț, deoparte 
Citește unul tare dintr-o carte. 
Apoi vorbesc, agale. în-de-ei. 
Sînt președinți de colectiv tustrei. 
Grăiește unul, cu mustața stâncă: 
,,Eu zic să facem virament, la bancă!” 
Și ceilalți aprobă. Se vorbește 
despre prăsila care prisosește, 
de S.M.T-, de norme, de legume, 
și paza pe armane cîtă-i, cum e. 
Miroase-n casă a dughii trecute. 
Se-aud cuvinte ieri necunoscute. 
Sînt trei țărani. Intîiu-a fost rîndaș, 
celălalt văcar, al treilea pălmaș, 
Și mă gindesc: limbuții din New York 
cred că acești țărani din drum se-ntorc?

Anghel, cu căciula uitată 
subțioară, cu fruntea asu
dată, zîmbea încurcat și fe
ricit... Carele gospodăriei 
se îndreptau către casa lui, 
gemînd sub greutate.

*

Nea Anghel Ispas nu era 
acasă cînd l-am căutat. 
Plecase la București cu ne
vasta după cumpărături. 
In așteptare, ne-am întins 
la vorbă cu căsenii și ne-a 
găsit sporovăind nevoie 
mare, despre mobilă, des
pre radio, despre mătăsu- 
rile chinezești care-și aș
teaptă cumpărătorii. Nora 
lui nea Anghel îi dăduse 
ghes la plecarea tînărului 
său soț:

— De la Romarta să-mi 
cumperi. Auzi, Petre?

— Bine... De-acolo-ți 
cumpăr.

Cît ce-a sosit bătrînul, 
s-a umplut casa de larmă. 
Au ieșit la iveală cumpă
răturile. Mai întîi bicicletă 
pentru Petre. Apoi baterii 
pentru radio; apoi jachete 
de catifea pentru fată și 
noră... Apoi vase de gătit. 
Baticuri de mătase... Dul
ciuri felurite... Și o mulți
me de nimicuri trebuin
cioase casei.

— Tată, tată — îngăimă 
nora — ați cheltuit o groa
ză de parale...

— Nu purta grijă. Nu 
trebuie cheltuiți oarecum ? 
Ia, ce bine-ți șade cu ja
cheta 1 Pune-ți baticul și 
vîră-ți nasul în oglindă... 
După aia fă bine, umple 
masa cu ce ai mai bun, ca 
să-l ospătăm pe dumnea
lui. Nu l-ai cinstit cu ni
mica ? Hai, Lenuțo, um
blă fuga-fuguța că ni s-eu 
încrucișat ochii de foame...

*

— In drum sprV Bucu
rești — povestea nea An
ghel — l-am auzit pe unul 
zicînd: „La colectiv, frați

lor, trăiesc bine numai co
muniștii. Ei ajung briga
dieri, președinți —dracu- 
lacu. Ei împart bunătățile ; 
ceilalți rabdă 1“ Cînd am 
auzit una ca asta...

Nea Anghel își puse mîi- 
nile în șold și luă înfăți
șare aprigă.

— Cînd am auzit una ca. 
asta m-am vîrît între oa"- 
menii aceia... Poftim, eu 
nu-s membru de partid. 
N-am fost nici măcar ță
ran sărac. Am dus la gos
podărie patru hectare de 
păinînt bun, vite și unelte. 
Vreți să aflați ce cîștiguri 
am ? Poftim... dacă nu cre
deți, veniți în Conțești și 
întrebați de mine, Anghel 
Ispas. Sînt colectivist din 
1950, de la înființarea gos
podăriei noastre. Cine ești 
dumneata care împrăștii 
minciuni printre oameni ?

L-am văzut pe om că 
strîmbă din nas. L-am au
zit bîlbîindu-se :

— De... Zic și eu ce-am 
auzit...

— .Mai întîi alege vor
bele și apoi dă-le drumul. 
In gospodărie numai le
neșii păgubesc. Leneșii și 
uneltele dușmanilor. Oa
menii cinstiți trăiesc bine. 
Eu, de pildă, trăiesc de 
zece ori mai bine ca îna
inte. Nu-mi spune dum
neata mie — și nea An
ghel se bătu cu palma în 
piept — cum c la colectiv... 
Mai bine întreabă-mă : un
de ți-ai dobîndit liniștea și 
bunăstarea ? Și-ți răs
pund : în colectiv, măi o- 
mule, în colectiv.

— Nea Anghele, curat 
așa vorbă am auzit și de la 
alți colectiviști, cînd am 
umblat prin Ardaal.

— Păi, cum ? Spunem 
adevărul. Asta-î dragostea 
noastră față de colectiv.

★

A doua zi 1-ain îiitîlnit 
iar pe nea Anghel, De data 
asta în curtea gospodăriei. 
Burnița și sufla vînt, vînt 
rece. Dar în acea suflare se 
simțea totuși primăvara... 
Nea Anghel presăra nisip 
pe lîngă fîntîna de unde se 
adăpau vitele.

— Uite, era noroi mare 
pe aici, — își justifică din- 
sul acțiunea.

Știam de ia președinte 
că în acea zi, colectiviștii 
nu aveau treabă pe la gos
podărie. Dar nea Anghel 
era prezent. „Așa-i dînsul, 
îmi spuse președintele. 
Parcă-i bolnav cînd nu 
vine la gospodărie. Iși gă
sește mereu ceva de lucru. 
Zice: Ia o avere ca a 
noastră, în orîce clipă este 
ceva de făcut. Tare de 
treabă, tare cumsecade co
lectivist".

M-am uitat la nea An
ghel Ispas cu alți ochi. 
Dumnealui, neluînd vre
mea rea în seamă, așternea 
mai departe nisip, îl batea 
cu lopata și făcea șănțu
lețe de scurgere... Gospo
dărea ca în ograda dumi
sale. Și mi-am explicat 
pentru ce se bucură de 
cinstea de a fi fruntaș al 
gospodăriei colective.

