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Să ne însușim temeinic cunoștințele agrozootehnice
Anul trecut Nicolae Spătaru, țăran munci

tor din Zăbrani, regiunea Arad, a obținut un 
spor de recoltă de 40-50 la sută față de con
sătenii lui care n’au aplicat întocmai re
gulile agrotehnice. La grâu, bunăoară, el a 
strâns în medie la hectar 1.950 kg., iar de pe 
hectarul semănat cu porumb a cules în toam
nă 4.000 kg.

A fost o vreme când se credea că e cu ne
putință să scoți mai multă recoltă decât poate 
să-ți dea natura. Atunci, pe ogoare, plugurile 
de lemn abia sgâriau pământul. De agroteh
nică nu se știa prin sate. Recoltele erau slabe ; 
sărăcia își făcea loc an de an în casele țăra
nilor cu gospodării mici și mijlocii.

Dacă s’ar fi întâmplat cumva ca, în acele 
vremuri, un țăran cu gospodărie mică sau mij
locie să scoată o recoltă de două ori mai mare 
decât vecinul său cu locul alături, s’ar fi zis de 
bună seamă că la mijloc nu poate fi altceva 
decât o ,,minune". Iată însă că în ultimii ani, 
asemenea „minuni" se întâmplă tot mai des 
pe întreg cuprinsul țării și că făcătorii de 
minuni nu sunt alții decât oamenii. Colecti
viștii din Călărașii Vechi, regiunea București, 
au obținut anul trecut 3.000 kg. grâu la hec
tar. Cei din Laslea au scos peste 40.000 kg. 
sfeclă de zahăr la hectar. La gospodăria a- 
gricolă colectivă „Viață Nouă" din Sântaju^ 
regiunea Arad, aplicându-se regulile zoofetT 
nice în 'creșterea și îngrijirea animalelor s’au 
obținut rezultate însemnate. Astfel s’au do
bândit 28 litri lapte pe zi dela o singură vacă.

In anii puterii populare, tineri și vârstnici, 
bărbați și femei, din gospodăriile colective, 
întovărășiri agricole și din sectorul j indi
vidual, participă în număr din ce în ce mai 
mare la cursurile agrozootehnice deschise în 
cadrul gospodăriilor colective și la căminele 
culturale.

învățământul agricol cuprinde anul acesta 
un număr de cursanți nemaiîntâlnit la noi în 
țară. La cursurile de 3 ani care au luat ființă 
în gospodăriile colective mai desvoltate, sunt 
înscriși 6.655 colectiviști. 88.925 colectiviști și 
întovărășiți sunt înscriși la cursurile agro
zootehnice de 3 luni, iar la ciclul de confe
rințe cu caracter agrozootehnic ce se țin Ia 
căminele culturale participă sute de mii de 
țărani cu gospodării individuale, in afară de 
cercurile agrozootehnice ce s’au organizat în 
mii de sate.

Iată cifre și fapte care ilustrează grija 
ce o poartă partidul și guvernul pentru țără
nimea noastră muncitoare ca ea să poată în
văța cum să smulgă pământului roade tot mai 
bogate.

La numeroase cursuri agrozootehnice lec

★ ★
★

La centrul de valo
rificări din comuna 
Răcari, regiunea Bu
curești, vin tot mai 
mulți țărani munci
tori care își valorifi
că surplusul de pro
duse.

In fotografie, țăra- 
•nul —muncitor A lecu 
Gh. din satul Poia
na, valorifică din pri
sosul său de grâu. 

țiile sunt însoțite de aplicații practice. O me
todă bună de predare a lecțiilor a folosit-o 
și o folosește colectivul de lectori din comuna 
Șelimbăr, regiunea Stalin. Atât inginerii loan 
Munteanu, Gh. Popa, cât și învățătorul Ma
rin Dobre, folosesc la predarea lecțiilor un bo
gat material documentar: planșe, probe de 
semințe, plante uscate, etc.

Aplicațiile practice cu exemple au făcut ca 
în comuna Șelimbăr să fie mulți țărani mun
citori care știu acum singuri cum să calculeze 
greutatea hectolitrică de cereale, cum se sta
bilește procentul de corpuri străine și să de
termine puterea de germinație a Seminței. 
Asemenea lecții însoțite de aplicații practice, 
se predau și in majoritatea cursurilor agro
tehnice din cuprinsul raionului Caracal.

Din păcate se mai găsesc comune unde în
vățământul agrozootehnic se desfășoară cu to
tul nesatisfăcător. In comuna Ada Marinescu, 
din raionul Tulcea, nici o conferință cu carac
ter agrozootehnic nu se ținuse până la ju
mătatea Iunei Ianuarie. Conducerea căminului 
cultural, corpul didactic din această comună 
dau dovadă de o neglijență condamnabilă, sub 
privirile îngăduitoare ale organelor raionale. 
Slab se desfășoară cursurile agrozootehnice și 
în Satulung, raionul Stalln. cu toate condi
țiile prielnice create. Interesul oamenilor 
muncii dela sate de a-și însuși cât mai mult 
învățăturile agrozootehnice este tot mai mare. 
Trebue însă ca cei ce au sarcina de conducere 
a cursurilor agrozootehnice să se ocupe îndea
proape de organizarea lor, să se îngrijească 
de calitatea lecțiilor și de creșterea numărului 
cursanților. Este greșită atitudinea unor to
varăși care cred că un țăran muncitor care 
nu s’a înscris la cercul agrozootehnic nu mai 
poate participa la cursuri. Dimpotrivă, trebue 
atrași în jurul cercului agrozootehnic cât mai 
mulți țărani muncitori.

Desfășurarea în bune condițiuni a cursuri
lor agrozootehnice trebue să fie în perioada 
aceasta una din principalele sarcini ale orga
nelor locale. Nu trebue uitat că în curând vor 
începe muncile agricole de primăvară. înce
perea bătăliei însămânțărilor trebue să gă
sească pe țăranii muncitori pregătiți.

Succesul îndeplinirii la timp și în condiții 
agrotehnice superioare a muncilor agricole, 
dezvoltarea creșterii vitelor, depind în mare 
măsură de cunoașterea cât mai adâncă a ști
inței agricole și zootehnice. Ca și în anii tre- 
cuți, practica va dovedi că acele comune unde 
țăranii muncitori și-au însușit cele mai multe 
cunoștințe agrozootehnice și le-au aplicat în 
practică, vor fi fruntașe în dobândirea de re
colte bogate și în creșterea vitelor.

Se pregătesc 
pentru însămânțările de primăvară

De câteva săptămâni, la gospodăria agirico*  
lă colectivă din comuna Ideciul de Sus, raio
nul Reghin, e mare zor. Cele două ateliere, de 
fierărie și rotărie, nu mai prididesc. Zilnic 
sunt aduse aici căruțe, pluguri, grape și alte 
unelte și mașini agricole. Ele sunt puse la 
punct de harnicii meseriași colectiviști și apoi 
rânduite cu grijă întir’o remiză încăpătoare. 
Până zilele trecute au fost reparate 9 care, 3 
căruțe, 5 pluguri, 4 prășitori, 3 semănători de 
porumb și o semănătoare de păioase.

