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Luni dimineaja au avut loc 
lucrările cellei de-a 7-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

Ora 10. In tribune se află 
membri ai corpului diploma
tic, numeroși ziariști romîni 
și străini, oameni ai muncii 
din Capitală.
* In sala de ședințe a Marii 
'Adunări Naționale intră con
ducătorii partidului și guver
nului. întreaga asistență, în 
picioare, îi salută prin aplau
de furtunoase, îndelung repe-' 
late.

Tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chfvu Stoica, I. Chișinev' 
schi, Gh. Apostol, Al- Moghio- 
roș, Miron Constantinescu, ge
neral de armată Emil Bodnă- 
raș, P. BarMă, Al. Drăghici, 
D. Coliu, D. Petrescu, S. Bu- 
ghici și alți membri ai guver
nului iau loc în loja guverna
mentală.
1 In loja Prezidiului au luat 
loc președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, toJ 
varășul dr. Petru Groza, vi
cepreședinții Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, M. Sado- 
veanu, M. Mujic, și membri 
ai Prezidiului.
' Președintele Marii Adunări 
Naționale, tov. C. Pîrvulescu,. 
declară ședința deschisă.
1 înainte de a începe lucră
rile sesiunii, președintele Ma

orii Adunării Naționale a evo
cat amintirea deputaților Lo- 
tar Rădăceanu, președintele 
Comisiei de afaceri externe a 
Marii Adunării Naționale, și 
acad. Ștefan Vencov, încetați 
din viață în perioada dintre 
cele două sesiuni.

1 Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria celor doi dispăruți.
! Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi ordinea de zi a 
sesiunii.
; 1. Ratificarea decretelor e* 
mise de Prezidiul Mar’i Adu
nări Naționale a R.P.R. în 
perioada de la 30 mai pînă la 
3 octombrie 1955.
' 2. Alegerea președintelui 
Comisiei de afaceri externe 
și a președintelui Comisiei de 
propuneri legislative.

Deputatul Avram Bunaciu, 
secretar al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, a dat citi
re proiectului de lege pentru 
ratificarea decretelor emise de 
Prezidiul Marii Adunări Na
ționale în perioada de la 30 
mar pînă la 3 octombrie.

‘ Marea Adunare Națională 
â votat în unanimitate proiec
tul de lege pentru ratificarea

1 " • ........-■

GH. GHEORGH1U-DEJ, CHIVU STOICA,
Prim secretar al Comitetului Central al P. M. R. Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R.

decretelor emise în intervalul 
dintre sesiuni.

Din partea Consiliului îm- 
puterniciților, deputatul Emil 
Mazilu a propus alegerea ca 
președinte al Comisiei de afa
ceri externe a Marii Adunări 
Naționale a deputatului Teo
dor Iordăchescu, din circum
scripția electorală Orlești, re* 
giunea Pitești.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate pe depu
tatul Teodor Iordăchescu ca 
președinte al Comisiei de afa
ceri externe a Marii Adunări 
Naționale.

De asemenea, deputatul 
Emil Mazilu a propus elibe
rarea deputatului C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu din funcția 
de președinte al Comisiei de 
propuneri legislative, în legă
tură cu primirea altor însăr
cinări. Marea Adunare Națio
nală a aprobat propunerile fă
cute. In baza propunerilor 
Consiliului împuterniciților, 
Marea Adunare Națională a 
ales ca președinte al Comisiei 
de propuneri legislative pe 
deputatul Stelian Nițulescu, 
membru al Comisiei de pro
puneri legislative.

După o scurtă pauză Ma
rea Adunare Națională își reia 
lucrările.

Președintele Marii Adunări

(Continuare în pagina 2-a).
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In zilele de 30 septembrie și 1 octom
brie 1955 a avut loc ședința plenară a 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

La plenară au luat parte primii secre
tari ai comitetelor regionale ale partidu
lui.

La ordinea de zi a plenarei au figurat 
Următoarele puncte:

1. Probleme organizatorice.
2. Convocarea celui de-al 2-lea Con

gres al Partidului Muncitoresc Romîn și 
aprobarea ordinei de zi a Congresului.

3. Despre mersul lucrărilor agricole 
în anul 1955.

In vederea îmbunătățirii muncii de 
partid și întăririi continue a rolului con
ducător al partidului în toate sectoarele 
vieții de stat și în organizațiile de masă, 
Plenara Comitetului Central a ales în 
unanimitate pe tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
în funcția de prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, eliberînd din această funcție pe 
tov. Gh. Apostol.

Plenara a ales în unanimitate ca se
cretar al C.C. al P.M.R. pe tov. I. Chi- 
șinevschi.

CO MU
în ziua de 1 octombrie a.c. a avut loc șe

dința Consiliului Central al Sindicatelor, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Probleme organizatorice.
2. Alegerile de comitete sindicale ale sa* 

lariaților din comune.
In scopul întăririi muncii sindicale, Con-' 

siliul Central al Sindicatelor a ales în una
nimitate ca Președinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R. pe tov. Gheorghe 
Apostol.

C.C.S. l-a eliberat pe tov. Stelian Moraru 
din funcția de Președinte al C.C.S. și l-a 
ales în funcția de vicepreședinte al C.C.S.

NIC AT
Tov. Gh. Apostol a fost ales de Consi

liul Central al Sindicatelor în funcția de 
Președinte al C.C.S.

Plenara a hotărît convocarea celui 
de-al 2-lea Congres al P.M.R. în ziua 
de 23 decembrie 1955.

Plenara a aprobat următoarea ordinei 
de zi a Congresului:

1. Raportul de activitate al C.C. al 
P.M.R.

— raportor tov. Gh. Gheorghiu-Deț
2. Raportul Comisiei Centrale de Re

vizie.
— raportor tov. Guină Nicolae

3. Raportul asupra Directivelor Con
gresului al II-lea cu privire la cel de-al 
2-lea plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1956—1960.

— .raportor tov. Chivu Stoică
4. Raportul cu privire la modificarea 

Statutului P.M.R.
— raportor tov. Ceaușescu Nicolae

5. Alegerea organelor centrale ale 
partidului.

Plenara ă stabilit măsuri practice îri 
vederea încheierii cu succes a lucrărilor, 
agricole din toamna acestui an. '
NI CA T

♦ . , I r

Consiliul Central al Sindicatelor l-a eli
berat pe tov. M. Gherman din funcțiile de 
membru al Prezidiului și Secretariatului 
C.C.S-, în legătură ou trecerea lui la o adia 
muncă.

Tov. I. Dobre 'a fost eliberat din funcția 
de membru al Secretariatului C.C.S., prh 
mind «alte însărcinări.

Ascultînd și dezbătând expunerea cu prP 
vire la alegerile de comitete sindicale alei 
salariaților din comune, C.C.S. a stabilit 6 
serie de măsuri în vederea îmbunătățirii ac* 
tivității sindicale în mediul rural,



Lucrările celei de-a 7-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a R. P, R.

(Urmare din pagina l-a', varășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
Naționale dă citire scrisorii pe președintele Consiliului de 
care a primit-o din partea to- Miniștri at R.P.R.

Scrisoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri, 

Gh. Gheorghiu-Dej către președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. R.
Tovarășe președinte,

Vă rog să supuneți Rarii 
Adunări Naționale a R.P.R. 
următoarele: Ședința plenară 
a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romin 
din 30 septembrie — 1 octom
brie a.c. a constatat că în ul
timii ani activitatea guvernu
lui in domeniul industriei, a- 
griculturii, științei, vieții de 
stat s-a îmbunătățit in mod 
serios, iar cadrele conducă
toare din guvern au acumu
lat o bună experiență In ce

Președintele

1 Marea Adunare Națională 
a aprobat în unanimitate eli
berarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej din funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R.

Președintele Marii Adu
nări Naționale dă cuvîutul to

Cuvîntul
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

Tovarășe președinte, tova
răși deputați,

Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romin șl 
Consiliul împutemiciților m-au 
însărcinat să prezint Marii 
Adunări Naționale propu
nerea privind desemnarea 
in funcția de președinte a! 
Consiliului de Miniștri a to
varășului deputat Chivu Stoi
ca. Tovarășul Chivu Stoica 
este cunoscut poporului nostru 
încă din anii grei ai regimu
lui burghezo-moșieresc și dic
taturii fasciste. încă de pe a- 
tunci el s-a dovedit un fiu cre
dincios al partidului nostru, 
un luptător dîrz și vrednic 
pentru interesele clasei mun
citoare și poporului. De aceea 
guvernele burghezo-moșierești 
l-au ținut aproape 12 ani în 
închisoare După eliberarea 
țării, tovarășul Chivu Stoica 
a fost însărcinat de Comite
tul Central al partidului cu 
diferite mund de răspundere 
în conducerea mișcării sindi
cale, în funcția de ministru al 
Căilor Ferate și cea de mi
nistru al Metalurgiei, apoi in 
funcția de prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
coordonînd activitatea unei

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri
Tovarăși deputați,

Mulțumesc Marii Adunări 
Naționale pentru marea cinste 
ce nd-a făcut-o prin numirea 
în postul de președinte *1 
Consiliului de Miniștri. Asi
gur Marea Adunare Națională 
că vot mund cu toată sîrgu-
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privește activitatea admini
strației de stat.

