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întors de la munca cîm- 

pului, ori ducîndu-te cu 
treburi în alt sat, ți se 
întimplă adesea să te o- 
prești, fără să vrei anu
me, ia capătul unei semă
nături de grîu, porumb sau 
de altă cultură. Privești cu 
multă plăcere plantele vi
guroase, locul curat, fără 
pic de buruiană și te bucuri 
c? și cînd lanul ar fi al 
tău. Gindul iți zboară apoi 
către stăpînul locului. Poa
te nu-1 cunoști. Dar ai vrea 
atunci să-l intîlnești și să-i 
spui că e om harnic și 
chibzuit de la care ai ceva 
bun de învățat.

Povestind despre felul în 
care și-a îngrijit porumbul, 
Nichita Mărgineanu din 
Sucutard, regiunea Cluj, 
spunea: ...„Cu metodele
învățate la căminul cultu
ral am făcut un cucuruz 
minunat de frumos și ma
re; trecea lumea pe lîngă 
el și se minuna". Și aveau 
de ce să se minuneze tre
cătorii de porumbul lui Ni
chita, pentru că l-a semă
nat în pătrat și nici un fi
ricel de buruiană nu era în 
el. De trei ori l-a prășit, 
iar la a treia prașilă l-a co
pilit. La cules a scos 7.500 
kg. știuleți. Dar parcă nu
mai Nichita Mărgineanu a 
cîștîgat de pe urma aplică
rii științei în munca cîm- 
pului? Iată-1 pe Covrig 
Gheorghe din Ungheni, Re
giunea Autonomă Maghia
ră. Punînd îngrășăminte în 
timpul vegetației și pră
șind sfecla de zahăr de 
mai multe ori, a scos peste 
54 mii de kg. la hectar.

La prășit trebuie să fo
losim din plin toate prăși
torile din sat, toate mijloa
cele mecanizate. Prășitorile 
fac treabă foarte bună, u- 
șoară și deosebit de spor
nică, înlocuind multe brațe 
de muncă.

In numeroase sate din 
țara noastră lupta pentru 
stîrpirea buruienilor — duș
manul cel mai mare al cul
turilor — a început. Țăra- 

. —nii muncitori din comuna 

Radovanu, regiunea Bucu
rești, au prășit numai in 
cîteva zile culturile de ma
zăre, cartofi și fasole pe o 
suprafață de aproape 200 
hectare.

Din conferințele și lecțiile 
de la căminul cultural noi 
am învățat că plivitul la 
timp și de trei ori la păioa- 
se sporește recolta cu 15 la 
sută. Ce înseamnă 15 la 
sută? înseamnă cîteva su
te de kg. boabe mai mult 
la un hectar. Dorința fie
căruia este de a smulge 
pămintului rod cit mai bo
gat. Numai că rodul bogat 
îl hotărăsc în foarte mare 
măsură lucrările de între
ținere, pe care trebuie să 
le facă fiecare producător 
agricol.

Acum, după ploi, vre
mea e călduroasă. Buruie
nile au început să crească. 
Dar oamenii harnici au 
pornit să le plivească și 
să-și facă holdele ca o gră
dină. Cu hărnicie și inte
res își îngrijesc semănătu
rile întovărășiții din satul 
Buduhaia, raionul Tg. Jiu. 
Iată ce scrie coresponden
tul nostru, Costache P. 
Goga: „Din cele învățate 
la cursurile agrotehnice de 
la căminul cultural, sătenii 
întovărășiți știu bine 
cum să-și îngrijească cul
turile. In anul acesta, de 
trei ori își vor plivi griul. 
Primul plivit este gata de 
mult".

Lucrările de întreținere 
a culturilor trebuie făcute 
așa cum ne învață știința 
agrotehnică.

Ascultînd și folosind în 
munca noastră cele învă
țate la căminul cultural, 
ascultînd îndemnul agro
nomilor și urmînd pilda 
fruntașilor în agricultură, 
vom obține recolte mai 
mari ca anul trecut. Și fie
căruia dintre noi i se va 
umple inima de bucurie cînd 
la sfîrșitul anului vom pu
tea spune cu mîndrie: „Șî 
satul nostru a contribuit la 
realizarea celor 10 milioa
ne tone grîu și porumb".
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La prâșit după 
metode noi

1
Aviația în sprijinul 

agriculturii

în

Stîrpind buruienile, sporim bogăția recoltei.

Totul era nou pentru ță- 
Program rănii muncitori de aici. Și

cinstea fruntașilor brigada artistică de agita
ție și programul acesta în

chinat în întregime fruntașilor în muncă din Băbeni, 
raionul Olteț.

Sărbătoriții erau colectiviști ca : Emilia Gheorghe, 
Ion Popa, Ștefan Petrescu și alții, care au muncit în așa 
fel/încîi' gospodăria lor a însămînțat în primăvară, după 
metode înaintate și la vreme, toate suprafețele planifi
cate. Programul era închinat și fruntașilor cu gospodării 
individuale ca : Z. Croitorescu, N. Bîrzan, I. E. Stan 
care terminaseră primii însămînțatul porumbului, gră- 
patul și plivitul culturilor. Ropote de aplauze au răsunat 
în sală după recitarea poeziilor ce vorbesc despre munca 
rodnică de pe ogoare. Programul se încheie cu însufleți- 
tele jocuri oltenești: „Sîrba iute", „Ca la Băbeni" și 
„Brîulețul".

Programul organizat îndeosebi prin grija învățătoru
lui Hie Nicola a plăcut tuturor spectatorilor care au ce
rut la urmă ca asemenea ore plăcute să le dăruiască tot 
mai des, căminul cultural.
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De cîteva zile, țăranii 
întovărășiți din Cobadin- 
Constanța prășesc -floarea 
soarelui cu prășitorile și 
grăpează cele 80 ha. culti
vate cu porumb.

întovărășiți! vor face șf 
buchetatul porumbului, tre- 
cînd de-a curmezișul rîn- 
durilor cu prășitorile. După 
buchetat vor face prășitul 
cu sapa și răritul pentru 
ca plantele să rămîna ca 
semănate în pătrat

In zbor razant, la numai 
cîțiva metri de pămînt, a- 
vionul condus cu multă 
pricepere de Gheorghe Dă- 
nilă, unul dintre cei mai în-, 
cercați piloți ai întreprinde^ 
rii TAROM, trece pe deasu
pra lanurilor de grîu înver-*  
zile ale gospodăriei agrico
le de stat din comuna Mî- 
năstirea, regiunea Bucu
rești. O simplă mișcare a 
manetei și stropitorul mon
tat pe avion lasă să cadă o 
adevărată ploaie de sub
stanțe chimice. După cîteva 
zile, buruienile din culturi 
se vor veșteji, fără ca sub
stanțele chimice să vatăme 
griul. In numai cîteva zile, 
cu ajutorul aviației, au fost 
distruse buruienile din cul
turile de toamnă de pe o 
suprafață de 400 hectare.



Primesc chemarea la întrecere 
pentru cea mai mare recoltă de porumb

Dragă tovarășe Sălăjan,
M-a bucurat mult ser ir 

soarea dumitale prin care 
mă chemi la întrecere pa
triotică pentru cea mai bu
nă recoltă de porumb. Eu 
îmi iubesc pămintul și-l 
cunosc după cum și el mă 
cunoaște pe mine. Nu aș
tept ca părmntut să-mi cea
ră ceea ce-i trebuie, ci-i dau 
din timp bălegar de grajd 
și îngrășăminte chimice. 
De aceea, nici el nu mă va 
{ace de rușine, acum cînd îi 
pretind să-mi dea dublu ca 
in anul trecut, adică 10.600 
kg, porumb știuleți la hec
tar și 3.000 kg. grîu la 
hectar. Dumneata propui 
ca un obiectiv central al 
întrecerii noastre o mai bu
nă întreținere a culturilor. 
Și te-ai gindit bine, deoa
rece plivitul și prășitul ho
tărăsc în mare parte belșu
gul recoltei. Și eu am mărit 
anul acesta suprqjața cul
tivată cu porumb. Am se
mănat 2,50 hectare și cu 
porumb hibrid obținut de 
mine din soiul rominesc de 
Studina, încrucișat cu din
te de cal. II voi prăși de 
patru ori. așa după cum 
spui dumneata în chema
rea la întrecere. De mult 
nu mai mușuroiesc porum
bul, deoarece pe la noi mu- 
șuroitul mărește suprafața 
de evaporare a apei, înde
părtează apa de la rădăci
na plantei și îngreunează 
arăturile de toamnă. Dum
neata spui că vei face anul

Fotografia noastră reprezintă familia țăranului 
muncitor Stan Ader, din satul Dorobanțu, regiunea 
București, executind prășitul mazărei.

Cum se înșealâ
Nu vreau sărtni fac aici 

satul de rușine, că cei mai 
mulți oameni din el meri
tă laudă. Dar vedeți dum
neavoastră, sînt unii care 
lucrează pămintul la voia 
întîmplării. Așa e Amza N. 
Marin. Toamna trecută, 
cînd a semănat griul i-a 
fost lene să selecționeze 
sămînța, iar acum lanul 
său e plin de buruieni. Și 
în loc să iasă la plivit își 
face mereu treabă pe-aca- 
să. iar pe ogor buruienile 
înăbușă griul.

Ilie R. Radu, locuiește în 
altă parte a satului, dar și 
el privește cu nepăsare pli
vitul griului. Cîrd eu m-am 
dus să smulg buruienile 
din lanul de grîu, l-am în
demnat și pe el să facă la 
fel. Dar n-a vrut. Gunoiul 
de grajd, în loc să-l ducă 
pe ogor. îl ține în curie, 

acesta și polenizarea supli
mentară la porumb. Am 
s-o [ac și eu, iar la între
cerea noastră mai adaug 
un obiectiv : să scoatem din 
lan firele de porumb ata
cate de tăciune, &ă dacă nu 
te scoatem tăciunele se rn- 
tinde și aduce mari pagube 
de recolte. După recolta
rea păioaselor dumneata 
propui să semănăm porumb 
pentru furaje. Asta-i treabă 
bună. Dar să vezi cum am ■ 
procedat eu anul trecut; | 
am secerat orzul și l-am 
clădit la marginea ogoru
lui; am arat și semănat 
porumb, obișnuit ca primă
vara. L-am prășit de trei 
ori și a avut timp să se 
coacă. Toamna am scos 
3.500 kg. boabe la hectar. 
Deci am și coceni, dar și 
boabe mai multe. Griul 
nu-l plivesc de 3 ori, ci de 
5—6 ori. Nu las o buruia
nă în lan.

Aș avea eu multe să-ți 
spun despre felul cum lu
crez pămintul, dar te invit 
pe dumneata la mine să le 
vezi pe toate. In timpul 
iernii am predat lecții la 
cercul agrotehnic, iar acum 
îi îndemn să pună in prac
tică toate cele învățate. 
Dacă vor munci după știin
ță în mod sigur vor deveni 
fruntași ai recoltelor bo
gate.

