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Lenin a trăit,

Lenin trăește,

Lenin va trăi!
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Măreața și atotbiruitoarea învățătură 
a lui Lenin

întreaga omenire progresistă co
memorează la 21 Ianuarie împli
nirea a 30 de ani dela moartea lui 
Vladimir llioi Lenin, conducătorul, 
sfătuitorul și prietenul iubit al oa
menilor muncii de pretutindeni.

Bogată este învățătura cu care 
Lenin a înarmat omenirea munci
toare. Înțeleptul conducător al pro
letariatului a arătat că pentru a 
doborî capitalismul și a-și construi 
o societate nouă, clasa muncitoare 
are nevoe de un partid comunist, 
înarmat cu teoria marxistă. Elabo
rând bazele ideologice ale partidu
lui marxist, Lenin a dovedit că nu
mai un partid călăuzit de o teorie 
înaintată poate îndeplini rolul de 
adevărat conducător al oamenilor 
muncii. Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice constitue un mo
del pentru toate partidele comu
niste și muncitorești.

Analizând imperialismul, Lenina 
arătat că este stadiul cel mai înalt 
și totodată ultimul în desvoltarea 
capitalismului, că „imperialismul 
este ajunul revoluției sociale a 
proletariatului". Legea științifică 
a desvoltării economice și politice 
inegale a capitalismului, descope
rită de el, a fundamentat teza despre 
posibilitatea ruperii lanțului frontu
lui mondial al imperialismului în 
veriga Iui cea mai slabă, a înar
mat proletariatul cu învățătura 
victoriei socialismului ia început în 
câteva țări sau într’o singură țară 
capitalistă. Această teză leninistă a 
întărit încrederea proletariatului 
din diferite țări în victoria revolu
ției proletare.

Când Marea Revoluție Socia- 
Uștă din Octombrie a răsturnat ca
pitalismul pe a șasea parte a glo
bului și a deschis cale liberă con
struirii societății socialiste, aceasta 
a constituit triumful deplin al idei
lor leniniste. Popoarele lumii ve
deau astfel cu propriii lor ochi cum 
prindj viață marea învățătură le
ninistă. Cucerind puterea politică, 
muncitorii și țăranii muncitori din 
Rusia au trecut la construirea noii 
societăți.

De o mare importanță pentru con
struirea economiei socialiste a fost 
elaborarea de către Lenin a noii 
politici economice. Această politică 
avea ca scop să întărească alianța 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare în vederea atra
gerii milioanelor de producători

mici și mijlocii pe calea socialis
mului. Problemei strângerii alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, în perioada tre
cerii dela capitalism la socialism, 
i-a acordat Lenin o mare atenție în 
operele sale scrise după revoluție. 
In alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, sub con
ducerea clasei muncitoare, Lenin a 
văzut acea forță socială în stare să 
frângă rezistența claselor exploa
tatoare și să construiască noua so
cietate. înțeleaptă lozincă leninistă: 
bizue-te pe țărănimea săracă, 
strânge necontenit alianța cu țără
nimea mijlocașă, nu înceta nici" o 
clipă lupta împotriva chiaburimii, 
s’a dovedit o bună călăuză în 
transformarea socialistă a satului. 
Deasemeni planul cooperatist al 
lui Lenin arată limpede căile de 
atragere treptată a țărănimii mun
citoare în cooperative de producție, 
cărora li se asigură de către in
dustria socialistă o puternică bază 
tehnico-materială. Pe de altă par
te Lenin indica o strânsă legătură 
economică între oraș și sat, pe ca
lea lărgirii circulației de mărfuri 
prin comerț. Mergând pe calea in
dicată de Lenin, P.C.U.S. în frunte 
cu marele Stalin a transformat

Uniunea Sovietica mir o țară cu o 
puternică industrie socialistă și cu 
agricultura cea mai mecanizată din 
lume. Urmând neabătut poruncile 
leniniste, P.C.U.S. dovedește lumii 
întregi că în Uniunea Sovietică se 
făurește fericirea omului.

Din prima zi a întemeierii sale, 
Puterea Sovietică a fost înconjura
tă de dragostea milioanelor de oa
meni simpli din toate colțurile lu
mii. Era și firesc să se întâmple 
astfel, din moment ce din primele 
zile ale Puterii Sovietice marele 
Lenin a proclamat ideia păcii între 
popoare, ideia alianței frățești a 
oamenilor muncii din toate țările, 
împotriva războaielor imperialiste, 

învățătura lui Lenin de construi
re a socialismului în U.R.S.S. și 
glorioasa experiență a Statului So
vietic constitue pentru poporul 
nostru un nesecat izvor de învă
țăminte. Mergând pe drumul indi
cat de Lenin, poporul nostru sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Român a obținut succese însemna
te. Volumul producției industriale a 
României în 1953 a fost de circa
2.5 ori mai mare decât în 1938 și de
3.5 ori mai mare decât în 1948. în
vățătura leninistă constitue îndrep

tarul de preț al partidului în trans
formarea socialistă a agriculturii.

Mergând pe calea indicată de 
Lenin, in țara noastră au luat ființă 
aproape 4.000 gospodării agricole 
colective și întovărășiri agricole. 
Roadele obținute de colectiviști și 
întovărășiți sunt mărturii ale supe
riorității muncii în comun, cale a- 
rătată de Lenin.

A crescut simțitor nivelul de trai 
al poporului nostru. Cheltuelile 
pentru nevoile social-culturale ale 
populației au crescut în 1953 față 
de 1948 de 8 ori. Toate acestea do
vedesc fără posibilitate de tăgadă 
că mergând pe drumul luminat de 
învățătura leninistă, de glorioasa 
experiență a Uniunii Sovietice, po-. 
porul nostru se îndreaptă cu pași 
siguri spre făurirea unei vieți îm
belșugate.

Dar nu numai poporul nostru,ci 
toate popoarele din țările de demo
crație populară, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncito
rești, construesc cu succes socialis
mul călăuzindu-se de înțeleaptă 
învățătură leninistă, de experiența 
Uniunii Sovietice. Statul Sovietic, 
se întărește neîncetat. Uniunea So
vietică este întruchiparea vie a idei
lor marxism-leninismului. învăță
tura lui Lenina prins viață în imen
sa Chină și în țările de democrație 
populară din Europa și Asia. Ideile 
lui Lenin prind viață prin forța me
reu mai mare a partidelor comu
niste și muncitorești din țările ca
pitaliste, prin avântul mișcării de 
eliberare din țările coloniale și de
pendente.

învățătura leninistă despre posi
bilitatea existenței în acelaș timp a 
țărilor cu sisteme economice și so
ciale diferite capătă în zilele noas
tre o forță deosebită, deschizând 
perspectiva rezolvării oricăror ne
înțelegeri între state pe calea trata
tivelor. Uniunea Sovietică, țara so
cialismului victorios, pășește astăzi 
spre comunism, îndeplinind porun
cile lui Lenin. Prima țară a socia
lismului din lume este în acelaș 
timp și nădejdea tuturor luptători
lor pentru pace.

Iată, dece la a 30-a comemorare 
a morții lui Vladimir Ilici Lenin, 
popoarele lumii sunt mai încrezăs 
toare decât oricând în biruința de
finitivă a minunatelor idei leniniste.

Lenin a rămas și va rămâne veș
nic viu în inima popoarelor 1
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Să ne pregătim temeinic pentru al treilea concurs pe țară 
al formațiunilor artistice de amatori

In mii de sate ale patriei noastre se fac pre
gătiri pentru cel de-al treilea concurs pe 
țară al formațiunilor artistice de amatori, 
eveniment de mare însemnătate în desvoltarea 
activității cultural-artistice de masă. Legat 
strâns de munca și viața poporului, concursul 
artistic este menit să contribue la mobilizarea 
maselor populare pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid și guvern, pentru tradu
cerea în viață a Hotărîrilor plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R., din August 1953, cu privire la 
ridicarea nivelului material și cultural al po
porului.

Numeroase exemple dovedesc însemnătatea 
activității formațiunilor artistice de amatori 
pentru educarea maselor muncitoare in spiri
tul luptei și muncii pline de avânt pentru con
struirea socialismului în țara noastră, pentru 
întărirea patriei și apărarea păcii. Așa, de 
pildă, în lunile dela sfârșitul anului 1953, în 
campania alegerilor de deputați în sfaturile 
pc-pulare, formațiunile artistice ale căminelor 
culturale au contribuit în însemnată măsură 
la succesul miilor și miilor de adunări în care 
alegătorii au discutat despre treburile obș
tești împreună cu candidații, despre munca 
pentru continua sporire a bunurilor de larg 
consum, despre folosirea cu succes a posibili
tăților locale. Activitatea cultural-artistică con
tribue ia succesul muncii în multe domenii, ca 
de pildă în privința dezvoltării schimbului în
tre oraș și sat. Astfel în comuna Dolhasca- 
Suceava, odată cu intensificarea agitației dela 
om la om s’au desfășurat și programe artis
tice legate de problema întăririi schimbului 
între oraș și sat. In urma acestor acțiuni, in 
câteva zile au fost încheiate 60 de con
tracte pentru îngrășarea și livrarea de vite 
și păsări. Deasemeni, țăranii muncitori din O- 
topeni, regiunea București, povestesc adesea 
că la înjghebarea și întărirea întovărășirii lor a 
contribuit și echipa artistică a căminului, prin 
programele în care a scos în relief superiori
tatea muncii agricole mecanizate, în comun, pe 
tarlale întinse.

Totodată concursul este un minunat prilej 
de ridicare pe o treaptă mai înaltă a activi
tății artistice de amatori din țara noastră. 
Concursul atrage mase largi de tineri și vârst
nici în activitatea cultural-artistică, duce la 
ridicarea nivelului de interpretare al echipelor 
artistice, scoate la iveală noi și numeroase 
talente din popor.

Cu ocazia primelor două concursuri pe țară 
ale formațiunilor artistice de amatori, s’au e- 
vidențiat numeroși artiști amatori taientați, 
coriști, dansatori, artiști dramatici, instrumen
tiști, care azi sunt în ansamblurile artistice 
ale C.C.S., M.F.A. M.A.I., în teatrele de 
stat, etc. Tânăra țărancă muncitoare Ilea
na Constantinescu, din comuna Comani, 
regiunea București, este azi solistă de muzică 
populară a Direcției Generale Radio din Mi
nisterul Culturii. Coruri și echipe de dans dela 
sate, fruntașe la concurs, ca de pildă corul că
minului cultural din Rucăr, regiunea Pitești, 
au făcut cinste țării noastre cu ocazia festiva
lurilor internaționale ale tineretului, primind 
și distincții de seamă.

După câteva luni de pregătiri în vederea 
celui de-al treilea concurs se pot constata o 
serie de succese îmbucurătoare în ceeace pri
vește îmbunătățirea repertoriului și lărgirea 
formațiunilor. Acolo unde a fost aplicată Ho- 
tărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 2409 din 25 
Iulie 1953, privind organizarea celui de al 
treilea concurs pe țară între echipele artistice 
de amatori, rezultatele bune n’au întârziat să 
se arate. Așa, de pildă, căminul cultural din 
Sânpetru, raionul Stalin, participă la concurs 
cu un cor de 80 persoane, o echipă de dansuri 
compusă din 6 perechi, o fanfară compusă din 
20 tineri și 14 vârstnici, o echipă de teatru, doi 
recitatori, un prezentator de programe. Au fost 
asigurate condițiile materiale pentru buna 
desfășurare a repetițiilor. Corpul didactic din 
Sânpetru sprijină formațiunile antrenate în 
concurs.

In Regiunea Autonomă Maghiară echipele 
artistice de amatori desfășoară o bogată acti-
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vitate de pregătire pentru concurs. Așa, de 
exemplu, în toate cele 112 unități culturale din 
raionul Odorhei, formațiunile artistice de a- 
matori fac repetiții tot mai sistematice și se 
pregătesc pentru marea întrecere artistică sub 
îndrumarea permanentă a cadrelor didactice 
și a specialiștilor casei de cultură raională.

Acolo unde comitetele executive ale sfaturi
lor populare au acordat grija cuvenită con
cursului, activizând comisiile de concurs, pre
gătirile se desfășoară din ce în ce mai bine. 
O parte din comisiile regionale și raionale lu
crează efectiv, antrenează în sprijinul forma
țiunilor artistice de amatori cadrele didactice, 
pe specialiști, pe artiștii profesioniști, dau în
drumări prețioase în privința folosirii mijloa
celor locale, a folclorului din satele respective. 
In așa fel lucrează comisia regională din Ti
mișoara, comisiile din raionul Stalin, Buzău, 
Focșani, etc. Sunt aplicate cu succes îndru
mările din revistele „îndrumătorul Cultural" 
și „Cultura Poporului".

Deși în masele populare concursul echipelor 
artistice de amatori a trezit un mare și viu in
teres, se observă că în unele regiuni și raioane 
o serie de comitete executive ale sfaturilor 
populare comunale subapreciază însemnă
tatea concursului artistic și n’au luat sufi
ciente măsuri pentru participarea la concurs 
a cât mai multor și mai bune formațiuni artis
tice. In regiunea București, din 845 unități 
culturale și-au înscris formațiunile artistice la 
concurs numai 400, iar în regiunea Baia Mare 
din 446 numai 155. Din datele existente până 
acum, reese că mai sunt unele raioane, ca de 
pildă Segarcea, Plenița, Zalău, Tg. Ocna și 
altele, în care au fost organizate abia 4—5 co
misii comunale de concurs, iar numărul echi
pelor ce fac repetiții în vederea concursului 
este destul de redus.

Se observă o serie de lipsuri în activitatea 
comisiilor de concurs din regiunile Suceava, 
Bârlad și Craiova. Aici nu există planuri te
meinice de activitate, nu sunt activizați toți 
membrii comisiilor, nu sunt suficient folosite 
cadrele didactice și specialiștii ce pot da un 
atât de prețios sprijin în pregătirea con
cursului.

La acest concurs tineretul are de adus o 
contribuție de mare preț. Acolo unde tinerilor 
li s’au arătat însemnătatea și frumusețea acti
vității artistice, ei au răspuns cu elan și au 
contribuit mult la desvoltarea formațiunilor de 
artiști amatori. Insă nu peste tot tinerii au 
fost antrenați în aceste formațiuni artistice. 
Această situație există într’un număr însem
nat de comune, ca de pildă în Brânceni și Spă- 
tărei din regiunea București, unde tinerii par
ticipă în număr mic la pregătirile pentru con
curs ale formațiunilor artistice de amatori, de
oarece tinerilor nu li s’a arătat însemnătatea 
activității cultural-artistice.

Pentru ca a! treilea concurs să-și atingă pe 
deplin scopul, este necesar să desfășurăm o 
vie activitate organizatorică, de îndrumare 
artistică, în fiecare regiune, raion și comună.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 2409 
stabilește că organizarea concursului în re
giuni și raioane este sarcina comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare respective. Suc
cesul concursului depinde în primul rând de 
felul cum organele locale ale puterii de stat 
organizează pregătirea concursului și desfă
șurarea lui în comune, raioane și regiuni. Co
mitetele executive ale sfaturilor populare tre- 
bue să asigure condițiuni materiale pentru 
buna desfășurare a concursului, să activizeze 
secțiunile lor pentru a asigura formațiunilor 
artistice sprijinul cadrelor didactice, precum 
și al cadrelor de specialiști dela teatre, opere, 
filarmonici, etc.

Trebue subliniată importanța ajutorului pe 
care formațiunile de artiști amatori îl primesc 
și trebue să-l primească în tot mai largă mă

sură din partea cadrelor didactice, a zecilor de 
mii de profesori și învățători taientați. Așa, 
de pildă, tovarășul Botez Atanasie, profesor 
de muzică la liceul mixt din Alexandria, s’a 
deplasat în multe comune din raion, îndru
mând pe dirijorii corurilor sătești, făcând apoi 
cu ei la centrul raional lecții practice cu pri
vire la interpretarea cântecelor mai grele. în
vățătoarea Maria Munteanu, din comuna Dol- 
hasca, raionul Fălticeni, dă un mare sprijin 
pentru pregătirea corurilor din mai multe 
sate. Mai pot fi citați tovarășii T. Grigorescu, 
I. Popescu, un învățător tânăr, utemist, din 
comuna Plosca, raionul Alexandria, Pavel Gh. 
din comuna Cristian, raionul Stalin, precum 
și numeroși alți tovarăși care dau un deose
bit de prețios sprijin formațiunilor artistice de 
amatori. Dar mai sunt unii învățători și pro
fesori care nu sprijină sau chiar pun piedici 
în activitatea formațiunilor artistice de ama
tori. Așa sunt de pildă lancu Tudor, din Po- 
roschia, regiunea București și Runceanu Vic
tor, din comuna Măgura, regiunea Stalin. Co
mitetele executive ale sfaturilor populare tre
bue să ia măsuri pentru a combate astfel de 
atitudini și să asigure formațiunilor artistice 
de amatori întreg sprijinul cadrelor didactice.

