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O ZI DE NEUITAT

• In ziua de 25 august ax„ tovarășul N. S. 
? Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., mem- 
j bru în Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
• însoțit de tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și Gh. 
? Apostol, a vizitat gospodăria agricolă colectivă

„Drumul lui Lenin“ din satul Livedea, regiunea 
București.

Iubitul oaspete a fost primit cu bucurie și en
tuziasm de către colectiviști.

Tovarășul Hrușciov a stat de vorbă cu membrii 
gospodăriei colective dîndu-le numeroase sfaturi

prețioase în legătură cu întărirea economico-orga- ? 
nizatorică a gospodăriei colective și folosirea j. 
unor metode avansate de muncă. L

In fotografie : tovarășii N. S. Hrușciov, Gh. *• 
Gheorghiu-Dej și Gh. Apostol în mijlocul oolec- f* 
tiviștilor. ț*

Tovarășe învățător din patria mea,
tată-

Te cunosc de mai 
6ine de un pătrar de 
veac. Cînd am început 
să umblu la școala din 
sat, am aflat din gura
lui meu și a vecinilor noștri 
că dumneata, tovarășe învă
țător, ai fi omul cel mai în
vățat din lume. Pentru acea
sta, noi, copiii țăranilor, 
ți-am purtat respect și ne-am 
înclinat înaintea dumitale cu 
drag și sfiiciune.

După vreo 2-3 ani, cînd am 
răsărit mai bine, am început 
a crede însă, că deși ți se zice 
„domnu’nvățător", nu ți se 
potrivea tocmai bine domnia 
aceea, întrucît ea avea nă
dragii rupți, iar pălăria roa
să și tare veche. Și pe atunci 
erai tînăr. Ca iubitor de viață 
și de familie, te-ai însurat și 
după cîțiva ani, ți s-a umplut 
casa de prunci.

Eu ți-am purtat și mai de
parte același respect, deși 
aveai aceeași pălărie roasă. 
Dar te-am văzut tot mai abă
tut, tot mai plin de griji și 
nu cutezam să-ți fac între
bare despre tristețea ce-o pur
tai în luminișul ochilor. Am 
aflat mai apoi că deși ți se 
spunea „apostolul neamului* 
stăpînirea de atunci îți dădea 
o leafă de ocară, pe care de 
multe ori n-ai primit-o cu 
lunile.

Tîrziu, cu mult mai tîrziu,

nou. La tîmple au început să 
ți se arate semnele toamnei. 
Dar ochii-ți străluminau de 
tinerețe. Mai apoi ți-ai cum
părat nădragi noi, pălărie 
nouă. Ai început să simți nu 
numai prețuirea oamenilor 
din sat ci și pe aceea a în
tregii noastre puteri populare.

Acum ai ieșit la lume ca un 
cărturar pe care comuniștii 
pun mare preț în bătălia pen
tru luminarea poporului.

Cu o lună în urmă am fost 
în sat. Dumneata erai în va
canța de vară. Se treiera pe 
ruptele. Nu te-a răbdat inima 
să stai sub umbra pomului

din fața școlii, ci ai pornit 
pe uliță, din casă în casă. Ai 
dus vorbă caldă și înțeleaptă 
la fiece om, îndemnîndu-1 să 
nu întîrzie nici măcar cu un 
ceas treierișul. Duminica te-am 
auzit cuvîntînd la căminul 
cultural.
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după ce țara a fost slobozită #
rlin Innftiri înfîlr*î+ rliri

Vorbeai despre fa* 
bridle noi ce le-au: 
înălțat muncitorii îm 
anii primului nostrui 

cincinal, vorbeai despre așe-
zămintele social-culturale dim 
satul nostru, vorbeai despre- 
înfăptuirile puterii noastr» 
populare. Am simțit că șl 
dumitale și oamenilor din sat 
vi-i dragă acum viața de o 
mie de ori mai mult ca îna* 
inte. ,

Acum se deschid școlileu 
Vin copiii să-i înveți carte» 
Dumneata, împreună cu mliî 
de tovarăși de breaslă — unit 
dintre ei foarte tineri — pă
șești inline pragul clasei șL 
reîncepi greaua, dar frumoa- 
sa muncă de învățător.

Mai colea, după culesul cu
curuzului, mi-ai spus că veT 
deschide o altă școală, pentru: 
ca oamenii să învețe să lu
creze pămintul în chip nou» 
— un cerc agrotehnic. La. 
școala asta, mi-ai spus că viii 
și tații și bunicii. Cum s-ar 
zice, dumneata înveți deodată?, 
trei generații: copiii, părinții? 
și bunicii.

Și toată munca aceasta o 
faci minat de un dublu sim- 

acela al fericirii ță* 
și al slă*
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i .țămînt: acela al
I rănilor muncitori
4 virii patriei.
{ Spor la muncă tovarășe îri* 
f vățător! Spor la muncă, to— 
l 'varăși învățători din patriat 
£ mea.

de ION BRAD
Noi, cei de douăzeci de ani, niciclnd 
Nu vrem să mai vedem peste pămint 
fnslngerată, neagră, rotitoare, 
Tăind vieți, adine lovind popoare, 
Securea războiului.

Noi am văzut șl-am pllns.Noi știm.
Destul l 

Priviți acum pămintul: e sătul... 
De-atltea veacuri a lovit in van 
Culcînd pe cei de douăzeci de ani, 
Securea războiului.

> •
din lanțuri, te-am întîlnit din i-»*.*■*■*■*.->*■-*■*.•*.-*-*

De s-ar schimba in arbori fiecare, 
Pădurea lor n-ar mai avea hotare
Și frunzele cu graiul viu ar spune: '

Să piară cit mai repede din lume, 
Securea războiului.

De s-ar schimba in stropi ușori de
apă, 

N-ar fi ocean în brațe să-i încapă, 
Și munții valurilor, grei, ar spune: 
Să piară cit mai repede din lume 
Securea războiului!

Noi, cei de douăzeci de ani, niciclnd 
Nu vrem să mai vedem peste pămint 
Insingerată, neagră, rotitoare, 
Tăind vieți, adine lovind popoare. 
Securea războiului!

1
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— Un om
; Viscolul de acum doi ani 

îi făcuse mari stricăciuni la 
casă lui moș loader Miron 
din sat'ul megieș Segarcei. 
Și moș Toader nu că-i lipsit 
de simț gospodăresc, dar par
că era un făcut: cind avea 
bani, la Segdrcea nu șe gă
sea tablă{ țiglă sau dulapi șt 

“ InwefS} cind soseau materiale, 
' moș Toader nu mai avea o 
lețcaie,

' — Apoi ce să-i faci taică?
De ce-i banul rotund? Să se 
ducă de-â dura.

Intr-o zi moș Toader Miron 
d zăbovit la zaplaz cu facto
rul poștal care-i adusese 
vești de la feciorul cel mijlo
ciu, aflat pe un șantier la 
Electro-Montaj. Din una în 
alta veni vorba de casa be- 
teagă, de cooperativă, de ro
tunjimea banului ce se scurge 
printre degete de zici că-i ar
gint viu, de recoltă și de al
tele. Moș Toader se arătă ne
dumerit că la cooperativă nu 
se aduc mărfuri atunci cind 
are el părăluțe, ci tot după ce 
le-a făcut de petrecanie.

Mai priceput in ale econo-

Se risipesc
Fulgere brăzdau cerul ne

gru. Ploua cu găleata cind 
Dumitru Nicolescu, directo
rul căminului cultural țîșni 
afară. Nu trecu însă mult 
și deși ud leoarcă, se întoar
se vesel povestind celor de 
fată pricina care îl făcuse să 
treacă drumul pe asemenea 
vreme. In timpul furtunii 
ce se deslănțuise cu o săp- 
tămînă în urmă, directorul o 
văzuse pe Ioana Perșinaru tre
murând ca varga de teama 
„duhurilor rele" cum spunea 
ea. Acum o găsise stînd liniș
tită pe un scăunel și glumind 
cu fetița ei. Ce se întâmplase 
între timp ? După cea dinții 
furtună el ii explicase amănun
țit cauzele acestor fenomene 
ale naturii, îi arătase și niște 
desene lămuritoare dintr-o car
te. A mai stat apoi de vorbă 
cu ea și altă dată. După un 
timp femeia a înțeles, ba a 
prins după aceea chiar gustul 
cunoașterii și nu rareori o ve
deai pe la bibliotecă.

La cămin a avut loc și o 
seară culturală cu aproape 100 
de participant, la care s-a vor
bit despre superstiții și izvo
rul acestora. Din conferința în
vățătoarei Veronica Predescu 
toți au înțeles și ce e cu ,.ghi
citul'*, ce sînt visele.

A înțeles multe din confe
rințele ținute la căminul cul
tural din Poiana de sus, raio
nul Răcari- și țăranul munci
tor Nicu N. Șerban, de altfel 
om cinstit, dar lesne crezător 
în vorbe.* De tildă credea în 
vorba urtuiă, Ion, din Creve- 
dia-CăScioarele care nu-și mun
cea pămînhirile ci trăia din 
„ghicit".' l-a „ghicit" și ltii 
Nicu N. Șerban, bunăoară, că 
va fi prăpăd, dacă în cutare zi 
va ieși' fa secdrat. De teamă, 
o buc’ată de’vreme omul a cre
zut în spusele lui Ion. Ba 
pentru aceasta îi aducea su
medenie de 'plocoane, îmbră
căminte, mălai; fasole. Spre a 
înțelege cit de puțin temei au 
„prooroci Hi e" acestea, țăranii 
muncitori dih Poiana au fost 
ajutați și de experiențele fă
cute anume la căminul cultu
ral de profesorul de fizică care 
le-a arătat cum se produc ful
gerele.

Fel de fel de superstiții îi 
țineau pe loc, le stricau rostu
rile țăranilor muncitori de pe 
aici.