★
★ ★

Colectiviștii din Ideciul de Sus folosesc cu 
chibzuință timpul pentru a se pregăti în ve
derea însămânțărilor. Astfel, numai în 4 zile, 
cât vremea a fost bună, ei au transportat la 
câmp peste 90.000 kg. bălegar. Cele mai multe 
căruțe au dus colectiviștii Șagău Petru, Pre- 
cup Pavel, Dima Chirilă.

Mihail Țâră 
corespondent

Dau via|ă angajamentelor luate
Suntem în toiul iernii. Dar peste puțin timp 

va sosi primăvara. Oamenii muncii 
de pe ogoare vor începe o nouă campanie a- 
gricolă : arăturile și însămânțările de primă
vară. Ca să bagi plugul în brazdă cu te
mei și ca să semeni sămânță curatcif^rebue să 
te pregătești de pe acum. Acest lucru îl fac 
astăzi, țăranii muncitori din satele și comunele 
raionului Caransebeș. Peste tot prind viață 
angajamentele luate Cele 131 centre de re
parat unelte precum și centrele de selecționat 
și tratat semințe funcționează de zor. Numai 
în câteva zile au fost reparate peste 94 la 
sută din pluguri și 28 la sută din numărul de 
grape. Țăranii muncitori din acest raion sunt 
hotărîți ca până la 1 Februarie să fie gata cu 
toate pregătirile. Până acum cei din Armeniș 
șt Zorlențul Mare se află in fruntea muncilor 
pregătitoare.

Cu mult avânt se pregătesc pentru însă- 
mânțările de primăvară și țăranii muncitori 
din cuprinsul raionului T. Severin. In comuna 
Cerneț au luat ființă 3 centre de reparat unelte 
și 2 centre de selecționat și tratat semințele. 
Până în prezent, în această comună, planul 
privitor la muncile legate de pregătiri a fost 
îndeplinit m proporție de 65 la sută Fruntași 
pe comună sunt țăranii muncitori Tânjală 
Gheorghe și Brânzan Gheorglie.

O muncă neobosită se desfășoară și în co
muna Cireșu Agentul agricol Bârnava Con
stantin se ocupă îndeaproape de cele 5 centre 
de reparat uneltele agricole și cele 4 centre 
de curățat semințele Ele funcționează fără în
trerupere de dimineață până seara. Nici țăra
nii muncitori din comna Husnicioara nu se lasă 
mai prejos. Până zilele trecute ei reparaseră 
la cele 5 centre din comună 165 pluguri, 86 
grape. 6 trioare și altele.

Aceeași muncă însuflețită se desfășoară și 
în celelalte comune și sate din raionul T. Se
verin. Țăranii muncitori se pregătesc temeinic 
pentru campania agricolă de primăvară, în
tâmpinând conferința raională de partid cu 
noi succese în muncă. Hotărîți a spori pro
ducția la hectar, ei pun în practică îndru
mările date de plenara lărgită a C C. al P.M.R. 
din 19-20 August 1953, se pregătesc pentru a 
contribui la continua ridicare a nivelului de trai 
al celor ce muncesc dela orașe și sate.

Bohatir Leon și Tatiana Pană 
corespondenți



0 consfătuire însemnată pentru îmbunătățirea activității 
colectivelor de conferențiari dela căminele culturale

5 O seară geroasă de iarnă. Liniș- 
; tea nopții a cuprins de mult în
treaga comună Racovița din regiu
nea Timișoara. Doar la câte o 
casă, ici colea, o rază slabă de lu
mină răzbate până în ogradă. Și 
totuși, la această oră târzie, într’o 
casă mare, frumoasă, e lumină și 
s’au strâns oameni, mulți.

Dela căminul cultural cântecele 
răsună până departe. O fi vreo ser
bare? Nu! Corul căminului cultural 
face repetiție ca de obicei, pregă- 
tindu-se pentru concurs. Alături 
fac pregătiri echipele de teatru și 
dansuri.

Dirijorul Muraru Ion, un om cu 
ochii căprut, cu mișcări vioaie și 
părul puțin cărunt, nu-i dirijor de 
meserie. E brigadier la gospodăria 
agricolă colectivă „S. M. Kirov" 
din Racovița.

De când era de-o șchioapă i-a 
plăcut tare mult muzica. Dar atunci, 
pe vremea bogătanilor, cine era să-l 
ia in seamă ? Abia acum in anii 
din urmă a putut Muraru Ion să-și 
desvolte cunoștințele sale artistice. 
Colțul roșu din gospodărie i-a fost 
un bun prieten. Aici a avut prilejul 
să asculte o mulțime de cântece di
fuzate la aparatul de radio. Dela 
o zi la alta brigadierul colectivei 
a învățat noi melodii pe care a în
ceput să le cânte apoi cu corul că
minului din sat.

Pe lângă sarcinile multiple pe 
care și le duce la bun sfârșit în gos
podărie, de trei ori pe săptămână 
și uneori chiar seară de seară pe 
Muraru Ion îl găsești la căminul 
cultural în mijlocul celor 60 coriști 
colectiviști și țărani muncitori din 
comună.

— Mai lasă, omule, în seara 
asta corul, i-a spus odată nevastă- 
sa, și te odihnește că ești obosit.

Muraru Ion a zâmbit și i-a spus:
— Știi tu când mă simt obosit ? 

Când nu sunt în mijlocul coriștilor 
mei.

Și coriștii îl iubesc mult. El i-a 
învățat doar peste 29 de cântece. 
In cursul anului trecut corul din 
Racovița n'a cântat numai în fața 
țăranilor muncitori din comună, ci 
a prezentat programe pe scena ca
pei raionale de cultură „I. Vidu", 

Sesiunea de constituire a

precum și în satele Drăgoești și 
Căpăt.

Printre coriști sunt și 20 de co
lectiviști. Mulți din ei, ca Imbroane 
Ion, Luchescu Nicolae, Muraru Pa
vel, Bivescu Constantin, sau bătrâ
nul Cristescu Ion în vârstă de 65 
de ani fac parte chiar din brigada 
I-a condusă de dirijorul Muraru 
Ion. Așa cum sunt fruntași la 
muncă în gospodărie ei sunt ne
lipsiți și dela cor. Deasemenî, și 
țăranii muncitori vin cu drag la 
cor și ca un bun exemplu poate fi 
dat, printre alții, Buta Nicolae.