Există încă lipsuri serioase în ceeace pri
vește orientarea echipelor artistice spre întoc
mirea unor repertorii bune, la nivelul cerințe
lor mereu crescânde ale oamenilor muncii.

Comisiile de concurs trebue să se îngrijea
scă de întocmirea unor repertorii bogate le
gate de sarcinile actuale, de sporirea produc
ției agricole și dezvoltarea creșterii animale
lor, de întărirea schimbului între oraș și sat, 
de folosirea resurselor locale pentru noi re
alizări obștești. Deasemeni, este necesar 
să se folosească în mod creator folklore!, 
să se scoată în relief frumusețea cântecelor 
populare și a dansurilor locale, să se încura
jeze închegarea și pregătirea pentru concurs a 
formațiunilor de instrumente populare, să sti
muleze pe soliștii taientați ca aceștia să se 
pregătească temeinic pentru concurs.

Este necesar să se studieze mai temeinic 
materialele de îndrumare pentru formațiu
nile artistice, publicate în revistele „în
drumătorul Cultural" și „Cultura Poporului", 
să se intensifice schimbul de experiență între 
unitățile culturale, între dirijorii de coruri, in
structorii de dans, etc. Să fie folosit din plin 
materialul de îndrumare metodică ce a fost 
pus la dispoziția formațiunilor artistice, pre
cum și materialele ce se vor mai trimite ; să fie 
deasemeni urmărite cu atenție lecțiile pentru 
învățarea cântecelor și îndrumările de regie 
pentru echipele de teatru, ce se vor transmite 
prin radio de două ori pe săptămână.

Pentru larga popularizare a concursului 
este necesar să se facă o mai bună agitație vi
zuală, prin panouri, afișe, lozinci, să se scrie 
la gazetele cetățenești articole legate de con
curs.

Să studiem cu atenție posibilitățile locale, 
pentru descoperirea celor mai bune mijloace 
de pregătire temeinică pentru concurs a cât 
mai multor formațiuni de artiști amatori.

In lupta ce se desfășoară sub conducerea 
partidului, pentru continua ridicare a nivelu
lui de trai material și cultural al poporului, 
activitatea cultural-artistică de masă are un 
rol însemnat. Cel de-al treilea concurs pe țară 
a! formațiunilor artistice de amatori are me
nirea să contribue la intensificarea activității 
cultural-artistice de masă, la înflorirea artei 
și culturii in țara noastră.

Să ne pregătim cu tot entuziasmul și cu 
toată dragostea pentru acest concurs. Să se 
simtă tot mai puternic, până în cel mai înde
părtat cătun freamătul pregătirilor pentru 
marea întrecere a artiștilor amatori. Să mun
cim și să luptăm pentru necontenita ridicare 
a măestriei artistice a formațiunilor artistice 
de amatori, să scoatem la iveală miile și miile 
de talente din popor. Al treilea concurs pe țară 
al formațiunilor artistice de amatori să fie o 
uriașă manifestare a frumuseții vieții noi pe 
care o construim în patria noastră, a hotărîrii 
cu care luptă poporul nostru muncitor pentru 
apărarea păcii.
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Casa Raională de Cu Itură „Ion Viau” din Lugoj 
îndrumă căminele culturale în vederea bunei desfășurări 

a celui de al III-lea concurs artistic
Pe lângă faptul că însăși Casa 

de Cultură Raională „Ion Vidu“ se 
pregătește intens pentru a partici
pa la cel de al III-lea concurs ar
tistic. căutând să îmbunătățească 
repertoriul corului, cor care a ajuns 
să cuprindă 120 de membri, al echi
pei de teatru din care fac pairte a- 
proape 50 de persoane, precum și 
al celorlalte formațiuni angajate la 
concurs, ea se mai ocupă totodată și 
de îndrumarea formațiunilor artis
tice ale căminelor culturale care 
vor lua parte la concurs.

In acest scop s’au ținut ședințe 
cu Comisia Raională de pregătire 
a concursului în vederea unei te
meinice îndrumări a echipelor ar
tistice sătești. Ca rezultat s’a ajuns 
ca îndrumarea să fie făcută de a- 
proape toti specialiștii din locali
tate. Dirijorul casei de cultură, 
Stan Dimitrie, ajută practic coru
rile căminelor culturale din Satu- 
mic, Buziaș, Chizătău și Gruni. 
Tovarășa Iosefina Tudora, artistă 
amatoare, fruntașă în echipa de 
teatru a casei de cultură, îndrumă 
metodic amatorii de teatru ai cămi
nelor culturale din Capăt și Bu
ziaș. Eu deasemeni, mi-am format 
un colectiv cu care ajut pe prezen
tatorii de programe și cititorii ar
tistici din comune.

Pentru îndrumarea metodică a 
echipelor artistice ale căminelor

Colțul roșu din Chizătău se pregătește pentru concurs
Să tot fie vreo 3-4 luni de atunci. 

La căminul cultural din satul Chi
zătău, regiunea Timișoara, șeză
toarea echipei artistice a colțului 
roșu era pe sfârșite. După ce corul 
a executat ultimul cântec, în sală a 
răsunat o voce groasă.

— Mai zăboviți o leacă oameni 
buni — a spus învățătorul Cara- 
bașu Ion directorul căminului cul
tural din sat. — Uitați-vă, despre 
ce e vorba. Am aflat că s’a hotărît 
organizarea celui de al treilea 
concurs artistic pe țară. Eu propun 
să participe și echipa colțului roșu 
dela noi la acest concurs. Doar 
avem echipă de cor, de dansuri, de 
teatru și o orchestră. Săptămâna ce 
vine vom prelucra Hotărîrea ca să 
știm ce avem de făcut.

Glasul care în clipa aceea se au
zea în sala căminului, parcă s’ar fi 
adresat direct colectivistei Damian 
Rozalia. Ea s’a sculat de pe bancă, 
s’a apropiat de scenă și apoi a 
dat drumul vorbei.

— Noi colectiviștii vom sprijini 
di>n toată inima propunerea făcută 
de tovarășul director al căminului. 
Eu am să particip cu însuflețire la 
toate repetițiile.

După aceea au mai vorbit și alți 
colectiviști. Drăgilă Nicolae, un o.m 
în vârstă de peste 50 de ani a cerut 
să fie primit în echipa de teatru. 
Bergeam Dionisie și încă vreo 10 
inși și-au manifestat dorința de a 
activa în echipa de cor.

Activitatea culturală este dusă 
de colectiviști în bună parte la col
tul roșu.

— Noi am îndrăgit mult colțul 
roșu, spun deseori colectiviștii.

— Mă duc la colțul roșu ca la 
mine acasă, ne-a spus colectivista 
fruntașă Bergeam Aîaria care este 
una din cele mai bune cântărețe 
din cor.

Și într’adevăr colțul roșu este 
înconjurat tot mai mult de dragos
tea colectiviștilor. Ori unde te uiți 
vezi o vie activitate. In sala de lec
tură, unii citesc cărți, alții ascultă 

culturale s’a organizat de curând 
o consfătuire cu dirijorii de cor. 
Cei 21 dirijori care au participat 
la această consfătuire, pe lângă 
numeroase probleme de conținut 
și repertoriu care au fost desbătute, 
au putut fi ajutați în mod practic 
cum să învețe „Imnul de stat al 
R.P.R.". Consfătuirea cu dirijorii a 
dat ce'e mai bune rezultate. Colec
tivistul Muraru Ion, țăranul mun- 
citotr Moisie Dumitru, învățătorul 
Curuțiu Petru, dirijorii corurilor 
din satele Racovița, Gruni, Satu- 
mic, au reușit în timp numai de 
două săptămâni să îmbogățească 
repertoriul corurilor din satele lor, 
cu Imnul patriei noastre dragi, 
precum și cu cântece noi.

Colectivul artistic al casei de 
cultură a fost ajutat în ultima pe
rioadă de a organiza un colț me
todic în vederea îndirumăirii respon
sabililor echipelor de teatru prin 
consultații. Au fost invitați dease- 
menea responsabilii echipelor de 
teatru ai căminelor culturale la re
petițiile de teatru și la premierele 
colectivului de teatru al casei de 
cultură. De pildă, tovarășilor Po
pescu I. dela Hitîași, Koarkoși Lu
dovic dela Țipar și altora li s’au 
dat explicații în legătură cu pu
nerea în scenă și interpretarea ro
lurilor. Acum când se apropie faza 
pe comune a concursului, colecti

cântecele difuzate la radio sau 
joacă șah. In sala mare de festivi
tăți se fac repetițiile în vederea 
unei cât mai bune pregătiri a echi
pelor de cor, dans, teatru și orches
trei pentru concurs.

Corul colțului roșu e format din 
60 colectiviști și țărani muncitori 
din sat. E un cor vestit nu numai 
în raion dar și pe întreaga regiune. 
Acum ei se pregătesc de zor pentru 
concurs. Fiecare corist se stră- 
duește să învețe cât mai bine Imnul 
de stat al Republicii noastre dragi. 
Melodia cântecului pe patru voci 
răsună cu putere în sală. Corul 
inai pregătește și cântecele popu
lare ,,Lugojana“, „Opcică" și altele. 
Cu aceeași însuflețire se pregătesc 
pentru concurs și echipele de dan
suri și teatru. De curând a fost 
pusă în scenă piesa „Zestrea 
Ilenuței". Cele mai de seamă roluri 
din această piesă, le vor juca to
varășul Gârda Constantin, respon
sabilul colțului roșu, Bejenaru 
Gheorghe, președintele gospodăriei 
agricole colective.

Intre timp, țăranii muncitori în
cing o serie de discuții cu colecti
viștii.

IN ATENȚIA
ECHIPELOR ARTISTICE

In cadrul pregătirilor 
penlru cel de al III-lea 
concurs artistic pe țară 
al căminelor culturale, as
cultați programul speci
al de Marți, 26 Ianuarie 
1954, orele 20, transmis 
de posturile noastre de 
radio pe lungimile de un
dă 206, 261, 285 și 1.935 m. 
Se vor transmite îndrumă
ri tehnice pentru învăța
rea Imnului de Stat 
al R. P. R. 

vul de conducere al casei de cul
tură și-a propus să intensifice 
rrtunca de îndrumare metodică a 
echipelor artistice astfel ca majori
tatea specialiștilor — dirijorii de 
cor, responsabilii de teatru — să 
ajute activ, la fața locului, câte o 
formațiune artistică de a cărei 
bună pregătire să răspundă perso
nal pe întreaga perioadă a con
cursului.

Totodată se vor organiza consfă
tuiri pe centre de comune cu dirijo
rii de cor, responsabilii echipelor de 
teatru și de jocuri pentru învățarea 
cântecelor obligatorii, pentru inter
pretarea corectă a pieselor de tea
tru și dansurilor, cât și pentru in
struirea prezentatorilor de progra
me și a cititorilor artistici care mai 
au o serie de lipsuri.

In întreaga muncă de îndruma
re, Casa Raională de Cultură va 
folosi pe lângă materialele reco
mandate de către Direcția Gene
rală a Așezămintelor Culturale și 
experiența care și-a însușit-o cu 
ocazia deplasărilor făcute în raioa
nele Reșița, Caransebeș, precum și 
în comunele Chizătău, Belinț, Ghi- 
zela și altele.

CIOROGARIU TIBERIU 
Îndrumător artistic

al Casei Raionale de Cultură 
„Ion Vidu“ Lugoj

— Ai mai învățat vreun cântec 
nou moș Ioane? îl întreabă țăranul 
muncitor de naționalitate sârbă Ji- 
varici Ion pe colectivistul Hațec 
Ion.

— Am învățat fiule încă cinci 
cântece și-am să mai învăț multe 
până la concurs, grăi moșul răsu- 
cindu-și țanțoș mustața stufoasă.

— După cum se vede nu-1 cu
noști așa bine, intră în vorbă un 
colectivist tânăr cu privirt vioaie. 
Moș Ion e fruntaș în echipa cultu
rală a colțului roșu și e fruntaș și 
la muncile din gospodăria colec
tivă. El și cu cei trei membri din 
familia lui au făcut anul trecut 1034 
zile-muncă în gospodărie. N’a avut 
unde să pună atâtea bucate câte a 
primit. Uite-1 e de față, să vă spună 
el adevărul.

Și bătrânul colectivist a arătat 
că a adus acasă 9.363 kg. grâu, 
5.419 kg. porumb, 3.106 kg. cartofi, 
plus orz, floarea soarelui și suma 
de 7.589 lei. »

După repetiție țăranii muncitori 
Velea Ion și Jivarici Ion s’au oprit 
în fața unui grafic.

Erau trecute acolo câteva cifre 
însemnate. Grâu planificat 1.500 
kg. la hectar. Realizat 2.300 kg. De 
pe lotul semincer s’au obținut 3.300 
kg. la hectar. La porumb, cifrele 
sunt și mai grăitoare. S’a planifi
cat 2.000 kg. la hectar și s’a scos 
3.600 kg., iar de pe lotul semănat 
în cuiburi în pătrat s’a dobândit 
5.040 kg. de porumb la hectar.

Toate aceste rezultate se dato- 
resc în bună măsură și activității 
dusă în cadrul colțului roșu. -

— Cu cât vom împleti mai bine 
munca culturală cu munca dusă pe 
ogoare cu atât vom obține succese 
mai mari în dezvoltarea și întăriri- 
rea gospodăriei noastre colective, 
a spus Bejenaru Gheorghe, preșe
dintele gospodăriei. Și ca să dove
dim asta trebue să ne pregătim de 
pe acum cât mai temeinic pentru 
concurs.

ION BELCIUGAN

Printre coriștii din Pârscoî
Popa Nicolae, dirijorul corului 

din comuna Pârscov sări din tren 
înainte ca acesta să oprească bine. 
Fusese la consfătuirea raională a 
cadrelor didactice și lipsise vreo câ
teva zile din comună. Era nerăbdă
tor să înceapă repetițiile cu corul 
căminului cultural și chiar câteva 
clipe câștigate însemnau mult pen
tru munca celor 60 coriști. In drum 
spre cămin se auzi strigat de un 
glas tineresc.

— Tovarășe Popa, ne primiți și 
pe noi în corul căminului ? Învăță
torul uită de graba sa și-și domoli 
mersul. Erau două fetișcane : Ioa
na Niță și Barbu Anica. După ce le 
lămuri, dirijorul o porni iar, însoțit 
de astădată de cele două fete. In 
drum se întâlniră și cu solista Safta 
Iarcă, ce venea deasemeni cu o 
nouă coristă, dornică a se alătura 
celorlalți.

îndată după intrarea dirijorului, 
ușa căminului cultural se deschise 
din nou și câțiva tineri, plini de vi
oiciune, se grăbiră spre scenă. După 
câteva clipe, repetiția începu. Repe
tară odată și încă odată o doină, 
„Imnul de Stat", „Cântec de priete
nie" și „Câte mori sunt pe Buzău".

— Mare grijă pentru calitatea ar
tistică a interpretării, pentru ținută 
și disciplină, spune regulamentul 
organizării concursului, — le arătă 
în pauză dirijorul.

Și coriștii muncesc cu tot sufletul 
spre a corespunde cerințelor. Echi
pa lor, alcătuită din țărani munci
tori, e de pe acUm cunoscută în tot 
raionul Cislău.

— In 1951 am fost primii la con
curs pe raion. Acum e musai să fim 
primii pe regiune, — le spune me
reu dirijorul corului, învățătorul 
Popa Nicolae.

— Dacă repetăm regulat, fără 
lipsuri, nu mi-e frică că ne întrece 
cineva, — îi răspunse solista Veta 
Niță.

— Ba eu mă tem și știți de cine? 
De cozieni. Ei vin la concurs și cu 
dansuri, noi numai cu corul, — vor
bi dirijorul.