DUMITRU MIRCEA
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Pictura ,,Portretul uneițărănci" de Panteli Stanciu 
— distinsă cu Premiul I la concursul cultural interna
țional ..Viața tineretului de la sate“.

★

Stanciu. distins cu premiul 
I. Operă de o adevărată 
măestrie artistică, această 
lucrare prezintă chipul lu
minos al unei țărănci îm
brăcată în portul național: 
pe fața fetei se citește par
că întreaga bucurie a vie
ții libere pe care o trăiește 
astăzi tineretul 
noastre!

Un alt artist din 
Aurel Preoțescu,
mit în cadrul acestui con- . 
curs premiul 11 la artă fol
clorică. pentru un baston 
încrustat, executat de ase
meni cu multă grijă și a- 
tenție.

Aceste premii internați
onale, obținute de artiștii 
noștri, dovedesc cît de pre
țuite sînt lucrările de arfă 
care se inspiră din viața 
poporului, din folclor. In a- 
celași timp distincțiile sînt 
o dovadă a valorii realiză
rilor culturale ale poporu
lui nostru.

★

In cinstea întîlnirii inter
naționale a tineretului să
tesc, care a avut loc la Vie- 
na între 9-15 decembrie 
1954, revista ,,Tineretul lu
mii" a organizat Un con
curs cultural internațional 
cu subiectul ,,Viața tinere
tului de la sate".

S-au primii peste 1.G 'G 
lucrări, alise în urma con
cursurilor naționale, din 
28 de (ărt printre care s-au 
aflat: India, Polonia Sene
gal, Japonia, Canada. In
donezia, Anglia, Rotnînia, 
Ecuador, Finlanda. Siria, 
Danemarca, Kenya, Egipt 
și alte state.

Un juriu internațional a 
acordat 28 de premii și nu
meroase mențiuni pentru 
artă folclorică, pictură, gra. 
fică, fotografii, literatură și 
muzică.

Printre lucrările premia
te se află tabloul în ulei 
..Portretul unei țărănci", al 
pictorului romîn Panteli
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Măi leliță, lelișoară, 
Hai pe cîmp că-i primăvară 
Și om trage brazde, măi, 
Mîndre ca și ochii tăi,
Haida, hai, că vreau, vecine, 
Să mă-ntrec în cîmp cu tine 
Să ne facem, măi ortace, 
Trai îmbelșugat și pace-

Omul meu de cum se scoală
Dă la vite uruială
Pune plugu-n car și pleacă 
Aliu-n sat să nu-l întreacă.

patriei

R.P.R.,
a pri-



Cu p<ri*e,*ul ceai de a 85-a aniverscrl a nașterii lui V. I. Lenin

ODINIOARĂ ȘI ACUM
Moscova. Piața Revolu

ției nr. 4. Adresa aceasta 
este cunoscută de milioa
ne de oameni din Uniunea 
Sovietică și de mii de prie
teni din străinătate ai po
porului sovietic. Aici se a- 
flă Muzeul central „Vladi
mir Ilici Lenin”.

In sălile muzeului e în
totdeauna lume multă, iar 
în unele zile e chiar înghe
suială. Printre vizitatorii 
muzeului se pot vede ade
sea polonezi, cehi, bulgari, 
romîni, albanezi, germani, 
chinezi...

Vizitatorii cercetează cu 
atenție piesele expuse la 
muzeu. In fața lor se des
fășoară tot drumul pe care 
l-a.străbătut în viață mare
le Lenin: casa din Sim
birsk unde s-a. născut Vo- 
lodia Ulianov, liceul, Uni
versitatea din Kazan, mun
ca revoluționară la Petro
grad și in străinătate; a- 
poi Revoluția proletară, 
Smolnîi, Kremlinul, cuvân
tările rostite de Lenin în 
fața poporului, sfîrșitul tim
puriu al lui Ilici, durerea 
nemărginită a poporului.

In prima sală a muzeului 
este expusă o mică lucrare 
a lui V. I, Lenin intitulată 
„Noi mișcări economice in 
viața țărănească”. Cînd ci
tești astăzi cele scrise de 
Lenim în această carte vezi 
parcă aevea satul de dina
inte de Revoluție, țăranul 
ducînd lipsă de pămînt și 
debîndind recolte slabe. îm- 
povorat de dări, neștiutor 
de carte, necăjit și oropsit.

Industria sovietică con
tinuă să sporească produc
ția de diferite mașini pen
tru economia națională. In 
prezent, numai întreprin
derile constructoare de 
mașini agricole produc pes
te 120 diferite mașini din 
care 20 sînt produse pen
tru prima dată. Aceste ma

Insămînțarea griului de primăvară în brigada a 5-a din colhozul „Budionii", 
ținutul Krasnodar.

Tinerii și tinerele din 
zilele noastre lucrtnd cu 
cele mai bune tractoare și 
combine, nici nu-și pot în
chipui că bunicii lor aveau 
la 700 de gospodării o sin
gură secerătoare și că nu
mai jumătate din gospodă
rii aveau pluguri.

Colhoznicii bătrîni de 
prin părțile Melitopolului 
își mai aduc aminte cum 
în anul 1912, cînd s-au a- 
dus cele dinții secerători 
din Germania, chiaburii au 
început să lase fără lucru 
sute și mii de lucrători cu 
ziua, cărora nu le mai ră
mânea nimic altceva de fă
cut decît să-și părăsească 
casele și să se ducă aiurea, 
în căutare de lucru.

Au trecut de mult vremi
le de amărăciuni și nevoie, 
de exploatare și asuprire. 
Cu totul altfel arată azi sa
tele sovietice. In condițiile 
orînduirii socialiste viața 
țăranilor s-a schimbat din 
temelii, Sînt interesante, de 
pildă, prefacerile care s-au 
produs în viața (ăranilor 
din satul Voznesenskoe, ra
ionul Melitopol, care s-du 
unit la vremea lor în col
hozul ,, Kirov”.