Ținind seamă de necesita
tea întăririi conducerii de 
partid în legătură cu creșterea 
continuă a rolului conducător 
al partidului în viața statului 
nostru democrat-popular, ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin 
m-a ales prim-secretar al C.G 
al P.M.R. Ca urmare a celor 
arătate, rog Marea Adunare 
Națională a Republicii Popu
lare Romine să mă elibereze 
din funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri.

Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
GH. GHEORGHIU-DEJ

varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Sala răsună de a- 
plauze furtunoase. Deputății 
Marii Adunări Naționale și 
asistența din lojile de invitați 
se ridică în picioare, salutând 
pe primul secretar al C-C. al 
P.M.R.

grupe de ministere industria
le. Tovarășul Chivu Stoica s-a 
dovedit un tovarăș cu expe
riență, un harnic și priceput 
organizator, un bun gospodar. 
Tovarășul Chivu Stoica este 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin, un 
luptător hotărit pentru înfăp
tuirea liniei partidului. Sînt 
ferm convins că Marea Adu
nare Națională va desemna 
pe tovarășul Chivu Stoica în 
funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri și că to
varășul Chivu Stoica își va 
îndeplini cu cinste sarcinile ce 
revin președintelui Consiliului 
de Miniștri. (ApJauze, depu
tății Marii Adunări Naționale, 
ta picioare, aplaudă îndelun
gat).

In unanimitate Marea Adu
nare Națională a votat alege
rea tovarășului Chivu Stoica 
ta funcția de președinte al 
ConsHitrlui de Miniștri al 
R.P.R.

Primit cu aplauze înde
lungate de deputați, ia cu
vântul tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al RP.R.

fața pentru a îndreptăți încre
derea ce mi se acordă. Spriji- 
nindu-se pe succesele mari 
obținute, guvernul R.P.R. va 
continua cu aceeași fermitate 
ca și pînă acum aplicarea li
niei partidului, linie de con
struire a socialismului in pa
tria noastră și de apărare a 
pârii. (Aplauze).

Jn politica internă guvernul 
se va preocupa și pe viitor 
de întărirea orinduirii demo- 
crat-populare Șl de consolida
rea statului nostru. Așa cum 
a arătat tovarășul Gh. Gheor

ghiu-Dej în cuvîntarea sa cu 
prilejul celei de-a 11-a aniver
sări a eliberării Rominiei, sar
cinile mari care ne stau în 
față cer întărirea continliă a 
statului nostru democrat- 
popular,- dezvoltarea funcțiu
nilor sale economico-organi- 
zatorice și cultural-educative, 
îmbunătățirea organizării și 
activității aparatului nostru 
de stat în domeniul econo
miei.

Guvernul, călăuzindu-se 
neabătut de învățătura leni
nistă cu privire la industria
lizarea socialistă, va acorda ca 
și pînă acum o atenție deose
bită dezvoltării industriei gre
le și, odată cu aceasta, creș
terii continue a producției de 
bunuri de larg consum și a 
construcțiilor de interes eco
nomic și social-cultural. Este 
necesar să depunem eforturi 
continue pentru extinderea 
tehnicii noi, mai ales în 
ramurile principale ale in
dustriei, să muncim pentru 
neîncetata sporire a producti
vității muncii și scădere a pre
țului de cost al producției in
dustriale. Jn agricultură, par
tidul și guvernul vor desfă
șura o muncă permanentă în 
vederea reconstrucției socia
liste a agriculturii, singurul 
drum spre belșug și bună sta
re, pe calea Întăririi economi- 
co-organizatorice a gospodă
riilor agricole colective și în
tovărășirilor agricole și a 
sprijinirii țăranilor muncitori 
în înfăptuirea de noi întovă
rășiri de lucrare în comun a 
pămîntului și gospodării co
lective. Odată cu aceasta, par
tidul și guvernul vor acorda 
sprijin țărănimii muncitoare 
individuale pe calea cointere
sării ei materiale la sporirea 
producției vegetale și anima
le. Un factor însemnat al în
tăririi economiei naționale 
este dezvoltarea comerțului 
socialist de stat și coopera
tist în orașe și sate, stimula
rea schimbului între oraș și 
sat, care va forma și pe viitor 
obiect de preocupare atentă a 
guvernului. Paralel cu dez
voltarea economiei naționale, 
în țara noastră are toc dez- 
voltarea culturii devenită bun 
al celor mai largi mase ale 
poporului. Vom continua să 
manifestăm cea mai mare 
grijă și dragoste pentru avîn- 
tul culturii în țara noastră. 
Sub conducerea Partidului

Modificări în componența guvernului
După o scurtă pauză, ședin

ța Marii Adunări Naționale 
se redeschide.

Tovarășul Chivu Stoică, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, supune aprobării de- 
pataților modificările în com
ponența guvernului.

Marea Adunare Națională a 
aprobat eliberarea tovarășu
lui I. Chișinevschi din funcția 
de prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștrii întrucît 
a fost ales în funcția de se
cretar al C.C. al P-M.R.

Marea Adunare Națională 
a aprobat în unanimitate:

Numirea ca prim-vicepreșe- 
dinți ai Consiliului de Miniș
tri a tovarășilor: Emil Bod- 

Muncitoresc Romin oamenii 
muncii din patria noastță își 
încordează forțele pentru în
deplinirea și depășirea preve
derilor planului de stat pe 
1955 și totodată pentru înde
plinirea prevederilor primului 
plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a R P.R. 
pe drumul socialismului.

înfăptuirea acestor sarcini 
este temelia ridicării continue 
a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. 
Proiectul de directive pentru 
al doilea plan cincinal 1956— 
1960, care este în curs de de
finitivare, exprimă clar faptul 
că in centrul politicii partidu
lui și guvernului stă sarcina 
întăririi puterii economice a 
patriei noastre și ridicării ni
velului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii din 
țara noastră.

Tovarăși deputați, în ceea 
ce privește politica noastră ex
ternă, ea a fost expusă recent 
cu deplină claritate în cuvîn
tarea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej la 22 august a.c. In 
această cuvintare se arată că 
politica noastră de stringere a 
legăturilor de prietenie și fră
ție cu țările lagărului socialist 
In frunte cu Uniunea Sovie
tică, de dezvoltare a relațiilor 
de pace cu toate țările, de 
apărare a suveranității națio
nale a patriei noastre, de vi
gilență față de uneltirile duș
manului, politică călăuzită da 
grija continuă pentru întări
rea puterii patriei noastre, se 
bucură de sprijinul însuflețit 
al întregului nostru popor. A- 
ceasta este cea mai bună ga
ranție a continuității și con
secventei politicii noastre ex
terne. (Aplauze).

Poporul nostru și guvernul 
R.P.R. sînt pătrunse de hotă- 
rirea de a-șj aduce contribu
ția la micșorarea încordării 
internaționale, la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și in
tensificarea schimburilor co
merciale și culturale între 
țări, la asigurarea unei păci 
durabile. Asigur Marea Adu
nare Națională că guvernul 
va face totul pentru aplicarea 
fermă a politicii partidului și 
statului nostru democrat- 
popular, pentru succesul de
plin al operei de construire a 
socialismului și de întărire a 
păcii. (Aplauze furtunoase, 
îndelung repetate);

năraș. Petre Borilă, Miron 
Constantinescu, eliberîndu-i 
din funcțiile pe care le deți
neau pînă în prezent în gu
vern. In felul acesta, Con
siliul de Miniștri va avea ca 
prim-vicepreședinți pe tova
rășii : Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Miron Constantinescu 
șl Alexandru Moghioroș.

Numirea ca vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri a 
tovarășilor Simion Bughici, 
Dumitru Petrescu și Alexan
dru Bîrlădeanu, etiberîndu-i 
din funcțiile pe care le deți
neau pînă în prezent în gu
vern.

Numirea ca ministru al Afa
cerilor Externe a tov. Grigore 

Preoteasa, ca ministru al For
țelor Armate ale R.P.R. a 
tov. general-colonel Leonti n 
Sălăjan, ca ministru al Indus
triei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini a tov. ing. 
Popa Gherasim, ca ministru 
al Comerțului Interior a tov. 
Ștefan Voitec, eliberând din 
această funcție pe tov. Mircea 
Oprișan, ca președinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii a tov. Alexandru Bîrlădea
nu, ca ministru al Finanțelor 
a tov. Manea Mănescu, ca mi
nistru al Industriei Alimen
tare a tov. Constantin Teo
dora.

★

Celelalte ministere vor fi 
conduse de actualii miniștri.

Marea Adunare Națională a 
aprobat cererea deputaților 
Nicolae Ceaușescu și Liuba 
Chișinevschi de a fi eliberați 
din funcția de membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul C. Pîrvu- 
lescu, a propus alegerea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej 
ca membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

Propunerea tov. C. Pîrvu- 
lescu este primită de deputății 
Marii Adunări Naționale cu 
mare însuflețire. Toți se ridi
că în picioare și ovaționează 
îndelung.