— Dar noi ce avem ? Nu știm 
juca ? sări din colțul său corista E- 
caterina Cristea, țărancă munci
toare fruntașă în muncă și deputată 
în sfatul popular al comunei Pârs
cov, nelipsită dela cor, deși până 
la căsuța unde stă e cale de 3 ki
lometri de căminul cultural. Viscol 
ca în seara aceasta a fost adesea, 
dar pe Ecaterjna Cristea n’a împie
dicat-o niciodată să vină la repeti
ție. Și-a luat felinărașul, tovarășul 
ei de drum, și a venit cu obrajii îm
bujorați de ger, dar plină de voio
șie, între tinerii și tinerele adunate 
din toate dealurile și văile Pârsco- 
vului, să se pregătească cât mai 
bine pentru concursul lor, al echipe
lor artistice.

— Așa e, tovarășă Ecaterina, — 
intră în vorbă inimosul președinte 
al sfatului popular, Ion Mircescu, 
care se îngrijește îndeaproape de 
concurs și trece cu drag pe la re
petiții, ori de câte ori îi îngădue 
timpul. — Am fost în stare să înăl
țăm cămin cu 8 camere, de 120.000 
lei. La inaugurare o să ne scalde 
în lumină becurile electrice, și n’om 
putea noi încropi echipă de jocuri, 
cu atâția băieți plini de dragoste 
pentru cămin, și atâtea fete zdra
vene aici ?

Nu isprăvi bine vorba, că în ju
rul directorului căminului cultural, 
Mănoiache Gh. Gheorghe, care-și 
scosese un carnețel și un creion din 
buzunar, începură a se îmbulzi: Ve- 
lica Croitoru, utemistul Petre Ma
nolache, Veta Niță, Puica Negoițo- 
iu, Negrea Mihai, Vica Georgescu 
și numeroși alți țărani și țărance, 
tineri și tinere, dornici și hotărîți a 

I porni la concurs și cu o echipă 
I bună de dansatori.
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HOTĂRÎR
Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire Ia îmbunătățirea sistemului de contractare 

a plantelor tehnice, medicinale, aromate și a gogoșilor de mătase
— Text prescurtat —

In scopul stimulării producători
lor de plante tehnice, medicinale, a-’ 
romate și de gogoși de mătase pen
tru mărirea producției, în vederea 
asigurării industriei ușoare și ali
mentare cu materii prime agricole 
și pentru producerea unui volum 
mai mare de bunuri de larg con
sum, Consiliul de Miniștri în ședin
ța sa din 8 Ianuarie 1954 a luat o 
Hotărîre privind îmbunătățirea sis
temului de contractare a plantelor 
tehnice, medicinale, aromate și a 
gogoșilor de mătase.

Toate avantajele prevăzute de 
Hotărîre sunt menite să cointerese
ze pe cultivatori pentru sporirea 
producției acestor plante și a pro
ductivității la hectar în vederea ri
dicării continue a nivelului de trai, 
material și cultural al oamenilor 
muncii.

Potrivit acestei Hotărîri, organi
zațiile de stat și cooperatiste înche
ie contracte de cultură cu gospodă
riile agricole colective, întovărăși
rile agricole și gospodăriile agrico
le individuale.

Producătorii care încheie astfel 
de contracte vor beneficia de urmă
toarele avantaje:

— Vor fi scutiți de cotele obliga
torii la produsele vegetale pentru 
suprafețele cultivate cu plante teh
nice, medicinale și aromate ;

— Vor primi material de înmul
țire gratuit și mașini de semănat în 
folosință ;

— Statul va sprijini pe producă
tori să obțină îngrășăminte chimice 
din costul cărora statul va suporta 
50 la sută, iar producătorul 50 la 
sută ;

— Producătorii de soia vor primi 
în mod gratuit îngrășăminte bacte
riene pentru tratarea semințelor;

— Producătorilor de orez, care 
folosesc motoare pentru irigații, 
li se vor vinde pe credit benzină, 
motorină și uleiul necesar, la pre
țurile stabilite pentru unitățile de 
stat;

— Vor primi pe credit materialele 
necesare realizării producției;

— Vor primi avansuri în bani, 
fără dobândă, până la 30 la sută 
din valoarea producției contractate; 
la culturile de orez se vor acorda 
avansuri de 40 la sută pentru tere
nurile cu culturi vechi și de 50 la 
sută pentru terenurile cu culturi noi, 
din valoarea producției contractate. 
Avansurile în bani și materiale se 
acordă producătorilor fără dobân
dă și se vor reține’la predarea re
coltei din sumele ce li se cuvin ;

■— In cazul când culturile sunt 
atacate de dăunători, producătorii 
vor primi pentru combaterea aces
tora, în mod gratuit, insecto-fungi- 
cidele necesare din partea Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii, 
care vor fi repartizate prin unitățile 
contractante. Deasemeni, vor primi 
în folosință și aparatura necesară ; 
îndrumarea tehnică pentru comba
terea dăunătorilor se va face de că
tre tehnicienii statului.

— Vor primi produse industriale

la prețuri reduse, în raport cu pro
ducția predată și în condițiunile 
prevăzute în prezenta Hotărîre ;

— Contractanții de bumbac, in 
fuior, tutun, vor obține porumb la 
preț de stat, proporțional cu canti
tatea predată ;

— Producătorii care vor obține 
o producție mai mare și de mai 
bună calitate decât producțiile mini
me stabilite pentru fiecare cultură 
în parte vor primi prime de produc
ție care cresc pe măsura predării 
unei cantități mai mari de produse; 
primele se vor plăti la prețul stabi
lit pentru depășirea maximă pre
dată.

Contractanții, care aduc produ
sele lor la bazele de recepție situate 
la o distanță mai mare decât 5 km., 
socotită dela comuna pe al cărei te
ritoriu se află cultura contractată, 
vor primi plata transportului efec
tuat, conform tarifelor legale în vi
goare

— Gospodăriile agricole colecti
ve, care încheie contracte pentru 
cultura plantelor tehnice, vor primi 
primele de producție majorate cu 
50% față de gospodăriile individu
ale, iar cantitatea de produse indus
triale și agricole pe care le pot cum
păra la preț redus va fi mai mare 
cu 20 la sută decât cantitatea pre
văzută pentru gospodăriile indivi
duale.

— întovărășirile constituite -pe 
bază de statut vor primi primele Je 
producție majorate cu 20 la sută, 
iar cantitatea de produse industri
ale majorată cu 10 la sută.

— Contractanții care își vor gru
pa terenul pentru a-1 lucra în co
mun vor primi prime de producție 
majorate cu 10 la sută.

Cultivatorii vor primi gratuit a- 
si sten ță tehnică.

Contractanții de tutun și plante 
medicinale vor primi pe credit ma 
terialul lemnos, ramele de uscat și 
gherghefurile.

Contractanților li se reduc nor
mele de venituri mijlocii asupra im
pozitului agricol, la suprafețele de 
teren pentru care au încheiat con
tracte. Aceste reduceri pot ajunge 
la unele culturi până la 30 la sută.

Crescătorii de viermi de mătase 
primesc gratuit sămânță de viermi 
de mătase, hârtia necesară și câte 
un kg. dezinfectant pentru fiecare 
10 gr. sămânță contractată, precum 
și dreptul de a culege gratuit din 
duzii proprietatea statului frunzele 
necesare hrănirii viermilor.

Condițiile de contractare pentru 
principalele culturi sunt următoa
rele :

Pentru bumbac
Prețul de contractare 

după calități, astfel:
— calitatea superioară
— » l-a
— „ H-a
— „ IH-a

Pentru sfecla de zahăr
Prețul de contractare se fixează 

la 0,14 lei/kg.
Pentru predările ce depășesc 70 

la sută din producția medie^stabi- 
lită pe raion de Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, se vor acorda 
prime de producție. -

Astfel pentru predări până la 10 
la sută peste 70 la sută din pro
ducția medie stabilită pe raion pri
ma este 0,07 lei/kg., pentru predări 
până la 20 la sută, de 0,14 lei/kg. 
și pentru predări de peste 20 la 
sută, de 0,28 lei/kg.

După predarea recoltei, contrac
tanții au dreptul să cumpere la pre
țuri reduse, pentru fiecare tonă sfe
clă de zahăr predată, 2 J<g. de za
hăr, 3 m. de țesături bumbac și 
350 kg. ,de borhot umed. Contrac
tanții trebue să ridice borhotul până 
la 15 Decembrie.

In cazul când contractantul predă

cel puțin 70 la sută din producția 
medie stabilită de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, i se acordă 
în mod gratuit sămânța necesară. 
In caz contrariu, valoarea seminței 
va fi suportată de producător.

Plata cantităților de sfeclă de za
hăr predate se va face cel mai târ
ziu în 15 zile dela predare.

Pentru cultura de in fuior
Prețul de contractare al tulpini

lor cu sămânță se fixează, după ca
lități, astfel :

Contractanții vor primi prime de 
producție, după calități, pentru pre
dările care depășesc 50 la sută din 
producția medie stabilită pe raion, 
după cum urmează :

— ca.litetea superioară 0,80 lei/kg.
» 0,70 „ »>

11-a 0.60 » »»

»» IH-a 0,50 ,» >»

Cal. sup.
Lei/kg.

Cal. I.
Lei/kg.

Cel ÎL
Lei/kg.

— pentru predările până la 10% 0,40 0,35 ' 0;30
— pentru predările până la 20% 0,80 0,70 0,60
— pentru predările peste 20% 1,60 1,40 1,20

Contractanții au dreptul să cum
pere la prețuri reduse, după preda
rea recoltei, pentru fiecare 1000 kg. 
de tulpini cu sămânță, următoarele 
produse:
— fire de bumba-c.................... 1,500 kg.
— țesături de bumbac .... 20 metri
— porumb.............................. 200 kg.

Sămânța se acordă gratuit numai 
dacă producătorii predau cel puțin

50 la sută din producția medie sta
bilită pe raion.

In caz contrariu, producătorii vor 
suporta 50 la sută din costul semin
ței.

Pentru tutun
Preșul de contractare se fixează 

pe soiuri și calități, astfel:
PENTRU TUTUNURILE PREDATE IN STARE USCATA

• Cali
tatea S o 1 u r 1

Dragă- Mo Io- Vir- Ghlm- Banat, lalo-mița 
Lei/kg.

i

Sătmărean șie șani și vata și gin ia păți Burley Maryland
-
i

Djebe! 
Lei/kg.

Per uș
ii ța

Lei/kg.

uscat la 
soare 
Lei/kg.

Tămă- 
șești și 
Băneasa 
Lei/kg.

și Ha
vana 
Lei/kg.

Lei/kg.

Super. 22,00. 18,00 _ _ _ __ _
I-a 16.00 12,00 8,50 8,00 7,.50 7,00 7,00

H-a 11,50 ■ 7,50 6.00 6,00 6.00 5,50 3,75
lll-a 8,50 4,25 3,50 3,50 3,50 3,25 2,75

e IVna 5,00 300 2,50 2,50 2.50 2.10 2,00

PENTRU TUTUNURILE PREDATE JN STARE VERDE:

se fixează

5.00 lei
3,30 „

2,25 „
1,80 „

kg-

,,
♦»

Pentru predările ce depășesc 70 la
sută din producția medie stabilită 
pe raion se vor acorda următoarele 
prime de producție după calități :

M 4 Cal. sup. Cal. I. Cal II.
Lei/kg. Lei/kg Lei/kg.

— pentru predări până la 10% 2,50 1,65 1,12
■— pentru predări până la 20% 5,00 3,30 2,25
— pentru predări peste 20% 10,00 6,60 '4,50

După predarea întregii recolte, 
contractanții, pentru fiecare 100 kg. 
de bumbac predat, au dreptul să 
cumpere la prețuri reduse următoa
rele produse :

— fire de bumbac 0,850 kg.

— țesături bumbac 13 metri
— porumb 40 kg.
— sodă caustică 0,750 kg.
Sămânța se acordă gratuit, 

mai dacă producătorul predă 
puțin 70 la sută din producția 
die stabilită pe raion.

mi
cei

me-

Calitatea
Burley și 

Banat 
Lei/kg.

Sătmărean 
Lei/kg.

l-a
H-a

0,35 0,25

Pentru predările ce depășesc 80 | toarele prime de producție pe so
la sută din producția medie stabi
lită pe raion, se vor acorda urmă-

iuri, după calități, după cum ur
mează :

PENTRU TUTUNURILE PREDATE IN STARE USCATA:

Pentru 
predări S o 1 u r 1

Drăgă- 
șani și 
Djebe 1 
Lei/kg.

Mole- 
vata și 
Peruș- 
tița 

Lei/kg.

Vir
ginia 

uscat la 
soare 
Lei/kg.

Ghim
pați 
Tămă- 

șești și 
Bă-neasa 
Lei/kg.

Banat, 
Burley 
și Ha
vana 
Lei/kg.

ialomița 
Le’/kg.

Sătmărean ți 
Maryland 
Lei/kg.

până la 
10% 

până la 
20% 

peste 20%

3,10

7,60
12,60

2,60

6,10
9,20

1,20

2,00
3.80

1,30

3,60
5,10

1,10

2,60
4,30

1,50

2,80
4,20

0,70
1,90

3,20

PENTRU TUTUNURILE PREDATE IN STARE VERDE:

Peritru 
predări Soluri

până la 10%
.„ „ 20% 
peste 20%

Ghimpați, Virginia 
Banat și Burley 

Lei/Kg.
OJO 
0,20 
0.30

Ialomița și Sătmărean
Lei/Kg.

0J)8
0,15
0,20

(Continuare in pagina 5-a)



Consiliului de Miniștri al R.P.It cu privire la îmbunătățirea sistemului de contractare 
a plantelor tehnice, medicinale, aromate și a gogoșilor de mătase

(Urmare din pagina 4-a)
Pentru încurajarea producerii și 

predării tutunurilor de calitate se 
va plăti cultivatorilor preț dublu 
pentru -flecare kg. predat în plus 
peste procentul de bază indicat în 
dreptul fiecăruia, pentru calitățile 
și varietățile următoare .

— Drăgășani, Djebel, Peruștița 
și Molovata de calitate superioară 
la predările peste 5 la sută, iar la 
calitatea I-a la predările mai mari 
de 15 la su-tă.

— Ghimpați, Banat, Virginia us
cat la soare și Burley de calitatea 
I-a la predările peste 5 la sută.

— Havana pentru calitatea I-a 
(foi fețe) la predările peste 1 la 
sută, iar pentru varietatea Sătmă- 
rean (foi fețe) și varietatea Ialomi
ța la calitatea I-a, pentru predările 
mai mari de 0,5 la sută.

Pentru fiecare sută de kg. de tutun 
varietățile predate tn stare uscată :

din Pentru țiecare sută de 
kg din varietățile pre
date în stare • verde :

Drăgășani 
și Djebel

Molovata și
Peruștița

Ghimpați
Virginia 
Ba<iat 

Tămășești 
Burley 

șl Havana

Ialomița 
Sâtmărean 

șl Maryland

Ghimpați
Banat

Virginia 
șl Burley

Ialomița și
Sătmărean

Canti
tatea 

porumb 
kg.

100 70 60 40 10 8

Pentru fiecare semincer se plă
tește câte 0,25 lei și se acordă pen
tru 100 seminceri câte 0,80 m. de 
pânzeturi la prețuri reduse.

Pentru fiecare kg. de tutun am
balat se plătește 0,15 lei.

Sămânța necesară însămânțări- 
lor se acordă în mod gratuit.

Pentru orez
Pentru cultura de orez brut, pre

țul de contractare se fixează la 2 
lei/kg., pentru orezul brut (nedecor- 
ticat) cu greutate hectolitrică de 
50 kg., 3 la sută corpuri străine și 
14 la sută umiditate.

Cultivatorii contractanți au drep
tul să cumpere la prețuri reduse 
câte 8,50 m. de pânzeturi și 2 kg. 
de săpun după prima prașilă, iar 
după predarea integrală a produc
ției, li se vor acorda câte 3 kg. de 
săpun pentru fiecare:
— 0,15 ha. cultivate cu tutun vari

etatea Drăgășani și Djebel ;
— 0,20 ha. cultivate cu tutun vari

etatea Molovata și Peruștița ;
— 0,25 ha. cultivate cu tutun vari

etatea Ghimpați, Banat, Virgi
nia uscat la soare și Burley ;

— 0,30 ha. cultivate cu tutun din 
•alte varietăți decât cele de mai 
sus.
Contractanții au dreptul să cum

pere la preț redus, după predarea 
întregii producții, o cantitate de po
rumb calculată proporțional cu can
titatea de tutun predată pentru fie
care varietate în parte, după cum 
urmează :

Prețurile pentru orezurile de alte 
caracteristici decât cele de mai sus 
se vor stabili pornind dela prețul 
de bază.