ALBINA
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econom
miei, factorul a prins să-l lă
murească: -

— Ai vîndut azi ceva grîu, 
secară, dă fuga la poștă și 
scoate-ți un libret C.E-C. Mii- 
ne vifizi o țadă cu prune, 
pung-i și pe 
pe grtil. Ar 
voie de o cumpărătură, a ve-

i dadă cu prune, 
e ăștia dîngd S&.W 
' strihs Cit al ne-

moșul

~nii niorfaț -o- fugă-lei- •pc/țTSț 
completezi o hirtiuța șt pri
mești banii pe loc.

De la factor a înțeles de a- 
semeni că C.E.C.-ul păstrea
ză secretul, astfeT că rumeni 
nu poate afla cit are 
pe carnet, cit a scos sau cit 
a mai depus.

Că-și poate cumpăra — 
dacă vrea — obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri care se 
trag la sorți la fiecare două 
luni, puțind aduce cîștigăto- 
rului sume pină la 35.000 lei.

Moșul a ascultat sfatul. 
Azi e un harnic depunător la 
C.E.C., casa și-a reparat-o și 
are și citeva obligațiuni 
C.E.C. cu care la fiecare tra
gere se duce la factorul poș
tal să verifice dacă nu i-a 
ieșit cumva ciștigul.

La căminul cultural

superstițiile
Conferințele, cărțile, articolele 
de la gazeta de perete ca și 
versurile usturătoare minuite 
cu haz de cele 2 brigăzi artis
tice de agitație, i-au lecuit pe 
mulți superstițioși din comună 
de aceste credințe deșarte și 
stricătoare.

M. CAJAL

Mîndria constructorilor noștri de mașini

Mptalurgiștii uzinei de tractoare1 dîri Orașul Stalin aii realizat în cinstea lui 
23 August, un nou tip de tractor construit dtip'ă modelul tractorului sovietic M.T.Z. 
Tractorul pe roti va. fi folosit în deosebi la lucrările iagricole iCu (mașini remorcate sau 
suspendate și pentru transporturi. , ■

Dotat cu un motor puternic, având, o caroserie elegantă și fiind înzestrat cu 
tot confortul, primul autobuz romînesc — fabricat de Uzinele „Mao Țze-dun“ {Jin 
București, poate transporta 80 de persoane.

Magazin universal 
în satul Kovinan
Cînd au intrat în noul ma

gazin din satul lor, Rovinari, 
comuna Moi, regiunea Craio
va, țărani; muncitori nu știau 
la ce să se oprească mai întîi. 
Rafturile erau incărcaț^ cu 
măffuri, care de care- rhal'îm- 

. bietoare, Pînăla urmă s_-au 

. îtnpărțit„.• Fetele flăcăii pc 
la pînzeturi, stofe, îmbrăcă
minte, gospodinele și bărbații 
tor pe la lucruri de-ale casei: 
va_șe_de gătit, servicii de ma
să și cîte și mai cîte. Numai 
în prima zi au fost vîndute 
mărfuri în valoare de peste 
10.000 lei.

I. Sbîrciog 
corespondent

ln așteptarea 
elevilor

Cu dorința de a pregăti cele 
mai bune condiții de desfă
șurare a cursurilor, secția de 
învățământ a sfatului popular 
regional Timișoara a luat o 
serie de măsuri din care o 
bună parte au și fost îndepli
nite. De curând, de pildă, s-a 
isprăvit constructs școlii din 
Jamu Mare și a școlilor din 
Anina și Oțelul Roșu. Se lu
crează cu sîrguință la cele 20 
de localuri de școală din re
giune care se construiesc prin 
autoimpunere ca și la repara
rea clădirilor și revizuirea mo
bilierului școlilor. ,Cea mai 
mare parte din școlile raionu
lui Timișoara și-au asigurat 
combustibilul de care au ne
voie pentru întreaga iarnă.

Straton Nicanor 
corespondent

Muncă
Cerna și Mircea Vodă sînt 

două comune alăturate din 
raionul Macin. In comuna 
Cerna te întâmpină îndeosebi 
.în lpcurt:e und© e mai multă 

aeriene, 
izbînzfle 

țăranttor 
sarcinile

Ș>
18, cîte 

electorale cu- 
La rubrica

• trecere, 18 toziac;
Efe îți vorbesc de 
de pină acum ale 
muncitori, ca șl de 
lor de viitor. In susul uliței e 
așezată la vedere o tablă 
mare pe care siînt scrise cp 
teț sfaturile agronomului- pe 
săptămâna în curs. Aici, ca 
și în apropierea difuzorului 
gospodăriei colective, se a- 
dună adesea zeci de țărani 
muncitori. In drum spre sfa
tul popular am întâlnit 
grafice, în număr de 
circumscripții 
prinde Cerna.
„Fulger** se afla în ziua ace
ea numele deputatei Elena 
Fane, care răspunde de cir
cumscripția a IlI-a electora
lă. La casele deputaților co
muniști Constantin Burcea și 
Panait Topală am văzut tă
blițe de culoare roșie, care 
arătau că aceștia sînt frun
tași la treieriș și recoltare. 
Campania a fost susținută 
de numeroși alți fruntași din 
Cerna, unde, bunăoară, la 12 
august se treieraseră >la în
tovărășire toate cele 600 hec
tare grîu.

Sucesele dobândite în mun
cile agricole se datoresc în 
bună măsură muncii cultu
rale. „De cînd s-a deschis 
aria, aici s-a mutat — cum 
zic oamenii — căminul cui’ 
tural". îndată ce pășești pe 
arie, știi că găsești lucruri 
mereu noi și folositoare la

Carnetul activistului cultural

și-au

aco.peni- 
coșcoviți, 

nu- 
în 

am 
pa-

și roade
gazeta de perete. Panourile, 
graficele, îți spun cine e frun
taș și cine ș-a lăsat pe tîn- 
jeală. Biblioteca volantă, co
lecțiile de ziare, te îmbie să 
le cunoști.

In fruntea acestei vii acti
vități e directorul eăm.inului 
cultural, "țăranul muncitor 
Mihai Dragomir. Tare mân
dru a fost dînsul cînd l-am 
întrebat de roadele muncii 
culturale.’ Ș*i pe drept’ cuvînt. 
Rezultatele au dovedit, bună
oară, membrilor cercului agro
tehnic că n*u degeaba 
petrecut aici clipele de răgaz. 
Ei au scos cîte 2.1004-2.400 
kg. boabe grîu la hectar.

Cu gândul încă la cele vă
zute în Cerna, am ajuns a 
doua zi în comuna Mircea 
Vodă. Am simțit de îndată o 
strîngere de inimă privind se
diul căminului cultural. Gea
murile erau sparte, 
șui ciuruit, pereții 
gardurile dărîmate. Nu 
mai pînă aici, dar nici 
fața sfatului popular nu 
întâlnit vreo lozincă, un 
nou sau un grafic. Gazetă de 
perete nu există. De brigadă 
artistică de agitație sau de 
alte forme de activitate artis
tică la arie, nici pomeneală. 
Țăranilor muncitori nu li 
se fac cunoscute numeroasele 
cărți ale bibliotecii, din oare 
ar putea culege atâtea învăță
minte folositoare, 
popular comunal e 
străin de nevoile 
ale oamenfitor de 
timpul ca acesta 
cu directorul căminului 
tural, Gheorghe Roman 
cadrele didactice oare au sar
cina de a sprijini luminarea 
satului, să treacă de îndată 
la o acțiune temeimeă cultu- 
ral-artistică. Țăranii munci
tori din comuna Mircea Vodă 
o așteaptă cu nerăbdare.

Sfatul 
cu totul 
sufletești 
aici E 

împreună 
cui- 

și

C. HOGAȘ 
îndrumător cultural, secția 

culturală regională Galați.

Pești carp... plivesc 
orezul

După cum se știe, mohorul 
este cel mai mare dușman al 
orezului. Deobicei orezul tre
buie plivit de mohor de doua 
ori și chiar de trei ori pe an, 
iar ptivitul unui hectar costă 
cel puțin 1.000 lei. Anul aces
ta însă, muncitorii de la sec
ția orezărie Vameș a gospo
dăriei agricole de stat Roma- 
nu, din raionul Brăila, nu vor 
mai.face această' lucrare la 
cultura de orez. Și iată de ce: 
cu ajutorul oamenilor de 
știință ,de ,1a stațiunea experi
mentală. piscicolă Nucet, ra
ionul Tîrgov.i.șțe,’, muncitorii 
secției au început experimen
tarea unei, metode noi'de în
grijirea culturii ’ de ‘/orez.. In 
irigațiile, de pe. pn ioc de 12 
hectare, șșmăqșțeji pțu orez au 
fost introduși șîte 1-600 pui 
de crap; la hectar. In ce, con
stau avantajele, ..aceșțe: meto
de? In primul, rînd ppștii țnă- 
nîncă mohorul, precum și mo- 
luștele, primejdioși dăunători 
ai culturilor de orez, iar prin 
mișcările care- le fac. tulbură 
și aerisesc.apa. In felul acesta 
orezul are mai mult aer și 
crește mai viguros. Toate a- 
cestea duc la sporirea recoltei 
de orez, cu cel puțin 1,000 kg. 
la hectar, față de recolta cea 
mai mare obținută la hectar 
anul trecut.

Pe lîngă reducerea cheltuie
lilor de întreținere a culturilor 
de orez și obținerea unei pro
ducții sporite de orez la hec
tar, gospodăria agricolă de 
stat va realiza venituri și din 
recolta de pește, deoarece în 
preajma secerisii’iii orez’^ti, 
peștele va fi scos din irigații.



agr.cole
De curînid 21 familii de ță- 

răni muncitori din satul Prio- 
tești, raionul Oltețu, regiunea 
Oraiova, au sărbătorit inaugu
rarea întovărășirii lo,r agricole 
căreia i-au dat numele „Parti
zanul". Ști țăranii muncitori 
din satul vecin Boghia, au 
pornit să-și organizeze o în
tovărășire agricolă. Numai în 
cîteva zile 7 țărani muncitori 
au depus cereri de intrare în 
întovărășire.

Marin Gh. Marin 
corespondent
★

SIBIU (de la coresponden
tul nostru). —• Comuniistul

Pe tarlaua gospodăriei agricole colective „7 Noiembrie" din comuna Ștefănești, raio
nul Pitești, arăturile pentru însămînțările de toamnă sînt în toi.