Marea Adunare Națională, 
în unanimitate, a ales pe tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej membru al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Din însărcinarea Consiliu
lui împuterniciților, deputatul 
Emrl Mazilu a propus ca 
membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale pe tov. 
Constantin Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, deputat al circum
scripției electorale Rîmnicu- 
Sărat, regiunea Ploești. Pro
punerea a fost votată în una
nimitate.

Tov. C. Pîrvulescu, preșe
dintele Marii Adunării Națio
nale, a rostit apoi cuvîntul de 
închidere a sesiunii:

„Tovarăși deputați și de-, 
putate, sesiunea noastră a 
luat hotărîri importante care 
decurg din faptul că plenaia 
Comitetului Central al P.M.R., 
ținând seama de necesitatea 
întăririi continue a rolului 
conducător al partidului, l-a 
ales pe tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej în funcția de prim-secre- 
tar ai Comitetului Central al 
P.M.R.

Sesiunea a ales în funcția 
de președinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. pe tov-' 
Chivu Stoica și a aprobat o 
serie de alte schimbări în 
componența guvernului.

Să muncim cu toții pentru > 
a aduce o contribuție activă 
la aplicarea fermă a politicii 
partidului și statului demo
crat-popular, politică de con
struire a socialismului și de 
apărare a păcii".

Cu aceasta lucrările celei 
de-a 7-a sesiuni a Marii Adu
nară Naționale au luat sfârșit.

(Agerpres)



Oamenii
- Numeroși cititori ai revistei 
ne-au cerut lămuriri cu pri
vire la măsurile ce trebuie 
luate în această toamnă rece 
și ploioasă pentru eliberarea 
la timp a terenurilor ocupate 
cu porumb în vederea însă- 
mînțării lor cu grîu. întrebă
rile cititorilor sînt următoare
le ; 1) dacă se poate semăna 
grîu după grîu; 2) cum poa
te fi grăbită coacerea po
rumbului ; 3) ce metode pot 
fi folosite la culesul porum
bului pentru ca terenurile să 
fie eliberate urgent.

Mai jos publicăm răspunsu
rile date în această privință 
de către oameni de știință de 
la Institutul de Cercetări A- 
gronomice al Academiei Re
publicii Populare Romîne.

1. PUTEM SEMĂHA GRÎU 
DUPĂ GRÎU

Anul acesta din cauza tim
pului nefavorabil, în cea 
mai mare parte a țării porum
bul întîrzie în coacere. Pentru 
a nu întîrzia însămînțările, 
trebuie să semănăm grîu de 
toamnă după toate plantele 
care sînt destul de bune pre
mergătoare pentru această 
cultură.

Astfel,' putem semăna grîu 
și după păioase de primăvară 
(orz, ovăz), precum și după 
prășitoare care se recoltează 
mai de timpuriu ca: fasolea, 
cartofii timpurii, etc.

GRIUL MERGE DESTUL 
DE BINE ȘI DUPĂ GRIU. 
Semănînd grîu după grîu 
mai ales dacă aplicăm și 
agrotehnica necesară (ară
tura adîncă, lucrat cu cul
tivatorul — înainte de în- 
sămințări — la adîncimea de 
îngropare a seminței; in 
primăvară împrăștiat îngrășă
minte suplimentare pe solul 
încă înghețat, plivitul buruie
nilor etc.), se obțin producții 
bune. Trebuie avut însă 
în vedere să nu se semene 
grîu după grîu acolo unde cu 
un an înainte a fost un atac 
de ZABRUS (gîndacul ghe
bos). Dacă nu vom ține cont 
de acest lucru, atunci cultura 
de grîu din anul viitor va fi 
distrusă de acest dăunător. 
Recunoașterea terenurilor se 
poate face cu concursul ingi
nerilor și tehnicienilor agro
nomi de la punctele agricole,

de știință răspund cititorilor
S.M.T. sau de la sfatul popu
lar raional.

2. CUM POATE FI GRĂBITĂ 
COACEREA PORUMBULUI
Anui acesta, mai răcoros ca 

deobicei, a întirzuit coacerea 
porumbului, mai ales- în regiu
nile de coline. Sîntem la în
ceputul lui octombrie. De aci 
înainte nu ne mai putem aș
tepta la timp cald, necesar 
coacerii complete a. porum
bului. De aceea putem și 
trebuie să-i grăbim coacerea, 
folosind următoarele metode: 
a) desfacem pănușîle cam 
pînă la jumătatea știuleților 
—lăsînd însă știuieții pe tul
pină — pentru a îngădui cu- 
renților de aer să evapore mai 
repede aPa din boabe; b) pen
tru ca razele soareluj — care 
după cum știm ajută, și ele la 
uscarea porumbului—să poa
tă pătrunde mai ușor pînă la 
știuleți, vom tăia vîrful plan
telor pînă deasupra primului 
știulete.

Porumbul care nu va ajun
ge la coacerea deplină, nici 
după luarea măsurilor arătate 
mai sus, va fi totuși cules și 
îndată după recoltare va fi 

Ce înseamnă a cultiva griul după știința agrotehnică

LA UN NECTAR

UN VENIT DE

ADICĂ HRANA FE 
UN AN DE ZILE 

9000 OAMENI

ADICĂ UN TREN DE 150 VAGOANE PLIN CU GRÎU

^2400.000 lei Z
DACÂ ESTE VÎNDUT LA 
PREȚUL DE ACHIZIȚIE 0E 

•«' KILOGRAMUL -

METODELE 1 
£ AGROTEHNICE ÎNAINTATE 
1 OBȚINE M/mc

uscat în cantități mici, în în
căperi foarte bine aerisite, iar 
dacă e nevoie chiar încălzite 
ta 18-20 grade. Porumbul este 
îndeajuns de uscat atunci cind 
boabele conțin 14 la sută 
apă.

Cantitățile mai mari de po
rumb pot fi uscate și în cup
toare de uscat fructe. In
tr-un cuptor dublu încap cir
ca t700 kg. știuleți așezați pe 
site în două rinduri suprapu
se. Dacă porumbul are 30-35 
la sută apă, el poate fi uscat 
în 8—9 ore la o temperatură 
de 70 grade pînă va rămine 
numai cu 14 la sută apă.

Porumbul de sămînță cu
les în stadiul de lapte-ceară 
sau cu un procent mare de 
umiditate își poate păstra pu
terea de încolțire a boabelor, 
dacă este uscat la o tempera
tură de 35—40 grade timp 
de 2—3 săptămîni după re
coltare.

3. CE METODE 
RECOMANDĂM 

PENTRU CULESUL 
PORUMBULUI

Pentru a înlătura pe cît e 
cu putință intirzieraa însă-

„Albinei"
mînțărilor de grîu, recoman
dăm ca în această toamnă 
porumbul să fie recoltat înda
tă ce s-a copt. De asemeni, 
pentru ca terenul să fie elibe
rat chiar în ziua culesului, re
comandăm ca plantele să fie 
tăiate cu știuleți cu tot Co
cenii astfel tăiați vor fi le
gați în snopi de cîte 8-10 fire 
la un loc și transportați în a- 
ceeași zi în gospodărie. Sno
pii îi așezăm în picioare, în 
glugi de cîte 25—30 snopi, cît 
mai resfirați, pentru ca aerul 
să circule cu ușurință prin
tre ei. In felul acesta frun
zele verzi ale porumbului nu 
se vor încinge, constituind un 
furaj bun pentru vite. Le fel, 
nici pănușîle de pe știuleți nu 
se vor strica, iar știuieții se 
vor mai usca la aer.

Terenul eliberat astfel din 
vreme, va putea fi arat chiar 
în ziua recoltatului; în felul 
acesta arătura se va face mai 
bine pentru că pămîntul este 
încă destul de umed și tot
odată vom cîștiga timp pentru 
semănatul griului.

Au terminat 
însâmîntările
In toamna aceasta campa

nia însămînțărilor i-a găsit 
pregătiți din vreme pe colec
tiviștii din comuna Gorunești, 
regiunea Craiova. Înainte cu 
3-4 săptămâni de începerea 
semănatului ei au arat terenul 
la o adâncime de 18-20 centi
metri și l-au discuit de-a 
curmezișul pe direcția arăturii 
pentru a nivela terenul bine. 
In terenul astfel pregătit ei 
au pus La vreme sămînță să
nătoasă și curată, care le va 
asigura o recoltă bogată.

Au predat porumb 
de calitate 

la colectare
Numai ta două zile — de 

la începerea culesului porum
bului — la bazele de recepție 
din comuna Făurești, regiu
nea Craiova, s-au predat pes
te 4.000 kg. porumb. Ion 
Ghelbărău și Radu Cojocaru 
din comuna Făurești, se nu
mără printre primii țăranii 
muncitori din raion, care și-au 
predat cotele de porumb. 
Exemplul lor a fost urmat și 
de alți țărani muncitori din 
comunele învecinate.