După datele dării de sea
mă anuale ale acestui col
hoz am aflat că pămîntul 
este lucrat cu mijloace teh
nice moderne, pe temeiul a- 
grotehnicii înaintate. Anul 
trecut fiecare om bun de 
muncă a produs aici în mij
lociu, cile 5.980 kg. grîne, 
962 kg. bumbac, 778 kg. 
fructe și legume și a cres

Noi mașini și utilaje
șini mecanizează cele mai 
grele procese din agricul
tură.

Cinci tipuri de mașini 
sînt destinate semănării, 
cultivării și recoltării po
rumbului ; printre acestea 
sînt și mașini pentru semă- 
narea porumbului în cui
buri așezate în pătrat. 

cut cite 6 capete de vite 
proprieta-e obștească, pe 
lingă vitele și păsările afla
te în proprietatea persona
lă a colhoznicilor.

— S-a schimbat mult și 
conștiința oamenilor—ne-a 
spus președintele colhozu
lui, Grigori Zubenko. — Să 
luăm, de pildă, atitudinea 
oamenilor față de mijloace
le tehnice. înainte de revo
luție acestea aruncau țăra
nul sărac în mizerie ; acum 
însă apariția fiecărei ma
șini noi este un prilej de 
bucurie. La noi lucrările de 
cultivare a griului, care 
este cea mai de seamă cul
tură, sînt mecanizate acum 
în proporție de 99 la sută.

— In anul acesta — a 
adăugat colhoznicul Anton 
lațenko ■— se vor lărgi li
vezile și grădinar  iile, iar 
recoltele lor se vor dubla. 
Bumbacul irigat va da re
colte de patru ori mai 
mari. Se vor iriga și cul
turile de grîu, care-și vor 
spori recoltele de două-trei 
ori. Vise'e de altădată au 
ajuns să se înfăptuiască în 
zilele noastre. Fiecare lu
cru nou sporește veniturile 
întregului colhoz, iar asta 
face și mai îmbelșugată 
viața colhoznicilor.

...Străbat sălile Muzeului 
,,V. I. Lenin” și mă gîndesc? 
,,Gînduri!e, ideile și visele 
lui Lenin sînt întruchipate 
in viață. Ele aduc bucurie 
și fericire oamenilor mun
cii’

PAVLO MARKUSENKO

Pînă la începutul însă- 
mîntărilor de primăvară, 
pe ogoarele colhozurilor și 
sovhozurilor vor lucra se
mănători de sfeclă cu o 
mare lățime de lucru, care 
vor face cu putință să se 
însămînteze deodată 19 
rînduri de sfeclă.

In prisaca de stupi a colhozului „Molotov” 
din ținutul Altai.

Colhoznicii semnează Apelul
împreună cu întreg po

porul sovietic, oamenii 
muncii din agricultura 
Țării Sovietice sprijină cu 
căldură Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii și sem
nează cu însuflețire acest 
Apel.

★
Colhoznicii din artețul a. 

gricol „Drumul spre comu
nism" din raionul Oreho- 
vo-Znevo, regiunea Mosco
va, s-au adunat în ziua a- 
ceasta ca să-și pună și ei 
semnătura pe Apelul Con
siliului Mondial al Păcii. 
Cea dintîi cuvîntare de la 
această adunare este ros
tită de tovarășa Kaverina, 
directoarea școlii de șapte 
ani.

— Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii, — spune 
tovarășa Kaverina — ex
primă voința neclintită a 
popoarelor de a lupta pen
tru pace. Oamenii sovietici 
își vor pune toți ca unul 
semnătura pe Apelul Consi
liului Mondial al Păcii, și 
prin aceasta își vor aduce 
contribuția la cauza apără
rii păcii.

Ia apoi cuvîntul zooteh- 
niciana Dolotovskaia, care 
spune :

— Oamenii sovietici au 
mers întotdeauna în prime
le rînduri ale luptătorilor 
pentru pace. Punîndu-ne 
semnăturile pe Apelul Con

Acumulatorul cu gaz
Inventatorul sovietic A. 

G. Presniakov a construit 
un acumulator electric de 
tip nou, fără piese metalice, 
ci numai cu plăci de căr
bune. Un astfel de acumu
lator e de cîteva ori mai 
ușor decît unul obișnuit și 
este foarte ieftin.

Noul acumulator poate 
funcționa și atunci cînd are 
ca electrolit nu acid, ci o 
simplă soluție de sare de 
bucătărie. Aceasta permite 
ca rezervorul să se iacă 
chiar și din lemn. 

siliului Mondial al Păcii, 
ne vom arăta odată mai 
mult hotărîrea de a apăra 
pînă la capăt cauza păcii. 
Sîntem încredințați că în 
fata unității de neclintit a 
popoarelor iubitoare de pa
ce, forțele întunecate ale 
războiului vor da înapoi.

— Niște smintiți agită 
bombele atomice — spune 
tovarășul Fadeev, șeful u- 
nei brigăzi de cîmp — dar 
ei nu vor putea speria pe 
nimeni. In toate țările ră
sună puternic glasul mase
lor populare : „Noi nu vom 
îngădui războiul 1“ Aces
ta este un puternic aver
tisment pentru toți ațîțăto- 
rii la război.

Agronomul Bezrukina, 
care urmează la cuvînt, 
spune:

— Colhoznicii din arte- 
lul nostru salută din toată 
inima Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii. Ca răs
puns la uneltirile ațîțători- 
Ior la război, noi vom des
fășura și mai larg între
cerea socialistă pentru ob
ținerea unor recolte mari 
de cereale, legume și car
tofi.