Vasile Pîrvu
țăran muncitor din satul 

Tomșani, comuna 
Costeștii din Vale, 
raionul Găești

unii pe ei înșiși
sau îl arunca. Eu îmi pră
șesc porumbul imediat ce 
are 2—3 frunzulițe. Tai bu
ruienile și mărunțesc pă- 
mîntul, dar Boloi Constan
tin și Polina Grigore, aș
teaptă pînă cînd buruienile 
sînt mai mari ca plantele. 
Așa de fapt ei înșeală ogo
rul și se înșeală pe ei în
șiși. Eu ii sfătuiesc să mun
cească cu mai multă dra
goste și să asculte de sfa
turile tehnicienilor și ale 
țăranilor muncitori frun
tași din sat. Numai așa 
vor putea &ă obțină recolte 
bogate, care să le asigure 
belșug în casă.

Ștefan N. Gheorghe 
țăran muncitor din satul 
Odaia Turcului, comuna 

Mătăsari, regiunea 
Pitești, deputat în sfatul 

popular comunal

SFAT AGROTEHNIC

îngrijirea culturilor aduce cîștiguri mari
In lupta pentru obținerea 

de recolte mari și de bună 
calitate, o importanță de
osebită au lucrările de în
grijire ce se dau în timpul 
creșterii plantelor. O cultu
ră bine și la timp îngrijită 
va produce o recoltă mare, 
iar semințele obținute, se
mănate în anul următor, 
vor da plante mai viguroa
se și producții sporite. Mai 
ales plantele prășitoare 
(porumb, floarea soarelui, 
cartof, bumbac, sfeclă) au 
nevoie de multă îngrijire de 
la semănat și pînă la re
coltat. De felul cum se vor 
aplica lucrările de îngrijire 
la aceste plante, ca și de 
timpul cînd se vor aplica 
depinde în mare măsură 
producția pe care o vom 
obține.

Aceste condițiuni se pot 
înfăptui și păstra printr-o 
serie de lucrări și anume:

Grăpatul culturilor — 
care încă n-au răsărit — 
se face îndată după zilele 
cu ploi multe și repezi. In- 
trucît aceste ploi fac ca 
plantele să nu poată răsări, 
noi trebuie să rupem scoar
ța pămîntului cu ajutorul 
grapei stelate sau grapei 
obișnuite cu dinți scurți.

Foloasele prășitului
Prășitul este una dintre 

cele mai însemnate lucrări 
de îngrijire la plantele pră
șitoare. Cu ajutorul acestei 
lucrări se poate menține te
renul curat de buruieni și 
afînat, iar aerul și apa pă
trund cu ușurință în sol. 
Prașilele le vom face ori de 
cîte ori va fi nevoie, deci 
după fiecare ploaie și cînd 
apar buruienile. De obicei 
la porumb, floarea soarelui 
și cartofi se dau 3—4 pra- 
șile, iar la bumbac 4—5 
prașile. In experiențele fă
cute la stațiunea experi
mentală Moar-a Domneas
că, s-a obținut un spor de 
recoltă la porumb de 194 
kg. la hectar, cînd s-a pră
șit de 4 ori față de 3 pra
șile și de 282 kg. la hectar 
față de 2 prașile. La bum
bac, la stațiunea Brînceni, 
s-a obținut un spor de 370 
kg. la hectar, cînd s-a pră
șit de 4 ori față de 2 pra
șile.

Prima prașilă se dă ime
diat ce răsar plantele, în 
momentul cînd rîndurile se 
cunosc bine. Adîncimea la 
care se fac prașilele varia
ză de la caz la caz. La po
rumb și floarea soarelui, 
prima prașilă se dă mai a- 
dînc și anume, la 8—10 cm., 
iar prașilele următoare 
ceva mai la suprafață, la

Să ne îmbogățim cunoștințele
Cît trăiesc animalele și 

păsările ?
Cărăbușul 6 săptămîni, 

fluturele și puricele 2 luni, 
musca 3—4 luni, țînțarul 3 
—4 luni, iurnica, greerele 
și albina cîte 1 an, iepure
le 6—10 ani, privighetoa
rea 12 ani, lupul și dinele 
12—15 ani, broasca 15 ani, 
canarul 15-—20 ani, sticle- 
tele 18 ani, boul 25 ani, 
calul 25—30 ani, vulturul
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artificială
O măsură nouă agroteh

nică de mare importanță 
pentru mărirea producției 
este polenizarea suplimen
tară artificială ce se face 
la secară, porumb și floarea 
soarelui. Prin aplicarea po
lenizării suplimentare se 
obțin sporuri de producție 
între 10—20 la sută. Rezul
tatele fruntașilor în agricul
tură au dovedit că sporurile 
obținute la porumb pot fi 
chiar de peste 1.300 kg. la 
hectar, iar la floarea soare
lui de peste 200 kg. la hec
tar.

★
Plantele cultivate au o 

serie de dușmani animali 
și vegetali care le distrug 
și fac să scadă simțitor re
colta. In această primă
vară, mai ales atacul dău
nătorilor animali este foar
te mare. împotriva aces
tora, ca de pildă viermele 
sîrmă, molia porumbului, 
omida verde, păduchii de 
frunză, etc., trebuie să lup
tăm prin prăfuirea plante
lor cu nitroxan, D.D.T. 
sau prin momeli otrăvite. 
Un dușman periculos pen
tru culturile de floarea soa
relui estelupoaia. Pagubele 
produse de această buruia
nă pot ajunge pînă la 50— 
60 la sută din recoltă. De 
aceea, trebuie ca plantele 
de lupoaie să le smulgem 
și să le ardem înainte de 
a înflori.

Numai aplicînd bine și la 
timp toate lucrările de în
grijire și după sfatul agro
nomilor, putem obține pro
ducții mari și de bună ca
litate.

șapte ani 85, la adoles
cență 80, la vîrsta adultă 
75 și la bătrînețe 65.

Inima sănătoasă a unui 
om adult bate de peste 
100.000 de ori în 24 ore.

A
Omul adult are în corpul 

său 7 litri de sînge, care 
circulă în tot corpul dato
rită inimei care funcționea
ză ca o adevărată pompă 
aspiro-respingătoare.

5—6 em. La sfeclă și car
tof, dimpotrivă, prima pra- 
șrlă se face mai la supra
față și pe măsură ce plan
tele cresc se dau mai adînc, 
putînd ajunge la 6—7 cm. 
La bumbac experiențele au 
dovedit că toate prașilele, 
în număr de 4—5, trebuie 
făcute la aceeași adîncime 
și anume, la 8—10 cm.

Mușuroitul sau rarițatul 
porumbului nu trebuie să 
se mai facă decît în cazuri 
foarte rare și anume pe 
coaste. La cartofi nu se 
mușuroiește decît în regiu
nile umede.

Cum să facem răritul
Răritul plantelor de po

rumb, floarea soarelui, 
bumbac și sfeclă se face o- 
dată cu prima prașilă. La 
porumb cel mai potrivit 
timp de a executa răritul 
este cînd plantele au 2—3 
frunze, la floarea soarelui 
2 frunze adevărate, la sfe
clă cînd plantele au 2 pe
rechi frunze, iar la bumbac 
răritul se face cînd plantele 
au 1—2 frunze adevărate. 
Răritul se poate face cu 
mîna, prin smulgerea plan
telor mai slabe, lăsîndu-se 
la cuib 1—2 plante. In ca
zul cînd semănatul s-a fă
cut cu mașina în rînduri, 
răritul se face mecanizat, 
trecînd de-a curmezișul rîn- 
durilor cu prășitoarea sau 
cu cultivatorul cu piesele 
aranjate așa fel ca să taie 
plantele la distanța stabi
lită. Intre porțiunile tăiate 
rămîn spații cu plante (bu
chete) ce se răresc apoi cu 
mîna, lăsînd doar un fir 
sau două.
Ingrășămintele ce se dau 

în timpul vegetației
Pentru a ajuta plantele 

să se aprovizioneze cu sub
stanțe hrănitoare în peri
oadele cînd au cea mai 
mare nevoie, este bine să se 
dea îngrășăminte în timpul 
vegetației. Experiențele fă
cute în Uniunea Sovietică 
și în țara noastră au ară
tat că este mult mai bine 
dacă îngrășămintele se dau 
cîl'e puțin, dar la date dife
rite. La porumb și floarea 
soarelui se dau îngrășă
minte azotate și fosfatice. 
Prima dată se dau cînd 
plantele au vreo 30 cm.

30 ani, corbul și barza cîte 
30—40 ani, cămila 35—40 
ani, urangutanul 40 ani, 
salamandra 40 ani, leul 50 
ani, știuca 100 ani, iar pa
pagalul și broasca țestoasă 
cîte 150 ani.

★
Inima bate în mijlociu 

de la 70—80 ori pe minut. 
Pulsațiile variază însă du
pă vîrstă: la naștere 
130 pulsații pe minut, la 
un an 120, la 3 ani 90, la 

înălțime, iar a doua oară 
înainte de înflorit. La sfe- .- 
elă se dau îngrășăminte a- 
zotoase odată cu prăși la 
oarbă și fosfatice cînd ră
dăcinile cresc mai repede 
decît frunzele, (pe la mijlo
cul lunii iulie). La cartofi 
dacă nu s-a dat azotat la 
plantare, se dă la răsărire. 
La bumbac, îngrășarea în 
timpul vegetației se face 
cînd apar 3—4 frunze ade
vărate și la începutul îm- 
bobocirii. Se dau atît în- 
grășămnite fosfatice cît și 
azotate.

De multe ori plantele de 
porumb și floarea soarelui 
dau lăstari (copiii) care 
consumă din hrana tulpinii 
principale fără să producă 
boabe. De aceea, este ne-, 
cesar să îndepărtăm acești 
lăstari prin ruperea lor cu 
mîna ori de cîte ori apar.
Polenizarea suplimentară



Munca noastră spornică 
în întovărășire

Era în toamna anului 
1952 cînd 36 familii ne-am 
unit intr-o întovărășire. Am 
pornit la muncă cu atîta 
avînt, încît în vara anului 

~ următor am strîns recolte 
'—'cum n-au mai fost pe la 

noi. Numai la grîu am 
scos de pe fiecare hectar a- 
proape 2.200 kg. Acest lu
cru a făcut ca în toamna 
lui 1953 să mai intre în în
tovărășire încă 36 familii, 
iar în primăvara aceasta 
încă 5 familii. E lesne de 
înțeles că dacă ne-am mă
rit a trebuit să ne organi
zăm munca și mai mult. 
Astfel, am numit 2 respon
sabili, cărora noi le spu
nem brigadieri. Unul. Niță 
Mărculescu. care are evi
dența muncii fiecărui înto
vărășit, are grijă de procu
rarea semințelor și de tot 
ce-i lipsește întovărășirii 
noastre. Altul, Stoica fur- 
'ui, răspunde de organiza
rea muncii Ic cîmp. Și pen
tru că veni vorba de mun
ca de pe ogor, să știți că 
la noi pămîntul e în între
gime tarlalizcrt, iar arătu
rile sînt făcute numai cu 
tractoarele. Cele 16 atelaje 
pe care le avem le între
buințăm numai la însă- 
mîrvțat sau numai la între
ținerea culturilor. In vre
mea aratului împrumutăm 
atelaje și individualilor din 
sat. să nu tnttrzie cu mun
cile. De., sînt tot țărani 
care pînă mai ieri ne erau 
părtași la mizeria trăită 
pe moșia lui Șuțu. Sînt 
însă unii dintre noi care 
au făcut fapte și mai fru
moase. Bunăoară, în iarnă 
cind pămîntul era înghe
țat, 5 întovărășiți, prin
tre care Costică Pungă 
și Stoica Țurlui s-au 
dus pe ogoare și în 
2 zile de muncă încor
dată au spart gheața de pe 
tarlaua unde însămînțările 
erau mai mult amenințate. 
De vii acum pe această 
tarla de 11,5 hectare, întîl- 

nești un grîu înăltuț ce ți 
se apropie de genunchi. 
Pe acest loc am și pornit 
la plivitul buruienilor.