Marin Gh. Marin
• corespondent

Recti fie are
In articolul intitulat 

„Cum trebuie recoltată, 
aleasă și păstrată sămința 
hibridă de porumb (li)' 
— articol apărut in revista 
„Albina" Nr. 405, pagtna 
3-a, fraza referitoare la in- 
magazinarea cantităților 
mari de știuleți se va citi 
astfel: ^Știuieții in canti
tăți mari; dacă nu sint 
prea 'umezi pot fi puși la 
uscare șl păstrare In pă- 
tule, dacă lărgimea acesto
ra nu depășește 1,20 m.

Ogoarele comunei Băben-i- 
Olteț, regiunea Craiova, sînt 
cuprinse de freamătul zorit al 
muncilor. In acest zor voios 
se îmbină și duduitul trac
toarelor. Colectiviștii au por
nit însămînțările de toamnă. 
Prin tuburile semănătoarelor 
se preling în brazda reavană 
semințele de grîu. Mînuitorii 
de pe mașinile de semănat, Il.ie 
Arapu și Constantin Toboșaru 
se străduiesc să nu lase neîn- 
sămiînțată nici o palmă de a- 
rătură. In urma semănători
lor, grapele trase de boi așea
ză pămîntul. Oricît s-ar grăbi 
conducătorii de atelaje Ștefan 
Ciucă, Constantin Tudoran- 
cea, Ștefan Bacin și Aurel 
Badea să ajungă din urmă 
tractoarele, nu pot. „Boii noș
tri 6Înt mai domoli, nu-s „cai 
de fier”, struniți de tracto
riști...” spune în glumă colec
tivistul Ștefan Ciucă.

La marginea ogorului se 
opri o mașină. Din ea coborî 
tovarășul Leonida Novacov, 
inginer agronom la secția a- 
gricolă raională Oltețu. Luînd 
în palmă un bulgăre de pă- 
mînt el puse numeroase între- 
bări oamenilor.

— Orzul l-am însămînțat 
tot. Ba, am întrecut planul cu 
3,50 hectare — spune comu
nistul Ion L. Popa, arătînd cu 
mîna spre întinderea ogoare
lor.

— Iar la grîu — adaugă

Sămînță bună în brazdă adîncă
9

te cu băgare de seamă cîmpul 
negru, proaspăt însămînțat cu 
grîu și orz. Cam zgîrcit în 
laude el vorbește ca pentru 
sine: „Buun, aici a fost ma

zăre, dincoace trifoi, dincolo 
floarea soarelui — o să-i pri- 
iască bine griului!”... Gică Pe
trescu și Ion L. Popa ascultă 
și în minte Ie stăruie gînduri

Gică Petrescu, președintele 
colectivei — am semănat a- 
proape jumătate din suta de 
hectare planificată.

Agronomul Novacov priveș

Ogorul acesta, pe care abia îl cuprinzi cu ochii, în câteva zile va fi gata însămînțat.
In fotografie: tractoristul Constantin Halici de la gospodăria agricolă de stat din 

Zăicești, reg. Suceava, reușește să însămînțeze zilnic cu agregatul său 16 hectare 
cu grîu.

de recunoștință: „Parcă nu 
ne-at învățat tot dumneata, 
tovarășe agronom, că-i mai 
bine așa ?!...

■k

— Ai văzut Niculae, gos
podăria colectivă mai are ni
țel și termină însămînțările 1 
s-a adresat Vasile Bîrzan ve
cinului său Nicolae Bîrzan. 
Noi ce mai așteptăm ?...

— Păi, eu am pregătit să
mânța și numaidecît după ce 
string cocenii de porumb, pun 
plugul în brazdă.

îndemnați de exemplul și 
vrednicia colectiviștilor, au 
pornit cu mare grabă și Ilie 
Roșianu, Ilie E. Stan, Gheor- 
ghe Vasilescu și mulți alți 
țărani muncitori cu gospodă
rii individuale din sat, la pre
gătirea pentru semănat. La 
centrele de selecționat semin
țe se aude necontenit zum
zetul trioarelor; cooperativa a 
vîndut multe kilograme de 
chimicale pentru tratarea se
mințelor, fiare de plug, cuie 
de potcovit- Sînti semne că 
țăranii muncitori din Băbeni- 
Olteț stat hotărîți să cîștige 
cu orice preț bătălia însămîn-. 
țărilor de toamnă.

A. BABE AN U

ALBINA
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— O zi din viața colectiviștilor *—

Gospodăria colectivă „Steaua1 
Roșie" din comuna Mădăraș, raio 
nul Salonta, regiunea Oradea, este 
una din primele 5 gospodării co
lective înființate în patria noastră 
în vara anului 1949.

Sînt șase ani de cînd la margi* 
nea satului au început să se înalte 
zidurile frumoaselor clădiri din 
piatră și țiglă ale colectivei. Dar 
nici azi lucrările de șantier n-au 
încetat. Sînt în curs cîteva con-* 
structii de clădiri, continuă lucră
rile de pietruire a drumurilor din 
interiorul curții.

In gospodăria colectivă au intrat 
sute de familii de țărani muncitori 
Numai din ianuarie și pînă în pre
zent, în registrul de evidentă al 
gospodăriei, au fost trecute numele: 
a încă 38 de Familii. Azi, 85 dintr-o 
sută de familii de țărani muncitori 
sînt colectiviști.

Fermele zootehnice ale colectivei 
din Mădăraș cuprind vite din ra*

Ana Isai (dreapta) a fost printre primii cumpărători care ari 
'dat binețe gestionarului de la cooperativă. Ea a tîrguit 9 fețe 
de masă, 20 m. de finet și 30 m. de pinză. „Trainică și mîndră 
țesătură!" Bunica (mijloc) și gospodarul casei — Teodor 
tsai (stingă) sînt mulțumiți de cumpărăturile făcute.

Sole cele mai productive de lapte, 
carne, grăsime și lînă. In cîrnp sq 
aplică înaintate metode agrotehnN 
ce, iar o bună parte din lucrările 
agricole sînt mecanizate. Fondul 
de bază al gospodăriei colective va 
atinge peste cîteva luni cifra der 
Un milion și jumătate lei.

In cei șase ani s-a dezvoltat avtfr» 
tul obștesc al gospodăriei, s-aii 
schimbat mult oamenii ei. Teodor 
Maghiar, președinte al gospodăriei 
de la înființarea ei, decorat cu Or-* 
dinul Muncii clasa IlI-a este azi urt 
experimentat organizator.

Și acum, dragi cititori — după 
Aceste scurte informații —- să ur
mărim împreună cu fotoreporterul 
unele aspecte dintr-o zi de muncă 
3 colectiviștilor din Mădăraș, o zi 
din viata oamenilor, care urmînd 
îndemnul partidului pășesc tot 
înainte, făurindu-și un viitor lumi
nos și fericiți

Ovidiu Costea (stingă) inginerul agronom al gospodăriei colective, împreună 
cu brigadierii de cîrnp Ion Hasos (dreapta) și Petru B. Nuț (mijloc) au venit dis-de* 
dimineață la cimpul experimental. Aici, in acest an, pe o suprafață de 6 hectare, porum* 
bul a fost cultivat după metoda cunoscutului colhoznic sovietic Mark Ozernîi. „Sigur 
scoatem peste 1 vagon boabe la hectar" s[hine bucuros inginerul agronom către cei doi 
brigadieri.

Ion Cicartaș vrea să-și construiască și el o casă nouă așa 
cum își construiesc Aurel Vaida, Iosif Isaia și alții: casă din 
piatră, acoperită du țiglă, pe jos cu dușumea din■ scinduri, cu 
lumină electrică. De aceea a- venit el la cooperativă . Cu banii 
primiți de pe 8 saci cu griu, colectivistul a cumpărat 1000 
bucăți țiglă și 20 bucăți coame și alte produse.

Text:
E. CHELBAȘU

Foto:
P. DUMITRU

Copilărie fără grijă! Căminul de zi al gospodăriei este o casă îndrăgită de 
cei 45 locatari ai ei. In acest timp mamele liniștite muncesc cu însuflețire la 
cîrnp. în grădină, la orezărie, acolo unde este nevoie de brațe de muncă, de 
pomeni hărnicit

In piața din orașul Salonta există o gheretă cunoscută și prețuită de 
cumpărători Aici se desfac produsele gospodăriei agricole colective din 
Mădăraș. Azi au fost aduși aici peste 120 purcei. Iată-l pe colectivistul 
Gavrilă Beridan (stingă) vinzînd 'un purcel de rasă lui Alexandru Birta 
(dreapta) țăran muncitor cu gospodărie individuală din comuna Homorog. 
In ultimele luni, gospodăria agricolă colectivă a vîndut peste 300 purcei.