In încheierea adunării, 
colhoznicii din artelul a- 
gricol „Drumul spre comu
nism** semnează cu multă 
însuflețire Apelul Consiliu
lui Mondial al Păcii.

Acumulatorul cu gaz a 
fost probat cu succes la o 
motocicletă, la aprinderea 
motorului. Totodată s-a 
construit un astfel de acu
mulator de dimensiuni 
foarte, mici pentru o lan
ternă de buzunar. Acest a- 
cumulator-baterie se încar
că de la rețeaua electrică 
cu ajutorul unui redresor și 
poate funcționa timp de 
un an. Acumulatorul cu gaz 
va putea fi folosit nu nu
mai în industrie și trans
porturi, ci și în agricultură.



. — ALBINA

Sfat ul medic ului
Astăzi aș vrea sa vă vor

besc despre apa de băut. 
S-ar părea că despre acest 
lucru nu se pot spune prea 
multe și totuși se găsesc 
destule. Fiecare dintre noi 
știm că fără apă nu putem 
trăi mult timp. Dacă fără 
mîncare omul trăiește 30— 
40 zile, fără apă el nu poa
te să viețuiască mai mult 
de 10—12 zile. Dar pe cit 
ne este apa de trebuincioa
să, pe atît ea poate să ne 
dăuneze în anumite cazuri. 
Apa e uneori cale de răs- 
pîndire a unor boli molipsi
toare ca febra tifoidă, de- 
zinteria și altele. Microbii 
acestor boli ajung de cele 
mai multe ori în apă din 
vina noastră, de pildă, da
torită prostului obicei pe 
care-l au unii dintre noi de 
a nu folosi closetele. Apele 
ce se ivesc de pe urma ploi- 
Iof sau a topirii zăpezilor 
spală pămîntul și duc mur
dăriile. Cînd fîntînile se gă
sesc greșit așezate și rău 
construite, apele ce
scurg șiroaie, se adună în 
jurul ghizduri'.or și pătrund 
în pînza de apă din pă- 
mînt, infectînd-o. Alteori,

E bine sâ
Printre animalele deose

bit de folositoare omului, 
se numără și broasca rîioa- 
să.' Ea stă ascunsă peste 
zi și apare numai după a- 
pusul soarelui. Toată noap
tea umblă apoi după hra
nă. Masa ei e alcătuită din 
tot felul de insecte, melci, 
limaci, rime. Mînctnd o 
cantitate foarte mare din a- 
cestea, broasca rîioasă a- 
pără foarte bine plantele 
de atacul insectelor, mai a- 
les în grădinile de zarza
vat. Ea este un animal pe 
care omul trebuie să-t o- 
crotească. ba să-l și atra
gă. Pentru aceasta, trebuie 
să-i rostuim 
forma unei

se

adăpost sub 
mici grămezi

Filmul „Vrăjitoarele*1, 
realizare a cinematografiei 
R. D. Germane, care va ii 
prezentat în curînd prin sa
tele patriei noastre, este o 
satiră plină de vioiciune 
împotriva misticismului, a 
superstițiilor.

Acțiunea filmului se pe
trece în zilele noastre. Cî- 
țiva oameni necinstiți, duș
mani ascunși ai celor ce 
muncesc, ajunși în munci 
de răspundere într-un sat,

apa se infectează, pentru 
că fîntînile sînt așezate 
prea aproape de closet. Mi
crobii febrei tifoide sînt îm- 
prăștiați și de omul care a 
fost bolnav de această boa
lă, căci ei se mai găsesc 
în intestinul fostului bol
nav mult timp după vinde
care. îmi aduc aminte de o 
întîmplare pe care am vă
zut-o cu ochii mei. Intr-o 
comună, un om care sufe
rise de febră tifoidă s-a dus 
cu cana la fîntînă să ia apă. 
Vrînd să scoată apa, cana 
i-a scăpat în găleată. El a 

' vîrît atunci mîna după ea.
Pe mîna lui erau însă mi
crobi. Aceștia au rămas în 
apă, au infectat-o și în 
scurt timp s-au îmbolnăvit 
și alți oameni care au băut 
apa din acea fîntînă. De 
aceea, fiecare dintre noi să 
avem grijă ca apa pe care 
o bem să fie curată, să o 
ferim de infecții. Fîntîna 
trebuie acoperită pentru ca 
praful adus de vînt sau gu
noaiele, să nu ajungă în 
apă. Ea trebuie să aibă gă
leată proprie. Prin folosi
rea unei

așezate

singure găleți se

știm câ...
de pietre, cărămizi sau tem. 
ne, prin locurile mai ferite 
din grădină.

★
Buburuza, un gindac 

mic cu spatele bombat, de 
culoare roșie și cu 7 puncte 
negre pe spinare, este 
una dintre insectele cele 
mai folositoare. Buburuza 
și larva sa se hrănesc cu 
păduchi verzi de plante, pe 
care ti distrug în cantități 
foarte mari. O buburuză 
mînîncă zilnic cîteva sute 
de păduchi de plante- In a- 
cest fel ea ajută mult plan
telor să se dezvolte, cu- 
rățindu-le de acești păduchi 
care cu ciocul lor înțeapă 
plantele și sug sucul lor. 

îi tin pe unii țărani mun
citori într-o plasă de super
stiții. pentru a-și putea du
ce mai departe, nestinghe- 
riți. fărădelegile.

Tînăra învățătoare a sa
tului, împreună cu un dele
gat al autorităților, ajutați 
de un viitor pionier, reușesc, 
după multe greutăți, să 
descopere toată banda de 
șarlatani și să o demaște în 
fața satului.

vase, 
o in- 
rolul
apa 

tifoi- 
altor

apără fîntîna de infectare.
De asemeni, e bine să nu 

băgăm mîinile în găleată, 
și să ne îngrijim ca gălea
ta să nu se atingă de pă- 
mînt. Este foarte primejdios 
să spălăm vasele sau rufele 
murdare la fîntînă. Micro
bii febrei tifoide, care pot 
exista pe rufe sau pe 
trec în apa fîntînei și 
fectează. Dat fiind 
mare pe care îl joacă 
în răspîndirea febrei 
de, a dezinteriei și a
boli, înțelegem de ce trebuie 
să păstrăm în bunăstare 
fîntînile, să le folosim igie
nic și să le reparăm atunci 
cînd se strică.