Iarna în timp ce mulți in
dividuali aruncă gunoiul 
de grajd la nu, în loc să-l 
ducă pe ogor, noi stringent 
car cu car și îngrășăm tar
lalele întovărășirii. Primă
vara noi facem boronitul 
așa cum am învățat la cer
cul agrotehnic de la cămi
nul cultural. De asta eu 
aș sfătui pe acei ce nu fac 
aceste munci să pună 
mina pe o broșură a- 
grotehnică sau pe ziare, ca 
să afle în ce constă aces
te minuni — cum le nu
mesc ei — ale recoltelor 
bogate.

Acum, tot lor o să le 
spun că în anul ăsta o 
să vadă minuni și mai 
mari pe tarlalele noastre. 
Fiindcă noi am terminat de 
însămânțat toate culturile 
încă de la 27 aprilie, cînd 
mulți dintre țăranii munci
tori nici nu araseră, po
rumbul nostru o să ne 
dea o recoltă mai mare de' 
cît 2.600 kg. la hectar cit 
am obținut anul trecut. 
Doar l-am însămânțat în 
cuiburi așezate în pătrat 
și o să-i facem și poleniza
re artificială.

De citiți aceste rînduri, 
o să aflați și voi cheia 
,,minunilor" noastre. Vouă 
nu vă rămîne decît să ne 
urmați exemplul, — dacă 
găsiți de cuviință că-i bi
ne — că și noi urmăm 
exemplul altora, care au 
mai multă experiență. Cînd 
veți face toate acestea o 
să vă fie și vouă casa mai 
îmbelșugată și n-o să vă 
rămînă decît ca niște triste 
amintiri vremurile ce le-am 
trăit împreună pe moșia lui 
Șuțu sau a altora de teapa 
lui.

Dănescu Petrache 
președintele întovărășirii 

„1 Noiembrie" din comuna 
Grebănu, raionul R. Sărat

Fruntași
în muncile agricole

In campania agricolă 
din primăvara aces
tui an, Borș Bela, 

țăran muncitor din co
muna Boiu, raionul Sighi
șoara, a fost unul din cei 
dinții la plivitul griului și 
orzului.

Pescaru Dumitru, 
membru în înto
vărășirea agricolă 

„Nicolae Bălcescu" din co
muna Gheorghieni, raio
nul Răcarî, este fruntaș la 
plivit și prășit.

Nicolaie Răducanu, țăran
muncitor din comuna
Podul Pitarului, ra

ionul Brănești, este fruntaș 
la grăpatul și plivitul griu
lui și la boronitul porum
bului.

Scrisoare din uzină

„Lucrez acum pentru anul 1958“
Uzinele noastre au în

deplinit sarcinile de plan 
ale cincinalului cu aproape 
9 luni înainte de termen. 
Eu lucrez acum pentru a- 
nul 1958.

Am fost deseori întrebat 
cum muncesc de am reali
zări atît de frumoase. Nu 
e nici o taină. Grija mea e 
să-mi organizez cum tre
buie munca, să folosesc 
cît mai cu rost mașina și 
timpul de lucru. Un ajutor 
de preț în muncă îl am de 
pe urma cititului. Nu frun
zăresc cărțile, ci le studiez. 
Cunosc, de pildă, din scoar- 
ță-n scoarță, o carte de că
petenie pentru noi strun
garii: „Tăierea rapidă a 
metalelor". Aplic cele mai 
înaintate metode sovietice 
ca: BîkovBorchevici, Kole
sov, Voroșin, pe care le-am 
învățat din paginile cărți
lor.

Multe din motoarele, 
pompelor și alte produse 
fabricate de uzinele noas
tre iau drumul satelor.

DATORIE ÎNDEPLINITA
încă din primele zile ale 

anului acestuia, țăranii 
muncitori din satele patri
ei noastre âu început să-și 
achite cotele datorate sfa
tului.

In comuna Tomești, din 
raionul Brad, mulți țărani

O NOUA ÎNTOVĂRĂȘIRE ÎN COMUNA RUDARI

Convinși de roadele 
muncii în întovărășire, 64 
familii de țărani muncitori 
din comuna Rudari, raionul 
Plenița, și-au unit la un 
loc 61 hectare teren arabil.

Ca președinte, ei și-au 
ales pe Nilă Florea, unul 
din cei mai buni gospodari 
ai comunei, care în ultimii 
ani a aplicat cele mai îna

Mi-e drag să pun umă
rul tot mai zdravăn, pen
tru ca în tot mai multe sa
te. țăranii muncitori să-și 
poată introduce lumină e- 
lectrică. pentru ca zi de zi 
să sporească numărul 
tractoarelor ce brăzdează 
ogoarele țării. Și eu m-am 
născut și am crescut la 
țară. Sînt din Cisteiul de 
Mureș, raionul Aiud. Mare 
mi-a fost bucuria cînd du- 
cîndu-mă în sat. i-am găsit 
pe consătenii mei întimtnd 
printre stîlpi firele pentru 
lumină electrică.

— Doar motorul ne mal 
lipsește — mi-a spun un 
unchi al meu. Știu că mo
torul pe care-l așteaptă cu 
atîta nerăbdare harnicii 
cisteieni o să le vină cu atît 
mai repede și mai ieftin cu 
cît și muncitorii din uzine
le noastre o să muncească 
mai bine.

Ion Moldoveanu 
strungar la uzinele „Matiad 

Rakosi"

muncitori și-au achitat în 
întregime cotele de lapte 
și carne pe anul 1955. 
Printre aceștia se numără 
Bulz Virgil, Costar Gheoc- 
ghe, Olar Iosif și Banciu 
Trifon.

I. Pop 
corespondent

intate metode agrotehnice, 
obținînd recolte bogate. 
Nilă Florea, ca și ceilalți 
întovărășiți, s-au convins 
însă că pe o suprafață mai 
mare, aiplicînd aceleași me
tode, roadele sînt mai bo
gate, iar munca e mai 
ușoară.

Constantin Morărescu
corespondent

Tovarășe brigadier Ion iță,

Nu am putut să-ți răspund de în
dată la scrisoarea ce mi-ai adre
sat-o prin revista „Albina", pe 
data de 30 martie, întrucît am fost 
plecat la o școală de specializare. 
Deși în primăvara aceasta nu 
'm fost în gospodărie, țin să-ți spun 

x-^a membrii din brigada mea au 
știut să aplice la timp și în cele 
mai bune condiții agrotehnice, pri
mele lucrări la cultura cartofului. 
Astfel, ei au știut să răspundă și 
chemării voastre la întrecere. Au 
iarovizat cartofii de primăvară cu 
30 zile înainte de plantare, iar pe 
la 15 martie i-au pus în pămînt, în 
cuiburi, pe o suprafață de 2 hec
tare. Acum lăstarii de cartofi au ră
sărit viguroși și în întregime. Ur
mează ca azi-mîine să-i prășim, a-

Schimb de experiență între fruntași

Cum cultivăm noi cartofii și legumele
Publicăm mai jos răspunsul brigadierului Vătășelu Ștefan 

din G.A.C. — comuna Șoldanu, raionul Oltenița, adresat brigadie
rului Ioniță Constantin de la G.A.C. — cartierul Mircea Vodă, 
raionul Călărași

călit, adică timp de cîteva zile l-am 
obișnuit treptat cu temperatura de 
afară (ridicînd ferestrele răsadni
țelor și în timpul nopții) și cu lip
sa de apă (oprind stropitul). Apoi 
cu o zi înainte de plantare am udai 
bine răsadurile. După ce le-am 
scos, am mocirlit rădăcinile într- 
un amestec <de argilă, baligă de 
vacă și apă, pentru ca răsadurile 
să aibă o prindere sigură și o 
creștere viguroasă. Pe urmă am 
plantat varza cu ajutorul sădîtoru- 
lui, pe partea dinspre sud a bîloa- 
nelor și la distanță de 60 cm. între 
rînduri și 40 cm. pe rînduri. In a- 
ceeași zi i-am dat o udătură bună. 
Acum cîteva zile în urmă am plan
tat și roșiile tot pe un hectar, cît 
era planificat, la depărtare de 80 
pe 60 cm. și după aceleași metode 
.arătate. Urmează ca de îndată să 

plantăm și ardeiul. In același timp 
ne îngrijim și de semănaraa legu
melor de toamnă, pentru ca astfel 
să obținem două recolte pe an de 
pe același teren și să asigurăm pe 
tot timpul verii legume proaspete 
pentru oamenii muncii de la orașe.

Vom avea apoi o deosebită grijă 
la întreținerea culturilor de legu
me, prășindu-le de cel puțin patru 
ori, îngrășîndu-le de două ori. iri- 
gîndu-le de 5—6 ori și combătând 
bolile și dăunătorii la vreme. Așa 
vom obține noi recolte cu mult 
mai mari decît 20.000 kg. cartofi, 
20.000 kg. varză sau 15.000 kg. 
roșii la hectar — cît am obținut 
anul trecut. Așteptăm deci și noi 
cu aceeași nerăbdare roadele mun
cii și întrecerii noastre.

Ștefan Vătășelu 
decorat cu Ordinul Muncii 

clasa I-a

poi cînd va fi uscăciune să-i irigăm 
și să-i mulcim (adică să împrăș- 
tiem pleavă printre rînduri, pentru 
oa apa din sol să nu se piardă). 
Aceste lucrări de fapt le vom fa
ce și la cultura de vară a cartofu
lui și Ia cultura pentru recolta a 
doua de cartofi.

Totodată țin să te anunț că în 
.grădina noastră de legume — care 
de asemeni >.e irigată — am în
ceput plantarea răsadurilor. Legu
mele, ca și cartofii, după cum știi 
și dumneata, constituie un izvor ne
secat de belșug. De aceea, vă che- 
.măm și noi la întrecere în (privin
ța obținerii de recolte cît mai bo
gate la legume. Iată lucrările pe 
rare le-am făcut și .care le mai a- 
vem de făcut acum la grădină :

Zilele trecute, pe un hectar de 
grădină am plantat varză. ’înainte 
de a scoate răsadul însă, noi l-am
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Eram băețandru prin clasa 
doua

de

doua sau a treia de liceu, 
cînd l-am cunoscut pe Petrea 

Badele, vecinul nostru, mai cu 
temei.