Dirijorul Muraru Ion stă de vor
bă cu fiecare colectivist sau țăran 
muncitor, îndemnându-i să parti
cipe în număr cât mai mare la re
petițiile corului. El vrea ca la con
cursul din anul acesta să se pre
zinte nu cu un cor de 60 de per
soane, ci cu unul de 100 de per
soane. Așa l-a lămurit el și pe Lu
chescu Constantin. La început a- 
cesta îi spunea dirijorului:

— Păi să vezi, măi Ioane, eu 
cum să zic, nu prea am timp și în- 
afară de aceasta, n’am cântat nici
odată la cor. Acum Luchescu Con
stantin este și el unul care nu lip
sește niciodată dela cor. Și astfel, 
țăranii muncitori și colectiviștii au 
îndrăgit tot mai mult corul.

Printre ultimele cântece învățate 
pentru concurs fac parte și „Să’n- 
tărim Republica", „Imnul de stat", 
„Noi te cântăm tinerețe", „Omul 
urât" și altele, iar din repertoriul 
în pregătire sunt și cântecele „Sub 
al păcii stindard", „Hai la însă
mânțat" și „Lună plină".

— Tovarășe Muraru, i-au spus 
într’o seară câțiva coriști în timpul 
unei scurte pauze. La concursul din 
anul acesta noi vrem să fim primii 
pe raion. Să se ducă vestea corului, 
a echipei de teatru și dansuri din 
Racovița.

Muraru Ion le-a răspuns plin de 
bucurie:

— Asta depinde nu numai de 
mine, ci de voi toți. Și acum, fie
care la locurile lor. Continuăm re
petiția.

Straton Nicanor 
corespondent

• ★ ★

sfatului popular al comunei Șag
tări au fost aleși Treanță Ion care 
este agent agricol în comună și 
Antal Andrei, președintele gospo
dăriei agricole colective. Din comi
sia pentru sănătate fac parte Flo
ricel Rozalia, delegata de fe
mei și Dragomir Ilie, agent ve
terinar -în sat. Alături de alți doi 
deputați, din comisia de învăță
mânt și cultură face parte învăță
toarea Ungureanu Emilia.

Un punct deosebit de însemnat 
aflat pe ordinea de zi a sesiunii a 
fost cel privitor la mersul colectă
rilor pe anul 1953. Din raport a 
reeșit că la numeroase culturi pla
nul a fost realizat în proporție de 
90 la sută, iar la secară planul a 
fost chiar depășit. La unele cul
turi însă, bunăoară la cartofi, pla
nul n’a fost îndeplinit decât într’o 
măsură mică. Deosebit de slab se 
prezintă situația colectărilor la 
produse animale. De pildă la lap
te nu s’a realizat decât 67 la sută 
din plan.

In discuțiile purtate asupra ra
portului prezentat, deputății au cri
ticat slaba activitate desfășurată de 
vechiul comitet executiv, desintere- 
sul manifestat de unii din deputății 
vechiului sfat popular. Arătând fe

lul defectuos în care fostul comi
tet executiv și-a desfășurat munca 
în problema colectărilor, vorbitorii 
au cerut noului comitet executiv 
să-și organizeze temeinic munca, 
să țină o strânsă legătură cu ță
ranii muncitori.

Pentru grăbirea mersului colec
tărilor, acolo unde planul n’a fost 
îndeplinit, sesiunea a luat o serie 
de măsuri. Printre altele, s’a hotă- 
rît ca fiecare deputat să stea de 
vorbă cu țăranii muncitori din cir
cumscripția respectivă, arătându-Ie 
rostul îndeplinirii la vreme și în în
tregime a tuturor îndatoririlor că
tre stat. Deasemeni, s’a hotărît să 
se organizeze adunări populare în 
cadrul căminului cultural, unde să 
ia cuvântul membri ai comitetului 
executiv și țăranii muncitori frun
tași la colectări.

Cu toții, deputății și-au arătat 
dorința lor fierbinte de a depune 
toate străduințele în a răspunde cu 
cinste încrederii acordate de cetă
țeni. Prin munca lor de zi cu zi, 
deputății sunt hotărîți să mun
cească neobosit pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, pentru înflorirea comunei lor.

A. VASILESCU

De curând a avut loc consfătuirea 
responsabililor colectivelor de con
ferențiari ai căminelor culturale din 
raionul Alexandria. Cu acest prilej 
s’a analizat munca depusă de con
ferențiari în informarea politică a 
țărănimii muncitoare, precum și 
felul în care su>nt {mute conferin
țele pentru mobilizarea țăranilor 
muncitori la înfăptuirea sarcinilor 
puse de Plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 August 1953.

Referatul susținut de directorul 
căminului cultural din Brânceni a 
arătat felul în care conferințele 
sunt susținute cu demonstrații prac
tice. De pildă, după o conferință în 
legătură cu folosirea tehnicii avan
sate în agricultură, țăranii munci
tori, însoțiți de conferențiar, au vă
zut în comuna Ștorobăneasa com
bina în timpul secerișului, convin- 
gându-se cu această ocazie de fo
ioasele tehnicei agricole avansate.

Vorbitorul a mai arătat — prin
tre altele — că propaganda desfă
șurată prin conferințe a contribuit 
la combaterea svonurilor chiabu- 
rești.

Colectivul de conferențiari din 
comuna Brânceni a avut însă și 
lipsuri în activitatea sa, deoarece 
nu s’a orientat întotdeauna în ale
gerea conferințelor și nu le-a re
partizat just. Nu a tinut o serie de 
conferințe însemnate despre crește
rea animalelor, nu au fost ridicate 
cadre noi de conferențiari.

Al doilea referat a fost susținut 
de tovarășul T. Anghel, responsa
bilul colectivului de conferențiari 
din Spătărei, despre felul în care 
conferințele mobilizează țărănimea 
muncitoare la ridicarea producției 
agricole vegetale și animale.

Referentul a arătat — printre^H- 
tele — cum colectivul de conferen
țiari din Spătărei dă o deosebită 
atenție exemplificărilor locale, ară
tând țăranilor muncitori rezultatele 
obținute de G.A.C. „Viața Nouă“ 
din Spătărei, datorită folosirii me
todelor agrozootehnice înaintate.

Deasemeni, conferința despre 
predarea cotelor, ținută la 24 Noem- 
brie 1953 de colectorul Marin Cio- 
bianu, a combătut uneltirile chiabu
rilor care împiedecau realizarea 
planului de colectări și a contribuit 

la mobilizarea țăranilor muncitori 
în acțiunea de predare a cotelor 
către stat.

In munca de informare prin con
ferințe, în satul Spătăriei, sunt și 
lipsuri. Astfel, a lipsit o orientare 
justă în alegerea conferințelor, fapt 
care a dus la neîndeplinirea unor 
sarcini : de pildă, s’au făcut doar 
17 contractări de bovine, dintre 
care 15 de către gospodăria colec
tivă.

In urma referatelor ținute, nu
meroși responsabili de colective de 
conferențiari și directori de cămine 
culturale au luat cuvântul, arătând 
realizările obținute prin organiza
rea conferințelor și lipsurile pe care 
le mai au în această direcție.