E bine să știm și cum se 
face o fîntînă. Orice fîntînă 
trebuie construită din beton 
sau piatră, la cel puțin 40 
—50 metri depărtare de 
closet sau de grajd și întot
deauna pe un loc mai ridi
cat, pentru ca murdăriile să 
nu ajungă la pînza de apă 
a fîntînei.

Respectînd toate aceste 
reguli, ne ferim de boli, 
care uneori ne primejduiesc 
viata.

Dr. DAMIAN ADELA

Filmul la s.tte
In ultima vreme, f’lmul a 

pătruns pînă în cele mai 
îndepărtate colturi ale tă
rii noastre. Caravanele ci
nematografice colindă ne
încetat comune și sate.

Cînd caravana cinemato
grafică nr. 3 a ajuns în 
comunele Cîndești, Rediu, 
Blăgești și altele, din ra
ionul Buhuși, regiunea 
Bacău, peste 1.000 țărani 
muncitori au vizionat fil
mele prezentate.

Vestea sosirii caravanei 
cinematografice în satele 
raionului Codăești, regiu
nea Iași, s-a dus ca vîn- 
tul. Țăranilor muncitori 
vemȚi în număr mare, cum 
a fost în satul Gropești, 
unde au participat peste 
850 spectatori, și în satul 
Măcărești peste 700, filme
le prezentate le-au arătat 
experiența fruntașilor în 
producție, metode agricole 
înaintate, sprijinindu-i și 
îndrumîndu-i în muncile a- 
-gricole.

Vrăneștenii au semnat Apelul de la Viena
Imbrăcați în straie de 

sărbătoare, țăranii munci, 
tori din satul Vrănești, ra
ionul Topoloveni, se în
dreaptă spre căminul cul
tural. Băiefi și fete, moș
negi și vîrstnici alături de 
nepoți și fii se string, ca 
deobicei, și în această du
minică în sala de festivi
tăți. Astăzi se va vorbi de 
felul în care vrăneșlenij au 
primit Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii.

Salta forfotește. Fiecare 
om e prims într-un cere de 
discuții. In mijlocul unui 
grup de țărani muncitori, 
profesorul Dineu Alexan
dru dezvăluie oamenilor de
desubturile mișeliei de '.a 
Berna, arătînd că bandiții 
sînt legionari fugiți din ța
ra noastră de mînia pa

De la o săptămînă la alta
MOSCOVA. — La 7 aprilie, în marele palat al Cremli- 

nului, a luat sfîrșit conferința lucrătorilor din agricul
tură din regiunile și republicile autonome din zona cen
trală fără cernoziom. La lucrările conferinței au luat 
parte numeroși oameni de seamă. In cuvîntările lor, ei 
au arătat că în zona centrală fără cernoziom sînt mari 
posibilități de a se mări și mai mult producția de cereale 
și animale. In cuvîntarea rostită la închiderea conferin
ței, tovarășul N. S. Hrușciov, prim secretar al Comitetu
lui Central al P.C.U.S., a chemat oamenii sovietici din 
agricultură să depună toate străduințele pentru a ridica 
agricultura sovietică spre culmi tot mai înalte.

MOSCOVA. — Uniunea Sovietică a încheiat în 1942 cu 
Anglia și în 1944 cu Franța, tratate de alianță și asisten
ță mutuală. Aceste tratate au legat cele trei puteri în 
timpul războiului pe care l-au purtat împotriva Germaniei 
hitleriste. Potrivit acestor tratate cele trei puteri se obli
gau să ia toate măsurile pentru a împiedica orice nouă 
încercare de agresiune din partea Germaniei. De aseme
nea tratatele obligau puterile respective să nu încheie 
nici un fel de alianțe sau să ia parte la vreo coaliție în
dreptate împotriva vreuneia din părțile contractante.

Prin ratificarea acordurilor de ta Paris de către parla
mentele celor două puteri apusene, Anglia și Franța au 
încălcat obligațiile pe care și le luaseră prin tratatele în
cheiate cu Uniunea Sovietică. Ținînd seama de aceste ac
țiuni, Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a prezentat spre 
examinare Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
propunerea cu privire la anularea tratatelor anglo-sovie- 
tic și franco-sovietic.

PARIS. — Săptămînă trecută s-au încheiat, la Paris, 
lucrările Adunării Naționale a forțelor iubitoare de pace 
din Franța. In cadrul ședinței de închidere, Joliot Curie, 
președintele Consiliului Mondial al Păcii, a rostit o cu- 
vîntare- în care a condamnat guvernele țărilor imperia
liste care caută să amenințe popoarele cu un război ato
mic. Printre altele, Joliot Curie a spus : „Ceea ce trebuie 
să înfăptuim în numele păcii, este distrugerea neîntîrzia- 
tă a stocurilor existente de arme atomice și interzicerea 
controlată a producției lor“.

LONDRA. — In seara zilei de 5 aprilie, primul mini
stru al guvernului englez W. Churchill, și-a dat demisia. 
In locul lui a fost numit A. Eden, fostul ministru de ex
terne din guvernul condus de Churchill.

TOKIO. — Femeile japoneze condamnă cu tărie folo
sirea armelor de ucidere în masă. Pînă în prezent 20 
milioane femei din Japonia au semnat pentru interzice
rea acestor arme.

ROMA. — După cum anunță Comitetul National al 
mișcării partizanilor păcii din Italia, pînă acum în acea
stă țară s-au adunat pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii de la Vîena 6 milioane semnături. Campania pentru 
strîngerea semnăturilor continuă.