Pentru predările ce depășesc 80 
la sută din producția medie stabili
tă pe comună de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, se acordă 
prime de producție după cum ur
mează : .

/ lei/kg
— pentru predări până la 10% 2.tK)
— ......................... la 20% 3.00
— .. peste 20% 4.00

După predarea recoltei, contrac
tanții au dreptul să cumpere la preț

— ★ ★ 

redus, pentru fiecare tonă orez brut 
predat, câte 10 kg. de orez decorti- 
cat.

Sămânța necesară însămânțărilor 
se acordă cu împrumut.

Pentru cultura de soia
Prețul de contractare se fixează 

la 1,50 lei/kg.
Contractanții vor primi prime de 

producție pentru cantitățile predate 
ce depășesc 50 la sută din produc
ția medie stabilită pe raion, după 
cum urmează :

lei/kg.
— pentru predări până la 10% 1,50
— ......................... la 20% 3.00
— „ „ peste 20% 4,50

După predarea recoltei contrac
tanții au dreptul să cumpere la pre
țuri reduse pentru fiecare 100 kg. 
semințe 2 litri ulei comestibil și 4 
m. țesături de bumbac.

Sămânța se acordă cu împrumut.
Pentru cultura de cânepă fu- 

ior
Prețul de contractare se fixează, 

după calități, astfel :

— calitatea I-a
— calitatea II-a
— calitatea lll-a

lei/kg
. 0.55

0.50
0.40

Pentru predările ce depășesc 50 
la sută din producția medie stabili
tă pe raion, cultivatorii vof primi 
următoarele prime de producție, 
după calități :

Cat I Ca! II 
lei/kg lei/kg.

— pentru predări până la 10% 0.27 0,25
— pentru predări până la 20% 0,55 0.50
— pentru predări peste 20% 1.10 1.00

După predarea recoltei, pentru 
fiecare 1000 kg. tulpini, contrac
tanții au dreptul să cumpere la pre
țuri reduse câte 1 kg. fire de bum
bac și 15 metri țesături de bumbac.

Sămânța se acordă gratuit, nu
mai dacă producătorii predau cel 
puțin 50 la sută din producția me

die stabilită pe raion. In caz contră-, 
riu, producătorii vor suporta valoa-* 
rea seminței.

Pentru cultura de in ulei
Pre|ul de contractare pentru să-* 

mânță se fixează la 1,50 lei/kg.
Pentru predările de sămânță ce 

depășesc 50 la suta din producția 
medie stabilită pe raion, contractan- 
ții vor primi următoarele prime dei 
producție:

lei/kg.
— pentru predări până la 10% 1,50
— „ „ la 20% 3.00
— „ „ peste 20% 4,50

După predarea recoltei, contrac-* 
tanții au dreptul să cumpere la pre
țuri reduse, pentru fiecare 100 kg. 
semințe, următoarele produse:
— uldi comestibil 3 litri
— (esături de bumbac 4 metri

Pentru predările de tulpini fără 
sămânță, recoltate prin smulgere, 
ce îndeplinesc condițiunile de caii-* 
tate, se plătește 0,50 lei/kg. Pentru 
fiecare 1000 kg. tulpini se acordă 
producătorilor dreptul să cumpere 
la prețuri reduse următoarele pro* 
duse :
— fire bumbac 0,500 kg.
— țesături bumbac 8 metri

Sămânța necesară însămânțăciloi* 
se acordă cu împrumut.

Deasemeni Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri prevede avantaje ase
mănătoare pentru producătorii care 
vor încheia contracte de cultură 
pentru rapiță, ricin, ardei de boia, 
sămânță de sfeclă de zahăr, sămân
ță de sfeclă furajeră, sămânță de 
cânepă, pentru culturile de mac, 
muștar, coriandru, chimion, fenicul 
(anason dulce), mentă, Valeriana 
ofic, (rădăcini verzi și uscate de o- 
dolean), Digitalis purpurea (dege
țel roșu), Digitalis lanata (degețel 
lânos), Pipinela anisum, Atropa 
belladona (mătrăgună) și tavan-» 
dula (levănțică).

O dată însemnată
La 24 Ianuarie se împlinesc 95 de ani dela 

Unirea Munteniei și Olteniei cu Moldova. Ac
tul dela 24 Ianuarie 1859 este un eveniment 
istoric însemnat în viața poporului nostru. 
Prin actul Unirii s’a pus temelia întemeierii și 
desvoltăirii statului român.

Unirea din 24 Ianuarie 1859 a fost rezulta
tul unei lupte îndelungate și înverșunate, dusă 
de poporul muncitor împotriva boierilor și a 
asupritorilor turci. Steagul luptei pentru U- 
nire a fost purtat la 1848 de reprezentanți de 
seamă ai poporului nostru, ca înflăcăratul pa
triot, democrat și revoluționar, Nicolae Bă|- 
cescu. Numai înăbușirea revoluției de către 
armatele turcești, prin trădarea revoluției de 
la 1848 de către marii proprietari și oamenii 
lor, a făcut ca fărâmițarea Țărilor Române să 
mai dăinue încă zece ani.

Masele largi populare erau interesate în 
scuturarea jugului asupritor turcesc și în a-și 
cuceri independența și libertăți buirghezo-de- 
mocratice. Fruntași de seamă ai vieții publice 
din vremea aceea ca Alexandru Ion Cuza, Mi
hail Kogălniceanu, Vasile Aiecsandri, răspun
zând năzuințelor populare, s’au aflat în pri
mele rânduri în acțiunea pentru înfăptuirea 
Unirii.

După ce la 5 Ianuarie 1859 Alexandru Ion

în trecutul de luptă al poporului nostru
Cuza fusese ales ca domnitor al Moldovei, la 
24 Ianuarie 1859 Adunarea Electivă a ales ca 
domn al Țării Românești tot pe Alexandru 
Ion Cuza. Un rol deosebit de însemnat în în
făptuirea Unirii l-a avut populația muncitoare 
din București și clăcașii din preajmă, care 
înconjurând Adunarea Electivă, în acea zi, 
au determinat înfrângerea împotrivirii mari
lor boieri, dușmani ai Unirii.

Unirea principatelor nu era pe placul unor 
puteri străine. In deosebi s’a împotrivit Tur
cia, susținută de Anglia și imperiul Austro- 
Ungar. Singurul sprijin de nădejde de pește 
hotare l-a dat Rusia, care era interesată în 
susținerea mișcărilor de eliberare din Balcani, 
în lupta împotriva imperiului otoman.

Năzuințele pentru înfăptuirea cărora lupta
seră masele populare din țara noastră nu și-au 
găsit împlinirea prin actul Unirii. Burghezia 
în cârdășie cu moșierimea au adus la cârma 
țării blestemata domnie a Hohenzol Ierni lor 
care a fost o adevărată pacoste pentru po
porul nostru.

Idealurile pentru care au militat înflăcărați! 
revoluționari dela 1848 și luptătorii Unirii nu 
au căpătat viață decât în anii puterii popu
lare. Abia în regimul democrat -popular s’a 
făurit adevărata unire a poporului .având 

drept temelie de granit alianța clasei munci-* 
toare cu țărănimea muncitoare, colaborarea 
frățească dintre poporul român și minorită
țile naționale. Au apus pentru vecie jaful șl 
înrobirea pe care le îndurau poporul nostru din 
partea cotropitorilor străini și a burgheza* 
moșierimii din țară. Astăzi poporul nostru sei 
mândrește cu marile înfăptuiri petrecute în 
țâra noastră, oamenii muncii au putința să-ș| 
închine toată puterea lor de muncă făuririi 
buneistări a poporului muncitor, cauzei a- 
părării păcii.

împlinirea mărețelor năzuințe pentru care 
și-au jertfit viața cei mai buni fii ai poporului 
nostru, se datorește prieteniei și alianței fră* 
țeștî cu marea Uniune Sovietică. Din Atlgu'st 
1944, de când Armatele Sovietice, zdrobim! 
pe cotropitorii hitleriști ne-au eliberat țara, a- 
jutorul Țării Sovietice ne-a fost reazimul de 
nădejde pe drumul luminos al marilor înoirL

Sărbătorind 95 de ani dela înfăptuirea- U* 
nirii Munteniei și Olteniei cu Moldova, cțașa 
muncitoare și partidul său acordă o înaltă pre
țuire trecutului glorios de luptă al poporuWi 
nostru. Partidul clasei muncitoare și guvernul 
țării își închină toată puterea lor de muncă 
pentru a conduce poporul nostru pe drumul 
luminos al socialismului.



-.... ------....... ALBINA : _

Locuitorii salului Kașino au con- 
«truit în anul 1920, în satul lor, o 
uzină electrică.

Acest lucru era greu pe atunci: 
lipseau materialele cele mai trebu
incioase ; până și cuiele se găseau 
foarte rar la sate.

Și iată că într'o astfel de vreme, 
țăranii din Kașino au început, prin 
propriile lor forțe și din propria lor 
Voință, construirea unei uzine elec
trice. Cu multă greutate au găsit 
icâteva suluri de cablu telefonic, un 
cablu groș, răsucit din multe fire 
de sârmă. L-au întins pe pământ și 
l-au desfăcut cu tot felul de clești 
și chiar cu mâinile. Astfel au obți
nut multă sârmă.

Din pădure' aduseră bușteni din 
care au tăiat stâlpi, cioplindu-i cu 
multă îngrijire.

Trebuia acum să facă rost de o 
mașină electrică, de un dinam.

Dacă în acele timpuri era greu 
’de găsit până și un cui, ne putem 
închipui cu câtă greutate se putea 
găsi un dinam.

Țăranii din Kașino au plecat la 
Moscova. In toate locurile pe unde 
treceau începeau a spune că, iată, 
Lenin are un plan — să electrificc 
toată țara; iar ei acționează potri
vit acestui plan.

Cu destulă greutate, țăranii din 
Kașino au izbutit totuși- să capete 
un dinam.

L-au adus la Kașino și l-au așe
zat într'un șopron larg. Apoi au în
fipt stâlpi de-a-lungul străzii, au 
întins sârmă, și în fiecare căsuță s’a 
pus câte un bec electric.

Și când totul fu gata, i-au trimis 
lui Lenin o invitație la inaugurarea 
uzinei electrice.

Invitația o trimiseseră totuși nu 
prea erau siguri dacă Lenin va 
veni, fiindcă îl știau foarte ocupat.

Cu toate acestea, au început să 
facă pregătiri. Au aranjat, în cea 
mai mare casă a satului o masă 
lungă, mutând afară lavițele, cufe- 
rele, paturile și tot ce era de prisos. 
Au pregătit mâncări și au copt pâi
ne în cinstea musafirilor.

In sfârșit, sosi și ziua inaugură
rii uzinei electrice. Era în 14 No- 
embrie.

Țăranii nu știau dacă trebuiau 
să-l mai aștepte pe Lenin sau nu.

Deodată apăru în drum o mașină 
mică, deschisă.

In întâmpinarea ei cei dintâi au 
fugit băiețașii. Mașina se opri. In 
mașină era Vladimir Ilici și’ Nădej
de Konstantinovna.

Vladimir ilici se adresă b-ăieța-- 
șilor:

Din volumul ,.Povestiri despre Lenin", de A. KONONOV

— Unde aveți aci uzina elec
trică ?

Băiețașii se bucurară :
— Plimbă-ne puțin, și îți vom a- 

răta.
Lenin îi lăsă pe copilași să se 

urce în mașină și porni mai de
parte.

In casa cea mare a’ fost întâm
pinat de țărani.

Apoi începu să se înnoade vorba, 
Lenin povesti despre izbânda obți
nută de Armata Roșie asupra gar
diștilor albi, felicitând pe țărani 
pentru această izbândă.

La rândul lor, țăranii îi povesti
ră despre treburile lor. Lenin ii as
culta cu interes. Gând cel ce poves
tea se oprea o clipă, Lenin îl îndem
na :

—- Și mai departe ?
Lenin avea o memorie excelentă: 

el reținuse din primul moment nu
mele fiecăruia și le spunea țăranilor 
bătrâni pe nume și pe numele lor 
după tată : Alexei Andreevici, Va
silisa Pavlovna. Acest lucru plăcu 
foarte mult bătrânilor.

Convorbirea a fost atât de intere
santă pentru Lenin și pentru țărani, 
încât nimeni nu băgă de seamă că 
ziua era spre sfârșite. Un singur 
om era neliniștit, fotograful. El ve
nise pentru a-1 fotografia pe Vladi- 

. mir Ilici împreună cu țăranii, și se 
tot frământa’ neliniștit; curând se 
va însera și se poate ca fotografia 
să nu reușească din cauza luminii 
neîndestulătoare. rat.

Pictură: Lenin și Krupșkaia în mijlocul țăranilor

In sfârșit, îndrăzni să spună :
— Vladimir Ilici, țăranii ar dori 

să se fotografieze cu dumneavoa
stră. »

— A... așa, bine — răspunse Le
nin și continuă să vorbească.

S‘au mai scurs vreo zece minute. 
Afară începu să se lase întuneric.

Fotograful zise cu disperare :
— Peste câteva minute, va fi târ

ziu pentru a mai face fotografia !
Vladimir Ilici îi aruncă o privire. 

Nu prea avea poftă să se fotografie
ze, dar respecta munca altuia : fo
tograful sosise special din oraș și 
pierduse timp.

Și Lenin îi spuse :
— Du-te în curte și fă pregăti

rile. Nadejda Konstantinovna și cu 
mine vom ieși imediat.

Fotograful ieși, cu aparatul în 
stradă, pentru a-1 pune Ja punct. 
Avea însă de-aface cu toți copiii 
din sat. Năvăliseră din toate părțile 
și căutau să se așeze chiar în fața 
aparatului.

Vladimir Ilici împreună cu Nadej
da Konstantinovna ieșiră din casă. 
Fotograful i-a așezat. în mijloc, iar 
în jurul lor pe țărani. Dar.și aici se 
băgară copiii : forfoteau printre pi
cioare, se înghesuiau în apropierea 
lui Vladimir Ilici.

Fotograful se supără : trebuiau 
să stea cu toții liniștiți, altfel foto
grafia nu va reuși.

Vladimir Ilici îi astâmpără și el 
pe copilași, făcând semn spre apa

— Priviți în găuricea aceea nea
gră.

Copilașii îl ascultară. Fotograful 
își aruncă peste cap o basma nea
gră și lungă, și înțepeni în această 
poziție.

Lenin îi spuse :
— Vezi să nu înghețe copiii de 

frig.
Cei din jur râseră.
— Nu-i nimic, copiii noștri sunt 

voinici, nu li se va întâmpla nimic.
Copiii începură din nou să se 

miște: se vorbea despre ei. Foto
graful își pierdu de această dată 
răbdarea și strigă :

— Drepți!
Lenin zâmbi și ieși zâmbind pe 

fotografie.
Apoi, fu organizat, în piață, un 

meeting.
In mijlocul pieței se afla un stâlp 

înalt; de el fusese prins un felinar 
electric nou, care nu fusese încă a- 
prins niciodată. Stâlpul era îmbră
cat în ramuri verzi de brad și pan
glici roșii. Sub felinar era o mă
suță.

De jur împrejur se adunaseră nu 
numai țăranii din sătul Kașino, ci 
și din alte sate și cătune. Mulți din
tre ei veniseră de departe.

Apropiindu-se de măsuță, Lenin 
își începu cuvântarea :

— Satul vostru Kașino pune în 
funcțiune o uzină electrică. Minunat 
lucru! Dar aceasta este numai un 
început. întreaga noastră republică 
va trebui să fie inundată de lumină 
electrică ; acest lucru nî-1 punem ca 
sarcină...

Când Lenin își isprăvi cuvânta
rea, orchestra intona „Internaționa
la". In aceeași clipă, în șopronul în 
care era instalat dinamul, mecani
cul dădu drumul curentului.

Felinarul electric din piață și lu
minile din case se aprinseră deo
dată.