Tovarășul Emil Mihăilescu, res
ponsabilul colectivului de confe
rențiari din comuna Dirăgănești, a 
arătat că în munca de organizare 
a conferințelor agrotehnice sunt a- 
trași inginerii agronomi și că în 
comuna sa conferințele sunt larg 
popularizate din vreme și uirmate 
aproape întotdeauna de programe 
artistice, acesta fiind unul din cele 
mai bune mijloace pentru atrage
rea țăranilor muncitori.

Problemele ridicate șî discuțiile 
ce au avut loc cu ocazia acestei 
consfătuiri, au arătat clar că în 
munca de propagandă prin confe
rințe au fost înregistrate o seamă 
de realizări, dar că mai sunt și o 
serie de lipsuri în informarea oa
menilor muncii dela sate asupra 
principalelor evenimente politice 
interne și internaționale, în munca 
de atragere a țărănimii muncitoare 
în bătălia pentru o recoltă bogată 
și pentru sporirea bogăției animale, 
de atragere a țărănimii muncitoare 
pe drumul transformării socialiste 
a agriculturii.

Deasemeni, din discuții a reieșit 
limpede că orice slăbire a muncii 
de informare politică a țărănimii 
muncitoare oferă teren prielnic svo
nurilor răspândite de chiaburi și 
uneltele lor.

Consfătuirea dela Alexandria a 
constituit pentru participant un 
nou prilej de învățăminte și tot
odată un imbold în munca de pro
pagandă pirin conferințe.

Alte sate electrificata 
în raionul Năsăud

Sfaturile populare comunale din 
cuprinsul raionului Năsăud desfă
șoară o susținută activitate privind 
electrificarea satelor.

Astfel, de curând, țăranii mun
citori din comuna Măieru au avut 
nespusa bucurie să vadă pe ulițele 
lor strălucind lumina becului elec
tric. Lucrările de electrificare s’au 
făcut cu participarea activă a țăra
nilor muncitori din sat și cu sumele 
stabilite prin autoimpunere. Deose
bită stăruință au depus Negrușel 
Pricopie, Alacaris Aurel și alții.

Lumina electrică a fost instalată, 
deasemeni, și în comuna Parva. Cu 
ajutorul frățesc dat de muncitorii 
întreprinderii minei de caolină, în 
comună a fost introdusă lumina e- 
lectrică, folosindu-se o cădere de 
apă. Problema electrificării este 
mult frământată și în satele Mo- 
cod și Coșbuc.

Țăranii muncitori din comunele 
raionului Năsăud sunt hotărîți ca, 
sprijinind temeinic în activitatea 
lor pe deputății aleși la 20 Decem
brie 1953, să obțină înfăptuiri în
semnate în buna gospodărire a tre
burilor obștești.

Ștefan Albu 
corespondent.

Acum câteva zile s’au adunat în 
clădirea sfatului popular din Șag 
deputății comunei aleși la 20 De
cembrie, în sesiunea de constituire 
a sfatului popular comunal.

S’au strâns toți cei 20 de depu- 
tați câți numără comuna. Au sosit 
și oaspeți dela raion. Sesiunea 
și-a început lucrările. Comisia de 
.validare și-a prezentat raportul. 
Au fost confirmați toți cei 20 de 
deputați.

Au urmat apoi propunerile pen
tru formarea noului comitet execu
tiv. Din noul comitet executiv fac 
parte tovarășii Dociu Gheorghc, 
Birău Constantin, Treanță Ion, 
Floricel Rozalia, Ignea Vasile și 
alții.

In continuarea lucrărilor sesiu
nii, sfatul popular a trecut Ia con
stituirea celor 6 comisii perma
nente. La alcătuirea fiecărei comi
sii permanente s’a ținut seama de 
pregătirea profesională a deputatu
lui propus să facă parte din comi
sie, de locul său de muncă și de 
posibilitățile ce le are în vederea 
sprijinirii permanente în activita
tea pe care urmează să o desfă
șoare comisia. Așa, de pildă, în co- 
jnisia pentru agricultură și colec



Printre cursanții cercului agrotehnic din Borănești
De cum înserase se pornise în 

Borănești un vânt tăios, care 
schimbase băltoacele născute abia 
cu o zi înainte din dărnicia soare
lui, în oglinzi de gheață... La că
minul cultural, într’o cameră cu
rată și bine încălzită, oamenii so
seau în grup sau unul câte unul. 
Printre cei dintâi sosi Ion C. Bă
nică, om de peste 60 de ani, dar 
încă în putere, a>poi Constantin N. 
Nicolae, Dumitru C. Nicolae și alți 
țărani muncitori, întovărășiți sau 
cu gospodării individuale. Veneau 
cu drag la cercul agrotehnic al că
minului cultural spre a-și îmbogăți 
cunoștințele, cu ajutorul cărora vor 
smulge pământului roade sporite.■*

Ușa se deschise larg și în rama 
ei se ivi Constantin Preda, deputat 
raional și director al căminului 
cultural. Tânărul profesor purta 
s&d nraț un teanc de planșe și bro
șuri.'Nu trecură decât câteva clipe 
și în sala în care se adunaseră toți 
cei 18 cursanți apăru și Nicolae 
Preda, responsabilul cercului agro
tehnic, care aducea o cutie de lemn 
pentru încercarea puterii de încol- 
țire a semințelor. Se făcu deodată 
tăcere. Lectorul deschise caetul și 
începu predarea lecției „Pregătirile 
pentru însămânțări". Citea ce citea 
și se oprea din când în când, fie 
spre a explica o frază, fie spre a 
arăta cum s’a aplicat în Borănești, 
cutare regulă agrotehnică.

— E adevărat că la noi în co
mună s’au cărat la câmp 76.800 
kg. gunoi de grajd, dar e tot atât 
de adevărat că un alt îngrășământ, 
de mare preț, se irosește nefolosit. 
E vorba de grămezile de cenușe. 
După cum se știe, cenușa conține 
superfosfați, care sunt de mare fo
los ogoarelor. Nu e un lucru întâm
plător faptul că întovărășitul Gri- 
gore I. Bănică, ce a dus 15 căruțe 
de gunoi, precum și cenușe pe 
câmp, a scos de pe o suprafață de 
0.50 hectare, 1.230 kg. grâu, în 
vreme ce Constanța Bănică a do
bândit de pe aceeași suprafață, pe 
care n’a pus însă îngrășăminte, 
abia 530 kg. grâu.

Cadre 
pentru agricultură

îndeplinirea cu succes a ho- 
tărîrilor luate de plenara lărgită 
a C.C. al Partidului Muncitoresc 
Român din 19-20 August 1953 
cere o preocupare temeinică pen
tru formarea de cadre care să 
contribue din plin la sporirea 
producției agricole.