SPORT
In mai multe orașe din Italia, s-a desfășurat un turneu 

internațional de fotbal al juniorilor. La acest turneu a 
participat și reprezentativa de juniori a țării nostre, cla- 
sîndu-se pe locul I în seria din care face parte. Echipa 
de juniori a țării noastre a învins Franța cu 1—0, Aus
tria cu 1—0 și a terminat la egalitate (T—1) cu echipa 
Belgiei. Această victorie culeasă de echipa de juniori a 
tării noastre, dovedește avîntul pe care l-a luat sportul 
în patria noastră.

★
In capitala țării noastre, s-a desfășurat întîlnîrea in

ternațională de șah dintre echipa țării noastre și cea a 
Franței. Șahiștii francezi au fost învinși de șahiștii ro- 
tnini cu scorul de ÎS'A—6'/2.

porului și azi aflați în sluj
ba imperialiștilor ameri
cani. Intr-un alt colț al să
lii, învățătorul Dumitrescu 
discută cu Neacșu Gheor- 
ghe. El îi vorbește țăranu
lui colectivist despre cuce
ririle științei în domeniul 
energiei atomice în Uniu
nea Sovietică și punerea a- 
cestor cuceriri în slujba in
dustriei, agriculturii și 
mediemei- In fundul sălii, 
deputatul Șarpe Gheorghe 
stă de vorbă cu oamenii 
din circumscripția sa, în- 
demnîndu-î să iasă, la arat.

Deodată zgomotul înce
tează și în sală se așterne 
tăcerea. La masă iau loc 
membrii comitetului de lup
tă pentru pace.

— Tovarăși — se aude 

glasul lui Ion Rusescu, pre
ședintele comitetului de 
luptă pentru pace. — Vă 
încunoștiințăm că în satul 
nostru s-a încheiat campa
nia de strîngere a semnă
turilor pe Apel. Cele peste 
o mie de semnături arată 
voinfa de neclintit a vră- 
neștenilor de a împiedica 
un război atomic.

Un ropot d? aplauze. Bă- 
trîni și tineri își arătau și 
în felul acesta voința lor 
de a apăra viața și a-și o- 
croti fericirea. Din vorbele 
spuse de cei ce s-au ridicat 
la cuvînt mi-a n dat seama 
de hotărîrea fermă a vră- 
neștenilor de a nu precupeți 
nimic pentru a-și apăra li
niștea căminelor, pacea.

. . . .
Gh. Fleancu



ALBINA

Popoarele Asiei și-au spus cuvintul
Dragostea de viată, de 

pace, s-a transformat in
tr-un șuvoi clocotitor, care 
curge zgomotos și macină 
din temelii planurile răz
boinice ale imperialiștilor. 
Popoarele nu mai pot fi în
șelate. Ele cer să se pună 
capăt pregătirilor războini
ce puse la cale de cîrmui- 
torii apuseni, îndeosebi de 
cei din S.U.A.

Pentru prima dată în is
toria lor, anul acesta, țări
le Asiei s-au întrunit într-o 
mare adunare. In ziua de 
6 aprilie s-a deschis la 
Delhi, în India, confe
rința țărilor din Asia, 
pentru slăbirea încordă
rii în relațiile internațio
nale. Dorința fierbinte de a 
feri omenirea de grozăviile 
unui al treilea război mon
dial și de a întări solidari
tatea între popoarele Asiei, 
a adunat aproape 200 re
prezentanți din 18 țări.

Delegații tuturor țărilor 
participante au arătat în 
cuvîntările lor că a vend 
vremea cînd colonialismul 
și amestecul străin în afa
cerile interne ale Asiei tre
buie să fie înlăturate. Po
poarele cer stingerea foca
relor de război din Taivan

In loc de pămînt 
închisoare

Nu numai bărbații, dar 
femeile și chiar copiii de 
la 5—6 ani sînt obligați să 
muncească pe pămînturile 
moșierilor. Aceasta este si
tuația jalnică a țăranilor 
din Iran. Moșierii ocupă a- 
proape 90 la sută din în
treaga suprafață arabilă a 
țării, iar 83 la sută din nu
mărul țăranilor n-au nici- 
un petec de pămînt.

Luați cu forța să mun
cească ogoarele nesfîrșite 
ale exploatatorilor, țăranii 
iranieni s-au răsculat de

O

In fotografie : o mamă 
iraniană cu copilul în bra
țe, obligată să lucreze la 
irigarea pămînturilor mo
șierilor.

nenumărate ori. Astfel, în 
Zavie, un sat din Zerende, 
ei s-au răsculat împotriva 
moșierului colonel Mirgo- 
liu. S-a supărat nespus co
lonelul cînd a văzut acea
sta. Și fiind militar și-a a- 
dus aminte că poate face 
uz de armă. Și astfel trei 
țărani răsculați au fost îm- 
pușcați.

Speri ați de plumbul uci
gător, țăranii au fugit spre 
cîmp. In acest timp ei s-au 
întîinit cu doi frați ai colo

și din Coreea de sud. Ele 
doresc ca imperialiștii a- 
mericani să nu mai cons
truiască pe pămîntul Asiei 
baze militare, blocuri de a- 
gresiune, capete de pod 
pentru trecerea la atac îm
potriva Uniunii Sovietice, a 
Republicii Populare Chi
neze. Anap Singh, de
legatul Indiei, vorbind în 
numele poporului indian și 
în interesul păcii, a cerut 
cu toată hotărîrea ca 
Republica Populară Chine
ză să-și ocupe locul cuvenit 
în O.N.U„ iar trupele a- 
mericane să fie retrase din 
Taivan și din toate celelal
te insule chinezești.