Tata n-avea cu ce mă fine la gaz
dă în oraș. De aceea, umblam la 
școală de-acasă, din sat. Porneam 
la drum, în fiecare dimineață, după 
ce cîntau cocoșii a doua oară, tăind 
țarinile și lunca Suceviței, apoi car
tierele sărace ale tîrgului, bătînd cu 
piciorul cam șase kilometri, pînă 
ajungeam în fața clădirii aceleia 
înalte și severe, cu grilaj de fier 
ruginit care adăpostea liceul 
băieți.

Pe-aproape de chindie ajungeam 
din nou acasă. Puneam cărțile la 
locul lor, pe fereastră, îmbucam în 
fugă ce găseam, înșfăcam apoi 
sapa de după ușă și ieșeam ia 
cîmp să le ajut alar mei să dove
dească cu prășitul ori cu scosul 
banabulelor.

Petrea Badele avea un ogoraș ve
cin cu al nostru. Și se făcea așa, 
că întotdeauna, cînd mă duceam la 
sapă, să-l găsesc și pe el pe ogo- 
rașul lui, lucrînd tăcut, mohorît, 
alături de Saveta, nevastă-sa.

Scuipa printre dinți, își trăgea 
pălăria pe ochi și da cu sapa în 
pămînt, cu oțărîire. Da ce da și pe 
urmă iar s-oprea. De data asta se 
uita la mine lung, lung, și în ochi 
1 se strecura o undă de duioșie 
scurtă, zgîrcită.

Intr-un tîrziu, mă întreba :
— Mîine, iar te duci la școală ?
— Iar...
Petrea dădea din cap și se-nne- 

guna. Și înnegurîndu-se se răzbuna 
pe sapă și pe bulgării uscați pe 
care îi sfărîma. N-am putut price
pe multă vreme rostul acestei în
trebări, cum n-am putut pricepe 
nici de ce se-nnegura omul după 
ce-i răspundeam.

Intr-o seară, Petrea Badale a fă
cut clacă de deșfăcat popușoi, la 
el în șură. A aprins două felinare, 
pe care le-a atîrnat de două grinzi, 
a adus un scripcar și vreo trei oca 
de holercă, a poftit vecinii să-i dea 
o mînă de ajutor, că la vremea po
trivită are să le-o întoarcă, laolaltă 
cu femeia, și după ce s-a încredin
țat că toate o să meargă strună, a 
strigat și la poarta noastră.

— Bade Miliian! Să-l aduci și pe 
băiet la clacă !

Tata a încercat să-1 înduple
ce.

— Băeat'ul pornește de cu noap
te, la școală... 11 las să doarmă...

Petrea Badale s-a mohorît:
— Bade Milian, vecini sîntem..; 

Dă-o dracului... Adă-1...
Ce-avea să facă tata ? Vecini e- 

rau și între vecini e bine să nu fie 
sminteală. Așa că a făgăduit c-are 
să mă ia și pe mine. Atunci, Petrea 
Badele a împins portița în lături și 
s-a apropiat de tata să-i spună ce
va în taină :

— S-aducă cu el o istorie, ceva... 
Să ne citească...

★
Ne-am dus la clacă. Am deșfăcat 

Kușoi, am băut cîte-o stacană de 
*rcă și am ascultat strunele 

scripcarului. Și la o vreme s-a fă- 
put tăcere. Mi-am scos repede, tre- 

murînd puțintel, cărțulia din sîn și- 
am deschis-o unde s-a nimerit. 
Mi-am dres glasul și-am prins a 
citi ca la școală, tare, așa cum îi 
plăcea domnului Ion Dan, dascălul 
meu de limba romînă, despre 
vechii asirieni, apoi despre războa
iele punice, că luasem cu mine is
toria, chiar istoria din oare învă
țam atunci... Lui Petrea Badale îi 
străluceau ochii. Asculta cu răsu
flarea stăpînită, cu buzele ușor în
tredeschise. Din cînd în cînd dădea 
din cap și mormăia :

— Măi, măi, măi !... Multe-s pe 
lumea asta... și noi nu le știm !

A doua zi, în zori, Petrea iar a 
strigat la poarta noastră :

— Bade Miliane! Acasă-i băia
tul ?

— Se duce la școală! i-a răspuns 
tata pe fereastră.

— Și-i gata de drum ?
— Gata.
— Apăi să vie... Că-1 duc eu cu 

căruța... Tot am treabă în tîrg...
Și m-a dus. Cînd să ne despăr 

țim m-a vestit:
— Mîine tot eu te aduc. Și poi- 

mîine... Știi de cr*’
— Nu știu...
— Să n-audă nevastă-mea, Lisa

veta... Mă ceartă...
Eu i-am întins mîna, așa cum 

văzusem că fac oamenii mari, după 
ce l-am încredințat că n-o să suflu 
nici o vorbă nimănui. El mi-a strîn- 
s-o și după ce s-a frămîntat în el 
o vreme, s-a aplecat pe-o rînă, spre 
mine.

— Te duc, dar cu plată...
— Vai de mine 1 m-am speriat 

eu... Plată ? De unde ?
— Eh ! Este de unde : vii seara 

și-mi citești... Poate mai ai și alte 
„istorii"...

— Dar dumneata de ce nu citești 
și singur ! m-am mirat eu.

— Eu ?... m-a privit el încurcat. 
Eu nu citesc... N-am nevoie de 
asta...

— N-ai învățat a citi ?
— Eh ! Ce să-nvăț! Eu am în

vățat o vorbă mare : „Prea multă 
învățătură, îl strică pe om la 
cap !“... Așa, să știi!... Mie vorba 
asta mi-a spus-o un om însemnat.

Și-a rîs într-un anume fel din 
care se putea înțelege: „Decît să

de AL ANDRIȚOIU

N-am avut aurării 
N-am avut și nici nu am 
Nici vreodată voi rîvni 
Rai american.

Aurul rodește-n spic 
Și de cei ce vor război
Nu ni-i teamă nici un pic 
Că noi sîntem noi.

Crești secară! Crești ovăz! 
Crești tu floare de mălin!

umblat la

dis-

mă stric eu la cap, maf bine stri- 
că-te tu I... Dar pînă-atunci... nu 
uita să vii să-mi citești, în fiecare 
seară, dacă vrei să te duc cu că
ruța la școală...**.

★
Nu mai fusesem acasă de mulți 

ani. Mi se urîse tîrgul în care am 
,gimnaz“, demult, tare 

demult. Poate din pricină că aco
lo am iubit o fată, care m-a 
prețuit pentru straiele mele pono
site și roase la mîneci și m-a pără
sit pentru un fecior spilcuit și po
mădat de mirosea de la o poștă... 
Cine știe !...

...Inserase. Stăteam la taclale cu 
cei de-acasă. Povestea tata despre 
cîte multe. Despre pămînt și despre 
roade; despre păpușoiul lui semă
nat în cuiburi făcute în pătrat și 
despre întovărășirea ce va să se 
facă. Și stînd noi așa la sfat, am 
auzit niște ciocan ituri în ușă.

— Intră 1 a încuviințat mama. 
Ușa s-a deschis și în prag s-a 

arătat Petrea Badale, tot așa de 
înalt și osos, cu aceeași mustață 
stufoasă, căruntă acum, cu aceleași 
sprîncene, crescute în devălmășie, 
cu aceiași ochi cu priviri ascuțite, 
ca de oțel și, deși bătrîn, mai se
meț și mai ostru ca oricînd.

— Bun venit 1 a rostit el în prag 
și a venit să-mi strîngă mîna. Te 
așteptam...

Și-a scos 
pe-un scaun 
sub bondiță

— Să nu 
să închin un pahar cu dumneata... 
Dar... cu plată...

Și a zîmbit larg.
Am rîs cu poftă amintindu-mi a- 

cea trecută întîmplare ch căruța. 
Petrea Badale a rîs și el; pe urmă 
însă mi-a atras luarea aminte :

— Nu glumesc !... Te cinstesc, 
dar cu plată I

— Mă rog 1 M-oi supune 1... A- 
cum, am și eu cu ce plăti...

Vecinul nostru a dat din mînă :
— Știu... Tocmai de asta am 

venit: să-mi citești în sara asta 
niște „istorii**  de-ale dumitale...

— Istorii?
— Da... poezii, povestiri. Dar nu 

din cele pe care le-ai scris în cărți 
și-n gazete, că le știu, le-am citit...

— Le-ai citit ? m-am mirat eu...
— Da... că acum știu și eu citi... 

Și chiar bine de tot! He-he!... Dar 
eu vreau să-mi citești din cele pe 
care încă nu le-ai tipărit... Pricepi ?

— Păi...
— Ba să-mi citești! Socot că noi,

căciula, s-a așezat 
și a tras la iveală de 
un clondir de rachiu : 
fie cu bănat... Vreau

Tare-mi place să vă văd 
Sub un cer senin.

Treci tractor pe lan In sus. 
Treci tractor pe lan in jos 
Vremea jalbelor s-a dus! 
Traiul mi-i frumos.

Pîn-la vară am un dor 
Șl o spun, așa pe șleau 
Să dau grîu la muncitor 
Fiindcă pace vreau. 

vecinii dumitale, avem dreptul să 
le cunoaștem cei dintîi...

I-am citit. I-am citit tot așa cu 
glas tare, limpede, cum i-am citit 
din cartea de istorie, la claca aceea 
de demult.

Și cînd am isprăvit, Petrea Ba
dale a bătut din palme.

— Brava 1 Astea-mi plac mai 
mult ca cele de odinioară, despre 
asirieni și ,puni!

Pe urmă m-a rugat:
— Mai citește... Numai îngăduie 

oleacă s-o aduc și pe Lisaveta, ne- 
vastă-mea...

Trecuse de miezul nopții. Ciocni
sem vreo trei nahare de căciulă pî
nă atunci și ni se dezlegaseră lim
bile.

— Cum rămîne cu... zicala aceea 
pe care o știi le la un om „însem- 
nat“, bade Petrea ?...

Petrea a clătinat din cap :
— Dracu s-o ia ! Am dat-o la 

spate... Adică mi-a scos-o din cap 
partidul... Că trebuie să știi, tova
rășe scriitor și dragă vecine, că-s 
fruntaș la aplicățiile agrotehnice și 
de vreo cîteva săptămîni candidat 
de partid... Și la așa cinste, nu mai 
ai dreptul să judeci înapoiat...

A doua zi, Petrea Badale m-a 
poftit la el. Lisaveta, nevastă-sa, 
pregătise niște sarmale strașnice. 
Și după ce ne-am ospătat în lege, 
Petrea mi-a făcut un semn să-l ur
mez. M-a dus în „casa cea mare**  
și mi-a arătat un raft de cărți.

— Le-am citit pe- toate... Doam
ne, multă minte îi mai dă omului 
învățătura !...

Alături de raft, într-o coșărcuță, 
vreo zece-douăzeci de știuleți de 
porumb. Niște știuleți zdraveni, 
cum n-a văzut neam de neam. în 
sat la noi. Petrea a întins un deget 
spre coșărcuță și a urmat:

— Vezi ? Iaca folosul... Vreau 
să-i trimit la Comitetul Central... 
Am să scriu numai numele pe-o e- 
tichetă să se știe de la cine-s, și 
între știuleți am să pun cărticica 
asta...