In regiunile Craiova, Pitești, 
București, Constanta, etc., tre
ierișul este mult avansat. Nu 
aceeași e situația în re
giunile Cluj, Stalin și mai 
ales în Regiunea Autonomă 
Maghiară. In aceste regiuni 
munca pe arii nu este orga
nizată bine, fapt ce a dus H 
rămînereia în urmă a treieri- 
șului. Or, știut e că orice zi 
irosită acum, în toiul treieri- 
șului, nu poate duce deoît la 
pierderi de recoltă. Pentru a- 
ceasta, comitetele executive 
ale sfaturilor populare comu
nale, raionale și regionale, 
oamenii muncii din satele 
regiunilor unde -treierișul 
este rămas în urmă trebuie 
să depună toate eforturile pen
tru a treiera cît mai grabnic 
grînele aflate încă în sto
guri pe cîmp sau pe arie. 
Treierișul trebuie organizat

Teoader Sărășan di.n satul 
Păuc.ea, raionul Mediaș, regiu
nea Stalin, este unul dintre 
fruntașii satului în lupta pen
tru buna stare materială a 
fiecărei case de gospodar. Toc
mai de aceea, nu de mult, el a 
strîns în jurul său un mănun
chi de vrednici țărani munci
tori printre care Șuteu Nico- 
lîae și Binder Ștefan și împreu
nă ou ei a pornit să arate sa
tului foloasele ce le aduce în
tovărășirea agricolă. Munca 
lor a dat roade bune: în ziua 
de 21 august a.c., în satul 
Paucea s-a inaugurat întovă
rășirea agricolă „23 August" 
cuprinzînd 14 familii cu 29 
hectare și 8 vite de muncă.
------- ___  C u v î n t u I

Un mijloc deosebit de im
portant pentru sporirea pro
ducției este folosirea metode
lor agrotehnice înaintate.

Numai cîteva exemple de re
colte obținute în acest an de 
către gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole ne sînt 
grăitoare. Astfel, gospodăria 
colectivă din comuna Coar
nele Caprii, raionul Hîrlău, a 
strîns de pe 21 hectare o re-

fruntașilor

GH. PRICOP 
director general 

în Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii

(iu omul harnic și pămîntul e darnic!

t

Anul trecut, de pe un hectar 
am rdușit să adun 1.800 kg. 
grîu, recoltă îndoită față 
de alți țărani muncitori. La 
consfătuirea pe țară a frunta
șilor din agricultură, la care 
am avut bucuria să iau și eu 
parte, mi-am dat seama însă 
că pămîntul poate da și mai 
rrtult, dacă îl muncești cu pri
cepere.

De îndată ce s-a luat ză
pada, m-am și dus să contro
lez cum au ieșit din iarnă se
mănăturile de grîu. Probele 
luate au fost bune. Cînd pă
mîntul s-a zvtntat oleacă, am 
dat cu boroana și în cîteva 
zile griul a înverzit și s-a fă
cut ca peria. Mulți se tem să 
boronească semănăturile, pe 
motiv că se rup tulpinițele de 
grîu, aceasta însă este o cre
dință greșită, deoarece pămîn
tul neafînat își pierde cu 
ușurință umezeala. Plivitul 
l-am făcut de trei ori.

Către sfîrșitul lunii iulie

lanul meu a dat în pîrgă. 
N-am mai șezut pe gîhduri și 
l-am secerat în mare grabă. 
A doua zi am și dezmiriștit. 
La arie, am treierat printre 
primii. Se minunau oamenii 
de greutatea snopilor din Sto
gul meu. Unii țărani munci
tori cum sînt Ileana VIad șt. 
Neculai I. Gogiu n-au recol
tat mai mult de 1000 kg. gnu 
la hectar. De ce ? Pentru că 
ei nu și-au boronit griul,' iar 
plivitul l-au făcut numai cț 
singură dată. Cînd delegatul j 
de batoză a făcut socoteala i 
că de pe hectarul meu 
grîu au ieșit 2000 kg, mulți 
nu vroiau să creadă. „Ba, nu-i 
nirriic de mirare, — le-am 
spun eu — pămîntul știe 
te răsplătească după cum 
să-l rriuncești".

de

să 
știi

Ion Manea 
țăran muncitor din 
comuna Ghidigeni 

raionul Bîrlad'
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IN CIMP
In regiunile întîrziate la tre- 

ieriș ca Oradea, Cluj, Timi
șoara trebuie să se depună 
toate forțele pentru terminarea 
grabnică a acestei munci. In 
primele zile ale lunii septem
brie pe terenurile eliberate tre
buie terminate arăturile pen
tru însămînțările de toamnă. 
Se va pregăti din timp săm-în- 
ța de secară, grîu de toamnă, 
orz de toamnă, borceag de 
toamnă : după ce se dau prin 
vîntnrătoare semințele se trec 
prin brior sau selector, iar a- 
poi ti se încearcă puterea de 
încolțire. Semințele cu putere 
mică de încolțire (sub 90%) 
trebuie schimbate cu altele 
bune. După aceste lucrări ur
mează tratarea semințelor; 
griul și secara se tratează îm
potriva maturei cu praf de a- 
bavrt sau' agranal-

îndată după recoltarea po
rumbului, cartofilor și sfeclei 
de zahăr se va trece la aratul 
terenurilor. Semănatul cereale
lor de toamnă va începe după 
15 septembrie în regiunile de

coltă de 4.020 kg grîu la hec
tar. Acest spor de recoltă se 
datorește faptului că încă din 
vara anului 1954, odată cu 
strîngerea 
viștii 
treaga 
cutat 
vreme, 
aleasă 
tul l-au făcut 
rîndurilor încrucișate. Tot da
torită faptului că a respectat 
indicațiile științei agrotehnice, 
întovărășirea agricolă din 
Șerbănești, regiunea Galați, a 
recoltat de pe 114 hectare o 
cantitate de 2.000 kg. grîu la 
hectar.

Și în gospodăriile individua
le există posibilități de sporire 
a producției agricole. Pildă în 
această privință sînt fruntașii 
recoltelor bogate, lată-1, bună
oară, pe țăranul muncitor Va- 
sile Filipan din comuna Ti- 
ream, raionul Cărei. Dezmiriș- 
tind, apoi făcînd arătură a- 
dîncă, îngrășînd pămîntul cu 
bălegar și respectînd celelalte 
reguli agrotehnice, el a obținut 
de pe 0,90 hectare o producție 
de 2.740 kg. grîu.

Peste aceste succese nu tre
buie trecut cu vederea. E- 
xemplul fruntașilor trebuie ur
mat de toți țăranii muncitori. 
Oamenii muncii din agricultu
ră Se pregătesc acum pentru 
campania însămînțărilor de 
toamnă. De felul cum pămîn
tul va fi pregătit depinde în

odată
recoltei, colecti- 

au dezmiriștit 
suprafață, au 

arăturile adînci 
au folosit sămînță 

și tratată, iar semăna- 
după metoda

în- 
exe- 

la

bună parte succesul pe care 
îl vom obține în anul agricol 
1956.

Fruntașii din agricultură ne 
dovedesc prin fapte că aplica
rea metodelor agrotehnice îna
intate este o cale sigură de ob
ținere a unor recolte bogate la 
hectar, ne dovedesc că pămîn
tul este darnic cu oamenii ca- 
re-l lucrează cu hărnicie și 
pricepere

temeinic încît batozele să 
meargă din plin și fără în
trerupere din zori și pînă sea
ra tîrziu, și acolo unde se 
poate, să lucreze și noaptea.

Odată cu treierișul trebuie 
grăbite și arăturile pentru 
însămînțările de toamnă. Se
mințele necorespunzătoare tre
buie schimbate cu semințe re
cunoscute de la bazele de re
cepție și condiționate. Nu tre
buie uitată nici pregătirea pă- 
tulelor pentru înmagazinarea 
recoltei de porumb din acest 
an, recoltă ce se anunță a fi 
bogată.

Vitele înseamnă belșug, bogăție
La înființare, gospodăria 

noastră colectivă nu avea 
decît 7 cai, 9 boi, 3 vaci Și 
82 oi. Dar noi, cele 82 familii 
de colectiviști, ne-am dat 
seama că dezvoltarea fer
melor zootehnice înseamnă 
un nesecat izvor de belșug, de 
bogăție. La început, sectorul 
nostru zootehnic era destul 
de sărac. Am muncit insă 
mult și în 1952 el ne-a adus 
un venit de circa 40.000 
iar în 1954 de 100.000 
Anul acesta vom obține 
venit de peste 190.000 

i Anul trecut numai cu
| primiți de pe urma animale- 
ț lor vîndute statului pe bază 
■s de contract, am cumpărat 
, un camion marca ,,Molotov". 
ț In 1954 colectiviștii noștri 
| au primit pe lingă însemnate 
| cantități de cereale, numai 
| produse animale și bani în 
I valoare de 92.718 lei. Cu o 

parte din venituri, colectivistul 
Bulutu Petre și-a putut cuni- 
păra o vacă du lapte, iar

i lei. 
lei. 
un 
lei. 

banii

Ducica Gheorghe și-a acope
rit casa cu olane și și-a îm
prejmuit curtea cu gard. După 
cite știu, aproape toți colecti-1 
viștii din comuna noastră au' 
acum în gospodăriile lor cile ] 
o vacă cu lapte, oi, porci și \ 
păsări.

In prezent, fermele noastre 
numără 1.317 oi, majoritatea\ 
de rasă țigaie, 162 bovine, 82 > 
cai, precum și 24 vaci cu 
lapte, 23 scroafe și 195 gră
suni, 500 pui de rasă Phpde 
Island și 100 rațe. In urmă
torii 2-3 ani aceste ferme vor 
cuprinde cel puțin 1.500 oi cu 
lapte, 55 vaci cu lapte, 60 
scroafe și pînă la 1.000 pă
sări. In felul acesta gospo
dăria noastră va deveni mai 
puternică, iar viața celor 303 
familii de colectiviști și mai 
îndestulată.