Până atunci, colibele țăranilor 
din Kașino erau luminate de mici 
opaițe care abia ardeau și aruncau 
o lumină verde, întunecată.

Privind lumina electrică străluci
toare, cineva rosti:

— Iată, s‘a aprins la noi lampa 
lui Ilici.

Lenin își luă rămas bun dela ță
rani.

După aceea se îndreptă spre ma
șină. Se întunecase de tot; vântul 
rece de Noernbrie batea în față.

Depărtându-se de sat, Vladimir* 
Ilici privi înapoi. Peste câmpurile 
întunecate, se vedeau ferestrele bine 
luminate ale caselor din satul Ka
șino.

- Vn roș u s tâfag a fîleh. - .
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Peste Soaței ~
Copacii se’ncliriau ca la un.^cmn. 
Modenovo — de lângă Moscova, "A 
Pe Lenin îl întâmpină solemn. ■

Bătură mii de ininii- mai fierbinte. 
j Așa'nlămptăre n'a mai fost pediin, 
, „Ca însuși capul statului să intre 
" ’’Să se’hcălzească'n casă de mujici. 

f •
U Veneau din sale oamenii, puhoi, 

■G < Ș;liber frâu dădură bucurjci, - 
■ ? Tovarăș' Lenin-f .Lenin e la noi.' 
V ■ Se'nghesuiau pe in ferești copiii. ; .

' MMI . , .■ . .. / ■
; C’un zâmbet, Ilici ii primi tndai',

, , In camera cu mobile Sărace,
prjnse să citeasc-un referai ...

\ , Despre pământ și dări,
' ■ , , și despre pace.

In haine simple, 'n scurtele lor roase. 
Dar lăți în spete, zdraveni

cum sunt rușii.

ALEXANDR IGOȘEV

In luna Qecembrie a anului 19201 V. I. 
Lenin a vizitat satul Modenovo, raionul 
Mojaisc, regiunea Moscova, unde a vor
bit în fața țăranilor.

Pe scaune, pe bănci, pe trepte joase, 
Stăteau țăranii până’n dreptul ușii.

La viața pouă începeau să vie, 
Cu’ncredere, pe:un cucerit pământ. 
CuvântuT leninist ca o făclie
Se întețea, în beznă fhminând.

Sună raportul peste-al casei prag, 
Și'ntreagq (aiă-i fu urnii torul: 
Staniie, sate, orișice meleag... 
tar liniștea își așternu cocorul.

Mișcarea leninistei mâini, ’nalnle 
Chema. Ce simple.— vorbele aceste ! 

Simțeau mujicii aburul fierbinte 
Din viitorul cu semețe creste. 1

•» ALanuri foșnesc. Recoltele sărace
S'au dus. Din glia rusă-acuma cresc
Grădini. Dela uzină vin încoace

Mașini, să are-ogorul strămoșesc. ,

Realitate-i tot ce-a fost un vis.
Pe drumuri largi, pe-al râului liman, 
Centralele electrice au prins
Suntruchipeze leninistul plan. |

Modenovo. Noi case s'au clădit.
Iar lângă casa țărănească, scundă, ț
Un obelisc se'nalță, de granit, ■
ințr'a lui Lenin amintire scumpă. ț
Ținându-și răsuflarea, vin pe rână
Atâția oameni; aducând omagiul. ț
C) viață nouă-au făurit luptând,
Partidul și poporul și cârmaciul. j

In românește de NINA CASSIAN j
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Inălțătoarea temă a reuni
rii Ucrainei cu Rusia a de
venit izvor de inspirație 
pentru creațiile multor 
scriitori și artiști sovietici. 
Tabloul istoric „Pe veci îm
preună cu Moscova, pe 
veci împreună cu marele 
popor rus", opera pictoru
lui M.l. Hnielko, înfățișea
ză momentul solemn al 
proclamării reunirii Ucrai
nici cu Rusia la 10 (18) 
Ianuarie 1654 de către 
Bogdan Hmelnițki.

Popoarele ucrainian și rus și împreună cu 
ele toate popoarele Uniunii Sovietice, sărbă
toresc în luna Ianuarie împlinirea a 300 de 
ani dela reunirea Ucrainei cu Rusia (1654- 
1954). .

Cu 300 de ani în urmă, la 18 Ianuarie 1654, 
reprezentanții poporului ucrainian adunați în 
Rada din Pereiaslav (Sfatul din orașul Pere
iaslav)—astăzi purtând numele de Pereiaslav- 
Hmelnițki, în prezența trimișilor Rusiei, a 
fraților de acelaș sânge din Moscova, au adop
tat hotărîrea solemnă cu privire la reunirea 
Ucrainei cu Rusia. Acest act istoric a încunu
nat lupta îndelungată a poporului ucrainian 
pentru reunirea lui cu poporul rus într’un stat 
rus unic. Prin acest act de o deosebită însem
nătate istorică, poporul ucranian și-a legat pe 
vecie soarta de cea a poporului frate rus, asi- 
gurându-și posibilitatea desvoltării naționale. 
Fără ajutorul marelui popor rus, poporul ucrai
nian nu și-ar fi putut elibera pământul sfânt 
al patriei sale cotropit și pustiit de către sul
tanii turci, de hanii din Crimeia, prinții litua
nieni și nobilii polonezi. Reunirea Ucrainei cu 
Rusia a corespuns intereselor și năzuințelor 
celor două popoare. Popoarele rus, ucrainian 
și bielorus își trag obârșia din aceeași rădă
cină a neamului rus din vechime care a creat 
elatul rus străvechi — Rusia Kievliană.

Spre sfârșitul veacului al 16-lea și în prima 
jumătate a veacului al 17-lea s’a pornit în 
Ucraina o puternică mișcare țărănească în
dreptată împotriva nobililor polonezi și ucrai- 
nieni stăpânitori de iobagi, de șerbi. In anii 
1648-1654 această mișcape țărănească s’a 
transformat în războiul de eliberare al po
porului ucrainian. In fruntea luptei poporului 
ucrainian se găsea Bogdan Hmelnițki, fiu 
strălucit al poporului, om de stat talentat, ne
înfricat comandant de oști și diplomat iscusit. 
Sub conducerea lui s’a format un front popu-

Aspeci din orașul Kiev (R.S.S. Ucrainiană).
Slrada Creșciatic.

Iar de luptă împotriva asupritorilor străini, 
pentru (reunirea Ucrainei cu statul rus. Înțele
gând just interesele naționale ale poporului 
său. Bogdan Hmelnițki a văzut salvarea în 
reunirea cu marele popor rus.

Cu toate că în fruntea. Rusiei se găseau pe 
atunci țarul și moșierii, reunirea Ucrainei cu 
Rusia a avut o uriașă însemnătate pentru 
desvoltarea politică, economică și culturală 
de mai târziu a popoarelor ucrainian și rus.

Prietenia frățească de nesdruncinat dintre 
cele două popoare s’a întărit și mai mult odată 
cu apariția pe arena istoriei a clasei munci
toare care a devenit forța revoluționară con
ducătoare.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie în centrul Rusiei a dat un puternic 
imbold desvoltării revoluției proletare în în
treaga Rusie. La 25 Decembrie 1917, Congre
sul Sovietelor din întreaga Ucraină a procla
mat Ucraina Republică Sovietică Socialistă. 
Poporul ucrainian a fost cel dintâi după po
porul rus care a pășit pe calea socialismului. 
In familia, frățească ă popoarelor din Uniunea 
Sovietică s’a desvoltat și întărit Statul Sovie
tic Socialist Ucrainian. R.S.S. Ucraineană s’a 
transformat într’o puternică republica indus- 
trial-colhoznică. Au fost construîți giganți in
dustriali ca uzina de tractoare1 din Harkov, 
uzina de construcții grele din Kramatorsk, 
combinate metalurgice, s’a înălțat hidrocen
trala „V I. Leniri" de pe Nipru, cea mai mare 
din Europa. Ucraina Sovietică a devenit o 
republică a agriculturii socialiste înaintate, 
unul din cele mai importante grânare ale 
Uniunii Sovietice.

Atacul tâlhăresc al cotropitorilor hitleriști 
împotriva Țării Sovietice a constituit o se
rioasă primejdie pentru libertatea și indepen
dența popoarelor U.R.S S. Ucraina face parte 
din acele părți ale Uniunii Sovietice care în 
anii invaziei hoardelor hitlen-iste au avut de 
suferit mai mult decât altele. Pagubele prici
nuite de cotropitorii germano-fasciști s’au ri
dicat la peste 285 miliarde de ruble. '

Numai datorită ajutorului frățesc al mare
lui popor rus și al celorlalte popoare ale 
U.R.S.S., Ucraina a,,fost eliberată de sub ju
gul fascist. In perioada grea a Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, poporul ucrai
nian, ca și celelalte popoare ale Uniunii Sovie
tice, și-a demonstrat unitatea sa moral-poli- 
tică, patriotismul sovietic, devotamentul față 
de Statul Sovietic, credința în prietenia po
poarelor U.R.S.S. și în ideile Partidului Co
munist.

După terminarea victorioasă a Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, popoarele 
Uniunii Sovietice, însuflețite și organizate de 
Partidul Comunist, au refăcut într’o perioadă 
nemaiîntâlnit de scurtă economia distrusă și 
au făcut să progreseze toate ramurile econo- 

, miei, tehnicii și culturii sovietice.

încă în 1951 producția industrială a R.S.S. 
Ucrainiene a depășit cu peste 35 la sută ni
velul dinainte de război. In 1952 marea in
dustrie a Ucrainei a dat o producție care în
trece de 17 ori industria Ucrainei dinainte de 
revoluție.

Succese deosebit de importante a dobândit, 
în anii de după război, agricultura socialistă 
a Ucrainei. Astăzi, Ucraina este una din prin-' 
cipalele regiuni cerealiere ale Uniunii Sovie
tice și una din cele mai mari regiuni ale pro
ducției de sfeclă de zahăr din lume. Pe o- 
goarele Ucrainei lucrează 182.000 tractoare 
(socotite în tractoare de câte 15 c.p.), adică 
cu 69 la sută mai mult decât înainte de război, 
51.000 combine de cereale și zeci de mii de 
mașini agricole complexe.

Poporul ucrainian duce o viață tot mai îm
belșugată și civilizată. Cresc neîncetat 
bunăstarea materială și nivelul cultural al 
maselor largi ale oamenilor muncii. In 
Ucraina unde funcționează aproape 30.000 
școli, învață peste 6,5 milioane copii. Oamenii 
muncii au la îndemână zeci de mii de instituții 
cultural-educative, cluburi, biblioteci și palate 
de cultură. * :

Poporul ucrainian, împreună cu toate po
poarele Uniunii Sovietice, luptă cu dârzenie 
pentru întărirea păcii în lumea întreagă, îm
potriva uneltirilor cercurilor imperialiste, în
tărește puterea de apărare a Uniunii Sovie
tice.

Sărbătorirea a 300 de ani dela reunirea U- 
crainei cu Rusia are loc în condițiunile unei 
nemaiîntâlnite înfloriri a statului sovietic 
multinațional, a unor însemnate succese ob
ținute de întregul lagăr al păcii, democrației 
și socialismului. Strâns unite în marea lor fa
milie frățească, popoarele Uniunii Sovietice, 
sub conducerea Partidului Comunist și a Co-; 
mitetului său Central, pășesc cu nemărginită 
încredere înainte ne calea spre comunism.'

La baza experimentală ..Terezino" a slațiurjn 
de- cercetări științifice pentru creșterea vitelor 

din Kiev (R.S.S. Ucrainiană).
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La cercul agrotelm 
o sală obișnuită de clasă. Pe pe

reții albi sunt afișate din loc în loc 
diferite planșe. Unele arată ce fo
loase aduc arăturile adânci de 
toamnă, precum și reținerea zăpezii 
pe ogoare în timpul iernii. Alte plan
șe înfățișează foloasele ce se pot ob
ține de pe urma însămânțărilor fă
cute la timp și a aplicării, altor 
reguli agrotehnice. Tot aici într’un 
dulap cu ușa de sticlă se văd câteva 
borcane pline cu tot soiul de 
semințe : de grâu, orz, floarea soare
lui, porumb și altele. Ele au fost 
cultivate astă vară pe lotul experi
mental al școlii din sat.

In această sală se desfășoară 
cursurile cercului agrotehnic din 
Frățești, raionul Giurgiu, care func
ționează pe lângă căminul cultural. 
Lecțiile se țin în fiecare Joi seara. 

, Prima lecție s’a ținut în ziua de 20 
Noembrie. Atunci și-a început cer
cul agrotehnic activitatea. Cât de 
bucuroși s’au simțit cei 13 țărani 
muncitori când au văzut că au pri
lejul să învețe iarăși împreună. 
Urmaseră la cercul agrotehnic care 
a funcționat în iarna anului 1952- 
1953 și acum veniseră să capete noi 
cunoștințe. Printre ei se aflau și unii 
care participau pentru prima dată 
la un astfel de cerc. Erau cu toții 
17 la număr.

Lecția despre arăturile de toamnă 
a fost predată de Marin loanițescu, 
agentul agricol din sat. El este în 
acelaș timp unul din cei mai sâr- 
guincioși cursanți. Multe din cele 
învățate la cercul agrotehnic le-a 
pus în practică pe teren și a îndru
mat și pe alții să facă la . fel. 
DeaCeea pământul lui Marin Io'ani- 
țescu a dat roade bogate. Anul tre
cut, el a dobândit o recoltă de 1.800 
kg. grâu la hectar, iar la porumb cu 
toate că timpul a fost cam secetos 
a reușit să obțină 1.600 kg. la 
hectar. Produse din recoltele dobân
dite de Marin loanițescu au fost pre
zentate în cadrul expoziției agricole 
care a funcționat anul trecut pe 
lângă căminul cultural. La expozi
ție, au mai fost prezentate produse 
agricole obținute de țăranii munci
tori Dumitru Vintilă care a scos 400 
kg. de bumbac calitatea întâia ia 
pogon ceeace înseamnă 800 kg. ia 
hectar, En% Simion care a obținut 
1.100 kg. floarea soarelui de soiul 
„Jdanov" la hectar precum și pro
duse din recoltele dobândite de 
mulți din membrii cercului agro
tehnic.

Pentru prima dată preda Marin 
loanițescu o astfel de lecție în fața 
unui grup de țărani muncitori. 
Cite- ce citea și din când în când, 
se oprea și apoi aducea vorba de 

* munca desfășurată în satul Frățești:
— Anul acesta stăm mai bine cu 

arăturile adânci de toamna — a 
spus Marin loanițescu. Peste 90 
li .sută din suprafața planificată 
pentru însămânțările de primăvară

Cursurile agrozootehnice din gospodăria colectivă 
„Jiana Mare“

Multe lucruri interesante au au
zit colectiviștii din Jiana Mare, ra
ionul Vânju Mare, despre recoltele 
bogate pe care le obțin colhoznicii 
sovietici. Deaceea ei participă cu 
multă bucurie la cursul agrozooteh
nic cafe’funcționează în cadrul gos
podăriei lor, unde-și îmbogățesc cu
noștințele și învață din luminoasa 
experiență a colhoznicilor sovie
tici'. ! . ’’ ’

Până acum, brigadierii, îngriji
torii de vite și numeroși alți colec
tiviști au luat parte la două lecții: 
„Mărețul program de desvoltare a 
agriculturii din R.P.R.11. și „Rându
irea chibzuită a culturilor'1 (în
semnătatea asolamentelor). Lecția 

ic din satul Frățești 
a fost ogorîtă. Primii la arături 
sunt elevii cercului nostru. Exem
plul lor a însuflețit aproape întreg 
satul...

ic

Săptămânile au trecut repede 
una după alta. In această perioadă 
la. cercul agrotehnic din Frățești 
s’au predat și alte lecții.

Intr’o seară, țăranul muncitor Ilie 
Dogaru, unul din cursanț'ii noi, s’a 
întâlnit pe neașteptate, la colțul 
uliței cu Stan Patentașu.

-— încotro mă Ilie, îl întreabă 
acesta.

— Ce nu știi ? îi răspunse Ilie 
Dogaru privindu-l cu nedumerire. 
Ți-ain ascultat sfatul și m'am în
scris astăzi la cercul agrotehnic. Să 
vedem anul ăsta ai să mai mă în- 
treci cu recolta ?