CLUBUL - 
LOC DE DESFĂTARE 

LA SFÎRȘITUL 
ZILEI DE MUNCA

_ de A. PECENIUK

zi 
aici

Clubul colhozului Hruș- 
tiov din raionul Gorodok, re
giunea Hmelnițcaia, se bucu
ră pe drept cuvînt de 
dragoste a membrilor artelu- 
lui agricol. După o 
muncă, colhoznicii vin 
multă bucurie să asculte 
lecție interesantă, să joace o 
partidă de șah, să citească 
ultimele ziare, să admire pe 
taientații artiști-colhoznici. 
Lecțiile sînt citite de către 
agronomi, medici, învățători. 
La munca clubului iau parte 
aproape 115 colhoznici-acti- 
viști. <

Clubul are o instalație ci
nematografică de proecție și 
de două ori pe săptămînă pre
zintă ultimele filme. înainte 
de începerea proecției, de obi
cei se ține o lecție. In cele
lalte zile ale săptămînii la 
club cîntă corul de sub condu-' 
cerea lui M. Nesteruk. Cercul 
dramatic a prezentat în ulti
mul timp pe scena clubului o 
serie de spectacole extrem de 
interesante. Acest cerc drama
tic se compune din numeroși 
tractoriști, mulgătoare și alți 
'colhoznici și colhoznice, 
i „.In biblioteca clubului vine 
'zilnic multă lume. Aici se 
găsesc aproape 4000 de volu
me cuprinzînd cărți de lite
ratură politică, știință, etc. 
Odată cu începerea lucrărilor 
de cîmp, brigada artistică de 
agitație a clubului dă specta
cole pe ogoarele colhozului. 
' Din an în an crește cultura 
teatului colhoznic- Fiecare fa
milie de colhoznici este 
nată la ziare, reviste, în 
tare casă arde lumina 
frică, există radio care trans
mite ultimele știri, care înve
selește oamenii cu melodii 
pline de viață.

abo- 
fier 

elec-

Biblioteca clubului colhoznic din satul Gogolevo 
R.S.S. Ucraineană este permanent aprovizionată cu ulti
mele ziare, reviste, cărți de literatură, lucrări științifice.

Fotografia noastră înfățișează un colț al bibliotecii.

Cînfărefii colhozului „Gigant" din regiunea Novosibirsk Serii e în cluburi

marea

»

Cîntăreții ne-au cîntat 
Că departe-n zare, 
Vîntul toamnei a minat 
Păsări călătoare.

•am 
din 
pe 

cam
am

Intr-o sîmbătă seară, 
sosit la casa de cultură 
Beregovo. L-am întrebat 
directorul Otto Schrober 
ce spectacol interesant 
putea viziona. La întrebarea 
noastră, directorul rămase o 
clipă pe gînduri, apoi vorbi 
cu glasul domol:

— In satul Kvasovo se 
joacă piesa „Tînăra gardă", 
la Malaia-Began „Crîngul de 
călini", la Gomok — „Căpita
nul în retragere", la Blajievo 
— e un concert dat de una 
din brigăzile noastre, pe sce
na casei de cultură raionale 
artiștii Teatrului regional rus 
de dramă prezintă piesa 
„Ivan Rîbakov", iar la Clubul 
orășenesc al muncitorilor 
croitori puteți asculta corul 
și puteți admira soliștii și 
grupul de dansuri al Școlii 
tehnice profesionale.

— Mi se pare că nu ne-ați 
înțeles — i-a spus directoru
lui tovarășul care mă însoțea.

Trec lăsînd în urma lor 
Țara mult iubită,
Țese-n codru lung covor. 
Frunza ruginită.

să vedem ar- 
casei de cul- 
ntf ai clubu-

ridicat de pe

— Am vrea 
țiștii amatori ai 
tură raionale și 
rilor sătești.

Directorul s-a 
scaun și a răspuns zîmbind:

— Știți, npi aproape că nu 
mai facem nici o deosebire in
tre activitatea cercurilor noa
stre și aceea a cercurilor de 
la cluburile sătești. Acum 
sînt atîția oameni care vor să 
fie artiști amatori, inert am 
hotărit să înființăm cercuri 
artistice în întreprinderi, col
hozuri și instituții. Și deși 
aceste cercuri sînt de sine 
stătătoare, noi le socotim ca

NIKOLAI PEREVALOV
De cum se lasă roșul soare 
Pe după codru-ntunecat 
Răsună toată-mprejurimea 
De glasul fetelor din sat.
Pe ulițe, plutind, chemarea 
Armonicii mai viu străbate. 
Nici bătrînelul nu mai sade 
La geam așa adus de spate — 
Iși simte sufletul mai tinăr 
Cînd trece cunoscutul prag^.. 
In blindai răsărit de lună 
Ni-i armonistul și mai drag. 
Căci așternînd covoare-val- 

suri 
Pe ele pîn-la club ne poartă. 
Acordurile minunate
Se sting încet-'incet la poartă. 
In club e strînsă multă lume. 
De vezi vreun coridor pustiu 
De lîngă fiecare ușă 
Auzi cum viața bate viu. 
Acolo unii studiază
Motoare, alții mai de-o parte 
Pe agronomul șef l-ascultă — 
Se joacă șah în altă parte, 
Iar de dincolo de perele 
Cu-ncetul aria domoală 
Cu sunetele-i minunate 
Străbate de pe scenă-n sală... 
Toți oamenii aceștia simpli 
Sînt oameni minunați și sînt 
Colhoznici de ispravă care 
Merg înainte cu avînt I

In romînește de 
NICOLAE TEICA 

Păsări trec în jale grea, 
Pleacă-n zări, departe, 
Spun că (ară ca a mea 
Nu-i in altă parte!

M. 1SAKOVSKI

fiind ale noastre, le ajuțăm, 
le sprijinim și le dăm povețe, 
in ce privește cercurile de pe 
lîngă cluburile sătești, pen
tru ele casa de cultură este 
un centru metodic. Noi avem 
diferite cărți, precum și in
structori care ajută cluburile 
în montarea spectacolelor și 
în pregătirea concertelor. Și 
acum să mergem mai bine la 
concertul muncitorilor croi
tori,.-.

Am cobcrit la parter și am 
intrat în sala de spectacole a 
casei de cultură. Toate locu
rile erau ocupate de munci
tori, colhoznici, funcționari. 
Patru sute de spectatori îl 
aplaudau furtunos pe munci
torul Stepan Uskai de la fa
brica de confecții, care cînta- 
se pentru a doua oară o arie.

Casa de cultură este locui 
îndrăgit unde oamenii mun
cii își petrec timpul liber.

M. SALAMAT1N

Echipa de dansuri a colhozului „Kazahul roșu" din raio» 
nul Zelenghin, regi"nea Astrahan execută un dans popular»

DESPRE INOVAȚIILE 
ÎN AGRICULTURA

Intr-una din duminici, clu
bul sătesc din Npvogplielan, 
raionul Poliaxskl,’ regiunea 
Balasova, a organizat pentru 
colhoznicii; ărtejului agricol 
„Em. Jaroslavski" o seară în
chinată metodei agrotehnice 
a (savantului colhoznic T. S. 
Ma Ițev.

In club au fost expuse pla- 
carde. care explicau metoda 
lui Malțev, au fost aranjate 
fotomontaje pe temele: „Ex
poziția. Agricolă Unipnală", 
„Ce a obținut colhozul nos
tru în anul 1954“, „Pentru ce 
luptăm iî'n anul acesta", de 
asemeni a. fost organizată o 
expoziție de cărți despre ex
periența agrotehnică înain-f 
tată..

La seara închinată metodei 
Malțev a Vorbit agronomul 
colhoznic I. S. Șireaev care 
a . povestit amănunțit despre 
avantajele pe care le oferă a- 
ceastă metodă. In încheiere a 
avut loc un concert dat de 
cercul artistic de amatori.
PENTRU PRIETENIE 
ȘI SPIRIT TOVĂRĂȘESC

La o ședință a conducerii 
clubului sătesc din Nijni-Ka- 
zan, s-a discutat pe larg că 
unii tineri dau c;te odată do
vadă de atitudine netovără
șească. S-a hotărît organiza
rea unei seri pe tema: „Ce 
însemnează prietenia și spi
ritul tovărășesc al oamenilor 
sovietici*.

Șeful spitalului, tovarășul 
Isaev a citit o lecție plină de 
exemple trumoase^din litera
tură și din viața satului. El 
a vorbit despre-puterea prie
teniei, des'pre. spiritul tovără
șesc în luptă*, și în muncă.

Intr-una din camere'e clu
bului a fost organizată o ex
poziție de cărți șî'un fotomon
taj pe tema „Prietenia învin- 
.ge“. Aceleiași- teme i-a fost în
chinat și un număr special al 
(ziarului de.' perete.- 
.J La această seară au luat 
parte 300 de tineri și tinere 

.care au ascultat expunerea 
lui Isa'ev, au vizionat specta
colul oferit de artiștii colhoz-* 
nici pe care i-au răsplătit cil 
ropote de aplauze.



ineclieiuui

Să ne îngrijim dinții

In pragul culesului viilor

Aproape fiecare om, măcar 
Odată fin viată a fost chinuit 
de dureri de dinți. Caria den
tară, ou înfățișări ma.i simple 
sau mai complicate, este foar
te răspîndltă. Din 100 de oa
meni, cam 90 au carii.