Pentru aceasta, conducerile 
gospodăriilor agricole colective 
din raionul Focșani au trimis la 
școlile de calificare din (ară co
lectiviști destoinici pentru a-și 
însuși cunoștințe tehnice-agri- 
cole și pomi-viticole, Astfel con
ducerea gospodăriei agricole co
lective ,,Steaua Roșie" din satul 
Pădureni, comuna Jariștea, a tri
mis pe tov. Scarlat Trandafir la 
școala de președinți de gospo
dării agricole colective, din ra
ionul Panciu. Conducerea gos
podăriei agricole colective „21 
Decembrie" din comuna Jariștea 
a trimis pe tov. Roman Ana la 
școala de contabili socotitori, iar 
conducerea gospodăriei colec
tive „Partizanii Păcii" din co
muna Urechești a trimis pe tov. 
Sandu Tudose la o școală de bri
gadieri potni-viticoli.

V. Manolescu 
corespondent

— Uite, noi am vrea să știm ce-i 
aceea „fermentarea gunoiului"? au 
întrebat Grigore C. Bănică și Roșu
I. Aristică. Lectorul le-a explicat 
cu răbdare că e vorba de putrezirea 
gunoiului și le-a arătat cum se pe
trece și ce foloase aduce acest 
lucru.

Fiecare cursant și-a luat apoi 
angajamentul de a îndemna și pe 
alți țărani muncitori să ducă ia 
câmp cât mai multe îngrășăminte, 
printre care și cenușa, pentru spo
rirea producției la hectar.

— Dar numai folosirea îngrășă
mintelor nu-i deajuns, — a spus la 
discuții agentul agricol Nicolae 
AL C. Tudor. Pentru a căpăta roade 
bogate trebue să aplici un șir în
treg de reguli arătate de agromi- 
nim. Un lucru de seamă este și în- 
sămânțarea la timp. întovărășirea 
din Borănești, — a arătat el — a 
luat ființă în iarnă. Grâul de toam
nă fusese însămânțat în Octombrie. 
S’au scos 1.800 kg. grâu de toamnă 
la hectar. In cel de al doilea an, în 
1952 adică, întovărășiții au muncit 
și mai bine, au semănat și mai de
vreme și în 1953 au obținut 2,800 
kg. grâu la hectar.

Lectorul accentuă apoi pe aten
ția ce trebue dată pregătirii semin
țelor. Un exemplu bun în privința 
grijii pentru semințe este țăranul 
muncitor Ilie A. Petre. El a pus în 
glie semințe selecționate, tratate și 
a început însămânțările chiar în 
ziua când secția agricolă a sfatului 
popular raional Urziceni a arătat 
că e momentul să se facă acest lu
cru. Așa a dobândit Ilie A. Petre, 
de pe 0,62 hectare, 1.400 kg. grâu. 
Netratând grâul și însămânțându-1 
și târziu, țăranul muncitor Ștefan 
I. Radu a scos de pe un hectar de 
pământ numai 560 kg. grâu și a- 
cela atacat de măluiră. El a învă
țat însă din greșala făcută, și în 
toamna aceasta a tratat semințele 
și a semănat la vreme potrivită.

S’a mai discutat la cerc despre 
o seamă de lucrări agrotehnice care 
au fost sau urmează șă fie aplicate 
în Borănești. Nicolae Preda, res

Din activitatea unui cerc agrotehnic
Pentru mulți țărani muncitori din 

comuna Bălești, raionul Tg. Jiu, a 
devenit o obișnuință de a veni cu 
regularitate în zilele de iarnă, la 
cercul agrotehnic de pe lângă cămi
nul cultural din comună. Lecțiile la 
acest cerc sunt predate de învăță
torii din comună. Aici se învață lu
cruri noi și folositoare. Printre ele
vii cei mai sârguincioși la învățătu
ră se numără țăranii întovărășiți 
Mălăescu Ion, Șarapatin Constan
tin, ca și țăranul cu gospodărie in
dividuală Gheorghe Gh. Mălăescu 
și alții. Cei 12 întovărășiți și 6 ță
rani muncitori din Bălești care au 
urmat iarna trecută cursurile cercu
lui agrotehnic, urmează acum la ci-

Cursuri pentru specializarea agenților agricoli 
în raionul Corabia

Secția agricolă a sfatului popu
lar raional Corabia a organizat un 
cuirs de 15 zile pentru specializa
rea celor 32 agenți agricoli din 
raion. Cursul s’a desfășurat în 
bune condițiuni. Lecțiile au fost 
predate de cei mai buni tehnicieni 
ai secției agricole, precum și de 
tehnicieni dela S.M.T. Corabia și 
gospodăria agricolă de stat Rusă- 
neștii de Jos. Cu acest prilej agenții 
agricoli au învățat noi metode de 
muncă din cele aplicate în agri
cultura sovietică, precum și în a- 
gricultura noastră. S’au evidențiat 

ponsabilul cercului, a arătat cursan- 
ților că zilele acestea vor primi din 
partea secției C.A.M. Borănești o 
răsadniță, cu ajutorul căreia 
cursanții vor putea face o serie de 
experiențe asupra creșterii legume
lor. La sfârșit s’a luat hotărîrea ca 
fiecare cursant să lămurească mă
car pe unul din vecinii săi spre a 
lua parte la cercul agrotehnic.

*
Din lecția ținută la 21 Ianuarie, 

la cercul agrotehnic de pe lângă 
căminul cultural din Borănești, 
raionul Urziceni, precum și din lec
țiile precedente a reeșit limpede că 
cei care iau parte la acest cerc ca
pătă o sumedenie de cunoștințe fo
lositoare muncii lor. Intr’adevăr, 
multe lucruri bune se fac aici. S’ar 
putea face însă și mai multe, dacă 
cei ce răspund de cercul agroteh
nic ar duce munca în chip mai or
ganizat. Planu] de muncă al cercu
lui, bunăoară, nu-1 știe decât tova
rășul Nicolae Preda. Lectorii nu 
pot pregăti, deaceea, din timp lec
țiile ce le au de predat. Pe de altă 
parte lecțiile ar putea fi și mai vii, 
dacă s’ar face experiențe practice. 
Cercul ar fi putut avea până acum 
un teren, pe care cursanții să aplice 
cunoștințele câștigate, dar nici di
rectorul căminului, nici responsa
bilul cercului nu s’au preocupat de 
aceasta.

Cercul agrotehnic a fost ajutat 
de inginerul agronom Aldescu Ion, 
dela gospodăria de stat Borănești, 
dar a fost lipsit de sprijinul tehni
cienilor dela raion. Ei vor trebui să 
răspundă cu mai multă înțelegere 
cererilor țăranilor muncitori din 
comună, care vin cu atâta sete de 
învățătură, cu atâta dragoste la 
cercul agrotehnic al căminului lor 
cultural.

Lichidând toate aceste lipsuri, 
cercul agrotehnic din Borănești, va 
deveni un sprijin puternic în lupta 
ce o duc țăranii muncitori de aici 
spre a smulge pământului roade 
mereu mai bogate.