— Ar trebui să pui și-o scrisoa
re... m-am găsit eu cu povața.

— Hm! făcu Petrea. Crezi că-i 
nevoie? Mulțămirea mea n-are ne
voie de vorbe... Au s-o citească mai 
bine tovarășii din semnele aistea... 
Și au să priceapă tot ce vreau să 
spun, așa cum neiau priceput ei» cu 
ani și ani de zile înainte, setea min
ții și dogoarea dorului de dreptate.

★

Cît am stat pe acasă, Petrea m-a 
ospețit seară de seară. Și seară de 
seară a trebuit să-i citesc din „is
toriile" mele.

In cea din urmă seară, cînd a 
băgat de seamă că îmi pregătisem 
boclucurile de drum, Petrea s-a mo
horît:

— Pe cînd să te mai aștept?... 
Anii trec și...

I-am făgăduit că n-o să treacă 
vreme multă și-oi veni iar, cu dă- 
saga și mai bucșită cu „istorii**,  — 
să i le citesc și să-l rog să mi le 
judece, ca unul ce se pricepe nu 
numai la aplicățiile agrotehnice, ci 
și la cărturărie.

Și-atunci Lisaveta, nevastă-sa, 
și-a umezit o clipă ochii și vrînd 
să și-i ascundă, s-a tras la urechea 
lui bârbatu-su și i-a poruncit:

— Să pui dimineață mînza la 
căruța cea nouă, să-l duci la gară. 
Știi, să vadă și el că ne-am gos
podărit cum trebuie, c-avem și cai 
ca lumea de cînd ne-am înnădit la 
carte și la știință...,



Noutăți 
din Țara Sovietică

Noi metode în cultura bum. 
bacului

Anul acesta în Uzbekis
tan peste 600.000 hectare 
vor fi însămînțate cu bum
bac în cuiburi așezate în 
pătrat. Pentru acest lucru 
gospodăriile cultivatoare de 
bumbac au fost înzestrate 
cu aproximativ 8.000 ma
șini noi ca : semănători în 
cuiburi așezat'e în pătrat, 
tractoare de prășit, culti
vatoare cu șase rînduri și 
altele.
Mecanizarea cosirii

„finului
--------

înainte de a începe cosi
tul finului, Statul Sovietic 
completează parcul stațiu
nilor de mașini și tractoare 
cu noi utilaje. Anul acesta 
S.M.T.-urile vor primi pen
tru începutul cositului fi
nului 5.800 noi cositori 
de tractor cu brazdă lată, 
27.000 greble de tractor, 
peste 100.000 mașini pen
tru strîngerea finului în 
căpițe, precum și 32.000 
puternice elevatoare de fîn.
Qultura sfeclei de zahăr

Ucraina este baza prin
cipală a culturii sfeclei de 
zahăr în U.R.S.S. Ea dă 
aproximativ 75 la sută din 
întreaga cantitate de sfe
clă de zahăr produsă în 

■' tară. In Ucraina, peste 
1.000 echipe din colhozuri 
obțin an de an cîte 40— 
50.000 kg. sfeclă de zahăr 
și chiar mai mult, iar pes
te 3.000 colhozuri string 
de pe întreaga suprafață 
cultivată cu sfeclă de za
hăr cîte 20.000 kg. rădă
cini la hectar. In următorii 
2 ani suprafețele ocupate 
de sfecla de zahăr în U- 
craina urmează să fie lăr
gite cu 300.000 hectare.

In U.R.S.S. sînt foarte răspindite gazetele de perete. Numai în uzinele și fabricile din Moscova și în 
colhozurile regiunii Moscova apar peste 20.000.

Fotografia de față ne arată momentul cînd s-au schimbat articolele la gazeta de perete a colhozului 
„Voroșilov" din regiunea Moscova.

de toți colhozniciiO cas
n autobuzul care 
mergea de la Cer- 
kassi la Ruskaia-Pc-

Hana am făcut cunoștință 
cu Vasili Tarasovici Svit~ 
ka. Lucrează într-o brigadă 
de cîmp în colhozul „Zori
le comunismului" din satul 
Ruskaia-Polian a.

Vasili Svitka cunoștea 
toate treburile colhozului. 
Anul trecut venitul colho
zului s-a ridicat la aproape 
6 milioane ruble, iar anul 
acesta va mai spori cu 
aproape 2 milioane ruble. 
Succesele dobîndite de col
hozul „Zorile comunismu
lui" l-au trecut în rîndul 
candidaților la Expoziția 
Agricolă Unională din a- 
nul 1955. Odată cu colho
zul va fi prezentat la expo- 
ziție și clubul sătesc. A- 
flînd că mă duc la Ruskaia- 
Poliana anume ca să văd 
cum lucrează clubul sătesc,

V/ A. < W * 1 wa îndrăgită
Vasili Tarasovici mi-a ară
tat la despărțire drumul 
spre club.

Nu departe de sediul co
mitetului de conducere al 
colhozului, în piața din mij
locul satului, se înălța o 
casă frumoasă, cu coloane 
albe. In casa aceasta e clu
bul.

La clubul din Ruskaia- 
Poliana este bine chibzuită 
și organizată întreaga 
muncă cultural-educativă. 
Ea e dirijată de consiliul 
clubului, care e alcătuit 
din cei mai activi membri 
ai cercurilor de artiști a- 
matori, cititori ai bibliote
cii și membri ai secțiilor 
sportive. In cadrul clubu
lui funcționează echipe de 
cor, dansuri, teatru, cercuri 
de croitorie, șah, o fanfară, 
cum și secții de fotbal, vo
lei și alte ramuri sportive.

Corul din Ruskaia-Polia- 

na a participat cu succes 
la Festivalul republican al 
artiștilor amatori din anul 
1954, fiind distins cu di
ploma de onoare a Prezi
diului Sovietului Suprem 
al RS.S. Ucrainene. Foștii 
coriști Pavel Cepciuk, Ni
colai Iațenko, Sofia Pono
marenko, colhoznici din 
Ruskaia—Poliana, cum și 
alții, învață acum la dife
rite școli de muzică și 
conservatoare din repu
blică, Anul acesta se va 
prezenta la Conservatorul 
din Kiev și Kim Liașevski, 
care este un foarte bun 
cîntăreț.

Țăranii din Ruskaia-Po
liana țin mult la cercul lor 
dramatic, pe care-l condu
ce Evdokia Șevcenko. Cer
cul dramatic este ajutat în 
munca sa de artiștii profe
sioniști din orașele Cer- 
kassî și Kiev.

La clubul din Ruskaia- 
Poliana oamenii vin nu 
numai spre a vedea un 
film, a asculta un concert 
sau a citi o carte nouă. Ei 
au posibilitatea să cunoa
scă aici și metodele de 
lucru ale fruntașilor colho
zului, experiența altor col
hozuri și cele mai noi în
făptuiri ale științei agrico
le. Nu de mult, de pildă, 
îngrijitoarea de porci Ana 
Șved, Eroină a Muncii So
cialiste, din colhozul „Zo
rile comunismului", le-a 
vorbit colhoznicilor despre 
o nouă metodă de întreține
re a purceilor și de îngră- 
șare a porcilor. De asemeni, 
s-au citit sub conducerea 
agronomului colhozului, lu
crările cunoscutului col
hoznic — om de știință T. 
Malțev — despre noile me
tode de lucrat pămîntul.

S. BOGDANOVIC1

Biblioteca în sprijinul agriculturii
Corespondentă specială pentru revista .ALBINA”

olhozul „Zorile“
I j cuprinde trei sate — 

Mîșkovici, Teikovici 
și Volosovici, care numără 
laolaltă 730 de gospodării. 
Satele acestea sînt situate 
la 30 km. de orașul Bobru
isk din Belorusia. Biblio
teca se află în satul Mîș
kovici, în clădirea frumoa
să a Casei de cultură. In 
sala încăpătoare a biblio
tecii sînt rînduite în rafturi 
cîteva mii de cărți. Sînt 
cărți de literatură, politică, 
știință și agricultură, multe 
cărți pentru tineret și copii. 
Pe măsuțele din sală sînt 
puse la îndemîna cititorilor 
ziare și reviste proaspete 
în limbile rusă și belorusă.

La bibliotecă e' întotdea
una lume multă, mai cu 
seamă seara.

— Avem peste trei sute 
de cititori cu abonamente 
oermanente — ne spune 

bibliotecarul. In afară de 
aceștia, vin la bibliotecă 
zeci de colhoznici ca să 
citească ziarele și revistele. 
In răstimp de o lună eli
berăm la cititori aproape 
o mie două sute de cărți.

Am aflat că mulți oa
meni din colhoz au mici 
biblioteci personale pe care 
și le completează necontenit 
cu tot mai multe cărți. E 
destul să spunem că popu
lația din cele trei sate 
cumpără în mijlociu pe 
lună peste 300 de cărți din 
cele mai felurite. Mulți col
hoznici au studii medii. Nu 
puțini sînt aceia care în
vață la cursurile agrozoo
tehnice de trei ani și la di
ferite școli speciale.

La bibliotecă am făcut 
cunoștință cu unul dintre 
cititori, colhoznicul Kirîl 
Șelengovski, în vîrstă de 
60 de ani, care înainte de 

revoluție era neștiutor de 
carte. Acum Șelengovski 
lucrează la o fermă de vite. 
Omul venise tocmai să 
înapoieze un roman al lui 
Lev Tolstoi și cerea ceva 
din operele marelui scriitor 
englez Dickens. In ultima 
vreme Șelengovski a citit 
numeroase lucrări ale scri
itorilor clasici ruși și stră
ini și ale scriitorilor din 
zilele noastre.

Nu numai Kirîl Șelen
govski citește mult. Col
hoznicul Aleksandr Beliav- 
ski din brigada a patra, 
mulgătoarea Eva Șerbici, 
contabilul Ivan Skudnîi, 
agronomul Lev Gorelik și 
alții urmăresc cu atenție 
toate cărțile noi și adesea 
află înaintea bibliotecaru
lui de cărțile proaspăt a- 
părute. Iată-1 în fața bibli
otecarului pe Aleksandr 
Beliavski.

— Ai auzit ce-a spus la 
radio? zice el. — A apărut 
o carte a colhoznicului, om 
de știință Terenti Malțev. 
Vezi, te rog, s-o aduci și 
la noi...

Bibliotecarul notează ce
rerea colhoznicului într-un 
carnet, unde mai sînt și 
alte însemnări. Așa, de 
pildă, Nadejda Lukiancen- 
ko a cerut să se aducă car
tea colhoznicului ucrainean 
Mark Ozernîi, care scrie 
despre experiența sa în 
cultivarea porumbului; în
grijitorii de animale Ivan 
Șametko și Vasili Beliav
ski au cerut cu stăruință 
să se aducă cărți despre 
experiența înaintată a ma
eștrilor vestiți în crește
rea animalelor.