Una din cele mai însem
nate cauze de îmbolnăvire a 
dinfilor și gingiilor este mur
dăria. Resturile de mîncare 
rămase printre dinți și prin 
găurile netratate ale dințnor 
cu carie, putrezesc și dau 
naștere împreună cu microbii

care cresc pe ele, unor sub
stanțe ce atacă dinții și gin
giile- Iată de ce trebuie cură- 
țați dinții. Curățirea dinților 
se face cu periuța de dinți. 
Spălatul dinților trebuie să

Ne pregătim
Din experiența anilor tre- 

cuți am învățat cît de mult 
contribuie la buna desfășurare 
a activității culturale pe tim
pul iernii, luarea din vreme a 
tuturor măsurilor necesare. 
■Acest lucru a fost arătat de 
curînd și în revista „Albina".

Articolul apărut la 21 sep
tembrie în legătură cu această 
problemă ne a dat o serie de 
îndrumări bune în munca de 
pregătire pentru iarnă.

Spre a asigura < încălzitul 
unităților culturale din raio
nul nostru ne-am îngrijit încă 
din vară. Am hotărît ca nu
mai o parte din ele să-și fur
nizeze lemneaprin întreprinde-- 
rea regională „Combustibi
lul". Aceasta' deoarece într-un 
mare număT de comune ale 
raionului Loviștea există 
locuri de exploatare a lemnu
lui de unde unitățile culturale 
își pot procura direct lemnele.

Cea mai «nare parte a uni- 
Eți'or noastre culturale au rer 
parat clădirile, sobele, mobi
lierul. La căminul cultural Nr. 
1 din Cîineni, de pildă, seri 
de-a riadul, tineri și vârstnici 
au muncit voluntar pentru re
pararea și completarea mobi
lierului căminului. Ca un re
zultat al legăturii mereu 
mai strânse dintre unită
țile culturale și țăranii mun
citori, tot mai muiți din
tre aceștia fac donații pentru 
terminarea unor cămine cul
turale sau dotarea altora cu 
cele necesare. La Titești, de 
pildă, unde s-a amenajat un 
local pentru cămin și * altul 
pentru biblioteca sătească, 
s-a completat prin donații, 
mobilierul.

Anul trecut am avut greu
tăți în ceea ce privește 
funcționarea aparatelor de 
radio. Mai avem și acum 
unele greutăți- Deși am dat 
din timp la reparat apa
ratele defecte, două dintre ele 
trimise la Sibiu, de pildă, au 
fost înapoiate în aceeași stare. 
La verificarea făcută, tapara- 
tete de radio ale Celorlalte 
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se facă ou luare aminte. Tre
buie să spălăm ci? grijă fie
care dinte și mai cu seamă 
spațiile dintre dinți. Nu e de- 
ajuns să dăm odată, de două 
ori, cu peria pe dinți. Dinții 
trebuie frecați în toate felurile 
și mai cu seamă de sus în jos 
ș: de jos în sus. După ce spă
lăm dinții clătim puternic 
gura cu apă. Periatul dinților, 
spălatul gutii, trebuie să se 
facă seara înainte de culcare. 
In acest fel se îndepărtează 
resturile de mîncare, altmin
teri pot putrezi tocmai bine în 
timpul nopții la adăpostul gu
rii închise. Dar aceas'a nu e 
deajuns. Orice carie a dinți
lor trebuie tratată îndată ce 
o observăm și înainte de a 
se ivi durerile mari.

Urinările cariei și mai cu 
seamă ale complicaților e’ 
sînt din cele mai grave pentru 
organism. Reumatismul, bo
lile de inimă, de rinichi, ochi 
și altele pot proveni de la o 
infecție dentară. Aceasta fără 
să mai vorbim de urmările 
grave ale cariilor denta e a- 
supra modului de hrăn're al 
omului.

Dr. IOAN GALL
de la Facultatea de Stoma

tologie din București

pentru iarnă
unități au fost găsite bune. 
De asemenea, funcționează 
bine aparatele de proiecție ci
nematografică.

Dacă la cea mai mare par
te dintre unitățile culturale 
s-au făcut pregătiri d’n timp 
se găsesc însă și locuri unde 
acestea sînt tărăgănate. Vom 
căuta să sprijinim aceste uni
tăți pentru ca în cel mai 
scurt timp ele să ajungă în 
rîndul celorlalte.

CORNEL PANTAZESCU 
șeful secției culturale a sfa
tului popular raional Loviștea

Filmele sovietice oglindesc 
în chip izbutit viața luminoa
să pe care o duc oamenii 
muncii în orașele și satele din 
Țara Socialismului. Multe fil
me, ca de pildă. „Vară îmbel
șugată”, „Logodnica bogată" 
și altele, au redat aspecte din 
viața miriunată a satelor, a 
colhoznicilor.

In „Nunta cu zestre" eroii 
sînt doi tineri îndrăgostiți. 
Olga, din colhozul „Scinte- 

îmi place adesea în clipele 
de răgaz să dau roată prin 
vie. Trec pe la fiecare varie
tate în parte. Controlez bobul 
plin sau cîntăresc ciorchinele 
greu în palmă. Și mi se umple 
de fiecare dată sufletul de 
bucurie. Anul acesta am ob
ținut jpe cele 40 hectare ale' 
brigăzii mele, o producție me
die de peste 7000 kg. struguri 
la hectar. In raza șefului de 
echipă Nicolae Achim produc
ția este de 10.000 kg. Ia hec
tar. Asta e o adevărată bogă
ție. Ea ne-a dat, după cum 
spuneam, prilej de bucurie, 
dar și de grijă. întreaga pro
ducție pînă la ultimul cior
chine trebuie culeasă fără 
pierderi. E doar rodul muncii 
noastre. Al strădaniilor unui 
an întreg. Am făcut socoteala 
că vom obține în acest an o 
depășire de 100 la sută față 
de producția planificată.

Pe de altă parte timpul ne
prielnic ne-a obligat să facem 
din timp toate pregătirile pen
tru grăbirea culesului. Mi-am 
luat angajamentul, împreună 
cu întreaga brigadă, să ter
minăm culesul în 17 zile. Și 
pentru ca angajamentul să nu 
rămînă doar o vorbă am luat 
și măsuri. In acest an întrea
ga cantitate de struguri o vom 
vînifica în brigadă. înainte 
îi transportam la o distanță 
prea mare și de aici se isca 
risipa, pierderea de timp și 
alte neajunsuri. Am mărit nu
mărul de atelaje, de prese, am 
reparat la vreme toate butoa
iele și am pus la punct insta
lația de decantare a mustului. 
Toate pregătirile de care am 
vorbit mai sus au fost termi
nate încă de la 10 septembrie. 
Asta nu e însă totul. Cel mai 
important lucru e organizarea 
muncii oamenilor din brigadă. 
Anul acesta au mult mai mult 
de lucru și fiecare trebuie 
să-și cunoască locul și sarcina- 
Am împărțit oamenii propor
țional, la recoltat (80), la vi- 
nificație (12), Ia cărat stru
guri de la parcelă (4) și 4 
conducători de atelaje. Eu voi 
supraveghia tot timpul la cen
trul de vinificație primirea 

Nunta cu zestre

ia“ și Maksim din colhozul 
„Zarea".

însoțit de președintele col
hozului, flăcăul vine în colho
zul fetei să o ceară în căsă
torie. Aduclnd vorba despre 
zestre, Avdei Spiridonovici 
din colhozul Olgăi, făgăduie
ște că în întîmpinarea nunții 
colhozul va da peste 800 kg. 
grîu la hectar mai mult decît 
era în plan. Infierbîntat, Mak
sim își ia angajamentul să 
dea peste 2300 kg. grîu la 

strugurilor și prelucrarea lor, 
iar de cîteva ori pe zi voi con
trola munca echipelor. Pentru 
ca munca să dea roade mai 
bune am chemat la întrecere 
toate brigăzile din secția Va
lea Călugărească, av>nd ca o- 
biectiv de căpetenie, recolta- 
rea la timp și fără pierderi.

Rod bogat în podgoriile Aradului

Au sosit zilele culesului și în podgoriile Aradului.
In fotografie: Rodica Pomian, una dintre elevele grupu

lui școlar viticol din satul Miniș în timpul orelor de prac
tică tntr-una din podgoriile Aradului.

„Iubiți cartea 
întrecere la citit în Zlătărei

Abia după ce a fost la șe
dința de la regiune, unde a 
auzit vorbindu-se despre în
făptuirile altor biblioteci de 
la 6ate, și-a dat seama Maria 

hectar. Cunoscînd realizările 
de pînă acum ale colhozului 
„Zarea", cei de față sînt si
guri că numai îngîmfarea l-a 
împins pe Maksim să-și ia un 
asemenea angajament. Pînă 
la urmă însă, ambele colho
zuri care au muncit pe între
cute, au scos recolte ne mai 
întîlnite pînă atunci. Și Olga 
și Maksim au astfel o „zes
tre" frumoasă. Ei își vor pu
tea întemeia un cămin fericit 
și îmbelșugat.

Fără pierderi, pînă la ulti
mul ciorchine, vom culege ro
dul bogat din acest an al vii
lor noastre.
CR1STUDOR BORDEIANU 

șef de brigadă viticolă din 
gospodăria agricolă de stat 

„Valea Călugărească" re
giunea Plot ști.