Bota Tănase 
brigadier zootehnic la gos
podăria agricolă colectivă 
„7 Noiembrie" dip comu

na Cenna, raionul Macin

Cuvîntul agronomului și zooiehnicianului

.nord și duipă 15 octombrie îh 
cele de sud- La începutul lui 
septembrie în partea de sud 
a țării se mai poate continua 
semănatul rapiiței de toamnă. 
De îndată ce primele capsule 
de bumbac se coc. începe cule
sul pufului. De asemenea, în
cepe recoltatul tutunului și o- 
rezului.

IN GRADINA. VIE 
LIVADĂ

Legumele de toamnă 
cartofii plantați în vară 
prăși a treia și a patra oară. 
Totodată, dacă vremea va fi 
călduroasă se vor iriga. Către 
sfârșitul lunii, dacă va cădea 
brumă, se va face "recoltarea 
în întregime a* roșiilor, ardei
lor, vinetelor, castraveților.

ȘI

ca și 
se vor

tru a preîntîmpina și comba
te scabia. De asemenea se dă 
oilor pastile de Distosa.n pen
tru combaterea gălbezii. Se fa
ce revizuirea bonitării mieilor 
la vîrsta de 6-?jl uni și apoi 
întocmirea planului de montă. 
Oile ce se dau Ia montă tre
buie hrănite, în afară de por
ția obișnuită, cu 200 gr- con
centrate zilnic, iar berbecii ou 
500 gr. concentrate. Tot în lu
na septembrie se face ultima 
selecție (alegere) pentru pră
sită a purceilor nȘscuți în pri
măvară.

' ' In stupină încep pregătirile 
.de ienrrare a albinelor. Mierea 

f de calitate proastă’ se înîo- 
IN SECTORUL ZOOTEHNIC ^ste în stup cu miere de lă■ primiri cules. Familntor care

nu au destulă hrană, li se 
V__ _ completează hrana. Apoi se
nite în această perioadă și cu strîmforează cuiburile și se 
pepeni furajeri, dovteci to- împachetează stupii în paie.

După culesul legumelor, tere
nul va fi curățat de vreji și 
se va ara la adîncime de 25— 
30 cm. Se continuă semănatul 
legumelor de toamnă ca ; sala
ta, spanacul, ridichile de 
toamnă, ceapa și altele.

In vii Se continuă culesul 
soiurilor timpurii. Se face eva
luarea recoltei la soiurile de 
vin și pregătirea inventarului 
pentru cules și vinificație Pe 
terenurile stabilite pentru plan
tări noi de vii și pepiniere se 
va,face desfunda tul și totodată 
îngrășatul cu 30—40 tone bă
legar la hectar.

In livezi începe recoltarea 
fructelor de toamnă și valori
ficarea lor. Continuă desJun- 
datu.l terenurilor pentru livezi 
și pepiniere noi.

Pe terenurile pe oare se va 
face plantatul în această 
toamna, se începe pichetajui 
și săpatul gropilor. In pepinie
re se revizuiesc puieții altoiiți, 
iar cei neprinși se altoiesc din 
nou- Spre sfîrșitul lunii încep 
arăturile de toamnă în livezi 
și îngrășarea cu bălegar.

Vitele mari, pe lîngă pășu- 
narea zilnică, vor trebui hră-

pepeni furajeri, dovteci to- 
cați, porumb furajer și alte 
plante. Se începe bonitatea și 
întocmirea planului de montă 
și fătă.ri pentru anul viitor. La 
oi se face a doua îmbăiere pen-

ALBINA
Pagina 3-a



Pînă la sediul gospodăriei agricole colective mai sînt cîieva sute de j 
metri. Cei din marginea satului au văzut primii autocamioanele și au ■ j 
răspîndit vestea: „Vin oaspeții". In curînd țăranii muncitori din Măxi
neni și Corbu veniți în vizită la gospodăria agricolă colectivă vor citi 
pe fețele zîmbitoare ale celor care-i vor intîmpina ca și pe placardele 

așezate la intrarea in gospodărie, urarea: „Bine ați venit “1

n „ * ,1

) 
J 
J 
J
1

In hambarul colectivistului Petre Cojocea au intrat în toamna trecu’ă 
7000 kg. porumb, iar in casă, printre altele, 100 metri de pînză și 
5.600 lei. In jurul casei are vacă, oi, porci, stupi și păsări.

Ii merge omului din plin sau ba? Astă iarnă a făcut două nunți, 
iar de atunci și pînă azi a cheltuit pentru dichisul casei peste 15-000 
lei. Flu-său Gheorghe Cojocea e la o școală superioară, iar peste clțiva 
ani ajunge inginer.

Ce-ați aflat pînă aici, au au2it și văzut țăranii muncitori din 
Măxineni și Corbu tind au vizitat gospodăriile colectiviștilor.

In fotografie: oaspeții în ograda colectivistului Petre Cojocea.

■i '
tt

— O găină de a noastră aiirnă cit un curcan obișnuit — sțhinea cu 
mtndrie vizitatorilor, Petre Mircea, crescătorul de păsări al gospodăriei 
colective Și oamenii au luat pe rind găina de picioare, au cumpănit-o 
și au dat dreptate crescătorului. Apoi au aflat de la acesta cu deamă- 
nuntul că aici la crescătorie păsările £int îngrijite după știință. Fapt 
pentru care și rezultatele sînt atît de bune: crescătoria de păsări este 

un bun izvor de venit pentru gospodăria colectivă.

IN VIZITĂ LA GOSPODĂQ
* DIN COMUN

Duminică, un grup de țărani muncitori 
din comunele Măxineni și Corbu, ra
ionul Brăila, au vizitat gospodăria 
agricolă colectivă „I. L. Caragiale" 

din același raion.
Titlul paginilor de față nu a fost scornit. 

Sînt niște vorbe auzite des în cursul acestei 
călătorii. Sandu Manta din Măxineni nu e 
nici măcar întovărășit. E țăran individual. 
E însă unul din aceia care au știut să folo
sească sprijinul pe care i l-a dat statul. A 
lucrat pămîntul după carte și a cules de pe 
3 hectare, 7.000 kg. grîu. Unii n-au crezut.

Și atunci fruntașul recoltelor bogate, San
du Manta din Măxineni, i-a spus fiecăruia 
în parte: Vino și vezi. Și l-a dus la hamba
rele care gemeau, iar oamenii s-au convins 
că ce au auzit este aevea.

In timpul vizitei la gospodăria colectivă 
am auzit de multe ori pe colectiviști spunînd:

— Venifi să vedeți.
Și-i purtau, la remiza de mașini, la cres

cătoria de porci în care domnea curățenia 
și buna rinduială, la magazia de bucate, pre
tutindeni.

★

In sala colțului roșu aparatul de radio al 
colectivei a cîntat pînă acum pentru desfă
tarea cinstiților oaspeți. Acum e liniște și 
așezați în bănci ascultă vorbele președinte
lui.

...Gospodăria noastră merge pe al patrulea 
an. începutul a fost firav. Dușmanii au în
cercat să ne destrame, dar am fost uniți 
și i-am învins și pe ei și șovăiala unora din
tre noi. Numărul colectiviștilor a crescut de 
la an la an. După primul an cu încă 17 fa
milii, apoi cu încă 14. Acum numărul de fa
milii s-a dublat. La înaeput număram mași
nile pe degete, iar acum avem remiză de ma
șini și atelier de reparații. Lucrările de se
mănat și recoltat sînt azi în întregime 
mecanizate. w

Ne-am ridicat acareturi, crescătorie mo
dernă pentru porci, pentru păsări... Președin
tele vorbește despre plan și organizarea mun

cii, despre simț de răspundere și disciplină
Ar fi încă multe de spus. Se pare însă ca 

oaspeții sînt foarte curioși și iată cum tim
pul hărăzit de programul vizitei pentru dis-

— Dragi oaspeți, poftiți la gustare 
zitatorilor o masă. Au ciocnit pahi 
și au rîs. Dar am văzut și mulți care 
treba cite nu fuseseră întrebate.. De 
de miini, cu mulțumiri, cu făgădui 
încă nu. — La întoarcerea în sate 
lucruri au aflat aici lumină.

In curtea colectivei 
S-au revărsat cu c- 
Și-au pus flăcăii jl< 
Și In cosițe, fetele

Sînt printre fruntașii re
coltelor bogate din comu
nă- De pe trei hectare am 
scos în acest an 7.000 kg. 
de grîu. Asta nu este o în- 
tîmplare. Am arat pămîn
tul la timp, i-am dat în
grășăminte din belșug. A- 
gronomul nu ne-a lipsit cu 
sfatul lui pe tot timpul 
campaniei. Trebuie să spun 
însă că ce-am obținut în 
anul acesta se datorește în 
bună măsură și ajutorului 
primit de la stat. Astfel un 
hectar din pămîntul meu

.■ aflat la marginea întovărăș'rii agricole din sat a fost arat 
cu tractorul care ara și pămîntul întovărășirii. De la coo- 

,. ,-perativă am luat uneltele și tot ce era de trebuință. Și iată 
că la cules, de pe hectarul arat cu tractorul și lucrat după 

i sfatul agronomului, am obținut 3.000 kg. grî-u. Celelalte 2 
hectare ie ant răzlețite în alte locuri. Pe acestea le-am lu
crat cum am putut Am sco6 de pe fiecare cu cîte 1.000 kg. 
de grîu mai puțin. Dacă aș fi avut pămîntul unit într-un 
singur trup, îl puteam lucra pe tot cu mijloace mecanizate 
și toată suprafața rodea la fel. Mă bucură roadele căpătate 
după un an de muncă, dar mai mult mă bucură învățătura 
primită. Chiar și unui fruntaș al recoltelor bogate lucratul pe 
fîșii al pămîntului nu poate să-i fie de prilnță. Lucrul a- 
cesta l-am înțeles și mai limpede acum, după cele văzute și 
auzite la gospodăria colectivă din Silistraru. Am văzut și 
mai bine pe ce drum trebuie să merg.