Reprezentantul Chinei, 
Go Mo-Jo și delegația U- 
niunii Sovietice, sprijinind 
principiile conviețuirii paș
nice între cele două lagăre, 
capitalist și socialist, a ce
rut ca toate popoarele Asiei 
să se pronunțe cu hotărîre 
împotriva armelor atomice, 
bacteriologice și chimice. 
Intr-un viitor cît mai apro
piat să se tină o conferință 
internațională, pentru a 
discuta problema unificării 
Coreei.

In Asia nu mai poate fi 
îngăduit jugul colonial și 

NOTE POLITICE
nelului, care erau tolăniți 
la umbra unui copac. Pu- 
nînd mîna pe ei, s-a în
cins o încăierare. în urma 
căreia cei doi moșieri au 
fost uciși. In urma celor 
petrecute, toți țăranii răs
culați au fost condamnați 
la ani de temniță grea, de 
către tribunal.

Mij de țărani iranieni își 
văd sfîrșitul în închisori, 
vîrîți de moșieri și de gu
vernanți.

Jugul colonial 
în Africa de Nord

De curînd, în Tunisia, în 
localitatea Ferryville, a- 
proape de Bizerta, sute de 
oameni hămesiți de foame, 
bărbați și femei, au tăbărit 
peste brutării. Au interve
nit îndată polițiștii.

Aceasta este situația 
în care se găsesc băștina
șii din coloniile franceze 
din Africa de NordTuni
sia, Algeria și Maroc. Scîr. 
bifi și vlăguiți de mizeria 
traiului lor, orășeni și -ță
rani părăsesc cu miile re
giunile de sud, nădăjduind 
că spre nord vor găsi 
hrană.

Oamenii muncii din a- 
ceste țări vestite prin bo
găția soțului, a diamante
lor si a aurului lor, sînt je- 
fuiți fără milă de capita
liștii băștinași ca și de 
monopolurile străine. Con. 
dițiile de trai sînt aici 
crunte. Nu e de mirare că 
în locuințele lor de mizerie, 
care și-au cîștigat o tristă 
faimă, își are sălașul boala. 
In Tunisia nu există dectt 
un medic la 15.000 persoa
ne și un singur pat de spi
tal la 1.000 locuitori.

Copiii sînt lipsiți în a- 
ceste țări de bucuria cărții. 
In Maroc, bunăoară, anal, 
fabetismul ajunge la covîr. 
șitorul procent de 90 la su
tă din populație. '[ 

nici încercările de a împăr
ți pe cei un m Hard și ju
mătate de locuitori în gru
puri dușmănoase unul altu
ia. In dorința lor de a sluji 
păcii și prieteniei, popoare
le Asiei vor întări și mai 
mult legăturile economice, 
comerciale și culturale cu 
Uniunea Sovietică și cu ță
rile de democrație popu
lară. Discuțiile purtate la 
această conferință arată că 
asiaticii nu vor lupta nici
odată împotriva asiaticilor, 
așa cum urmăresc cîrmui- 
torii americani. Privirile 
lor pline de încredere sînt 
îndreptate spre lagărul pă
cii, în frunte cu Uniunea 
Sovietică și Republica 
Populară Chineză.

La 10 aprilie, a avut loc 
la Delhi, o mare adunare 
de încheiere a lucrărilor 
conferinței țărilor Asiei 
pentru slăbirea încordării 
în relațiile internaționale. 
La adunare au luat parte 
peste 20.000 locuitori ai 
capitalei indiene. Adunarea 
a dovedit limpede solidari
tatea poporului indian cu 
popoarele Asiei și faptul că 
ele sînt gata să apere îm
preună cauza sfîntă a păcii 
în lumea întreagă.

Dar popoarele din colo
nii luptă pentru libertate. 
Prin demonstrații de pro
test, acțiuni de partizani și 
greve, ele duc o luptă ne
contenită pentru indepen
dență națională, împotriva 
cotropitorilor.

Destăinuiri amare
„Dacă străbați orașele și 

satele Spaniei, oriunde te 
îndrepți, ești înconjurat de 
uniformele verzi ale poli
țiștilor, gărzilor civile și 
paltoanele lungi cafenii ale 
poliției înarmate” — scrie 
ziarul burghez „Die Welt” 
din Germania apuseană.

Dar cu toată această 
pază, cu toată amenințarea 
pedepsei cu moartea sau a 
lagărelor de concentrare, 
cine poate garanta că ță
ranii spanioli, sătui de 15 
ani de regim fascist, nu 
vor ridica capul ? Cînd pre
țul unui kilogram de pîine 
este plata unei zile de lu
cru, cînd 80 la sută din 
muncitorii agricoli sînt șo
meri într-o țară agrară, 
cînd pămînturile sînt în 
stăpînirea moșierilor, ce a- 
menințări îi mai poate 
opri ?

„Este un miracol că ță
ranul își mai poate duce 
existența” — scrie Peter 
Schmidt, autorul cărții 
„Impresii din Spania” și 
ca el spun mulți. Numai 
gîndul că lanțul de teroare 
și mizerie din Spania va 
lua sfîrșit, numai nădejdea 
că lupta ce o duc împotriva 
regimului sîngeros al lui 
Franco va fi încununată de 
succes, că se vor putea 
bucura de măreția libertății 
împreună cu cei 500.000 de 
oameni aruncați și tortu
rați în închisori, pentru că 
urăsc regimul fascist întro
nat de Franco, dă încredere 
țăranilor spanioli.

r™—......................—.—----------
| împotriva războiului atomic
! Nu există forță pe lume care să infringă dorința de 
pace a sutelor de milioane de oameni. Mineri din Si- 
lezia sau studenți din Paris, docheri din Marsilia sau 

j fermieri din America, oțelari din Ural sau pescari din 
indonezia, pe toți ii unește același țel: PACEA. Din 
îndepărtata Argentina pînă în marea Chină populară, 
din însorita Indie, pînă în nordica Finlandă, se ridică 
glasul acelora care luptă împotriva războiului atomic, 
pregătit de cercurile cîrmuitoare americane și engleze. 
Zi de zi crește numărul semnăturilor pe Apelul de la 
Viena pentru interzicerea armelor de ucidere în masă. 
In fața avîntului și hotărîrii maselor largi populare de 
a împiedica războiul atomic, cercurile cîrmuitoare din 
statele capitaliste iau măsuri aspre împotriva acelora 
care manifestează pentru pace. Infruntînd asuprirea și 
teroarea oamenii iubitori de pace din țările capitaliste 
se ridică cu tot mai multă dîrzenie împotriva amenin
țării războiului atomic.