Bibliotecarul nu așteap
tă să-i aducă aminte ci
titorii de o carte sau de 
alta. EI însuși populari
zează activ cărțile noi și 
alege pentru cititori cărți 
după oroblemele care-i in
teresează pe aceștia în 
mod deosebit. Așa, de pil

dă, lui Aleksandr Beliavski 
i-a recomandat lucrările 
cele mai noi despre expe
riența înaintată în cultiva
rea cînepii.

Vara, bibliotecarul este 
văzut cu regularitate pe 
cîmp, ducînd cărți, ziare 
și reviste pe care de multe 
ori le citește el însuși col
hoznicilor și tractoriștilor. 
Și oamenii îi sînt recunos
cători pentru treaba asta. 
De recunoștința asta a 
vorbit președintele colho
zului la adunarea de dare 
de seamă și alegeri, cînd a 
spus printre altele :

— in succesele dobîndite 
de gospodăria noastră a 
jucat un rol de seamă și 
biblioteca. Ea ne-a ajutat 
să lărgim orizontul poli
tic și cultural al colhozni
cilor, să le ridicăm califi
carea.

Aceste cuvinte ale pre
ședintelui au fost primite 
de colhoznici cu un ropot 
de aplauze.

I. TVEOTOV



Artiștii amatori 
de la sate 

se pregătesc 
pentru Festival

Tinerii artiști amatori 
din satele raionului Creve- 
dia se pregătesc să întîm- 
pine cel de al V-lea Festi
val Mondial al Tineretului 
și Studenților cu noi suc
cese în munca artistică. în
vățătoarea Profira Radu 
din satul Grivina, a scris 
o scenetă de teatru isvorîtă 
din vi ța țăranilor munci
tori localnici. Flăcăii și fe
tele satului se adună mai 
în fiecare seară la cămi
nul cultural, pentru a pune 
în scenă această piesă. In 
comuna Vînătorii Mari, 
echipa artistică învață noi 
cîntece și dansuri popu
lare. Dragomir Marin, în
drumătorul echipei, se 
străduiește să prezinte 
spectatorilor un program 
frumos și atractiv, cu cîn
tece și dansuri felurite. 
Nici colectiviștii din comu
na Sîrbeni nu stau de-o 
parte. Sub îndrumarea ti
nerei Trandafir Aurelia ei 
sprijină îndeaproape îmbo
gățirea programului artis
tic. Un număr tot mai 
mare de țărani muncitori 
din raionul Crevedia fac 
cunoștință cu munca însu
flețită a tinerilor și o pre
țuiesc.

F. Gheorghe 
--- O---

Crește numărul 
sportivilor 
de la sate

Apropierea Festivalului 
Mondial al Tineretului și 
Studenților întețește ac
tivitatea sportivă a sate
lor. In regiunea Suceava 
se desfășoară un număr tot 
mai mare de întreceri în ca
drul „Concursurilor Spor
tive ale Tineretului". Peste 
3.500 tineri se întrec la 
handbal, volei, fotbal. Dar 

nu numai atît. Prin asocia
ția „Recolta'1, colectivele 
sportive își măresc neconte
nit numărul purtătorilor in
signei G.M.A, In comuna 
Dimăcheni (Dorohoi), în 
ultima vreme au devenit 
purtători ai insignei G.M.A. 
alți 20 de tineri. Aceeași 
rodnică activitate se întîl- 
nește la Dornești și Șiret 
(Rădăuți), la gospodăria de 
stat Călinești (Botoșani), 
gospodăria colectivă Bră- 
ești (Dorohoi).

Primii în sport sînt pri
mii și în muncă. Neamțu 
Emil, Buziuc C„ Popovici 
D.. Eleonora L. și mulți 
alți tineri sînt nu numai 
sportivi de laudă, dar se 
numără și printre fruntași 
în muncile agricole. Tinerii 
satelor regiunii Suceava 
înțeleg că făclnd sport de
vin vîjoși și își petrec în 
chip plăcut timpul liber.

Sponder Berthold 
corespondent

Colectivul de conferențiari

Un prețios sprijin în lupta pentru belșug
In toamna anului 1953 

mi s-a încredințat munca 
de responsabil al colectivu
lui de conferențiari de pe 
lingă căminul cultural. Din 
primele zile m-am apucat 
de reorganizarea acestui 
colectiv, alegînd conferen
țiari dintre cei mai pricepuți 
oameni din comună. Pe 
lingă patru învățători, au 
intrat în colectivul nostru 
secretarul organizației de 
bază P.M.R., contabilul 
cooperativei, secretarul sfa
tului popular, tehnicianul 
agronom, Ion R. lonescu — 
unul din fruntașii recolte
lor bogate și alții. In total 
un colectiv de 17 conferen
țiari, repartizați pe grupe 
de probleme. Colectivul ast
fel format a pornit la lucru.

Noi am stabilit ca majo
ritatea conferințelor care 
vin de la centru mai întîi 
să le prelucrăm în colecti
vul nostru, să le actuali
zăm la condițiile noastre. 
Totdeauna avem grijă ca o 
conferință să fie cît mai 
atractivă, să fie legată de 
specificul comunei noastre 
și să se țină în zilele și 
orele cele mai potrivite. 
Ținem seama de aceste 
lucruri pentru a avea cît 
mai mulți participanți și 
care să pună în practică 
cele auzite. Cel ce trebuie 
să țină conferința se con
sultă cu un specialist de la 
care procură și material 
documentar.

De exemplu, cînd a venit 
conferința în care se arăta

CITIREA IN COLECTIV 
A BROȘURILOR 

AGRICOLE
Biblioteca sătească din 

Cobadin, raionul Negru 
Vodă, numără 2.055 vo
lume. Ele sînt citite și stu
diate de tot mai mulți ță
rani muncitori. Printre cei 
mai sîrguincioși cititori ai 
bibliotecii sînt colectiviștii 
Radu Vulpe, Iancu Beiu și 
țăranul muncitor cu gos
podărie individuală Radu 
Gheorghe.

De curînd, în sala bi
bliotecii s-au citît în colec
tiv broșuri legate de mun
cile agricole la zi. Mulți 
dintre cei ce au luat parte 
la asemenea citiri în co
lectiv au aplicat pe ogoa
rele lor învățăturile însu
șite cu acest prilej.

N. Cojocaru 
corespondent

GAZETA DE PERETE 
DIN SĂBĂOANI

La gazeta de perete din 
Săbăoani, raionul Roman, 
sînt afișate cu regularitate 
articole care oglindesc 
mersul muncilor agricole. 
De asemenea, sînt popu
larizați cei mai harnici ță
rani muncitori ca : Cojan 
Franț, Giuirgi Dioc, loji 
Pușcașu, Dămore Dumitru 
și alții. Țăranii muncitori 
din Săbăoani văd în ga
zeta de perete un însem
nat ajutor dat muncii lor.

Constantin Petrilă 
corespondent

ECONOMU TRAIAN 
responsabilul colectivului 
de conferențiari din comuna 
Simileasca, raionul Buzău 

felul cum se plantează ghi- 
vecele nutritive, tehniciană 
noastră, Constantin Maria 
— care terminase de curînd 
școala medie agricolă și 
deci nu avea multă expe
riență, a luat legătură cu 
tovarășul Pînzaru, tehnici
anul circumscripției și cu 
secția agricolă raională. 
Pe lingă îndrumări, i s-au 
pus la îndemînă și desene 
in care se puteau vedea as
pecte din munca de planta
re a ghivecelor nutritive și 
roadele obținute. Conferin
ța aceasta a fost urmată și 
de o lecție practică pe 
terenul experimental al 
școlii.

Colectivul nostru are 
grijă ca atunci cînd ne so
sesc într-o săptămînă mai 
multe conferințe, să aleagă 
pe aceea care sprijină mai 
mult campania la zi. De 
asemeni, atunci cînd sînt 
la ordinea zilei anumite 
evenimente interne sau 
externe, planificăm în așa 
fel conferințele astfel ca în 
aceeași săptămînă să aibă 
Ioc neapărat și o conferință 
legată de muncile agricole 
din cursul săptămîriii.

Colectivul nostru are 
grijă să cheme din cînd în 
cînd la căminul cultural ca 
să vorbească și pe cîte un 
țăran muncitor fruntaș în

VEȘTI CULTURALE
O NOUĂ CONSTRUCȚIE CULTURALĂ 

ÎN COMUNA ISB1CENI
Construcția căminului 

cultural din comuna Isbi- 
ceni, raionul Corabia, ri
dicat prin autoimpunere, 
este pe terminate. Se dă 
zor acum la tencuiala clă
dirii. Printre cei care au

CONFERINȚE IN SPRIJINUL MUNCILOR 
AGRICOLE

In ultimul timp, ingine- 
tuI agronom Toma Alexan
dru și tehnicianul Florea 
Vasile au ținut la căminul 
cultural din comuna Ce- 
rătu, raionul Segarcea, 
cîteva conferințe despre 
însemnătatea semănatului 
porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat, despre apli
carea regulilor înaintate 
la îngrijirea culturilor. 

E o adevărată plăcere să treci pragul bibliotecii să
tești din Budești, raionul Oltenița.

Iată aici cîțiva buni cititori ai bibliotecii ceri nd din 
cărțile noi venite.

obținerea recoltelor mari. 
De exemplu, cîr.d Ion. R. 
lonescu — care anul trecut 
a insămînțat porumbul în 
cuiburi așezate în pătrat și 
a obținut peste 2.500 kg. 
porumb boabe la hectar, — 
a explicat pe larg cum a 
aplicat el această metodă, 
peste 40 țărani au pornit 
chiar in săptămînă urmă
toare să însămînțeze după 
această metodă. Deci rodul 
acestei conferințe s-a văzut 
imediat, căci s-a populari
zat această metodă chiar în 
preajma începerii însămîn- 
țatului porumbului. Un alt 
exemplu mai vechi. In 
toamnă, unii țărani munci
tori intîrziau cu arăturile 
adinei. Atunci, la propune
rea colectivului, tovarășul 
Drăgoi Ion, secretarul orga
nizației de bază, a ținut o 
conferință în care se arăta 
însemnătatea arăturilor 
adinei și cum pot fi ele în
deplinite Ia timp prin aju
toare reciproce. In cîteva 
zile s-au și format șase 
grupe de ajutorare recipro
că și curînd olanul arături
lor a fost depășit.

Am arătat pe scurt 
numai o parte din metodele 
noastre de lucru și roadele 
lor. Pe viitor, ne propunem 
ca atît conferențiarii, cît și 
diferiți fruntași ai recolte
lor bogate din Simileasca 
să mergem în schimb de 
experiență în alte comune. 
Cu siguranță că vom găsi 
lucruri noi, pe care le vom 
pune în aplicare.

sprijinit cu brațele și ate
lajele construcția căminu
lui, se află deputății Tudor 
Streche, Petre Voinea, Ște
fan Barbu și alții.

Emil Capoș 
corespondent

Printre țăranii muncitori 
care au aplicat cele învă
țate la căminul cultural 
sînt Ilic Tucă, Marin Chi- 
chia, Belie Schiopîrlau și 
alții. Ei au terminat încă 
din luna aprilie însămînța- 
tul porumbului și au tre
cut de îndată la îngrijirea 
culturilor.