Sandu Manta
fruntaș al recoltelor bogate din comuna Măxineni, 

raionul Brăila

Se dau avansurid. 
Și sacii s-au uf
Ai zile-muncă rrUui 
Acum virtos cu to

Ion Melinte, șugub 
Ăst an a spus : ,,fr 
Că n-o să-ncapă gr

Și șotii curg. Nu-ț 
Aicea vezi, sub ce 
Cum crește rodul

Și pe soa
Sini băirîn, cărun 
Dar mi-e tare drai 
Și muncesc cu vo 
Și pe soare și pe 
Fiindcă azi din m 
înflorește patria 
Că scăparăm de 
Care-au supt sîn-~^ 
Azi ieșim cu v. 
Și-om lucra toți 
Că, vezi, statul n 
Ne-a pus la-ndem 
Ne dă pluguri de 
Și mașini de serr. 
Ca să crească hol 
Pin' la brîu, ba J

țăran m



AGRICOLĂ COLECTIVĂ 
IL1STRARU
lungește peste așteptări. Vizitatorii 
ru prima dată o gospodărie colec- 
:u toate acestea pun întrebări neaș- 
multe și de felurite încît ele izbu

tii au pregătit în cinstea vi- 
;por și sănătate. Au glumit 
timele clipe pentru a mai în- 
zspărțit cu strîngeri puternice 
lărturisile și unele firește ■— 
lovești însă cu toții în cîte

tesc să cuprindă întreaga viață a gospodăriei.
Sînt desigur lucruri îndelung frămîntate 

în inima fiecăruia. Tudorache Dumitrașcu 
din Corbu ar vrea să afle care dintre colec
tiviști a cîștigat cel mai mult. Află toți cu 
uimire că Dumitrache Romilă, îngrijitor la 
grajdul de cai, care a avut 800 zile-muncă, a 
luat anul trecut peste 13.000 kg. boabe, în 
afară de alte produse. Și mai află despre 
Gheorghe Cojocaru care se ducea la vânătoa
re în timp ce colectiviștii munceau, că a avut 
doar 70 zile-muncă și răsplata ca atare.

— Ce fac mamele cu copiii cînd se duc la 
cîmp? ■— a întrebat Mița Coman țărancă 
muncitoare din Corbu.

— Veniți să vedeți — a fost răspunsul și 
țăranii muncitori au vizitat grădinița gos
podăriei. 17 copiii ai colectiviștilor au aici 
întreținere completă, iar încă 25, ai locuito
rilor din sat, primesc educație alături de 
copiii colectiviștilor. A

Vizitatorii au văzut apoi, pe rind, ramurile 
de producție ale gospodăriei, grajdul de cai, 
crescătoria de porci, oile, stupii, au admirat 
camionul de 3 tone și priceperea cu care-1 
conduce colectivistul Nicolae Caraman, care 
a învățat șoferia.

„Le-am făcut prin munca noastră unită. 
Ea e izvorul bogăției noastre, — le spunea 
președintele oaspeților adunați în jurul mesei 
cu gustări. Fondul gospodăriei a crescut în 
doi ani cu 280.000 lei. Azi e de 400.000 lei".

— Dar averea personală a colectivistului 
tot așa crește? — întrebă Nicu Șerban de la 
Măxineni.

— Păi să poftiți la mine acasă, — îi invită 
colectivistul Ștefan Istrate. Și au văzut aici 
cu adevărat, o gospodărie înfloritoare și lu
minoasă, din care nu lipsesc vitele grase, 
patului plin, aparatul de radio, acordeonul 
cumpărat de curind ți firește mulțumirea 
mare și adevărată a gazdei.

VIRGIL TOSO
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In casa mea se încui
base în ultima vreme neîn
țelegerea. De unde și pînă 
unde ? Bărbatu-meu a sem
nat cererea de intrare în 
colectivă, iar eu nici nu 
vream să aud.

— De ce femeie ? — mă 
întreba el mereu.

— Avem patru copii o- 
mule. O să putem scoate 
hrană pentru toți ? Și apoi 
ce facem cu ăl de 5 luni 
cînd om merge la muncă ? 
Și cîte altele. A încercat 
el Să-mi arate cum și ce

fel, dar eu am rămas la ale mele. E adevărat că nici prea 
ieșită în lume nu eram. De curind am vizitat pentru prima 
dată o gospodărie colectivă, pe cea din Șiliștraru. Au fost 
oameni primitori cum nici nu bănuiam și mi-au cîștigat 
dintr-odată sufletul. I-am ascultat pe toți, dar mai ales pe 
președinte. Știa multe lucruri. L-am luat și de-o parte și 
i-am spus de îndoielile care mă frămîntau. Omul nu mi-a 
vorbit mult. M-a luat și mi a arătat. Magazii în care nu mai 
încap cerealele, păsări de ți-i mai mare dragul, crescătoria 

. cu porci de peste 200 kg fiecare. Am văzut casele noi ale 
colectiviștilor, ca și grădinița de copii. Și am ascultat ui- 

i mită ce mi a spus colectivista Mița Caraman:
— N-am putut termina nici pînă azi griul» de acum doi 

ani. Mai am din el 19 banițe.
Azi mi-am dat seama că bărbatul meu a avut dreptate.

Dumitra Enache
țărancă muncitoare din comuna Măxineni

raionul Brăila

F
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Nimeni n-a numărat cîte întrebări au pus în această zi țăranii munci
tori, colectiviștilor. Socot însă că au fost sute. Pretutindeni oamenii au 
schimbat păreri, au tras învățăminte.

In fotografie : la una fermele gospodăriei un colectivist vorbește 
vizitatorilor despre munca lui.

Oaspeții au și ei părerile lor, alții nedumeriri. După cit se vede 
discuția este destul de însuflețită.

----- : ■■

spun jO construcție nouă a gospodăriei colective, întocmită așa Cum spun 
regulile zootehnice, e crescătoria de porci. Tot după asemenea reguli 
sînt îngrijiți și porcii. In boxele curate sînt așezați după rînduială 
porcii puși la îngrășat, scroafele fătătoare, purceii-

— Mie mi-a murit porcul că nu I-am injectat la timp — a spus 
Nicu Serban, țăran muncitor din Măxineni.

— La noi așa ceva nu se întimplă, — i-a răspiins Alexandru Tudor 
îngrijitorul de porci al colectivei.

In fotografie: una din mîndriile crescătoriei; o scroafă de peste 
250 kg. care a fătat pentru a treia oară 12 purcei-

J

( lin punct al programului vizitei l-a constituit spectacolul artistic. Ca~ 
( mionul colectivei împodobit cu flamuri și verdeață a sosit chiar in 
( această clipă aducînd de la Brăila o echipă a teatrului de stat. Actorii [ 
f și-au îndeplinit cu cinste sarcina și au dat un spectacol de calitate.. Au j 
( fost clntece, teatru de păpuși, scenete. Oaspeții și gazdele s-au desfătat 
( din plin. Primii au aflat tot odată că de la începutul anului teatrul '' 
{ din Brăila a venit de 6 ori în sat la chemarea colectiviștilor, prezentind 
f spectacole frumoase.
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chimice
iDatorită succeselor obți

nute de către savanțiii so
vietici în ceea ce privește 
cucerirea atomului, electri
ficarea industriei și a agri
culturii sovietice a căpăta t un 
izvor nesecat de energie. A- 
oeasta este energia care se 
eliberează lia dezagregarea 
combustibilului nuclear. In 
vara anului 1954 a fost pusă 
în funcțiune prima centrală 
electrică din lume pe bază 
de energie atomică, cu o 
putere de 5000 kilowați. Sa- 
vainții și inginerii sovietici 
lucrează în prezent la crea
rea unor centrale electrice a- 
tomioe cu o putere de 
50.000—100.000 kilowați.

Energia atomică se caracte
rizează printr-o concentrare ex
traordinară. Prin funcționarea 
reactorului nuclear modem, în ’ 
care se (produce dezagregarea 
uraniuJuii sau plutoniufui se 
degajă o căldură uriașă. Din 
această energie aproape 25% 
poate fij transformată în ener
gie electrică, restul de energie 
poate fi folosit pentru scopuri 
industriale, pentru încălzitul 
caselor și,uzinelor.

In reactoarele nucleare 
obțin, ca produse 
diferiți izotopi 
Fiecare kilogram din acești 
izotopi este egal cu cîteva tone 
de radium p'rețios. In Uniunea 
Sovietică astfel de izotopi ra
dioactivi, precum și alți izotopi 
speciali preparați în reactoare 
și acceleratoare, sînt larg folo
siți în cerjcețăpi-le științifice și 
în industrie.

Saivanfii,; -sovietici .au fost 
primii care'ău folosit în chimie- 
izotopii radioactivi artificiali, 
aplicînd radiațiilor lor, cu ma
re putere de pătrundere, pen-

secundarei ... 
radioactivi? menirii.

tru a stabili grosime^ unor 
corpuri fixe și mobile- fără a 
avea contact direct eu corpu
rile respective. Această metodă 
a fost aplicată de inginerii so
vietici pentru reglarea gr.-Si- 
mii laminării metalelor.

Izotopii radioactivi sînt folo
siți pentru expunerea ila radia
ții a legumelor în scopul mă
ririi timpului de păstrare. Se 
fac experiențe în ceea ce pri
vește conservarea cărnii, a 
fructelor și a altor alimente 
cu ajutorul acțiunii razelor 
radioactive asupra lor.

Medicii folosesc cu mult 
succes izotopii radioactivi în 
tratarea bolilor glandei tiroi
de, vaselor sanguine, hiperto- 
niei și a altor boli. Im sute de 
clinici și spitale, cu ajutorul 
razelor inadiioactiive, sînt lecuite 
tumorile canceroase, boți ale 
sîngetl-ui, diferite boli de piele. 
In U.R.S.S., tratamentul cu i- 
zotopi radioactivi se face în 
mod gratuit. Zeci de uzine fa
brică aparate ,pentru folosirea 
izotopilor în industrie, știință, 
medicină, agricultură-

Savanții sovietici caută neo
bosiți noi șj not căi de folosi
re a energiei atomice în sco
puri pașnice, pentru binele o-

De la distrugerea 
Hiroșimei, 

la minunile științei 
sovietice

Cînd pașnicii locuitori ai o- 
rașului Hiroșima au văzut 
întîi o lumină orbitoare, apoi o 
ciupercă uriașă de fum înăl- 
țîndu-se pînă la cer, poate că 
unii dintre ei, înainte de a în
chide ochii pentru totdeauna, 
și-au dat seama că peste ora
șul lor a fost aruncată bomba 
atomică.