Ilie Dogaru se scotoci apoi în 
buzunarul paltonului, arătă că-i 
pregătit pentru cursuri și spuse 
prietenului său să iuțească pașii ca 
să ajungă mai repede. Pe drum se 
gândea că poate cursanții au să-i 
spună: „Iată mă că a venit la cercul 
nostru și Ilie Dogaru care a. scos în 
anul 1953 abia 1.200 kg. grâu și 
800 kg. porumb la hectar. Și tot în 
gând parcă se și vedea răspunzând. 
„Am scos eu recoltă mai puțină anul 
trecut că nu prea am aplicat agro- 
minimul, dar anul acesta se schim
bă socoteala. Sunt membru al 
cercului agrotehnic11.

Din vorbă în vorbă, cei doi țărani 
muncitori au ajuns în sala unde se 
ținea cercul agrotehnic. La început 
lui Ilie Dogaru i-a venit cam greu. 
Nu știa cum să-și ia notițe, nu lua 
cuvântul la discuții fiindcă zicea că 
nu-i meșter la vorbă. încet, încet, cu 
sprijinul comunistului Marin loani
țescu și al altor membri din cerc, 
țăranul muncitor Ilie Dogaru a 
devenit unul din cei mai silitori 
elevi. Când tovarășul Luca Grigore, 
directorul căminului cultural a pre
dat lecția „Platforma de gunoi11, 
Dogaru a cerut cuvântul la discuții 
criticând felul cum se prezintă acest 
lucru în satul Frățești.

— Foarte puțini sunt acei țărani 
muncitori care au în ogrăzile lor 
platforme de gunoi model, a spus 
el. Deasemeni, gunoiul de grajd nu 
este pe deplin folosit pe ogoare și în 
bună parte se aruncă în răpi sau se 
arde la marginea satului.

★
Cercul agrotehnic de pe lângă 

căminul cultural din Frățești a 
dobândit rezultate bune. Dar el 
putea da rezultate și mai bune dacă 
avea sprijinul și îndrumarea mai 
temeinică a tehnicienilor dela sfatul 
popular raional. Este bine ca la 
viitoarele lecții să participe și teh
nicienii dela sfatul popular al 
raionului Giurgiu și chiar să predea 
unele din lecțiile mai grele. In felul 
acesta activitatea cercului va putea 
fi mult mai rodnică.

ILIE BUCUR

despre însemnătatea asolamentelor 
a fost predată de tânărul inginer 
agronom Duman Florian, care a 
lămurit colectiviștilor, cu exemple 
vii, cum respectarea asolamentului 
aduce îmbunătățirea solului,, spo
ruri mari de recoltă, ridicarea cali
tății produselor.

Inginerul agronom a răspuns a- 
poi la întrebarea pusă de șeful de 
echipă Ion Pristoleanu cu privire 
la cele mai nimerite soiuri de por
cine și bovine ce trebue să le creas
că gospodăria și la metodele noi 
de hrănire a vitelor, metode care 
dau cele mâi bune rezultate.

Grasu Ion 
corespondent

agricole. Numai în Jiu,

Pregătiri pentru campania
Cu toate că albul zăpezii a aco

perit abia de curând ogoarele patri
ei noastre, în satele și comunele ra
ionului Hârlău, țăranii muncitori se 
pregătesc de pe acum, pentru mun
cile agricole de primăvară.

In toate comunele au luat ființă 
centre de reparații și revizuire a 
mașinilor și uneltelor agricole pre
cum si centre de încercare a pute
rii de încolțire a semințelor. In ra
ionul Hârlău au fost organizate 
până acum 67 de centre de repara
re a mașinilor 
comuna Cotnari funcționează 7 cen
tre. Zilnic la aceste centre vin ță
rani muncitori pentru a-și repara 
uneltele.

Țăranii muncitori Gheorghe Cio- 
banu, Toader C. Boțea, Ion Ursache 
și Gheorghe Acatrinei.au fost pri
mii din comună care au terminat 
pregătirile pentru campania de pri
măvară. Ei și-au reparat uneltele 
agricole, au făcut probe la sămânța 
ce o vor folosi pentru culturile de 
primăvară, și-au revizuit grapele, 
au reparat căruțele și acum sunt 
gata pentru toate muncile de pri
măvară.

★

La stațiunea de mașini și tractoa
re din comuna Ștefan cel Mare, ra
ionul Piatra Neamț, se fac pregătiri 
însuflețite în vederea campaniei a- 
gricole de primăvară.

Conducerea stațiunii a luat din 
timp o serie de măsuri pentru buna 
desfășurare a reparării tractoa
relor și mașinilor agricole. După re
vizia tuturor tractoarelor și celor
lalte mașini agricole, s’a întocmit 
un plan de muncă pe întreaga cam
panie de reparații, cu sarcini și răs-

Comună fruntașă la colectări
Țăranii muncitori, din satul Che- 

riu, raionul Oradea, sunt cunoscuți 
în raion ca oameni harnici și buni 
gospodari. Despre rezultatele obți
nute de ei în muncă îți vorbește cu 
mândrie fiecare țăran muncitor din 
sat. Și are ce să-ți spună. Printre 
realizările importante obținute de 
țăranii muncitori din Cheriu în anul 
trecut este și îndeplinirea în între
gime a planului de colectări la 
cereale. Sunt țărani muncitori ca 
Tiponuț Teodor, Mitra Lazăr, Gher
man Gheorghe și alții, care au fost 
primii la predarea cotelor, fiind un 
exemplu pentru toți ceilalți țărani 
muncitori din sat. Cu asemenea oa-

Pentru îndeplinirea planului la colectări 
în raionul Tulcea

De curând a avut loc în orașul 
Tulcea prima sesiune a sfatului 
popular raional. Raportul vechiului 
comitet executiv și discuțiile depu- 
taților s’au purtat în mare parte a- 
supra problemei colectărilor. Din 
cele discutate.a reeșit că în raio
nul Tulcea, planul de colectări La 
unele culturi, ca secara, de pildă, 
a fost îndeplinit în proporție de 
102 la sută. La alte produse însă, 
ca porumb, floarea soarelui, carne 
de vită și altele, planul nu a fost 
realizat încă pe deplin. Așa, bună
oară, la lapte de oaie, planul a fost 
realizat în proporție de 63 la sută.

Numeroși deputați raionali ca: 
Grosman. Izet Reșid. Malihin, Ghe- 
rase și alții, au arătat că planul riu 
a fost îndeplinit pentrucă vechiul 
comitet executiv al sfatului popular 
raional nu s’a preocupat în
deaproape de această problemă, 
lăsând ca lucrurile să se desfășoare 
la voia întâmplării. ,

agricolă de primăvară
punderi concrete pentru fiecare om.

Cele 12 echipe de reparații folo
sesc cu foarte bune rezultate meto
da Bugacev de reparații pe ansam- 
ble.

Zilele acestea stațiunea a fost în- 
zestrată cu încă 15 tractoare K.D. 
35, 5 batoze, 5 polidiscuri și 2 sece-i 
rători-legători.

*
Muncitorii și tehnicienii gospodă

riei agricole de stat „Tudor Vladi- 
mirescu11 din Cornești, raionul Tg. 

se pregătesc de pe acum pentru 
obținerea recoltelor bogate în anul 
acesta.

In cinstea-conferinței raionale de 
partid, până la 5 Ianuarie au fost 
reparate tractoarele în procent de 
50%. ; s’au pus la punct trei pluguri 
de tractor, 2 semănători din cele 5 
planificate, un cultivator cu tracți
une mecanică și 6 grape. Pentru 
sectorul legumicol s’au pregătit 200 
tone mraniță, peste 300 tone băle
gar cald pentru încălzitul răsadni
țelor -și s’au început lucrările pentru 
înființarea serelor. Tot pentru sec
torul legumicol s’au procurat 21 
tone cartofi și 75 tone arpagic, că- 
rându-se în acelaș timp pe tarlale
le gradinei peste 400 tone gunoi de 
grajd.

In mod deosebit s’au evidențiat 
la aceste lucrări de pregătire : șeful 
brigăzii de tractoare Buligan Vas:le 
și tractoristul Milotin V. La secto
rul legumicol au muncit în chip pil
duitor brigadierii Bocianu N. și Gu- 
gu Constantin, care nu precupețesc 
timpul spre a pregăti temeinic cam
pania însămânțărilor de primăvară.

Ion Sbârciog 
corespondent

meni, țăranii muncitori din Cheriu 
se mândresc pe bună dreptate. 
Printre ei mai sunt însă și unii care 
nu și-au achitat în întregime obliga
țiile către stat, ca de exemplu Iancu 
Petre și Meșter Petre.

In satul Cheriu planul la colec
tarea produselor animale a fost 
îndeplinit în proporție de 89 la 
sută. Țăranii muncitori din Cheriu 
sunt hotărîți ca până la sfârșitul 
acestei luni să-și termine în între
gime predarea cotelor către stat, 
contribuind în felul acesta la întă
rirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare.

Nici organele C.S.C.-ului din ra
ionul Tulcea nu s’au ocupat așa cum 
trebue de problema colectărilor. 
Organele C.S.C.-ului din comunele 
Horia (colector Racoviță), Mah- 
mudi« (colector Porneală Mihai), 
au lăsat problema colectărilor să 
le scape din mână. Unii din colec
tori au făcut cârdășie cu chiaburii, 
în loc să-i oblige pe aceștia să-și 
predea cotele datorate statului. In 
multe locuri munca de lămurire și 
agitație a fost înlocuită printr’o 
muncă birocratică.

Este de datoria noului comitet 
executiv al sfatului popular raio
nal, a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare comunale, a co
lectorilor, activiștilor dela cămi
nele culturale, ca să dea o deose
bită atenție îndeplinirii planului de 
colectări. Trebue desfășurată o lar
gă muncă de lămurire în rândul 
țăranilor muncitori • pentruoa fie
care să-și îndepl-indască îndatorile 
ce le are față de stat, '

t

Acatrinei.au
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Răsplata muncii în gospodăria colectivă

O zicală bătrânească spune: 
„Unde e unire, acolo e și putere". 
Puterea multora face să se realize
ze lucruri mari, care unuia singur 
i-ar fi cu neputință să le înfăptu
iască.

Pe tarlalele întinse ale gospo
dăriei agricole colective din Mitoc, 
raionul Bârlad, recoltele au fost 
bogate. Colectiviștii, lucrând pă
mântul după carte și cu mașinile 
S.M.T.-ului, au smuls pământului 
2.000 kg. grâu și 2.500 kg. porumb 
la hectar. Grădinăria și sectorul 
zootehnic au dus venituri de 
aproape 150.000 lei.

Gospodăria agricolă colectivă s’a 
achitat cu cinste și la timp de sar
cina de a preda cotele către stat, 
de a da plata în natură către 
S.M.T., de a pune o parte din ve
nituri la fondul de semințe, la fon
dul de bază, la fondul cultural-so
cial. După ce s’au îndeplinit toate 
aceste obligații, s’a trecut la îm
părțirea veniturilor pe baza zilelor- 
muncă. Valoarea unei zile-muncă

6,500

De curând au început adunările 
generale la cooperativele de aprovi
zionare și desfacere din țara noas
tră. Acest lucru constitue un eveni
ment deosebit de important în viața 
cooperativelor. Adunările generale 
ca organ suprem de conducere a 
cooperativelor analizează munca 
depusă de consiliu, aleg organe noi 
de conducere la cooperative și iau 
hotărîri pentru îmbunătățirea mun
cii acestora.

Pe baza recomandărilor făcute de 
Hotărîrea guvernului și partidului 
din 6 Mai 1953, cu privire la îmbu
nătățirea muncii cooperației de 
aprovizionare și desfacere, încă din 
anul trecut cooperativele au ținut 
adunări ale membrilor lor. In aceste 
adunări, membrii cooperatori și-au 
ales împuterniciri pentru a parti
cipa la adunările generale ale 
cooperativelor de aprovizionare și 
desfacere.

In luna Ianuarie 1953, cooperati
vele au trecut la organizarea adu
nărilor generale, unde pe baza dări
lor de seamă prezentate de consi
liile cooperativelor și comisiilor de 
revizie se analizează felul cum s’a 
desfășurat activitatea cooperative
lor dela ultima adunare generală, 
se aprobă bilanțurile, repartizarea 
beneficiilor, se desbate și se aprobă 
planul de activitate pe anul 1954.

O deosebită importanță au aceste 
adunări generale și prin aceea că 
ele sunt chemate să adopte modifi
cările la statutul cooperativei de 
aprovizionare și desfacere, să 
aleagă consiliul de conducere și 
comisia de revizie, precum și dele
gații care vor participa la alegerea 
organelor superioare în cooperație.

In adunările generale, împuterni
ciții discută probleme legate de 
activitatea variată a cooperativelor. 
Ei își spun părerea asupra tuturor 
punctelor înscrise în ordinea de zi, 

este foarte mare în raport cu anul 
1952. Astfel, la grâu a crescut dela 
1,697 kg., cât era în 1952, la 4 
kg., cât este în 1953. Graficul de 
mai jos ne arată concret cum a 
crescut valoarea zilei-muncă.

Colectivistul Anton Ștefan îm
preună cu familia sa compusă 
din 4 membri, a făcut în anul 
1952 peste 540 zile-muncă, pen
tru care a primit 4.159 kg. ce
reale, 1-370 kg. furaje, 140 kg. 
ceapă, 849 lei. In anul 1953, fa
milia lui, pentru cele 724 zile- mun
că a primit 7.841 kg. cereale, 319 
kg. legume, 145 litri vin, 32 kg. 
brânză, 24 kg. lână, 1.817 lei.

Exemplele în această privință 
pot fi înmulțite. Ele dovedesc, fă
ră putință de tăgadă, că întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriei colective aduce mărirea 
valorii zilei-muncă și deci ridica
rea nivelului material și cultural al 
colectiviștilor.

Spiridon Dumitru 
corespondent.

— ★ ★ ★ * — 
Toată grija pentru buna desfășurare 
a adunărilor generale ia cooperative 

N Găncț
Vicepreședinte-Centrocoop

fac propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii și lichidarea lipsurilor. Cu 
alte cuvinte, în aceste adunări îm- 
puterniciții participă efectiv' la con
ducerea cooperativelor.

Numărul mare de împuterniciți 
care au participat la adunările ce 
s’au ținut până în prezent în 
întreaga țară, discuțiile ce s’au 
purtat și propunerile făcute, oglin
desc avântul cu care împuterniciții 
folosesc dreptul lor statutar de a 
participa la conducerea cooperative
lor, dovedesc adâncul democratism 
al cooperației din țara noastră. La 
cooperativa Florești din raionul 
Crevedia, de pildă, după ce au 
arătat succesele obținute de coope
rativă în achiziționarea produselor 
agricole și aprovizionarea țărănimii 
muncitoare, numeroși împuterniciți 
au criticat consiliul de conducere 
pentru unele lipsuri în muncă. Tova
rășul Nicolae Trițoiu a criticat con
siliul de conducere pentrucă nu în
totdeauna s’a preocupat ca în ma
gazinele cooperativei să se găsească 
mărfuri de cerință zilnică ca : sare, 
petrol, sticle de lampă, etc. El a 
arătat că de multe ori aceasta s’a 
datorat lipsei mijloacelor de trans
port și a propus ca cooperativa să 
cumpere o căruță cu cai. O serie de 
alți împuterniciți, după ce au arătat 
cum văd ei îmbunătățirea muncii 
la cooperativă, și-au țuat angaja
mente să sprijine mai mult decât 
până acum consiliul cooperativei, 
pentru ducerea la îndeplinire a sar
cinilor. Tovarășul Brainici Dumitru, 
președintele întovărășirii agricole, a

Hoade bogale dobândite 
de întovărășit^ din Popești

-- Ce mai viscol, măi Vasile, îi 
spuse întovărășitul Tudorache Ba- 
losin, țăiranuhTi muncitor cu gos
podărie individuală, Vasile Despa, 
cu care se întâlni mai zilele tre
cute, pe o vreme rea.

— Bocanci noi ai, palton nou a- 
șișderea". Toți ai casei îți sunt îm-' 
brăcați. Ție nu-ți pasă că viscolește, 
răspunse Vasile Despa jumătate’n 
glumă, jumătate în serios, pornind 
alături de Tudorache Balosin, spre 
vatra satului.