M. CAJAL

ciul II de lecții agrotehnice. Ei în
vață cum să pună în practică me
todele agrotehnice sovietice, meto
de care au fost folosite cu succes de 
numeroase gospodării agricole de 
stat și gospodării agricole colective 
din țara noastră. Cursanții au a- 
juns la lecția 4 a.

Pentrucă numărul doritorilor de 
a participa la cercul agrotehnic este 
din zi în zi tot mai mare, .conduce
rea căminului cultural din Bălești 
a hotărît să mai formeze încă un 
cerc agrotehnic de predare a lecții
lor pentru ciclul I.

I. Sbârciog 
corespondent

în mod deosebit agenții agricoli 
Boroghină Dumitru din comuna 
Corabia, Marin Rece din comuna 
Cilieni și Datcu Dumitru din co
muna Gâircovu.

Acum în gospodăriile agricole 
colective și la căminele culturale se 
desfășoară din plin învățământul 
agricol, la care iau parte numeroși 
colectiviști, întovărășiți și țărani 
muncitori, dornici ca prin munca 
lor să sporească an de an produc
ția la hectar.

Ionescu Victor 
_ corespondent

Chitanța Nn 1
Țăranul muncitor Bălan I. Gh.

Vasile din comuna Stănești, raio
nul Tg. Jiu, este fruntaș pe raion 
la predarea cotei de carne pe anul 
1954. La începutul lunii Ianuarie 
el a predat 20 kg. carne, Ia baza 
de recepție, primind chitanța Nr. 1.- 
Exemplul lui Bălan I. Gh. Vasile a 
fost urmat și de alți numeroși ță
rani muncitori din comuna Stănești.

S. Ion
corespondent

La cooperativa 
din Balta Albă

Ioana Stoica e o femeie văduvă 
cu doi copii. Pe la căminul cultural, 
pe la sfatul popular, pe la coopera
tivă a auzit și a văzut și ea de mul
te ori ce foloase are omul dacă va
lorifică prin cooperativă din priso
sul produselor sale. Venise iarna. 
Ii trebuiau și ei multe. A dus a- 
tunci femeia vreo 6-7 duble de floa
rea soarelui la cooperativă și cu 
banii luați și-a cumpărat cele de 
trebuință ei și copiilor, pânză trai
nică, loden, precum și o serie de 
mărunțișuri.

In drum spre casă, Ioana Stoica 
s’a întâlnit cu țăranul muncitor Ion 
Vâlcea. Chipul acestuia oglindea o 
mare bucurie.

— Gata. Am scăpat și de grija 
asta, — îi spuse el, adăugând : am 
valorificat 1.004 kg. grâu și am luat 
dela cooperativă 145 kg. tablă gal- 
vanizată. Și Manolache Blană a dus 
480 kg. grâu și a cumpărat tablă 
galvanizată.

— Bună treabă ai făcut. Dar pe 
Constantin Frățilă îl știi ? Și el a 
vândut grâu prin cooperativă și și-a 
luat cherestea pentru casa nouă 
care și-o face...

Și așa, în comuna Balta Albă din 
regiunea Galați, țăranii muncitori 
vin la cooperativă cu tot soiul de 
produse ce le prisosesc și își iau în 
schimb lucruri necesare gospodă
riilor lor. Pilde la valorificări sunt 
însuși cei ce muncesc în coopera
tivă. Numai în trimestrul IV, anul 
trecut, bunăoară, vicepreședintele 
cooperativei a valorificat 100 kg. de 
grâu, 50 kg. orz și altele. Tot în 
ultimul trimestru a valorificat 100 
kg. grâu și președintele cooperati
vei, Mircea Dumitru. Nu s’au lăsat 
mai prejos nici achizitorii Ion Ba
boi și Neagu Păiș, care au adus 
cantități însemnate de produse pen
tru a le valorifica.

încheia controcte 
pentru vânzarea 

produselor animale
In săptămânile din urmă, în 

raionul Stalin au fost încheiate 
182 de contracte în baza cărora 
vor fi predate statului 178.850 li
tri de lapte.

Numai în comuna Fundata s’au 
încheiat 81 de contracte pentru li
vrarea a 11.500 litri lapte. Printre 
cei dintâi care au încheiat contrac
te de predare a produselor animale 
este și președintele cooperativei 
din comuna Fundata, Gheorghe 
Bădescu, care și-a luat angajamen
tul să dea statului 550 litri de 
lapte. Asemenea contract au făcut 
și: Iosif Olteanu pentru 300 litri 
de lapte, Emilia Cărmănuș pentru 
250 litri lapte și mulți alți produ
cători din această comună.



DECLARAȚIA LUI V. M. MOLOTOV
în ședința din 25 Ianuarie 1954 a conferinței dela Berlin 

a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri
BERLIN 26 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația făcută de V. 
M Molotov în ședința din 25 Ia
nuarie I954 a conferinței dela Ber-’ 
lin a miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri.

Domnule președinte, domnilor 
miniștri I

Actua'a conferință a miniștrilor 
afacerilor externe ai Franței, An
gliei, Statelor Unite ale Americii și 
Uniunii Sovietice atrage atenția 
cercurilor largi ale opiniei publice 
internaționale.

Mulți așteaptă din partea ei re
zultate importante.

Există și păreri diametral opuse.
După cum se știe, în unele cercuri 

se declară anticipat că conferința 
dela Berlin este sortită eșecului și 
că încă de pe acum, când conferin
ța dela Berlin nici nu și-a început 
lucrările, opinia publică ar trebui 
pregătită pentru inevitabilul ei 
eșec. Asemenea declarații nu por
nesc, bine înțeles, dela acei despre 
care am putea spune că au o ati
tudine binevoitoare față de confe
rința dela Berlin.

In ceeace privește Guvernul So
vietic, el nu poate accepta punctul 
de vedere al acelora ca<re sunt gata 
să fie de acord anticipat cu ideia 
că conferința dela Berlin nu va 
duce ia niciun rezultat. Cred că 
printre noi. participants la confe
rință, punctul de vedere arătat nu 
va găsi simpatie în general.

Conferința dela Berlin a fost 
precedată de o perioadă destul de 
îndelungată de schimb de note în 
care cele trei guverne, al Franței, 
al Angliei și al S.U.A., precum și 
guvernul U.R.S.S., și-au expus a- 
mănunțit părerile asupra sarcinilor 
actualei conferințe. Acest schimb 
de păreri a arătat că, în ciuda deo
sebirii între pozițiile guvernelor ce
lor patru puteri asupra unor pro
bleme sau a altora, necesitatea unei 
conferințe a reprezentanților aces
tor state a devenit stringentă.