Iacob C. Ion 
corespondent

In legătură 
cu participarea R.P.R. 

la Conferința 
internațională 

privitoare ha folosirea 
energiei atomice 

în scopuri pașnice
In urma hotărîrii luate 

de Adunarea generală 
O.N.U. de a invita toate 
țările membre ale O.N.U. 
precum și țările membre 
ale istituțiilor specializate 
ale O.N.U. la Conferința 
internațională privitoare la 
folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice, care 
va începe la Geneva la 8 
august a.c. secretarul ge
neral al O.N.U., Dag Ham- 
marskjold, a adresat mi
nistrului Afacerilor Exter
ne al R.P.R., Simion Bu- 
ghici, o scrisoare prin care 
guvernul R.P.R. este invi
tai’ să participe la confe
rință.

Ca răspuns la această 
invitație, trimisul extraor
dinar și ministru plenipo
tențiar al R.P.R. la Was
hington, Anton Moisescu, 
a depus la secretariatul 
general al O.N.U. o scri
soare de răspuns cu urmă
torul cuprins :

Domnule secretar ge
neral,

Ca răspuns la scrisoa
rea dvs. din 1 februarie 
a. c. prin care guvernul 
R.P.R. este invitat a par
ticipa la Conferința inter
națională privitoare la fo
losirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, care ur
mează să aibă loc la Ge
neva Ia 8 august a. c., am 
onoarea a vă face cunos
cut că guvernul R.P.R. ac
ceptă invitația de a parti
cipa la conferință.

Primiți vă rog, domnule 
secretar general, asigura
rea deosebitei mele stime.

S. BUG H ICI 
ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.R.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA

Presa sovietică anunță 
că la sfîrșitul lunii mai va 
avea loc la Belgrad o în- 
tîlnire la cel mai înalt ni
vel, între reprezentanții 
Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei. Această întîlnire 
are ca scop îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre 
cele două țări și întărirea 
păcii.

PARIS
In Vietnamul de sud 

(unde stăpînesc imperia
liștii. au început din 
nou luptele între trupele 
guvernamentale și forțele 
armate ale sectei religioa
se Boa Bao. La 10 mai 
artileria trupelor Hoa Hao 
a bombardat intens orașul 
Mytho aflat la 50 km. sud- 
est de Saigon.

TOKIO
Primul ministru Hatoya

ma lutnd cuvîntul în Came
ra inferioară a parlamen
tului japonez, a declarat 
că dorește să stabilească 
relații comerciale, cultu
rale și de bună vecinătate 
cu R. P. Chineză.



ALBINA

Istoricul Tratat
Privirile întregii lumi au fost ațintite 

în zilele de la sfîrșituț săptămînii trecute 
spre Varșovia, unde s-a ținut conferința 
statelor europene pentru- asigurarea pă
cii și securității in Europa, in capitala 
Poloniei s-a semnat la 14 mai Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență, mu
tuală încheiat între guvernele R.P. Al
bania, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone; R. P. Ro
mine, R. P. Ungare și Uniunii Sovietice. 
Conferința de la Varșovia — la care a 
luat parte ca observator și un reprezen
tant al R. P. Chineze — și-a îndeplinit 
țelul ei măreț. S-a încheiat un tratat 
istoric, prin care s-a făurit o pavăză de 
neînvins a celor 8 țări europene și tot
odată s-a adus o contribuție de mare în
semnătate la întărirea păcii în Europa.

O uriașă putere, în slujba păcii

Tratatul semnat la Varșovia nu se a- 
seamănă cîtuși de puțin cu alianțele pe 
care te pun la cale puterile imperialiste. 
In primul rînd acest tratat nu este în
dreptat împotriva vreunei țări sau gru
puri de țări. Tratatul consfințește o ali
anță cu scopuri de apărare și nu este 
o înțelegere războinică de felul celor 
încheiate în Apus.

Țările iubitoare de pace din Europa 
au fost nevoite să ia această măsură ți- 
nînd seama de pericolul ce s-a ivit în 
Europa și în întreaga lume, prin ratifi
carea acordurilor de la Paris. Se știe 
doar că aplicarea acestor acorduri în
semnează înarmarea Germaniei apusene, 
reînvierea militarismului german, care a 
pricinuit groaznice nenorociri omenirii.

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la Varșovia 
— care se bucură de sprijinul total al 
marii Chine populare — unește marea 
forță a celor 8 țări iubitoare de pace din 
Eurona. Această putere uriașă, Cum n-a 
mai fost în lume, este în stare să-l pună 
la punct pe orice agresor, pe orice năvă
litor și încă de la început să-i dea răs
plata aspră cuvenită.

Prevederile Tratatului 
de la Varșovia

Documentul semnat la Varșovia sta
bilește, prin articolul 4, că de se va în- 
tîmpla ca cineva să atace vreunul din 
cele 8 state care au semnat Tratatul, fie
care din cele 8 state va da ajutor ime
diat și prin toate mijloacele celui atacat. 
Uriașa forță comună a țărilor iubitoare 
de pace se va pune în mișcare. Tratatul 
prevede crearea unui comandament uni
ficat al forțelor militare ale celor 8 țări. 
In fruntea acestui comandament a fost 
numit mareșalul Uniunii Sovietice I. S. 
Konev. Potrivit Tratatului încheiat, cele 
8 țări pot lua și alte măsuri în deplină 
înțelegere, pe care le socot necesare în 
vederea apărării muncii pașnice a

de la Varșovia
popoarelor lor și pentru a stăvili orice 
atac venit din partea dușmanului.

Fiecare articol —din cele tt cîte cu- 
prinde Tratatul' — vorBește despre năzu
ința de pace a țărilor care l-au încheiat, 
încă in primul articol se arată că potri
vit Cartei- Organizației Națiunilor Unite, 
țările care au încheiat Tratatul nu vor 
folosi amenințarea și forța in rezolvarea 
problemelor asupra cărora există neînțe
legeri; Dimpotrivă ele vor urmări numai 
folosirea mijloacelor pașnice in așa fel 
îneît să nu dăuneze cu nimic păcii și secu
rității internaționale. Și mai departe, 
în articolul doi, se spune că cele opt țări 
își vor închina toate puterile lor pentru 
a se ajunge la o colaborare și înțelegere 
sinceră in lume. Articolul nouă arată că 
Tratatul: este deschis și altor state, ori
care le-ar fi orînduirea lor de stat și so
cială. Articolul 11 arată că „în cazul 
cînd în Europa va fi creat un sistem de 
securitate colectivă și va fi încheiat în a- 
cest scop un tratat general european de 
securitate colectivă, lucru spre care păr
țile contractante vor tinde neîncetat, 
prezentul Tratat își va pierde valabilita
tea în ziua intrării în vigoare a tratatu
lui general european".

O alianjă scumpă poporului nostru

Fiecare dintre noi se bucură că patria 
noastră face parte dintr-o asemenea ali
anță, ca cea consfințită de Tratatul de 
la Varșovia. Pe lîngă faptul că sîntem 
mai puternici ca oricînd, avem prie
teni și aliați puternici cum n-a avut 
niciodată în istoria sa poporul nostru. 
Prietenia Uniunii Sovietice, a Chinei 
populare și a celorlalte țări de democra
ție populară, ne este chezășie că munca 
noastră pașnică va fi apărată cu strășni
cie.

Țara noastră a mai fost și odinioară 
legată prin alianțe. In trecutul de nea
gră împilare a poporului romîn, alian
țele încheiate de regi și boieri slujeau 
doar interesele asupritorilor.

Alianțele de odinioară — încheiate cu 
țările apusene — au fost mijloace prin 
care puterile străine au pus stăpînire pe 
avuțiile noastre. Atunci cînd însă a fost 
atacată, țara a fost lăsată pradă dusma 
nului. Așa s-a întîmplat și în primul și 
în cel de al doilea război mondial, cîn^ 
țara noastră a fost cotropită și prădată 
de militarismul german.

Alianța din care face azi parte țara 
noastră vine să întărească o prietenie 
rodnică, care leagă poporul nostru de 
Uniunea Sovietică și celelalte țări de de
mocrație populară. Pășim cu încredere 
înainte, siguri de biruința drumului păcii 
și progresului pe care mergem neabătut.

Conferința de Ia Varșovia, Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
încheiat între cele 8 state europene iu
bitoare de pace sînt privite cu deplină 
mulțumire de toate popoarele lumii.

In ziua celei de-a 10-a aniversări a zdrobirii 
fascismului, la Paris a avut loc ceremonia dez
gustătoare a înglobării Germaniei apusene în 
blocul războinic ai Atlanticului.

(Ziarele)

DULLES : In sfirșit sîntem împreună...
Desen de I. Novak

(Din ziarul „Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară" Nr. 
19 din 13 mai 1955).

SOTE POLITICE
Jeka Tatu a rămas fără lucru

Disperat, Jeka Tatu se 
întrebă: astăzi cu ce-mi 
voi potoli stomacul ? Ce 
voi pune In blid copiilor și 
nevestei ? Nu găsește răs
punsul.

Munca pe moșia Rincon 
de Carrasco i-a sleit pute
rile, cei 4—5 peses (bani) 
primiți pe zi, nu-i ajun
geau pentru hrana unui 
singur om. Dar acum nici 
pe aceștia nu-i mai primeș
te. De curînd, a fost izgonit 
de pe moșie și azvîrlit ală
turi de alți înfometați. E 
bolnav, și argații n-au voie

Negustori
Nu de mult, un ziar care 

apare în America Latină, 
numit „Imprensa Popular", 
destăinuia cititorilor vești 
uluitoare. In Fortnoza (așa 
numesc americanii insula 
Taiwan), unde este pripă
șită clica lui Cian Kai-și, 
s-a descoperit o bandă de 
negustori. Dar nu negustori 
de scoici, ci negustori de

să se îmbolnăvească.
Privește în jur. Acest șo

pron care i-a adăpostit T 
ani, trebuie părăsit. Cu ro- 
gojina în spate, alături de 
copii și soție, pleacă, dar 
nu știe unde. De acum 
drumurile vor fi casa lor. 
Dar mincarea?...

Stăpînii pămîntului din 
Uruguay știu despre aceas
ta. In cîrdășie cu diferite 
societăți agricole america
ne, ei nu vor să audă ge
metele miilor de înfometați 
care colindă țara în lung și 
lat în căutare de lucru.

de oameni
oameni. Ei cumpărau pe 
țăranii fugiți din cauza mi
zeriei și a foamei de pe pă- 
mînturile moșierilor și îi 
vindeau în țările Americii 
Latine. Șase mii de țărani 
fugari au fost strînși într
una din zile pentru a fi tri
miși să lucreze pe plantații 
de cauciuc.

Gh. Fleancu

De la o săptâmînâ la alta
RĂSUNETUL INTERNAȚIONAL AL NOILOR 

PROPUNERI SOVIETICE IN PRIVINȚA 
DEZARMĂRII

De mai multă vreme își 
desfășoară lucrările la Lon
dra subcomitetul O.N.U. 
pentru dezarmare. In repe
tate rînduri, guvernul so
vietic a venit cu propuneri 
care să ducă la înlăturarea 
încordării aflată astăzi în 
omenire. O asemenea pro
punere a prezentat guver
nul sovietic și la 10 mai 
1955, privind problemele 
reducerii armamentelor, in
terzicerii armei atomice și 
înlăturării primejdiei u- 
nui nou război.