Bragă, tânăra bibliotecară din 
Zlătărei, cite are ea încă de 
făcut pentru bunul mers ai 
concursului „Iubiți cartea".

— Biblioteca din Strejești 
are înscriși pînă acum la con-
curs 125 cititori — auzise ea 
la amintita ședință. A doua zi 
utemiștii dnn Zlătărei au avut 
9 adunare. Aici s-a vorbit 
mult despre concurs. îndată 
după aceasta, pe lingă cei 15 
înscriși de pînă atunci s-au 
alăturat alți 45 de tineri, dori
tori a se întrece Ia citit. Dar 
nici aoeasta nu o mai mulțu
mea acum pe bibliotecară, 
împreună cu secretarul orga
nizației de U.T.M., Andrei 
Stănciulescu, și cu întreg co
lectivul bibliotecii, a revăzut 
planul de muncă și l-a îmbo
gățit. Au mers apoi în echipe 
din casă în casă stînd de vor
bă cu tinerii.

— Dacă am scos 2000 kg- 
grâu și 3680 kg. porumb la 
hectar, aceasta se datorește 
în bună măsură și ajutorului 
din cărți — spunea tuturor 
Andrei Stănciulescu.

Intre cei ce îndeamnă cu 
căldură tinerii Ia citit e și Vir
gil Cocoș. A învățat slovele 
la vîrsta cînd — așa cum 
spune el în glumă — alții le 
uită. Neștiutorul de carte de 
ieri e azi președintele coope
rativei din Zlătărei, raionul 
Drăgășani.

Prietenii cărții din Zlătărei 
între care Andrei Stănciules-
cu, Cornelia Hațeganu, Ion 
Trușcă, Georgeta Diaconu, 
pionierul fruntaș la învăță
tură Șerban Constantin și 
muiți alții, folosesc o bună 
parte din timpul lor liber ci
tind, spre a se putea înfățișa 
comisiei cu cît mai multe cu
noștințe noi. De mult ajutor 
le-a fost lor ca și altor tineri 
din Zlătărei recenziile făcute 
la biblioteca C’minu.ji-

M. CAJAL



Țara noastră .este îndreptățită 
- să laeă parte din 0.

Organizația Națiunilor 
Unite — O.N.U. — este o or
ganizație internațională, înte
meiată de către statele care 
au'dus în comun lupta pentru 
eliberarea popoarelor de sub 
jugul fascist. Ea și-a propus 
drept scop menținerea păcii 
și securității în lume și stabi
lirea unor relații internațio
nale de prietenie bazate pe 
respectul principiului egalită
ții de drepturi între popoare. 
Țelul O.N.U., pacea, este - în 
același timp bunul cel mai 
de preț al tuturor popoarelor. 
Toate popoarele lumii, indife
rent de orinduirea socială și 
de sfat, sînt deopotrivă inte
resate In menținerea unei păci 
trainice, care să permită des
fășurarea unej munci pașnice 
și creatoare. Organizația Na
țiunilor Unite și-a propus să 
fie o organizație universală, 
care să cuprindă toate statele 
iubitoare de pace. Așa este 
prevăzut în art. 4 al statu
tului acestei organizații.

Pe baza acestei legi, Romî- 
nia are dreptul să facă parte 
din Organizația 
Unite. Alături de 
altor țări, poporul 
cerut acest lucru 
1947, luîndu-și obligația 
contribuie cu forțele sale

Națiunilor 
popoarele 

a 
din 
si 
la

nostru 
Încă

Cea moi mare sărbătoare a poporului german

A șasea aniversare a proclamării 
R. D. Germane

La 7 octombrie se sărbă
torește cea de a 6-a aniver
sare a proclamării Republicii 
Democrate Germane. In a- 
ceastă zi, cu șase ani în urmă, 
pe o parte din pămîntul Ger
maniei s-a înfăptuit visul de

toate 
să fim

oamenilor
Germană

Egip-

Prof, universitar
TUDOR POPESCU 

de la Facultatea de Stiinte 
Juridice

realizarea mărețelor țeluri ale 
Organizației Națiuniliir llnift.

Republica Populară Romî- 
nă este un stat iubitor de pa
ce. Aceasta rezultă din carac
terul pașnic al economiei noas
tre naționale, din orinduirea 
socială și din politica externă 
de pace a țării noastre. Ime
diat după 23 August 1944, po
porul nostru a luat o serie de 
măsuri menite să slujească 
pe deplin cauzei păcii. In 
relațiile sale externe, țara 
noastră duce o politică con
secventă de pace, de colabo
rare internațională, cu toate 
țările, fără deosebire de orin
duirea socială și de stat și 
participă ia numeroase acțiu
ni de apărarea păcii, cum este 
tratatul de prietenie de la 
Varșovia din mai 1955. Repu
blica Populară Romînă între
ține schimburi comerciale cu 
55 de țări deosebite din punct 
de vedere al orinduirii sociale. 
Anul acesta, aceste legături 
economice s-au intensificat 
prin participarea țări] noastre 
la diferite tîrguri internațio
nale. Arta și cultura romi- 

milioane o sută nouă- 
mii hectare de pă-

veacuri
poporul 
țării.

Două 
zeci de 
mînt au fost împărțite țăra
nilor. Multe mâini au tremurat 

al atîtor generații: 
a trecut la cârmuirea

nească^sint tot mai mult cu- 
noscute peste hotare.

Privitor țș. primirea țării 
noastre' ca membră a O.N-U.,' 
marile puteri și-ai» luat obli
gația de a o sprijinj prin ă- 
cordul de la Potsdam inches 
iat între aceste puteri și prin 
tratatul de pace încheiat cu 
țara noastră la 10 februarie 
1947. Dar dintre aceste țări 
numai Uniunea Sovietică a 
luptat continuu pentru admi
terea în Organizația Națiuni
lor Unite a țării noastre.

Cum în fața Organizației 
Națiunilor Unite se află pro
bleme de cea mai mare im
portanță pentru pacea lumii, 
toate popoarele trebuie să fie 
chemate să-și ia partea lor 
de răspundere și să-și aducă 
contribuția la această mărea
ță operă. Poporul romîn aș
teaptă ca cea de a 10-a sesiu
ne a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, 
care-și desfășoară lucrările 
la New York, să rezolve în 
mod favorabil cererea îndrep
tățită de admitere ca membru 
al O.N.U. a Republicii Popu
lare Romîne, care prin în
treaga sa politică contribuie 
la întărirea păcii in lume.

de emoție primind documen
tul prin care țăranul deve
nea stăpîn pe propria sa 
glie. Zeci de mii de țărani 
muncitori s-au unit în coo
perative agricole de producție, 
făurindu-și o viață nouă, în
destulată.

In ziua de 7 octombrie 
steagurile puterii populare vor 
flutura și mai mândre pe cas
telele foștilor stăpâni ai uzi
nelor, minelor și ai pămân
tului.

Străduințele 
muncii din R.D.
fac din patria lor un reazim 
de nădejde al forțelor iubi
toare de pace din întreaga 
Germanie.

Lucrările Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite

ultima vreme AdunareaIn
Generală a O.N.U. a desbătut 
probleme de o deosebită im
portanță, care vădesc influen
ța binefăcătoare a lucrărilor 
conferinței de la Geneva, a șe- treaga delegație 
filor guvernelor celor patru 
mari puteri.

La propunerea delegației 
sovietice în Comitetul Gene
rai al 0. N. U., s-a apro
bat, fără nici o obîecțiune, 
ca rezoluția „cu privire la 
măsurile pentru slăbirea con
tinuă a încordării interna
ționale și dezvoltarea colabo
rării internaționale”, să fie 
transmisă pentru examinare 
Comitetului pentru probleme
le politice și internaționale. 
Acesta este un lucru deosebit 
de îmbucurător.

După discuții aprinse, Adu
narea Generală a O.N.U. a 
hotărît înscrierea pe ordinea 
de zi, pentru dezbatere, a 
problemei algeriene. După co
municarea a°estei hotărîri,

Hotărîrea Egiptului de a cumpăra 
armament din R. Cehoslovacă

Guvernul egiptean a înche
iat un acord comercial cu Re
publica Cehoslovacă, potrivit 
căruia Egiptul va cumpăra 
armament din această țară 
Acordul egipteano-cehoslovac 
este mult mai avantajos pen
tru egipteni, deoarece ceho
slovacii nu se vor amesteca 
în treburile interne ale Egip
tului. Acest fapt a stîrnit mul
tă vîlvă, mai ales în țările 
arabe vecine, unde ziarele au 
scris că trebuie urmat exem
plul Egiptului. Acordul dintre 
Egipt și Cehoslovacia, după 
cum arată și un ziar din Is
rael, constituie o lovitură 
dată pactului turco-irakian, 
deoarece Egiptul a dovedit că 
poate să obțină armament, 

1 dară să facă parte dintr-un

actuala sesiune a 
Generale a O.N.U. 
francez nu a mai 
împiedice aducerea

Antoine Pinay, șeful dele
gației franceze, a declarat că 
socotește „nul și neavenit 
votul Adunării Generale a 
•0 N.U.“ și împreună cu în- 

’ „ j i a părăsit 
aduparea. De ce, e firesc 
deoarece guvernul francez 
caută pe toate căile să menți
nă stăpînirea franceză în AF 
geria. înăbușind lupta de eli
berare a algerienilor, armatele 
franceze rad sate întregi de 
pe suprafața pămîntului, fe
meile și copiii sînt extermi
nați. La 
Adunării 
guvernul 
reușit să 
în discuție a acestei probleme.