Intr’adevăr, milioane de oameni 
așteaptă răspuns la întrebarea dacă 
actuala conferință va contribui la 
întărirea păcii, la micșorarea încor
dării în relațiile internaționale și ]a 
asigurarea efectivă a securității în 
Europa. In măsura în care confe
rința dela Berlin va corespunde a- 
cestei sarcini fundamentale, ea își 
va avea și rolul ei pozitiv în dez
voltarea ulterioară a relațiilor in
ternaționale.

Ordinea de zi a prezentei confe
rințe n’a fost stabilită dinainte. S’a 
văzut că este mai indicat ca însăși 
conferința miniștrilor afacerilor 
externe să-și stabilească ordinea de 
zi. In ceeace privește delegația so
vietică, ea pornește dela premiza 
că la stabilirea ordinei de zi a ac
tualei conferințe este necesar ca a- 
ceastă chestiune să fie examinată 
nu formal, ci în esența ei. Este ne
cesar să ne călăuzim după consi
derentul că pe ordinea de zi a confe
rinței noastre trebue incluse proble
me a căror examinare să contribue 
la întărirea păcii și la o continuă 
destindere în relațiile internațio
nale; în această privință au și fost 
realizate anumite rezultate anul 
trecut. Intr’adevăr, nu trebue sub
apreciat faptul terminării războiu
lui și al încheierii armistițiului în 
Coreea, realizat, în primul rând, în 
urma inițiativei Republicii Popu
lare Chineze și a Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Rezulta
tele pozitive ale acestui eveniment 
s’au făcut simțite și în Asia și în 
Europa și în America.

Dintre problemele care urmează 
să fie examinate, mă voi ocupa la stare 
început de problema germană.

Se poate considera că toți parti
cipants ta actuala conferință au 
căzut de acord câ problema germa
nă trebue inclusă pe ordinea de zi
a conferinței noastre. Totodată, 
este absolut evident că problema 
germană nu poate fi examinată i- 
zolat, că examinarea acestei pro
bleme este indisolubil legată de 
problema generală a asigurării 
securității în Europa, că numai a- 
cea rezolvare a problemei germane 
va fi trainică și justă, care va con
tribui la întărirea păcii în Europa.

Se știe că principala răspundere 
pentru dezlănțuirea atât a primului 
război mondial, cât și a celui de al 
doilea război mondial revine Ger
maniei. In epoca kaiserului Wil
helm, forțele agresive ale militaris
mului german au dezlănțuit primul 
război mondial Cu toate că milita
rismul german a suferit o înfrân
gere cruntă în acest război, Germa
nia hitleristă a dezlănțuit cel de al 
doilea război mondial, care s’a în
cheiat cu o înfrângere și mai grea.

Se știe deasemenea că cel de al 
doilea război mondial a costat po- 
poare'e Europei nenumărate sacri
ficii. Aceste sacrificii au întrecut 
cu mult nenorocirile și dezastrele, 
sângele și pierderile în oameni 
cauzate de primul război mondial. 
Cele mai mari sacrificii, fără să mai 
vorbim de uriașele eforturi, au fost 
aduse de popoarele țării noastre, 
Uniunea Sovietică. Milioane de fa
milii sovietice au pierdut pe oame
nii cei mai apropiați — soți, fii, 
frați. Sacrificii uriașe au fost aduse 
și de femeile sovietice. Popoarele 
U.R.S.S. nu vor putea uita nici
odată toate acestea.

Noi înțelegem pe deplin și în
semnătatea sacrificiilor aduse de 
celelalte popoare care au suferit a- 
gresiunea hitleristă.

Noi înțelegem și sentimentele po
porului german care a fost târît 
fără sens atât în primul cât și în 
cel de al doilea război mondial, de 
către militarismul agresiv german, 
și care până în ziua de astăzi su
feră consecințe’e dezastruoase ale 
politicii militarismului german 
Din toate acestea reiese că, în ac
tualele condiții, problema germană 
trebue rezolvată în așa fel încât să 
se excludă posibilitatea unor noi 
încercări ale militarismului german 
de a dezlănțui un al treilea război 
mondial. Aceasta înseamnă că 
examinarea problemei germane 
este indisolubil legată de asigura
rea securității în Europa. După 
cum o arată experiența istorică, a- 
cest lucru are o însemnătate uriașă 
și pentru asigurarea păcii în lumea 
întreagă.

Trebue subliniat îndeosebi fap
tul că atât în timpul celui de al 
doilea război mondial cât și după 
terminarea fui, guvernele celor pa
tru puteri, reprezentate la actuala 
conferință, au fost de aceeași pă
rere, au avut vederi comune în a- 
ceastă problemă. In legătură cu a- 
ceasta este suficient să fie aminti
te hotărîrile conferinței dela Yalta 
a șefilor guvernelor S.U.A., Angliei 
și U.R.S.S., care a avut loc în Fe
bruarie 1945, precum și acordurile 
adoptate de aceleași guverne la 
conferința dela Potsdam din Au
gust 1945. ,

Hotărîrile conferinței dela Yalta 
prevăd că „scopul de neclintit este 
distrugerea militarismului german 
și a nazismului și crearea unei ga

ranții că Germania nu va mai fi în 
niciodată să încalce pacea 

lumii întregi”. Aceste hotărîri au 
fost sprijinite pe deplin și de Fran
ța, precum și de toate celelalte na
țiuni unite. Statele participante la 
conferința dela Potsdam, confir
mând susmenționatele hotărîri dela 
Yalta, au arătat în declarația dela 
Potsdam cu privire la Germania că 
„militarismul german și nazismul 
vor fi dezrădăcinate și Aliații, de 
comun acord unii cu alții acum și 
pe viitor, vor lua și alte măsuri ne
cesare pentru ca Germania să nu 
mai amenințe niciodată pe vecinii 
săi sau menținerea păcii în lumea 
întreagă”. La aceste hotărîri a ade
rat și Franța. Ele au fost sprijinite 
de popoarele lumii întregi.

Rezolvarea problemei germane în 
conformitate cu cerințele asigurăm 
securității europene nu corespunde 
numai intereselor tuturor popoare
lor europene și în special ale state
lor vecine cu Germania, care au fost 
nu odată victime ale militarismului 
german agresiv, ci corespunde și in
tereselor naționale ale poporului 
german însuși. Susamintita decla
rație dela Potsdam cu privire la 
Germania prevede și acest aspect 
al rezolvării problemei germane. 
In declarație se spune :

„Aliații nu intenționează să nimi
cească sau să înrobească poporul 
german. Aliații intenționează să 
dea poporului german posibilitatea 
de a se pregăti pentru ca pe viitor 
să-și reconstruiască viața pe o bază 
democratică și pașnică. Dacă pro
priile eforturi ale poporului german 
vor fi îndreptate neîncetat spre re
alizarea acestui scop, el va căpăta, 
cu timpul, posibilitatea de a ocupa 
un loc printre popoarele libere și 
pașnice ale lumii”. Aceeași ideie a 
fost exprimată încă în 1942 în cele
brele cuvinte ale lui I. V. Stalin : 
„Experiența istoriei arată că hitlerii 
vin și se duc, însă poporul german, 
statul german, rămâne”.