Nimeni nu se miră acum că înto-, 
vărășiții din Popești au mai mult 
spor la muncă, mai mult belșug în 
case decât cei ce-și muncesc sin
guri petecuțele lor de pământ arun
cate ici și colo. Anul trecut întovă- 
rășiții au obținut o recoltă de 2.000 
kg. grâu la hectar și 2.500 kg. po
rumb la hectar.

Țăranul muncitor cu gospodărie 
individuală Toader Bratosin a scos 
de pe jumătate de hectar numai 
700 kg. grâu, deci cu 300 kg. mai 
puțin decât întovărășiții a că
ror tarla nu e mai departe de 2-300 
m. de ogorul său. Când președin
tele întovărășirii l-a întrebat cum a 
ieșit cu recolta de grâu, Toader Bra
tosin a recunoscut că l-au în
trecut întovărășiții. Și tot așa a 
făcut și când a aflat că întovă
rășitul Costache Bratosin a luat 
de pe o jumătate de hectar 1.160 
kg. porumb și de pe urma celor 4 
saci cu grâu valorificați prin coope
rativă și-a cumpărat o sumedenie 
de lucruri.

Dar toată această bogăție n’a in
trat în casele întovărășiților, așa, 
din senin. Ei au muncit cu sârguin- 
ță și cu pricepere. Zi de zi au apli
cat sfaturile tehnicienilor și agrono
milor. întovărășiții și-au însușit și 
își însușesc și acum, la cercul a- 

arătat adunării ce realizări ar avea 
cooperativa Florești dacă fiecare 
membru și-ar valorifica surplusul 
de produse prin cooperativă. Atât 
el cât și alți țărani muncitori ca 
Vasile Croitoru și Petre Șerban, 
și-au luat angajamentul să valori
fice prin cooperativă din prisosul 
produselor lor.

La cooperativa Telega din raionul 
Câmpina, darea de seamă prezen
tată de consiliul de conducere a 
stârnit un viu interes din partea îm- 
puterniciților, fiind urmată de dis
cuții însuflețite. Astfel, împuternici
tul Marițoiu a cerut consiliului să 
studieze și să introducă metodele 
de muncă sovietice. Tovarășul 
Marițoiu a arătat că gestionarii nu 
au atitudine justă față de consuma
tori, că magazinele nu sunt bine în
treținute, că nu se respectă sorti
mentul de mărfuri, etc. Alți împu
terniciți ca Sorițeanu Ion, Ene Goia 
și Brebeanu au propus să se înfiin
țeze un magazin universal, să se 
amenajeze un local pentru un alt 
magazin al cooperativei și să se 
deschidă și un depozit de petrol.

In afară de analiza activității 
desfășurată de conducerea coopera
tivelor, în adunările generale, s’a 
acordat o atenție deosebită alegerii 
noilor organe de conducere. Impu- 
terniciții au dovedit interes ca în 
fruntea cooperativelor să fie aleși 
oamenii cei mai cinstiți din rânduiri
le clasei muncitoare și ale țărănimii 
muncitoare, elemente devotate inte
reselor celor ce muncesc. Un exem
plu grăitor în această privință l-au 

grotehnic, unde participă 24 de 
cursanți, cunoștințe din agrotehni
ca înaintată. Inginerul agronom 
Spasov dela sfatul popular raional 
Focșani a fost tot timpul cu ochii pe 
tarlalele întovărășiților, iar acum 
se îngrijește de pregătirile., campa
niei de primăvară. Tractoriștii dela 
stațiunea de mașini și tractoare Flo
rești au făcut pe ogoarele întovă
rășiților munci de calitate.

Acum, în perioada de iarnă, înto
vărășiții au făcut parazăpezi pentru 
oprirea zăpezii pe ogoare. Dela un 
capăt la altul tarlaua întovărășirii 
este îmbrăcată în cojocul călduros 
al zăpezii.

Despre toate aceste frământări 
și isbânzi ale întovărășiților, i-a 
vorbit cu multă bucurie în suflet 
Tudorache Balosin țăranului mun
citor cu gospodărie individuală Va
sile Despa.

Nu era prima oară când Despa in
tra în vorbă cu întovărășiții. Și el 
și alți țărani muncitori cu gospodă
rii individuale ca: Iulian Barbu și 
Gheorghe Bratu, i-au tot întrebat 
pe întovărășiții din Popești ca și pe 
colectiviștii din Urechești, vrând să 
știe cu deamănuntul cum ău ieșit la 
socoteală. Când și-au dat seama 
cât e de mare deosebirea dintre 
munca în- comun și cea făcută de 
unul singur, pe petece mici de pă
mânt, mulți țărani muncitori n’au 
mai stat pe gânduri. Mai întâi, Toa
der Bratosin și-a luat nevasta și 
s’a dus să se înscrie în întovărășire. 
După el s’a dus și Bratu. Cam în 
acelaș timp, celor 36 de întovără
șiți înscriși la început, li s’au alătu
rat încă 34. Crește necontenit numă
rul țăranilor muncitori din Popești 
care pășesc pe calea ce duce spre 
belșug și o viață mai bună.

dat împuterniciții dela cooperativa 
Comana, raionul Vidra, care au res- 
pins propunerea de a alege ca pre
ședinte al acestei cooperative pe 
Coman Gheorghe, deoarece deși 
acesta a fost membru în vechiul 
consiliu, nu-și" valorifică produsele 
prin cooperativă, fiind în acelaș 
timp și codaș la predarea cotelor.

Adunările generale fiind un 
eveniment deosebit de însemnat în 
viața cooperativelor, consiliile de 
conducere, împuterniciții și masele 
de cooperatori trebue să-și ascută 
vigilența împotriva dușmanului de 
clasă. Ei trebue să apere coopera
tivele împotriva uneltirilor chiabu- 
rești sau a altor elemente dușmă
noase.

împuterniciții au datoria să 
demaște pe toți delapidatorii, 
jefuitorii bunului obștesc, să urmă
rească ca astfel de elemente să nu 
se poată strecura în conducerea 
cooperativelor.

Pentru a întări cooperativele, 
pentru a face din ele instrumente 
care să contribue la bunăstarea oa
menilor muncii, împuterniciții tre
bue să propună a fi aleși în fruntea 
cooperativelor cei mai buni țărani 
muncitori, care au sprijinit activ 
munca cooperativelor, pe fruntașii 
la achiziții și care și-a achitat în 
întregime partea socială subscrisă.

Țăranii muncitori împuterniciți la 
adunările generale ale cooperative
lor de aprovizionare și desfacere au 
datoria să participe activ, ca aceste 
adunări să-și atingă în întregime 
scopul. Ei au datoria să sprijine 
consiliile de conducere în îndepli
nirea sarcinilor de plan ce se pun în 
fața cooperativelor, să desfășoare 
larg critica și autocritica în vederea 
înlăturării lipsurilor, pentru întă
rirea și desvoltarea necontenită a 
cooperativelor în folosul poporului 
muncitor dela orașe și sate.



Vom mări numărul de animale in gospodăria noastră colectiva Se pregătesc pentru livrarea vitelor con raclate

In primăvara anului 1951, la în
temeiere, gospodăria noastră colec
tivă avea doar o vacă și doi cai. 
Am hotărît chiar de atunci, ca pe 
lângă culturile de câmp și atelie
rele de producție meșteșugărească, 
să creăm și o fermă zootehnică. Ști
am că veniturile gospodăriei vor fi 
astfel mai mari și prin urmare și 
traiul nostru va fi mai bun. Am por
nit la treabă cu multă însuflețire. 
Statul nostru de democrație popu
lară ne-a venit în ajutor, dându-ne 
credite în bani și înlesnindu-ne să 
cumpărăm animale de rasă din gos
podăriile agricole de stat. Astfel, 
am cumpărat vaci, oi, porci de rasă 
și ne-am străduit să mărim numă
rul de animale. Azi am ajuns să a- 
vem 21 scroafe fătătoare, 32 vaci 
de lapte, 519 oi și vitele de muncă.

(ceste animale au adus gospodă
riei noastre colective venituri în
semnate. Numai din vânzarea pro
duselor lactate s’au încasat 30.367 
lei. Afară de aceasta, noi am valo
rificat prin cooperativă și am vân
dut pe piață 94 miei, 60 purcei și 20 
porci grași între 120-150 kg. fiecare.

Spre a avea succese în munca 
noastră de desvoltare a sectorului 
zootehnic, noi aplicăm cu grijă re
gulile zootehnice. Așa, de pildă, la 
ferma de vaci facem curățenie la 
timp in grajduri și aplicăm măsu
rile veterinare și zootehnice învă
țate la cursul agrozootehnic dela 
colțul roșu. Ne străduim oa vitele 
să fie bine hrănite. Vitelor li 
se dă o hrană rațională și consis
tentă. Rația unei vaci, bunăoară, a- 
cum în timpul iernii, e alcătuită din 
20 kg. borhot, 3 kg. tărâțe, 5 kg. 
pleavă, 6 kg. trifoi și 10 kg. paie.

La scroafele trecute de un an, 
s’a reușit să se obțină 3 fătări pe 
an. Cele mai multe dintre scroafe, 
îngrijite științific au dat între 12- 
16 purcei la o singură tătare.

Când am aliat despre legea cu 
privire la măsurile pentru dezvolta
rea creșterii animalelor în anii 
1954-1956, votată de curând de 

Marea Adunare Națională, ne-am 
bucurat toți membrii gospodăriei. 
Cele arătate în această lege sunt 
pentru noi un îndemn și un prețios 
sprijin în vederea creșterii anima
lelor. Spre a da viață celor arătate 
în lege, noi am luat o serie de mă
suri. Astfel, numai până la sfârșitul 
anului acesta ferma de vaci se va 
mări cu încă 10 vaci. Crescătoria 
de porci va ajunge la 96 capete. 
Numărul de oi va crește la peste 
750, iar numărul cailor va crește la 
46. In anti următori, 1955-1956, 
vom face ca numărul de animale să 
crească de cel puțin două ori și ju
mătate față de cel de azi.

Pentru ca fermele zootehnice ale 
gospodăriei noastre să dea rezulta
te cât mai bune, ne-am gândit că 
trebue să pregătim vitelor adăpos
turi cât mai bune. In anul acesta 
noi vom construi un saivan pentru 
1.000 oi și o maternitate pentru 
100 scroafe.

Asigurarea bazei furajere este 
problema care ne pjeocupă cel mai 
mult. Anul trecut noi am avut 9 
hectare cu borceag, Iar pentru anul 
acesta am semănat de cu toamnă 
19 hectare cu borceag. Cele 40 
hectare semănate în primăvara a- 
nului trecut cu trifoi vor intra în fo
losință anul acesta. Vom mai se
măna 13 hectare sfeclă furajeră și 
vom mări suprafața de porumb 
pentru siloz dela 5 hectare la 12 
hectare.

Așa cum prevede legea, noi vom 
fi ajutați de stat să desvoltăm și 
mai mult fermele zootehnice. Ast
fel, gospodăria noastră colectivă își 
va mări avutul obștesc, iar venitu
rile pentru ziua-muncă vor fi mai 
mari. Totodată vom avea putința 
să vindem statului mai multe vite 
decât până acum, contribuind ast
fel la buna aprovizionare a popu
lației muncitoare.

Gheorghe Alexandru 
brigadier zootehnic în gospodăria 
agricolă colectivă „Drum Nou“, 

comuna Cristian, 
raionul Stalin

Văzând avantagiile ce le au cei 
care încheie contracte spre a livra 
vite îngrășate unităților de stat și 
cooperatiste, tot mai mulți țărani 
muncitori din raionul Caransebeș 
se hotărăsc să contracteze animale.

De curând a făcut contract pen
tru livrarea unei vite și țăranul 
muncitor Ursu Emilian din satul 
Ruginosu.

— Toată ziua la grajd te găseș
te omul. Mai domolește-te și tu, — 
îi tot spuneau ai casei mai zilele 
trecute.

— Nu mă domolesc deloc. Peste 
două luni când e sorocul livrării, 
trebue să predau vita la cooperati
vă cu un spor de 60 kg., — le răs
punde vesel Emilian și-și vede mai 
departe de preparatul nutrețului, 
așa cum l-au îndemnat zootehnici- 
enii.

Și ca el se străduește să respecte 
contractul încheiat și Paraschiva 
Filip, din satul Valea Boului. Con
tractul semnat de ea arată că în 
250 zile porcul contractat trebue să 
sporească în greutate cu 95 kg. Ea 

încheie contracte pentru livrarea de animale 
și produse animale

Țăranii muncitori din satele și
comunele raionului Sighet încheie orice prilej | I __ _ 2
contracte pentru vânzarea laptelui torîi să cunoască foloasele 'ce le au 
către unitățile de stat și coopera
tiste. Până acum sunt 180 de con- 
tractanți care vor vinde unităților 
de stat și cooperatiste 89.355 litri 
lapte. Printre comunele fruntașe la 
încheierea contractelor sunt: 
Săpânța, unde au fost încheiate 35 
contracte, Rona de Jos, unde s’au 
făcut 30 de contracte, apoi Călinești, 
Desești și altele..

Țăranii muncitori care au înche
iat contracte au primit ca avans, în
semnate sume de bani. David Glîik 
din Sighet, bunăoară, care a înche
iat contract pentru 3.000 litri lapte, 
a primit ca avans suma de 2.077 
lei. In afară de aceasta, el va pu
tea cumpăra la preț de stat câte 
0,600 kg. tărâțe pentru fiecare litru 
de lapte livrat.

știe bine că strădania ce o depune 
îi aduce mari foloase.

Cu multă însuflețire muncește și 
țăranul muncitor Neagu Paul din 
comuna Slatina Timiș. El și-a luat 
obligația ca cei doi boi contractați 
să-i predea după 96 Zile, cu un spor 
de 250 kg. Nu-i glumă 250 kg. în 
plus, dar nici Neagu nu e crescător 
de vite de ieri, de azi. Hrănite cum 
trebue și la vreme, îngrijite cu pri
cepere, vitele lui vor depăși greuta
tea stabilită, iar el va încasa o su
mă bună de bani, care va prinde 
bine.

Convinși că prin creșterea și în- 
grășarea de vite dobândesc o sume
denie de foloase și contribue în ace- 
laș timp la aprovizionarea industri
ei noastre ușoare și alimentare cu 
materii prime și a oamenilor muncii 
cu carne și produse animale, numai 
în ultima vreme, 254 țărani munci
tori din raionul Caransebeș au în
cheiat contracte pentru livrări de 
animale către O.R.A.C.A. și coope
rative.

In raionul Tecuci a fost folosit 
pentru ca producă- 

contractând îngrășarea și livrarea 
de animale către unitățile de stat și 
cooperatiste.

Și în comuna Uinbrărești li s’a 
arătat țăranilor muncitori care sunt 
avantagiile contractanților. Desfă
șurând o largă muncă politică, con
siliul de conducere al cooperativei, 
îndrumat îndeaproape de organiza
ția de bază, a isbutit să încheie con
tracte cu peste 30 de producători. 
Printre cei dintâi au fost țăranii 
muncitori Dănăilă N. loan și Tăna- 
se Gh. Avram, care au contractat 
câte o vacă cu obligația ca la livra
re să predea vitele la categoria ex- 
tragrasă, apoi Glavasc Argheri, Gh. 
Teleoacă, Gheorghe Lăscan și alții.

Febra aftoasă este o boală a ani
malelor cu unghia despicată (bo
vine, ovine, porcine și caprine). 
Este o boală foarte molipsitoare, 
cunoscută în popor sub denumi
rea de „boală de gură și de 
picioare". Uneori, se îmbolnă
vesc de febră aftoasă și oamenii. 
Ea provine dintr’un microb foarte 
mic, care se numește virus și se 
împrăștie cu multă ușurință dato
rită rezistenței sale. Odată cu îm- 
prășlierea lui, boala se întinde 
prin : fânul, paiele, grăunțele sau 
orice obiecte murdărite de balele 
animalelor bolnave, prin urina și 
gunoiul de grajd, provenite dela 
aceste animale, prin îngrijitori sau 
personal veterinar care nu ar lua 
toate măsurile de desinfecție. Dea
semeni, microbul poate fi răspândit 
de câini, păsări de curte, ciori, șo
bolani, etc. Așa se explică de ce 
febra aftoasă se întinde cu atâta 
ușurință, în câteva zile îmbolnă- 
vindu-se toate animalele dintr’o 
gospodărie sau dintr’un sat.