De asemenea pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a fost înscrisă problema dis
criminării rasiale în Uniunea 
Sud-Aîricană și a tratamentu
lui la care sînt supuși cetă
țenii de origină indiană din 
Africa de sud.

bloc militar și fără să asculte 
poruncile cercurilor imperia
liste apusene.

Cercurile conducătoare din 
S.U.A., Anglia și Franța se 
arată foarte îngrijorate față 
de politica externă dusă de 
Egipt. Vorbind despre vădita 
nervozitate care se manifestă 
în rîndurile guvernanților de 
la New York, Londra și Paris, 
Anvar 
stat al 
meric a 
ne dă
acestea pentru că vrem 
liberi”.

Acțiunea hotărîtă a 
tului arată că nimeni nu poa
te pune piedeci în calea unui 
popor dornic de a deveni de 
sine stătător.

Sadat, ministrul de 
Egiptului spunea: ,,A- 
ne amenință, Anglia 
avertismente și

Fotografia de mai sus înfățișează o parte din combinatul 
chimic „Walter Ulbricht'*. Nici o urmă nu ne face să credem 
că pe aci a trecut războiul, lăsind mormane de mini. Bra
țele vînjoase ale muncitorilor au reclădit totul din temelii, 
punînd bazele celei mai mari uzine de azotați din. lume.

„Hai - băieți, ne-a venit rindul să arătăm cum se stru
nesc caii de oțel", spune Ewald Sieg, șeful echipei. (Foto
grafia din dreapta). Ceilalți tractoriști rid veseli. De mult 
așteptau să avînle plugurile Ui pămîntul reavăn și să răs
toarne peste timpuri brazdă rodnică. Munca lor este cunos
cută nu numai în S.M.T. din Schwastorf, ci in întreaga 
R. D. Germană,
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| Anton BcfcCilbașa
(1865 — 1899)

’ Armata din trecut, în tot ce a avut ea mai hidos, a fost zu
grăvită de Anton Bacalbașa. El însuși militar o vreme, Bacal- 
bașa a avut prilejul să cunoască de aproape caracterul ofițeru
lui de tip vechi, întruchipat în Moș Teacă. Căpitanul Teacă este 
oglinda ofițerului caraghios,. îngîmfat peste măsură, prost la 
£el, în slujba claselor exploatatoare.

RE GR
(din volumul

Moș Teacă, cel mai celebru 
căpitan din regiment, și-a luat 
în primire porția de recruți ce i 
se cuvine.

Primirea recruților este pen
tru Moș Teacă „o zi mare“, 
ți în care își ține tradiționalul 
discurs confecționat cu con
cursul furierului și presărat cu 
improvizațiile pe care ie crede 
în interesul serviciului. In ziua 
aceea Moș Teacă are momente 
de cel mai cazon lirism.

— Drepți ! Vine don căpi
tan.

Moș Teacă apare emoționat, 
recruții stau pe două rinduri.

— Băieți ! De astăzi încolo 
îmbrățișați cariera armelor, de 
astăzi încolo sînteți ai țării. 
Tu ăla de colo, nu te mai sco
bi in nas, că nu ești la tat-tu a- 
casă I... Cariera armelor e no- 
belă și nobleță ei e mare. Mă, 
ăla ciupitu, nu mișca-n front, 
că ți-adun măselele de jos ! Ța
ra așteaptă să fiți mari, adică... 
mari... mari, da!... Sergent, să 
le isplici ce este mare I... Că- 
pttanu este tata cumpăniei și 
cumpănia este fata căpitanu
lui... Fiți mindri de tatăl vos
tru, că vă ja mama dracului !... 
Fiți deciuplinați! Fără deciu- 
plină armata este o adunătură 
de oameni piriculoși... mai bine 
s-o dai dracului !... Tu ăla băl- 
Jatu, ce știi să faci ?
* — Eu ?...

uții

„Moș Teacă")
— Ei, tu ! Doar nu vorbesc 

cu bunică-ta !
— Eu sînt tipograf...
— Aha, pitograf, zugrav... să 

treci la văruit cazarma 1...
— Dar nu...
— Nu vorbi I... Sergent, am 

să te torn la gherlă ! De ce nu 
i-ai învățat ?

— Acuma a venitără...
— Nl vorbi I Acuma, neXe- 

acumal... Da cînd vrei să vie? 
Tu ai să judici cînd trebuie să 
vie ? Cine ești tu ? Cine ești 
tu, mă? N-auzi? Cine ești tu ? 
Prin urmare, căpitanu este tata 
cumpaniii, și cumpania este fa
ta. Să fiți fete, că vă iese fetia 
pă nas dacă n-oți fi!... Sergenți 
și caporali, fiți aspri da severi; 
nu fiți blegi, nu fiți mămăligi, 
că vă iuțesc cu unt de neft 1... 
Rupeți rîndurile, marș 1

Soldații pleacă, Moș Teacă 
intră-n cancelarie:

— Sergen.majur, să știi că 
mie nu-mi prea plac răcuții ăș
tia. Știu eu: pă ăi mai proști 
ii dă in cumpania mea. pentru- 
că numai eu îi mai deștept... 
Cînd m-a luat pă mine de ră- 
cut cu arcanu, era lumea mai 
desghețată, eram toți unu și u- 
nu... Acuma s-a prostitără... și 
așa are să fie mereu pînă cînd 
guvernu n-o înțelege că nu mer
ge să răcutezi soldații dintre 
țivîli! Țivilu n-are deciuplină- 
ntr-însu, dom-le I

— Ce ți-ai atirnat ceasul ăsta de gît ?
— Păi, după cel moștenit din tată-n fiu, nu mai reușesc să mă scol înaintea trac- 

toriștilor... Desen de NIC. NICOLAESCU

pCine are urechi...
Iepurii ținură sfat
Cum să-și facă ei anume
Rost — pe iarnă — de legume 
Ca să aibă de mîncat.

Hotărîră-n adunare
Ca să-și ia pe seama lor
Cîte-un petec de ogor
Să-l cultive fiecare.

Cum s-a zis s-a și făcut;
Au pornit-o toți la treabă 
Semănîndu-și lotu-n grabă
Care cum s-a priceput.

Numai umil din tot natul
S-a gîndit că n-ar strica 
Înainte de-a ara
El să-și gunoiască stratuL

Din sămînța adunată
Și păstrată într-un ciob,
Iși alese. bob cu bob.
Doar sămînța cea curată.

Ceilalți din iepurime
Nu vroiau la fel să facă; 
încă, unii din mulțime 
II luau chiar în tărbacă,

Dar cînd la sfîrșit de vară
Se pornise vreme rea,
De provizii se umplea 
Doar o singură cămară.

Pe prisosul din hambar
Duls la tîrg în cărucioa-ă, 
A luat bani o grămăjoară 
Iepurele gospodar.

...După cele întîmpla‘e
Ceilalți — să nu vă mire 
Că rămas-au, de uimire 
Toți... cu buzele umflate!

FLORIN IORDĂCHESCU

ȘI»QURUL ACȚPX
Dedicată tov. Hanganu Mihai, directorul 

căminului cultural Borlești, raionul Buhuși, 
cămin cultural la care de cinci luni a încetat 
orice activitate.

Căminul gol, așteaptă răbdător;
Se scurge astfel lună după lună... 
Nici cînt, nici joc, nici recitări, nici cor, 
Nici spectatori, nici ris și voie bună.

Pe scena goală-n praful ce se-adună. 
Un șoarec, musafir întimplător, 
Privește-n sală, parcă vrea să spună : 
— Precum vedeți, sînt singurul... actori

Ciulește-apoi urechile atent 
Și-ascultă, poate prinde vreo mișcare. 
Insă văzind că-i singurul prezent,

Pornește-ncet pe-a prafului cărare. 
...In urmă-i, sala.nvie un moment 
Rostind ; „decorul" cere o schimbare I

ION RUȘ
(După o corespondență trimisă de 

tov. A. Florian)

Ascultă, flăcăule, căutaji-vă un butoi mai sănătos ca mine... 4 
f Desen de Gh. Badea

4»

I

TNTlMPLĂRILE LUI -MOȘ ARDEI

Bună vremea, Irimie! 
Bună inima să-ți fie !
Nu dai griul prin trior? 
Nu, așa-1 duc pe ogor

Ia priviți-mă o teacă;
Ii fac una să vă placă: 
Doar cu-o lupă și hîrtie 
L-oi speria pe Irimie

— Mă, rumîne, ce zărești?
— Numa’ buruieni drăcești. 
•— De vrei lanul spic chitat

Du griul la triorat.
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