In propunerile Uniunii 
Sovietice se arată că este 
necesară înlăturarea neîn
crederii care domnește în
tre state. Pentru aceasta 

trebuie să se pună capăt 
„războiului rece“ (adică 
să înceteze propaganda 
prin ziare, radio și discur
suri, făcută în scopul ațîță- 
rii la război); să fie lichi
date bazele militai e aflate 
pe teritorii străine; să fie 
restrase neîntîrziat trupele 
de ocupație ale celor patru 
puteri de pe teritoriul Ger
maniei, rămînînd vremelnic 
numai unele contingente de 
trupe, pînă la încheierea a- 
cordului privitor la retra
gerea lor totală; ajutora
rea altor state în domeniul 
folosirii pașnice a energiei 
atomice.

Propunerea sovietică pre. 
vede încheierea unei Con

venții internaționale (tra
tat) în problema reducerii 
armamentelor și interzi
cerii armelor atomice, cu 
hidrogen și a celorlalte 
tipuri de arme de ucidere 
în masă. Potrivit propune
rii sovietice, efectivele for
țelor militare ale S.U.A., 
U.R.S.S. și R.P.-Chineze nu 
vor trebui să treacă de 
1.000.000—1.500.000 oa
meni, iar cele ale Angliei 
și Franței de 650.000 oa
meni. Celelalte țări urmea
ză să aibe forțe armate cu 
mult mai mici.

Țările care stăpînesc ar
ma atomică vor trebui să 
înceteze mai întîi experi
mentarea armei atomice și 
cu hidrogen, să nu o folo
sească ca armă de luptă și 
apoi să se înțeleagă asu
pra interzicerii ei defini
tive. Cel mai tîrziu în pri
ma jumătate a anului 1956, 

toate țările urmează să se 
întrunească într-o conferin
ță mondială ca să discute și 
să hotărască reducerea ge
nerală a armamentelor și 
interzicerea armei atomice.

Propunerile făcute de
SEMNAREA TRATATULUI

La 15 mai a avut loc la 
Viena semnarea tratatu
lui de stat cu Austria, care 
prevede restabilirea Austri
ei ca stat liber și indepen
dent.

încheierea tratatului de 
stat cu Austria este un e- 
veniment deosebit de în
semnat în viața internațio
nală. La acest pas însem
nat s-a putut ajunge în ur
ma tratativelor rodnice 
duse în ultima vreme între 
guvernul Austriei și guver
nul Uniunii Sovietice. Sem-

Uniunea Sovietică la 10 
mai 1955, sînt o contribu
ție nemăsurat de mare la 
cauza întăririi păcii în 
lume. Așa se explică răsu
netul larg pe care l-au a- 
vut în toate țările lumii.
DE STAT CU AUSTRIA
narea tratatului de stat cu 
Austria dovedește încă o- 
dată că se poate ajunge la 
înțelegere în problemele in. 
ternaționale pe calea discu
țiilor și tratativelor.

Potrivit tratatului înche
iat, Austria va deveni o 
țară neutră. Guvernul aus
triac își ia obligația de a 
nu lua parte la nici un fel 
de alianțe militare, nu va 
îngădui crearea de baze 
militare străine pe terito
riul Austriei și nu va face 
deosebiri în comerțul cu 
alte state.
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Z V OX IL Pe scurt ... dar cu tile
| In satul Șofrăcești, comuna 
• Trifești, raionul Roman, caravana 
i cinematografică n-a dat filme de 
‘ multă vreme, deși a fost adesea 
î prin preajmă.
*———- -
S-a pornit un zvon de-o dată 
Peste Șofrăcești să bată.
Zvonul, de, ca orice zvon
Circulă din om in om.
Toți se bucură; înfine
Vine caravana, vine...
— Vom vedea un film, măi frate.

Să se ducă vest ea-n sate!
— După trei ani încheiați!
— Dine că n-am fost uitați! 
Mare-i bucuria-n sat
Nu-i femeie, nu-i bărbat 
Să nu spună la oricine:
— Știi că vine ?

— Știu, vezi bine!
A trecut o zi, ba două, 
A trecut o lună chiar: 
Așteptare în zadar, 
Caravana nu se vede. 
Nimănui, nu-i vine-a crede;
— Păi au fost doar în comună!
— Da, au fost, acum o lună...
— Păi.'dar Șofrăceștii, cum. 
Au uitat că-l au în drum? 
Zvcnu-i însă zvon și pace 
Vine, crește, se desface,’
Și, dispare,-l uită toți.
Mame, tați, bunici, nepoți... 
...Cit de bine-ar fi să fie
Si un zvon adevărat — 
Caravana să mai vie
Și la Șofrăcești în sat.

ION RUȘ
O

Strigături
U-iu-iu că mult mă doare 
C-are badea prășitoare 
Și o ține ruginită 
In șopron, ne folosită.

Colectiviștii din comuna 
Modelu, raionul Călărași, 
sînt fruntași în muncile agri
cole :

Cu-acești colectiviști fruntași 
Care muncesc cu-atîta zel, 
Pentru raionul Călărași 
Modelu e adevărat model.

★

Părerea unui sătean des
pre un conferențiar care se 
întinde la vorbă fără rost:

A t'ot vorbit o-ntreagă seară 
Pînă-și sfîrși vraful de file;
Cînd o veni a doua oară
Mi-aduc mîncare pe trei zile!

Reguli de comportare din Germania apuseană
Cică, de curînd, Adenauer, 

conducătorul Germaniei apuse
ne... la un nou război, a dat o 
ordonanță prin care stabilește o 
serie de reguli de bună purtare 
pentru cetățenii din țară. Iată-le 
mai jos:

1. In vederea reînarmării Ger
maniei apusene, fiecare cetățean 
are datoria să fie sănătos... tun 
și gol... pușcă.

2. Pe stradă, orice cetățean 
are voie să meargă numai pe 
partea dreaptă a trotuarului, do
vedind prin aceasta că nu are 
sentimente de stingă, dușmă
noase față de guvern.

3. Dacă este oprit în oraș de 
vreun ofițer american, trebuie 
să-i dea odată cu bună ziua și- 
banii, ceasul, tocul rezervor, ta
bachera și alte obiecte de preț 
ce le are la el. In cazul că ame
ricanul nu se mulțumește, i se 
va mai da și... adresa de acasă, 
anunțîndu-i orele cînd întreaga 
familie este plecată în oraș. Ast
fel, ofițerul care îl vizitează, 
își va încărca numai lucrurile de 
valoare, nu și... sufletul cu bru- 
talizarea vreunei persoane din 
casă.

4. In cazul cînd este luat la 
palme de un militar american, să 
fie mulțumit că în sfîrșit capătă 
ceva de la americani.

Unui bibliotecar codaș:
Ai spulberat ușor, ca fumul
O vorbă dintre zicători: 
Deși ai cărți azi, cu duiumul, 
N-ai parte și de cititori.

★

Oficiul P.T.T.R. Aimaș, re
giunea Timișoara, trebuia să 
răspundă în termen de 2 săp- 
tămîni sezisării revistei „Al
bina1* trimisă la data de 8 fe
bruarie 1955. Nici pînă acum 
Oficiul P.T.T.R. Almaș n-a 
răspuns acestei sezisări.

Nu dați nici un semn de viață. 
Mă rog care-o fi pricina ?
Nu-i cerneală la oficiu, 
Sau v-ați supărat pe-„Albina“?

★

Ioan Maroș, președintele 
sfatului popular Chilierul de

5. Intrînd într-nn restaurant, 
să comande cit mai multe bate
rii, pentru a arăta că este mili
tarist convins.

6. Cetățenii cu chelie sînt obli
gați să citească romanele po
lițiste americane, care le vor face 
părul măciucă.

7. Atunci cînd este anunțat . 
vreun discurs de-al lui Adena
uer, cetățenii să-și facă provizie 
de apă, deoarece cancelarul vor
bește... de înghiață apele.

8. In timpul manevrelor ar
matelor americane de ocupație, - 
țăranii vest-germani să nu îm
piedice tancurile să treacă peste 
ogoarele lor, uitînd definitiv 
proverbul : tancul trece, pămîn- 
tul rămîne fără... roade.

9. Acei țărani din Germania 
apuseană alungați de pe pă- 
mîntul lor, deoarece acolo se 
construiesc aeroporturi militare, 
să înțeleagă că americanii au 
ales pămînturile acelea ca fiind 
cele mai bune din partea locului. 
In același timp, ei să vadă în a- 
ceasta ajutorul american de a 
scăpa de... munca grea a cîm- 
pului și de riscul unei secete. 
Dacă nu vor avea de mîncare, 
să guste din... gogoșile lui Ade
nauer.

V. D. POPA

Sus, raionul Reghin, și agen
tul veterinar Ioan Hîrsan, nu 
se îngrijesc să procure fîn 
pentru reproducătorii comu
nali.

Ei spun cu aerul blajin 
Privind la taurii sărmani:
— Decît să mergem după fîn, 
Le dăm mai bine hrana-n bani I

După corespondențele trimise de
Lako loan și Pop Teodor

★

Căminul cultural din Bo- 
toșești-Paia, raionul Vînju 
Mare, nu mai activează deoa

rece directoarea Ecaterina 
Buruiană a pierdut cheia la
cătului de la ușă:

Noi venim cu o ideie
Ce o credem salvatoare:
Ori se cată altă cheie,
Ori o altă... directoare.

După corespondența trimisă de
Vasile Gh. Zorilă

★

Mai sînt unii țărani, ca ță
ranul muncitor Garanceanu 
Sabin din comuna Sebiș, ra
ionul Gurahonț, care mai cred 
încă in superstiții:

Ți-a ieșit în cale 
O pisică neagră.
Tu ți-ai zis : „Nu-i bine 1“ 
Și-ai stat o zi-ntreagă.

încă vreo trei-patru 
De-ți mai ies, ce zici: 
Rod culegi la toamnă,
Sau culegi... pisici ? '

A. Băghlnă 
coresponden'.

Desen: C. Florian 
Text: A. MureșanDIN INTÎMPLARILE LU' M O S ARDEI C47)

Moș Ardei către directorul muzeu
lui raional:
— Vreau ca să măresc și eu 
Avuția din muzeu.
Ia aminte: dau ceva
Fără să-mi dai o para.

Moș Ardei către vecinul său :

— Măi Vasile, măi vecine 
Rogu-mă frumos de tine 
Rarița să-mi dai și mie 
Că ți-oi face-o bucurie.

Spre muzeu cu moș Ardei 
Merg săteni, merg și femei. * 
— Dragii mei, vedeți îndat’ 
Ce-am avut cîndva în sat.

— Măi Vasile, drag îmi ești: 
Vreau să nu mai păgubești 
Și de-aceea rarița
La muzeu în veci să stea!
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