Fotografiile de mai jos înfățișează crîmpeie ale a- 
cestei lupte, pe care o duc forțele păcii din țările Euro
pei anusene.

Imaginea aceasta este luată dintr-o localitate a 
Austriei. Asemenea vederi se pot întîlni în toate col
țurile lumii. Sînt oameni dornici de pace care semnea
ză sau string semnături pe Apelul de la Viena.

Pe panoul purtat de acești oameni e scris : „Bomba 
atomică în afara legii”. Este cuvintul, nu numai al 
acestor manifestanți din orașul elvețian Lausanne, 
ci a| tuturor oamenilor cinstiți din lumea întreagă.

Fotografia de arată un grup de tineri italieni. Ei 
manifestează împotriva reînarmării Germaniei apuse
ne și împotriva folosirii armei atomice.



Un nou joc „sportiv"
Ploconbal — Acesta e un joc 

nou, născocit de moașa Maria Pa 
țachia, din comuna Izbiceni, raio
nul Corabia, care dealtfel e campi
oană la categoria cocoș. După cum 
îl arată și numele, jocul constă 
dintr-un plocon adus moașei. Dacă 
bolnavul n-are cocoș, poate aduce 
și altceva, căci moașa se mulțu
mește și cu categoria găină, cate
goria rață, etc. Dacă bolnavul nu 
vrea să trimită plocon, ramîne în 
categoria celor neconsultați.

TAIE FRUNZA LA C1INI. Acest 
proverb îl aplică tovarășa Galan 
Tereza în fiecare zi, plimbîndu-se 
prin Bîrlad, în loc să se îngrijeas
că de activitatea căminului cultu
ral din comuna Banca, în localul 
căruia s-a instalat D.C.A.

’ A FĂCUT-O DE OAIE. Așa spun 
țăranii muncitori despre tovarășa 
Nica, învățătoare în comuna Da'a, 
raionul Giurgiu, care i-a trecut to
varășului Marin Mareș la recesă- 
mînt două oi, în loc de doi iezi.

—. Seamănă bădie bine 
Că ride cioara de tine.
— Ba nu ride, că. din trei. 
Două boabe îi dă ei!

Omul harnic 
mult mi-e drag

Frunzuliță fsi de fag
Omul harnic mult mi-e drag.
II cunosc după cîntat
Cind pornește la arat.
De cu noaptg-n cîmp sosește
Plttgu-n brazdă îl pornește 
Boilor le chiuește.
Leneșul încă-i în pat
Ș-abia-ncepe la căscat.
Cind cel harnic lucrător
Alunei ară mai cu spor.
Pînă-n prînz ară-o postată
Cît un leneș ziua țoală.
Cît ară-ntr-o săptămînă
Leneșul nici într-o lună.

Cules de Chira Vera din Tg.
Lăpuș. Auzită în comuna Rogoz.

STRIGĂTURI
Place-ți, neică, traiul bun 
Cu slănină de grăsun ;
Dar umblă vorbă prin sat
Că porumb n-ai semănat
Și te-o prinde binele
Cind ți-i tăia... cîinele.

Dă-rnă mamă, după Ion,
El mi-i drag, că-i agronom.
— Rămîi fată lîngă noi. 
Că 'se teme de noroi.

C acul
Un obicei greșit îi face pe 

unii să nu însămînțeze po
rumbul pînă nu aud cucul.

Cucul — și asta nu-i poveste I — 
Cică într-o zi cu soare,
Mîndru că e cine este.
Spunea altor zburătoare:
— Eu, din toată tagma noastră, 
Merit cinstea &ea mai multă: 
Sînt chiar oameni ce m-ascultă 
Ca pe pasărea măiastră
Și nu-și seamănă pămîntdl 
Pînă nu-mi ascultă cîntul.
Cine are
Vreo-ndoială 
Fac prinsoare 
Pe-o momeală.
Cum că dacă 
Nu mai cînt.
N-o să facă 
Pe pămînt,
Din vîlcea
Și cîtu-i zarea —
Nimenea
Insămînțarea !
Zburătoarele, mirate,
Au răspuns: — Ei bine, hai. 
Să vedem ce iese, frate.
Dacă nu cînți pînă-n mai! 
Și, vrînd cucului să-i facă 
Moftul, l-au lăsat să tacă.
Iar cind le-a trecut răbdarea 
Au pătruns cu ochii zarea: 
Ce să vezi ? Numai porumb 
Pe tot lanul, din zăvoi 
Pînă dincolo de dîmb !
— Asta-i1 — spuse-un cintezoi — 
Geaba ai.
Tăcut pe stivă: 
Jos, pe plai, 
E colectivă.
Deci să-ți intre-n cap 
Că omul,
Azi și-ascultă 
Agronomul
Și-are-tm cuc. 
Cum altul nu-i: 
Termometru-i 
Cucul lui.
Cucul știm că-i bun de gură. 
Vers de dor îți cîntă-n cale.
Insă în agricultură,
Zău, nu face trei parale!

VICTOR PIȚIGOI

PLUGUL:
Seoul’ odată... Constandine I S-a făcut groapă sub tine
Că te știu vînjos în mîini. Stând de patru săptămâni.
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