Atunci, la Hiroșiina au mu
rit 200.000 de oameni, ogoa
rele au fost pîrjolite și peta
lele florilor s-au închis aple
cate la pămînt, întocmai ca oa
menii care și acoperiseră ochii 
ca să nu vadă prăpădul. Cei 
care au scăpat cu viață au ră
mas schilozi, desfigurați ; 
mulți au murit mai tîrziu în 
chinuri îngrozitoare. Puterea 
atomului nimicise totul în*ju
rul său...

Nu există pană să poată de
scrie grozăviile de la H'roși- 
ma... Pînă azi pe zidul de pia
tră al unei clădiri a rămas 
umbra unui om proiectat de 
zid și pulverizat 
părticele, 
rul unui om desființat într-o 
secundă, 
muriseră 
vegetația !

Mult timp amintirea Hiroși- 
mei a făcut să se strîngă ini
mile oamenilor de pe întregul 
glob pămîntesc. Rostind cuvîn- 
tul ,.atom“, fără să vrei vedeai 
înaintea ochilor un cer întune
cat, auzeai huruitul avioanelor 
aducătoare de moarte! O bom
bă putea preface în țăndări 
monumentele culturii mondiale 
nutea nimici orașe și sate în
tregi. Auzind vorbindu-se me
reu de bombardamentul ato
mic, știind că bombele atomice 
smt aruncate de sus. din înăl
țimea cerului, o fetiță din A- 
merica î-a spus mamei sale: ’ 
,.Mamă, să ne mutăm undeva 
unde nu e cer,!".., ț

Și totuși, descoperirea puterii 
atomului a fost începutul unei 
ere noi în istoria omenirii. Sa- 
vanții sovietici au dovedit că 
limpezimea cerului nu trebuie 
să-i înspăimînte pe copii, că e- > 
nergia atomică poate fi folosită 
cu succes în scopuri pașnice. ‘ 
Muncind neobosit ei au su
pus atomul, au reușit să facă ( 
din schilozi și din bolnavii din ’ 
naștere oameni sănătoși, plini 
de bucuria de a trăi.

Fotografiile noastre îl înfă-l 
fățișează pe micul Kolia L. în 
vîrstă de numai șase ani, care 
a suferit de tumoare canceroa
să. Tratată cu izotopi radioac- , 
tivi, tumoarea a dispărut și o- 
brazul neted al copilului nu 
seamănă nici pe departe cu o- 
brazut desfigurat de altădată. I

în mii de
Atît! Doar contu-

Muriseră oamenii, 
animalele, murise

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC*'
88 Acest aparat cu cobalt radioactiv vindecă tumorile printre &
| care și cele de\ cancer, oricit de adine s-ar afla in corpul 8 
| omului. Cu acest aparat, oamenii de știinfă sovietici au vin-1 

decât mulți oameni grav bolnavi.
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Institutul de biofizică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. 
a făcut rodnice experiențe, tra
tând seniințele de plante cu 
cobalt radioactiv. Această tra
tare cu cobalt radioactiv poar
tă numele de iradiere. In urma 
experiențelor s-a văzut că da
torită iradierii radioactive pro
ducția la hectar a fost sporită, 
iar plantele s-au dezvoltat 
mult mai repede. S-a văzut, 
de asemenea, că datorită ira
dierii semințelor de varză, 
timpul de formare și de coa
cere a căpăițîmlor s-a scur
tat cu mai mult de o săptă- 
mînă. Semințele de sfeclă de 
zahăr care au fost supuse 
iradierii timp de trei luni au 
dat un spor de recoltă de 
10-14 la sută, iar procentul 
de zahăr la sfeclă a sporit 
de două ori. Prim iradierea 
hrișcăi, aceasta înflorește cu 
o săptămână mai devreme ca 
de obicei. Este limpede deci, 
că razele radioactive folosite

în anumite condiții contribuie 
mult la dezvoltarea plante
lor.

Este îndeobște cunoscută 
însemnătatea pe care o are în- 
grășarea potrivită și la tim,p a 
solului pentru sporirea pro
ducției la hectar. Unul din 
î agr ăș ăm in tele c h im ice cele 
mai de seamă este superfosfa- 
tu'l. Oamenii de știință sovie
tici, studiind foloasele pe care 
le poate aduce atomul pus în 
slujba păcii, ap descoperit că 
superfosfatul amestecat cu fos
for radioactiv dă u.n îngrășă- 
mint aile cărui rezultate sînt 
oît se poate de avantajoase-

Pentru distrugerea dăună
torilor plantelor, oamenii de 
știință sovietici au descoperit 
un preparat cu numele de DDT 
care funcționează cu ajutorul 
carbonului radioactiv. Metoda 
atomilor imarc.aț.i permite să se 
urmărească rezultatele între
buințării diferitelor substanțe 
otrăvitoare împotriva dăunăto
rilor agricoli, să se observe 
durata acțiunii acestor otră
vuri pentru a vedea dacă este 
necesar să se repete folosirea 
lor.

Folosind fosforul și calciul 
radioactiv, oamenii, de știință 
sovietici stabilesc rațiile de 
hrană cele mai potrivite pen
tru animalele în creștere. Ast
fel, folosirea izotopilor radio
activi în agricultură ajută să 
se stabilească bazele științifi
ce ale hrănirii plantelor și a- 
nimalelor și să se creeze cele 
mai bune procedee pentru mă
rirea producției la hectar a 
diferitelor culturi, precum și 
pentru sporirea productivității 
vitelor.



De la Consiliul de Miniștri al R.P.R.
Ca o urmare a rezultatelor Conferinței de la Geneva 

care au contribuit la o anumită slăbire a încordării in 
relațiile internaționale, Consiliul de Miniștri al R.P.R., 
dorind să-și aducă aportul la continua slăbire a încor
dării în relațiile între state, a hotărît reducerea pînă 
la 1 decembrie 1955 a efectivului Forțelor Armate ale 
R.P.R. cu 40.000 de oameni.

Fondurile devenite disponibile vor fi utilizate pen
tru construcții de locuințe și alte nevoi socîal-culturale.

Indienii nu pot fi uespărțiți de indieni

D.n problemele Conferinței de la Geneva

Către sfîrșitud veacului al 
15-lea, navigatorul portughez 
Vasco de Gama a descoperit 
drumul pe apă spre India 
Prima cunoștință cu locuitorii 
s-a făcut printr-o luptă. Maii 
tirziu portughezii au vorbit 
băștinașilor indieni prin bu
buiturile tunurilor, despre 

- malta civilizație" a europe- 
tor. A>poi au subjugat o sea

mă de localități indiene.
Un vice-rege portughez ze

flemista stăpînirea portughe
zilor în India, spunînd : „Por
tughezii au intrat în India cu 

spada în-tr-o mină și cu cru
cea în cealaltă. Dar după ce 
au descooerit acolo mult aur, 
ei au pus de-o parte crucea ca 
să-și umple buzunarele".

Au trecut de atunci 445 de 
ani. In 1947 India și-a obți
nut independența. Numai în 
cîteva localități, care se văd 
pe hartă și anume Goa, Da-

Ajutor
In ultima vreme pe terito

riul Pakistanului de răsărit 
s-au abătut mari inundații, 
care au pricinuit populației 
uriașe pagube. Numeroase 
sate și întinse suprafețe de 
recolte au fost distruse. Mi- 

man și Diu, au rămas ' mai 
departe stăipîni portughezii. 
Aceste trei ținuturi care însu
mează aproape 4.000 kilome
tri pătrați și o populație de 
700.000 locuitori sînt rupte de 
patria mumă, India. Peste 
698.000 locuitori sint indieni. 
Aceștia au același grad, ace
lași port și aceleași obiceiuri 
ca și frații .lor din restul In
diei. Ce caută portughe
zii în Iridiia ? Desigur că i-au 
atras feluritele bogății ale ți
nuturilor cotropite.

Populația din Goa, Dam m 
și Diu luptă pentru eliberarea 
sa națională. Lupta locuitori
lor din teritoriile ocupate de 
portughezi se bucură de spri
jinul întregului popor indian 
Guvernul indian a propus în 
repetate rînduri să discute cu 
guvernul Portugaliei situația 
acestor colonii, dar a fost re
fuzat. Față de mîrșăviile la 
care sau dedat în ultima vre
me autoritățile portugheze, 
India a fost nevoită să rupă 
legăturile diplomatice cu Por
tugalia. Primul ministru al 
Indiei. Nehru, a arătat că pro 
blema eliberării acestor ținu
turi nu ar fi atît de urgentă, 
dacă nu ar fi vorba de însăși 
interesele naționale ale Indie’. 
India are tot dreptul să ceară 
eliberarea pămîntului și popu
lației sale și alipirea lor la 
patria mumă.

frățesc
1 ioane de locuitori îndură gre
le suferințe. Prin Societatea 
de Cruce Roșie și Semilună 
Roșie, Uniunea Sovietică a 
acordat suma de 50.000 lupii 
(monedă pakistaneză) pentru 
ajutorarea populației sinistra
te.

înfăptuirea dezarmărilor, dorință fierbinte a popoarelor
Din ziua cînd ia Geneva, nesigură ziua de niiine, în- de luptă.

țărilor capitaliste

cei patru șefi de state au înce
put discuțiile în jurul proble
mei dezarmărilor, muncitorii 
francezi, țăranii italieni, func
ționarii englezi, micii comer- 
cianți din Germania apusea
nă au răsuflat mai ușurați. 
Se știe doar că multe dintre 
guvernele 
cheltuiesc mai mult de jumă
tate din bugetele lor pentru 
înârmări. Or, acești bani sînt 
storși de pe spinarea popu
lației.