Omul trebue să lupte însă cu în
dârjire împotriva acestei boli. Mă
surile de combatere trebuesc luate 
imediat ce se ivesc primele semne 
ale bolii, de către proprietarul 
animalului, agentul și medicul 
veterinar, precum și de către 
organele locale ale puterii de 
Stat. Locuitorii satului sau co
munei care au animale bolnave 
trebue să anunțe neîntârziat medi
cul și să izoleze animalul bolnav

Febra
întir’un loc aparte, și să respecte 
întocmai sfaturile sanitaro-veteri- 
nare date de către medicul veteri
nar. Astfel animalele bolnave vor 
sta închise în grajd și vor fi hrănite 
de o anumită persoană care va face 
și tratamentul Iar. Gunoiul de 
grajd trebue bine strâns și cărat 
cu o roabă care va fi folosită nu
mai pentru acest lucru la platforma 
cu bălegar undb acesta prin încăl
zire distruge virusul febrei aftoase.

Persoana care îngrijește anima
lele bolnave, este obligată ca la 
eșirea din grajd să se desinfecteze 
pe mâini și încălțăminte și dacă 
este posibil să-și schimbe complect 
hainele și încălțămintea. Această 
persoană nu trebue să umble la cla
ia cu fân sau paie, precum și la ma
gazia cu grăunțe pentru a nu le 
infecta.

In curtea cu animale bolnave nu 
au voe să intre persoane sau ani
male străine de gospodărie.

Ceilalți locuitori din comună 
sunt obligați să respecte măsurile 
arătate de medicul veterinar și Co
mitetul Executiv al Sfatului Popu
lar. Aceleași măsuri trebue să le 
respecte și populația din comunele 
vecine amenințate de boală (din 
zona epizootlcă), iar organele de 
stat au datoria să controleze ca 
măsurile să sa respecte pe toată

aftoasă
durata boalei sau a perioadei de 
îmbolnăvire.

Animalele bolnave de febra af
toasă trebue tratate cu multă aten
ție. Datorită rănilor din gură, ele 
nu mănâncă, sau consumă cu 
multă greutate îndeosebi fânul 
uscat, paiele, cocenii, pleava, etc. 
Deaceea, nu este bine să le dăm 
asemenea furaje care fac ca rănile 
rămase în gură după spargerea 
bășicuțelor să se mărească și să se 
infecteze.

Animalele bolnave de febra af
toasă trebue să primească o mân
care compusă din fâ.nuri moi, bor
hoturi și tăiței dela fabricele de 
spirt, tăiței de sfeclă, nutrețuri mu
rate, tărâțe, iar grăunțele uruite li 
se vor da sub formă de terciuri.

Odată pe zi se vor spăla anima
lele în gură, după cum ne arată a- 
gentul veterinar, cu o soluție de 
oțet ( o lingură de oțet de 9 grade 
la un litru de apă). Când animalele 
au făcut bășicuțe la picioare, pe 
lângă faptul că trebue să li se 
pregătească un așternut gros, us
cat și curat, va trebui să li se spele 
bine picioarele mai ales între un
ghii cu o soluție de oțet (aceeași ca 
pentru gură) sau cu o soluție de 
piatră vânătă (10 grame-la un li
tru de apă). Acelaș lucru se va 

face și la uger și sfârcuri în cazul 
în care există răni. Uneori poate 
fi folosită pentru spălarea rănilor 
și alifia sulfamidată, 1/10.

Astfel îngrijite, animalele bol
nave se vindecă în 4-6-10 zile. 
După vindecare, animalele nu pot 
fi scoase din curte și vândute decât 
pentru tăere timp de trei luni dela 
vindecare. La muncile agricole pot 
fi întrebuințate respectând anumite 
măsuri recomandate de medicul ve
terinar.

O atenție deosebită trebue să se 
dea desinfecției grajdului și a obiec
telor de grajd care se va face cel 
puțin de două ori pe săptămână 
până la vindecarea animalelor și 
îndeosebi după vindecarea lor. In 
acest scop, se curăță bine grajdul 
de murdărie, noroi, apoi se spală 
și numai după aceea se stropește 
bine cu o soluție fierbinte de sodă 
caustică, leșie fierbinte sau cu o so
luție de formol 1%, iar grajdul se 
văruește. Soluția de formol 1% 
este bună pentru deSinfecția mâini
lor, iar cea de sodă caustică pen
tru desinfecția încălțămintei. La 
intrarea în curtea și grajdul cu a- 
nimale bolnave se va săpa o 
groapă în care se va pune o cutie 
de lemn cu paie sau rumeguș udate 
cu aceeași soluție pentru a se de- 
sinfecta încălțămintea la ieșirea din 
grajd.

Dr I. SEVEREANU
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M. F. Șkiriatov, un fruntaș de seamă 
al Partidului Comunist și al Statului Sovietic

MOSCOVA 19 (Ager
pres). — TASS transmite:

In seara zilei de 18 Ia
nuarie 1954 a încetat din 
viată, după o boală lungă 
și grea, Matvei Feodoro
vici Șkiriatov, unul din cei 
mai vechi activiști ai Par
tidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, luptător plin 
de abnegație pentru cauza 
măreață a comunismului, 
membru al Comitetului 
Central al P.C.U.S., pre
ședintele Comitetului Con
trolului de Partid de 
pe lângă C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S.

Matvei Feodorovici s’a 
născut în anul 1883 dintr’o 
.amilie de țărani săraci. 
Din tinerețe el a trecut prin 
școala grea a vieții, la în
ceput în sat apoi în oraș 
ca muncitor croitor.

In anul 1906, M. F. Șki
riatov intră în Partidul Co
munist și desfășoară o in
tensă activitate de partid 
în rândul muncitorilor din 
confecții. Poliția țaristă îl 
supraveghează îndeaproa
pe pe tânărul bolșevic și în 
anul 1909 îl arestează. Pus 
în libertate, tqyarășul Șki
riatov se dedică din nou 
activității revoluționare du
când munca de partid în 
organizația bolșevică din 
Moscova.

In anul 1910, poliția îl 
arestează din -nou pe M. F. 
Șkiriatov și îl expulzează 
din Moscova. Tovarășul 
Șkiriatov desfășoară o ac
tivitate revoluționară ile
gală la Rostov pe Don. 
Curând, M. F. Șkiriatov 
este arestat din nou și de
portat pe tirei ani în guber
nia Vologda. In anul 1914, 
întors din deportare, M. F. 
Șkiriatov desfășoară în ca
drul organizației de partid 
din Moscova o intensă ac
tivitate de partid și sindi
cală ilegală.

In anul 1915, Matvei 
Feodorovici este mobilizat 
în armată că soldat. In 
timpul serviciului militar, 
tovarășul Șkiriatov a avut 
legături strânse cu organi
zația ilegală de partid din 
Tuia, iar apoi cu cea din 
Moscova.

In zilele revoluției din 
Februarie 1917, tovarășul 
Șkiriatov este ales, din 
partea organizației bolșe
vice a unei unități militare, 
în Sovietul din Moscova de 
deputați ai muncitorilor și 
soldaților și desfășoară o 
vastă activitate organiza
torică și agitatorică.în rân
dul soldaților din garni
zoana Moscova, precum și 
la uzinele și fabricile din 
Moscova. El e membru al 
Biroului organizațiilor mi
litare de pe lângă Comite
tul de Partid din Moscova.

In ajunul Marii Revolu
ții Socialiste din Octom
brie, M. F. Șkiriatov se a- 
fla lâ Tuia unde activa ca 
reprezentant al organiza
ției bolșevice în Comitetul 
Executiv din Tuia al Sovie

tului de deputați ai munci
torilor. In zilele Revoluției 
din Octombrie, el a fost 
membru al Comitetului mi
litar revoluționar din Tuia.

In August 1918, tovară
șul Șkiriatov a fost ales se
cretar al Comitetului Cen
tral al sindicatului munci
torilor din industria de 

confecții. El desfășoară de- 
asemenea muncă de partid 
ca membru al Comitetului 
orășenesc de Partid din 
Aîoscova. In anul 1920, el 
este președintele filialei 
din gubernia Moscova a 
Uniunii muncitorilor din 
industria de confecții și 
membru al Comitetului de 
Partid din Moscova.

In anul 1921, M. F. Șki
riatov trece în muncă în 
Comitetul Central al par
tidului unde conduce Co
misia centrală pentru ve
rificarea și epurarea cadre
lor de partid. La cel de al 
XI-lea Congres al partidu
lui, tovarășul Șkiriatov a 
prezentat raportul cu privi
re la rezultatele epurării. 
La acest Congres, el a fost 
ales membru al Comisiei 
Centrale de Control. Din 
anul 1923 M. F. Șkiriatov 
este membru al Prezidiului 
Comisiei Centrale de Con
trol.

Tovarășul Șkiriatov a 
fost ales în repetate rân
duri membru al Comitetu
lui Central Executiv al 
U.R.S.S. și al Comitetului 
Central Executiv Unional.

Congresul al XVII-lea al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice îl alege pe 
M. F. Șkiriatov membru al 
Comisiei Controlului de 
partid de pe lângă C.C. al 
P.C. (b) al U.R.S.S. La cel 
de al XVIlI-lea Congres al 
Partidului, tovarășul Șki
riatov a fost ales membru 
al Comitetului Central al 
Partidului. Din anul 1939 
până în anul 1952, el a de

ținut funcția, de vicepreșe
dinte al Comisiei Controlu
lui de Partid de pe lângă 
C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. 
La cel de al XlX-îea Con
gres al P.C.U.S., tovarășul 
Șkiriatov a fost ales mem
bru al C.C. al P.C.U.S. și 
confirmat președinte al 
Comitetului Controlului de

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și a Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

AtOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. anunță cu 
adâncă durere că la 18 Ianuarie a încetat din viață, după 
o boală îndelungată și grea, unul din cei mai vechi frun
tași ai Partidului Comunist și Statului Sovietic — to
varășul Aîatvei Feodorovici ȘKIRIATOV, membru al Co
mitetului Central al P.C.U.S., președintele Comitetului 
Controlului de partid de pe lângă C.C. al P.C.U.S., mem
bru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

încetarea din viață a tovarășului Matvei Feodorovici 
ȘKIRIATOV, care și-a consacrat întreaga viață slujirii 
Partidului nostru, luptei pentru cauza oamenilor muncii, 
este o grea pierdere pentru Partidul Comunist și pentru 
poporul sovietic.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

AL UNIUNII SOVIETICE
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL U.R.S.S.,

Partid de pe lângă C.C. al 
P.C.U.S.

Tovarășul Șkiriatov a 
fost deputat al Sovietului 
Suprem al U.R.S.Ș., depu
tat al Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., deputat al So
vietului orășenesc Mos
cova.

Pentru meritele sale re
marcabile față de Patrie, 
Matvei Feodorovici Șkiria
tov a fost decorat cu trei 
Ordine Lenin și cu medalii 
ale Uniunii Sovietice.

Moartea a smuls din 
rândurile noastre pe Mat
vei Feodorovici Șkiriatov, 
un comunist ferm și dârz, 
un fruntaș de seamă al 
Partidului Comunist și al 
Statului Sovietic, a cărui 
viață luminoasă este un 
exemplu de slujire plină de 
devotament a partidului și 
poporului.

A trecut aproape o ju
mătate de secol de când to
varășul Șkiriatov a pășit 
pe calea revoluționară a 
luptei pentru cauza po
porului, a devenit un lup
tător neînfricat al marelui 
Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice. împreună cu 
partidul, el a parcurs un 
drum lung și glorios dedi- 
cându-și toate forțele po
porului său, măreței Patrii 
sovietice, cauzei construirii 
comunismului în țara noas
tră.

Oamenii sovietici vor 
păstra întotdeauna în inimi 
memoria luminoasă a lui 
Matvei Feodorovici Șkiria
tov.

Din partea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:'
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. anunță cu a- 

dâncă durere încetarea din viață a tovarășului Matvei 
Feodorovici Șkiriatov, deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., unul din cei mai vechi fruntași ai Partidului 
Comunist și Statului Sovietic.

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Dela Consiliul de Miniștri al U. R. S. Se 
și C. 0. ai P. C. U. S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S. au 

hotarît :
Constituirea unei Comisii guvernamentale pentru or

ganizarea funeraliilor lui M. F. Șkiriatov, alcătuită dim 
Suslov M. A. (președinte), Pegov N. M., Mihailov N. A. 
și Komarov P. T.

Din partea Demisiei 
pentru organizarea funeraliilor 

tovarășului Matvei Feodorovici Șkiriatov
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului M. F. Șki

riatov a fost depus în Sala Coloanelor din Casa Sindi
catelor.

Pentru a aduce un ultim omagiu lui M. F. Șkiriatov, 
accesul publicului a fost stabilit Ia 19 Ianuarie, între 
orele 14 și 22.

Ziua funeraliilor va fi anunțată ulterior.

Depunerea unei coroane 
din partea 0. 0. al P. M. R.

A1OSCOVA 19 (Agerpres). — Ieri după amiază, mem
brii Ambasadei R.P.R. la Moscova în frunte cu tov. M. 
Dalea au depus, din partea Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român, o coroană la catafalcul lui 

I Matvei Feodorovici Șkiriatov.



Solista Maria Popestu din e- 
chipa artistică a căminului cul
tural din Săcele, raionul Stalin, 
cântă „La fântâna cu gă
leată". Ea este una dintre cele 
mai talentate interprete a cânte

celor populare locale.

> In satele ce se înșirue ca niște mărgele pe malurile Dunării, în 
cătunele răsfirate printre munții din „Țara Oașului" sau „Țara Mo
ților", pretutindeni în țara noastră, dela un capăt la altul, răsună 
cântece închinate muncii libere, închinate vieții înfloritoare tot mai 
plină de bucurii.

; Pe scenete căminelor culturale, bărbați și femei, tineri și vârstnici, , 
români, maghiari, germani, sârbi, lipoveni, cântă și dansează lao
laltă, pregătindu-se cu râvnă pentru cel de al Ill-lea concurs artis
tic pe țară al echipelor artistice de amatori.

Și mai puternic vor răsuna cântecele, și mai iute se vor învârti 
\ fetele și flăcăii în joc începând dela 15 Februarie, când miile de e- 

chipe artistice ale căminelor culturale vor începe întrecerea în faza» 
1 pe comune a celui de al Ill-lea concurs al artiștilor amatori. Sute de 

noi artiști, care vor urca mai apoi treaptă cu treaptă pe culmile măes- 
triei, vor fi descoperiți cu prilejul concursului în nesecatul isvor de 

' talente care e poporul. Printre ei se vor număra poate și Popescu 
\ Ilie din comuna Cătina, raionul Cislău și Popescu Maria din Să- 
! raionul Stalin, și multi alții care astăzi nu surit încă cunoscuți 
\ dincolo de marginile satelor lor.

■\ Acum, în perioada pregătirilor și mai târziu, în timpul concursu
lui, mii și mii de noi oameni ai muncii dela sate se vor alătura ar
tiștilor amatori. Odată cu numărul lor va crește nivelul interpretării 
artistice și va lua un nou avânt activitatea cultural-artistică din țara 

! noastră. Cu mai multă forță artistică, cu mal multă pricepere, țăranii \ 
' muncitori vor cânta befșugul ogoarelor, frăția dintre ei și clasa 

muncitoare, năzuințele spre mai bine ale oamenilor muncii din țara 
\ noastră.

Popescu Hie, conducătorul echi
pei de fluerași, din comuna Că
tină, raionul Cislău, repetă un 
cântec popular din fluer. El este 
totodată și unul dintre cei mai 

buni dansatori.

Țăranii muncitori Bendek Ion, Anatol Gh. Andrei și Sekai Etelca 
din Săcele, raionul Stalin, joacă cu mult talent, în limba ma

ghiară, o scenă din piesa: „Cultivatorii de tutun".

Fanfara căminului cultural din Sânpetru formată din membrii 
gospodăriei agricole colective din comună, repetă suite de dansuri 

populare germane și românești din „Țara Bârsei".

Echipa de dansuri din comuna Cătină, raionul Cislău. in timpul 
repetiției. Printre dansatori se găsesc depuțați, țărani munci

tori fruntași în muncile agcicole și în îndeplinirea obliga
țiilor față de stat.

Corul căminului cultural din comuna Pârscov,.jregiunea Ploești, 
repetând Imnul de Stat al Republicii Populare Române. Mulți 

dintre coriști străbat seară de seară câte 4—5 kilometri 
pentru a lua parte la repetiții.
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