După unele socoteli, s-a do
vedit că numai cu banii care 
sînt cheltuiți pentru construc
ția unui vas purtător de avi
oane s-ar putea cumpăra hai
ne bune pentru toți locuitorii 
Parisului. Adăugind că în ță
rile capitaliste se fac nu nu
mai asemenea vase militare, 
dar că se cheltuiesc bani cu 
nemiluita pentru fabricarea 
unor arme îngrozitoare și pen
tru construirea de baze mili
tare, ne dăm seama cît ar a% 
vea de cîștigat masele popu
lare din țările respective de 
pe urma dezarmărilor.

Dar pe lîngă faptul că adu
ce popoarelor mizerie și su
ferință, cursa înarmărilor face

(

FOAMEA SILEȘTE PE PĂ
RINȚI SĂ-ȘI VINDA COPIII

Și. în twn.j) ce năpăstuiește 
mii de muncitori agricoli, gu

Familia lui Giuseppe lerar- 
di și-a părăsit cocioaba. Ca e' 
au mai plecat și alții din sa

tul Petili a Pol’ica.stro (sudul I* 
talîei). Negăsind de lucru în 
satul său, Giuseppe a hotărît 
să cutreiere vecinătățile îm
preună cu soția și cu cei 6 co
pii în vîrstă de la 3 pînă la 12 
ani. Foamea le-a încovoiat

răutățește legăturile dintre 
state. Cursa înarmărilor și 
construirea de baze militare 
au dus și ele într-o măsură 
destul de mare la înrăutățirea 
situației în lume. Fabricarea ___________
de arme atomice și amenința- plinit controlul asupra dezar- 
rea cu războiul atomic; au fă
cut să crească și mai mull 
primejdia care pîndeă omeni
rea. Deci pe bună dreptate, cei 
patru șefi de state au găsit 
cu cale să discute pe larg ceea 
ce trebuie făcut pentru a în
lătura această povară de pe 
umerii popoarelor.

Uniunea Sovietică a venit și 
în această privință cu propu
neri făcute cu multă chibzuia
lă. Potrivit propunerilor so
vietice, forțele militare ale 
S.U.A., U.R.S.S. și Chinei ar 
trebui să fie reduse Ia 1—1,5 
milioane oameni pentru fie
care țară în parte, iar ale An
gliei și Franței, luate fiecare 
în parte, la 650.000 oameni. 
Reduceri asemănătoare ar ur
ma să fie făcute apoi și de 
celelalte țări ale lumii. Odată 
cu aceste reduceri, producția 
de arme atomice ar înceta, ar
mele atomice urmînd să fie 
interzise din rindul armelor

spatele. Supți de vlagă, ei bat 
zadarnic la porțile bogătașilor. 
Nimeni nu le dă de lucru. Ori
ce speranță e pierdută. Cu «nîi- 
nile tremurînde și cu lacrimii 
în ochi, Giuseppe Ierard: a a- 
gățat cîte o tăbliță de gîtul 
fiecărui copil, pe care scrie: 
„Foamea ne silește să-i vin
dem" Asemeni tor sînt mulți 
în Italia Peste 2 milioane de 
șomeri mișună prin orașe și 
siate în căutare de lucru.

OBLOJIREA MOȘIERILOR 
Șl NĂPASTUIREA 

ȚĂRANILOR
In urma reformei agrare 

din 1938, în Mexic au luat fi
ință numeroase cooperative a- 
gricole. Acum, însă, Ministerul 
Agriculturii a luat hotărîrea 
de a confisca pămînturile a- 
cestor cooperative, pe motivul 
că stăpînesc mai mult pămînt 
decît este îngăduit prin legea 
reformei agrare.

de luptă.
Propunerile Uniunii Sovie

tice apropie părerile cfelor 
două părți în problema dezar
mării. Discuțiile care se poar
tă acum privesc mai mult fe
lul cum urmează să fie înde- 

mărilor. Aci. între părerea pu
terilor apusene și cea a Uniu
nii Sovietice încă mai sînt 
deosebiri. De bunăseamă că 
discuțiile care vor avea loc în 
cursul lunii septembrie a.c. fa 
O.N.U. și apoi tratativele ce 
le vor duce cei patru miniștri 
ai Afacerilor Externe la con
ferința din octombrie, vor în
lesni înțelegerea cuvenită- Prin 
hotăririle sale din ultima vre
me de a și reduce cu mult 
forțele sale militare, Uniunea 
Sovietică dovedește prin fapte 
că este dornică să netezească 
drumul înțelegerii. Popoarele 
așteaptă aceeași bunăvoință și 
din partea puterilor apusene.

Goana după înarmări a a- 
dus omenirii numai năpăstuiri. 
Oamenii muncii din țările ca
pitaliste au fost înglodați în 
dări și impozite 
cap. Ei așteaptă să fie izbăviți 
de toate aceste grele sufe
rințe.

pînă peste

vernul nu întreprinde nici o 
măsură pentru a confisca pă
mînturile marilor moșieri. 
Mulți dintre aceștia stăpînesc 
peste 5.000 hectare pămînt, 
care în cea -mai mare parte 
este lăsat în paragină. „Aces
te pămînturi nevalorificate, — 
spun muncitorii agricoli — 
trebuie confiscate și împărțite 
țăranilor lipsiți de pămînt".

(Autorul înfățișează in 
fșts rîndurile de mai jos prigoni- 

rile și torturile la care sint 
supuși țăranii din Algeria de 
către colonialiștii francezi). ■

Este ora două noaptea. O 
tăcere adincă a învăluit mun
tele.

Satul acesta, ca de altfel 
toate satele din Aures, este lo
cuit de oameni muncitori, de 
țăran; săraci, cinstiți și drepți 
ca își muntele.

Intr-o zi au venit soldați și 
polițiști care, adunînd tot satul, 
le spuseră i

— Trebuie să plecați !
— Să plecăm ? întrebară oa

menii. Dar unde să plecăm ? 
Aici ne este casa.

— Hai, hai, fără vorbă. Sînt 
prea mulți „fellagi" pe aici și 
avem ordin să vă evacuăm.

Vă închipuiți uimirea și dez
nădejdea oamenilor. Să-și pără
sească satul unde se născuseră, 
casele lor, obiectele casnice, 
ermele, vitele, totul ? Nu, cate

goric nu o puteau face ; nimeni 
nu se putea hotărî la un aseme
nea lucru.

In fața amenințării cu eva
cuarea, țăranii organizară de 
îndată rezistență, trimițînd au
torităților o delegație de pro
test. După cîteva zile ordinul 
de evacuare fusese anulat.

„HAREMUL NE-A PROMIS"

Vor lăsa oare Mehta Tadjern 
hui în pace? Nimeni nu știa 

nimic și fiecare zi aducea alte 
zvonuri alarmante din satele în
vecinate.

— Ei, au ars Tezeghuta !
— Se pare că au fost ridicat? 

două femei..'.
— Polițiștii i-au omorît pe 

B. și pe M.
Bătrînii satului interveneau. 

Abia ieri vorbiseră cu guverna
torul din Aures. Li se dăduse 
asigurarea solemnă că satul va 
fi cruțat.

— Ce spuneți voi nu este a- 
devărat și nici nu se poate în- 
timpla la noi. „Hakemul" (gu
vernatorul) ne-a promis că nu 
se poate întimpla nimic. A spus 
că soldații lui ne vor ocroti...

In ciuda acestor cuvinte liniș
titoare, oamenii erau departe de 
a fi convinși și mulți diritre ei 
se îndoiau de „protecția" poli
țiștilor. Cu toții se simțeau co
pleșiți de un sentiment de neli
niște ; mamele poate mai mult 
ca ceilalți erau îngrijorate și cu 
inima îndoită Spre seară, cînd 
își chemau copiii, vocile lor 
trădau neliniștea din suflet.

— Belkace !!! Hizia !!! haideți 
acasă, grăbiți-vă, e întuneric, e 
timpul să fiți în pat I

Nori negri aruncau o umbră 
pe piscurile înzăpezite și noap- 
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reportaj de AHMED NACER

tea se lăsa mai curind ca de 
obicei. Mehta Tadjerahut părea 
dornic de a se ascunde cît mat 

’ bine la poalele muntelui semeț.

TOȚI AFARA...’ ‘
Un frig de moarte în colibă. 

Amor se trezi și într-o clipă fu 
în picioare. Era oare numai din 
cauza frigului ?

Nu, urechea sa ageră auzise

un sunet suspect. In sat se pe
trecea ceva neobișnuit, oameni 
șopteau pe lîngă colibă.

Prin crăpăturile ușii se între
zăreau lumini și, deodată, se

auzi un zăngănit de fiare, un 
sunet de arme ce se ciocnesc 
între ele.

Satul fusese ocupat și, _ de 
jur împrejur, peste tot, polițiștii 
stăteau de pază. In curind se 
auzi'primul ordin și soldații 
începură să strige Și să bată la 
toate ușile.

In colibei copiii speriați plîn- 
geau agățîndu-se de fustele ma
melor; Soldații începură să de
vină din că în ce mai brutali. 
Nu mai ășțeptau să li se des- 

! chidă ușile, le forțau pur și sim
plu cu patul puștii și năvăleau 
in case cu baioneta.

. • ț;
„TOȚI AFARA!!!"

in ciuda frigului și a beznei 
ce domnea, locuitorii fură tîrîți 
pe jumătate adormiți din case, 
femei, copii, bătrîni, infirmi, 
de-a-valma, minați cu vîrful 
baionetei spre centrul satului. 
Acolo, soldații îi împărțiră in 
două grupuri. Femeile de-o 
parte, bărbații de cealaltă. Apoi 
începu lunga și umilitoarea 
„operație de control", în care 
fiecare casă era perchiziționatâ 
de armata de cotropitori. Sol
dații răvășeau bruma de avere, 
mobilele, amintirile de familie și 

fleacurile fiecărui locuitor i« 
parte. Unii spintecau cu baio
neta sacii de grîu și de făină ; 
alții cuprinși de furia distrugerii 
trăgeau cu mitraliera în măgari, 
singurul avut real al gospodari
lor, iar alții furau micile eco
nomii ascunse în fundul vreunei 
lăzi unde familia își ținea lu
crurile de preț și bijuteriile.

ALTĂ „JIGNIRE^..
. Nici nu se pot povesti toate 
jafurile, brutalitățile și umilin
țele ilegale la care fură zilnic 
supuși locuitorii din Aures. 
După razie, polițiștii ridic'ară • 
htfnă parte din bărbați. Nu erau 
acuzați de vreo crimă sau faptă 
oprită de lege, ci erau pur și 
simpli „suspecți". Vocabularul 
cotropitorilor se îmbogățise cu 
o nouă acuzație: „crima de a 
fi suspect".

Și oricine putea cădea victima 
acestei acuzări. Dacă unii băș
tinași nu-i plăceau caidu- 
lui, (slujbaș al statului) dacă 
nu salutau pe un adminis
trator, dacă întrebuințau cuvinte 
„subversive" ca libertate și 
dreptate sau dacă erau prinși 
plimbîndu-se pe străzile satului 
Aures, deși locuiau acolo, pu
teau fi învinuiți ca suspecți de 
una din aceste „crime", cu toate 
consecințele ei.

Se poate foarte bine înțelege 
furia și indignarea locuitorilor 
din Aures. Se poate vedea lim
pede fățărmicia celor ce vorbesc 
de respectul față de om.



Strigături
Cu nevasta mă împac: 
Ea vorbește și 
Cum vorbește, 
Strașnic ne-am 
la mai zi, mai 
Că fasolea putrezi.
Iar vecinul meu, Năstase
Vrea s-o str'tngă-n 56. 8
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eu tac. 
de-ar munci, 
gospodări.
zi, mai zi

E la noi un colector j
Din programul brigăzii artistice de j 

agitafie din comuna Bălănești, Tg-Jiu.] 
E la noi un colector
Ce ia laptelui din spor.
Eu i-am spus : „Măi frate Nuță
Plînge biata mea văcuță.
Laptele eu ți l-am dat,

• Cotă dreaptă pentru stat".
] Insă Nuță mult susține

Că nu-i dăm cum se cuvine.
Ci-că, dacă l-a gradat,
Laptele s-a subțiat.
Ce-i drept, se „subție" ca să
Iși mai ducă și... acasă.

\ Laptele smîntînă-1 face
Brînză, unt, — c-așa îi place;
Are slăbiciune frate
Mai ales pentru... lactate.

Arde gazul de pomană
Despre conducerea cooperativei din Nadășa, ra

ionul Reghin, se spune că arde gazul degeaba. 
Dar nu-i adevărat. De unde să ardă gaz, cînd la 
cooperativă această marfă lipsește de cîteva luni 1 
Dacă vii și-i ceri, ți se răspunde:

— Nu ne-a sosit încă. Ai răbdare și... tutun.
Ce e drept, locuitorii au răbdare, dar tutun... 

nici pomeneală, pentru că nici acesta nu se gă
sește la cooperativă 1 Nu se găsește nici sare, deși 
depozitul raional e tixit. Se găsește în schimb la 
conducerea cooperativei din Nadășa o mare canti
tate de... nepăsare față de aprovizionarea coopera
tivei 1

Epigramă
La G.A.S. Manasia, raionul Ur- 

ziceni, stau de un an de zile stive 
de cărămizi (vreo 500.000 bucăți) 
care din cauza ploilor s-au distrus 
în mare parte.

Cînd cercetezi grămada asta m 
De cărămizi aproape sfărîmate, 
Gindești: Cu ele G.A.S.-ul poate 
Să-nalțe un monument de .. .

nepăsare !
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Bibliotecă saci bodegă?
Conducerea cooperativei din satul Izvoru de Jos, ra

ionul Costești, a instalat în sala căminului cultural sec
ția de băuturi spirtoase.

MBUP?:

Dar de la o vreme-ncoace 
Văd că Nuță-al nostru tace. 
O comisie l-a prins
Cum punea lapte „la prins44. 
Laptele — se constatase — 
A avut substanțe grase, 
Dar băiatul, subțirel 
L-a subțiat și pe el... 
Vedeți, dar, că multe fapte 
I se trag lui de la lapte, 
Și-alta n o să mai înceapă, 

L C-o intra de tot la apă.

„Călăuză" rătăcită■ o - ■■ , ,'. ' a r î
Căminul cultural din comuna Cuca, raionul 

Vedea, e abonat la revista „Călăuza Bibliotecaru
lui". Dar nu o primește. Secția M.A.T. a coopera
tivei nu e abonată la revistă, dar... o primește. 
Astfel, atunci cînd revista ajunge la Cuca, cu toate 
că este „călăuză", ea se... rătăcește la M.A.T. Ar fi 
bine dacă 
interes în

-.rătăci.

cei în drept ar fi călăuziți de mai mult 
muncă. Astfel, „călăuzele" nu s-ar mai

VICTOR PIȚIGOI
(După corespondențele trimise de 
Șuteu Ioan și Titu Ghițulescu)
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. ? (Desen de II. LERU)
Țăranul muncitor : îmi împrumuți o carte ?
Ospătarul: Eu nu sînt bibliotecar. Eu îs la bar... Dacă vrei ui 

rom, poftim, dar un roman, ba I
(După o corespondență trimisă de Alexandru Nenciulescu)

©
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Nea Tănase Popescu din Mi- 
culești, raionul Strehaia, m-a 
primit bucuros în gospodăria 
lui. El una, eu două și așa a- 
junsei să-l întreb:

— Cum stai cu grîul ? L-ai 
pas în hambar ?

— Da’ de unde ! E în dosar 
la sfat — îmi răspunde necăjit 
nea Tănase.

— Cum în dosar ? făcui eu 
mirat.

— întreabă ’mneata pe agen
tul agricol Zăvoianu Ilie, că el 
știe mai bine.

Mă dusei la sfat și-l găsii pe 
Ilie Zăvoianu cu nasul vîrît 
maldăre de hîrtii mîzgălite 
tot soiul de cerneluri.

— De ce ții în dosare grîul 
lui Tănase Popescu ? îl întrebai
eu.

— Ce-ți veni, omule I In do
sare am cereri și referate. Grîu! 
lui Tănase... nici nu s-a copt. I 
l-au stricat oamenii umblînd 
peste lan cu vite și care.

— Dar cu plîngerea lui ce-ați 
făcut?

— E la dosarul Nr. 3
— Zace ?
— Nu zace, dar stă. La rînd 

tovarășe... Ia rînd. S-aștepte I 
Reclamația e de-abia din 6 iunie. 
Și-apoi eu sînt om de teren — 
răspunde Zăvoianu, vîrîndu-și 
nasul în niște hîrtii. — Referen
tul Horcea, el e cu rezolvarea 
cererilor, — continuă el.

Mă întorsei spre Horcea. A- 
cesta mi-o luă înainte :

— Eu am scris rezoluția : „Se 
va cerceta pe teren14.

—Și s-a cercetat?
— Nu știu, asta e treaba lui 

Zăvoianu.
— Rezoluției îi lipsea ștam

pila și semnătura, fără de care 
eu...

— Puneți-le frate — mă adre
sai eu lui Horcea.

— Dar cine crezi matale că 
sînt eu ? Semnătura și ștampila 
le pune tovarășul Ciolacu.

Mă dusei și la tovarășul Cio
lacu și-l rugai să pună ștam
pila.

— N-o lua așa ușor, tovărășe- 
le. Nu pun ștampila decît pe re
ferat.

— Bine, bine, dar nea Tănase 
rămîne păgubaș ?

— Intreabă-1 pe Zăvoianu. 
N-am primit nici un referat de 
la el.

Măi, ăștia-s birocrați nu glu
mă — îmi zisei eu în gînd. Și 
întorcîndu-mă ta Zăvoianu îi 
zisei :

— Imputerniciți-mă pe mine 
să-I despăgubesc pe nea Tănase, 
și de n-o fi omul mulțumit, să 
mă puneți la dosar.

— Bucuros! Ba-ți mai dăm și 
alte plîngeri.

— Primesc, dar ca să f’u le
gal, puneți-vă parafa pe hîrtia 
asta.

Și după ce mă văzui cu sem
năturile, mai scrisei ceva pe hîr- 
tie și... gata, — le spusei, — 
am rezolvat plîngerea lui nea 
Tănase.

— Așa de repede și fără 
ștampilă ?

— Ce vă mirați 1 Doar voi ați 
rezolvat-o. Ascultați ce-ați scris:

„Noi, subsemnații, Zăvoianu 
Ilie și Horcea ion, nu am re
zolvat la timp cererea săteanului 
Tănase Popescu, pentru care ne 
obligăm a-1 despăgubi cu cîte 
400 kg. grîu fiecare14. Semnat—

— Cum ? Ce ? Nu se poate I
— Poți să știi ? I S-ar pu

tea și tocmai așa ar trebui 
să fie !

Strugurei, strugurei... 
S-a dus mustul din ei!

ș. ■ . _ "

Pe alocuri la piețe și la Aprozar se transportă struguri 
de masă în condiții necorespunzătoare.
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(Desen de H. LERLD
— Vioio bade la must dulce
Să bem iute, că se— duce 1
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Desen: C. FLORIAN 
Text: G. MUREȘAN

Pe la noi, pe la cămin 
Conferențiarii vin 
Cuvîntări ca să ne țină, 
Să ne-nalțe spre lumină.

Dar acum de-un ceas se 
ceartă

Timpul cum să și-l îm
partă

Fiindcă-ar vrea pînă la 
noapte

Să vorbească cîteși... 
șapte.

Ăștia nu știu ce-i prin sat
Fiindcă vor

Pîn’ se ceartă dumnealor

Cucuruz să
Tocmai cînd

ca în patrat 
semănăm
noi treierăm.

Să

Ce
Să

vestesc eu prin popor 

urmează In programă 
mi-i fac de panoramă.

Onorată adunare, 
Tu nepot, tu tată mare, 
Conferința-i terminată. 
Iar pe scenă-acum se- 

arată

Un picuț de comedie. 
Cu artiști, fir-ar să fie! 
Buni or fi ei vorbitori 
Dar umblă cu capu-n 

nori...
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