Sunt încă valabile aceste hotărîri 
cu privire la calea pașnică și demo
cratică a dezvoltării Germaniei ? In 
această privință nu trebue să tie 
două păreri. Atât poporul sovietic 
cât și popoarele, Franței, Angliei și 
S.U.A. trebue să ia hotărîri asupra 
problemei germane în conformitate 
cu aceste acorduri internaționale a- 
doptate de guvernele Angliei, 
S.U.A., U.R.S.S., la care a aderat și 
Franța. Atât hotărîrile adoptate la 
Yalta cât și acordurile dela Pots
dam, precum și principalele țeluri 
stabilite în aceste hotărîri în ceea
ce privește problema germană, tre
bue să indice principala orientare 
căreia trebue să-i corespundă ho'ă- 
rîrile conferinței dela Berlin asupra 
problemei germane. Atunci ele vor 
servi interesele consolidării păcii 
în Europa. Atunci relațiile dintre 
popoarele europene, inclusiv rela
țiile cu poporul german, se vor dez
volta normal, pe calea întăririi co
laborării internaționale.

Situația care s’a creat după răz
boi în Europa confirmă pe deplin 
justețea susmenționatelor hotărîri 
care prevăd necesitatea reglemen
tării problemei germane în confor
mitate cu cerințele asigurării secu
rității europene. De aici , rezultă că 
problema restabilirii unității Ger
maniei și a constituirii unui guvern 
al întregii Germanii este indisolubil 
legată de problema dacă Germania 
unită va fi un stat democrat și iu
bitor de pace sau va deveni din nou 
un stat militarist și agresiv. De •'.ici 

rezultă deasemenea că nu se poate 
admite ca Germania în întregul ei 
sau vreo parte a Germaniei să fie 
atrasă într’o grupare de felul „co
munității defensive europene”, care 
reprezintă un bloc militar al unui 
grup de țări europene, îndreptat Îm
potriva altor state ale Europei. In
compatibilitatea între atragerea, de 
exemplu, a Germaniei occidentale în 
„comunitatea defensivă europeană” 
și rezolvarea sarcinilor asigurării 
securității în Europa reiese chiar și 
din faptul că crearea unui aseme
nea bloc militar de state nu numai 
că va face cu neputință restabilirea 
unității naționale a Germaniei, dar 
va duce în mod inevitabil și la o se
rioasă intensificare a primejdiei u- 
nui nou război'în Europa. Tocmai 
aceasta ne învață experiența istori
ei secolului XX deoarece nimeni 
dintre noi n’are motive să se îndo
iască de faptul că militarismul ger
man restabilit va rupe în bucăți, 
mai devreme sau mai târziu, dar i- 
nevitabil, orice acorduri internațio
nale acceptate în prezent de actua
lii lui reprezentanți, care așteaptă 
să se adopte hotărîrea cu privire ia 
constituirea „armatei europene”.

Acela care se leagănă astăzi în 
iluzii în privința posibilității de a se 
menține militarismul german în li
mitele planurilor inițiale de creare 
a așanumitei „armate europene”, a- 
cela va regreta, poate, în viitor, a- 
ceasta, dar va fi prea târziu. Dacă 
militarismului german îi va fi des
chisă calea renașterii, după cum o 
dovedește experiența istoriei celor 
două războaie mondiale, primejdia 
unui nou război mondial va deveni 
implacabilă, reală și inevitabilă. De- 
aceea, nu este de mirare că popoa
rele Europei manifestă o mare în
grijorare în ceeace privește calea 
pe care o va lua dezvoltarea ulteri
oară a Germaniei — calea colabo
rării pașnice a unei Germanii unite 
și democrate cu celelalte țări, sau 
calea pregătirii și dezlănțuirii unui 
nou război, cale care duce în ace- 
laș timp la un război fratricid între 
germani înșiși.

Trebue să ne gândim și la alte 
consecințe serioase ale politicii de 
refacere a militarismului german. 
Crearea așanumitei „armate euro
pene” sau, mai bine zis, crearea u- 
nei armate a câtorva state vest- 
europene, în care forța militară 
principală ar fi o armată vestger- 
mană urmărind scopuri revanșarde, 
agresive, poate determina const tui- 
rea unei alianțe defensive a celor
lalte state europene în scopul asi
gurării securității lor. In acest caz, 
în loc ca popoarele europene să se 
îngrijească de măsurile în vederea 
asigurării în comun a păcii și secu
rității în Europa, țările Europei s’ar 
scinda în două grupări militare de 
state, opuse una alteia, ceeace ar 
duce în mod inevitabil la intensifi
carea primejdiei unui nou război în 
Europa.

De crearea unei asemenea situații 
primejdioase în Europa trebue să 
țină seama îndeosebi țările europe
ne continentale, ca U. R. S. S. și 
Franța. Este lesne de înțeles că în 
Franța crește numărul adversari
lor „armatei europene”, în care lo
cul predominant îl va ocupa armata 
vestgermană în frunte cu generali 
hitleriști care și-au arătat fața și re
cent ca ocupanți ai teritoriului 
Franței.

Poporul sovietic, care a îndurat 
patru ani de ocupație a unei părți 
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însemnate din teritoriul său de că
tre armâta bitleristă și care a adus 
uriașe sacrificii — în oameni și ma
teriale — în războiul împotriva 
Germaniei, nu poate să nu manifes
te toată grija pentru asigurarea 
securității sale în viitor. Suntem 
convinși că aceste interese ale sale 
coincid atât cu interesele Franței, 
cât și cu cele ale Poloniei, Angliei 
și Belgiei, cu ale Cehoslovaciei, 
precum și ale celorlalte popoare iu
bitoare de pace din Europa, și nu 
numai din Europa.

Iată dece Uniunea Sovietică, ca 
și celelalte țări europene, și în pri
mul rând statele vecine cu Germa
nia, ridică în mod legitim chesti
unea ca rezolvarea problemei ger
mane să corespundă cerințelor asi
gurării securității în Europa. Acest 
lucru poate fi obținut numai dacă 
Germania va fi unificată ca stat 
pașnic și democrat, dacă nu va ti 
admisă renașterea ei ca forță agre
sivă. Numai o asemenea rezolvare 
a problemei germane va corespunde 
intereselor popoarelor Europei și în 
același timp intereselor fundamen
tale ale poporului german însuși. O 
altă rezolvare împinge poporul ger
man pe calea care îl amenință cu 
sinuciderea națională.

Nu este greu de înțeles că rezol
varea acestei probleme cere să fie 
luate măsurile necesare pentru a 
nu admite o situație în care utili
tariștii și revanșarzii să ia din nou 
în mâinile lor soarta Germaniei, 
măsuri pentru a bara calea spre 
putere acelor elemente din Germa
nia care chiar de pe acum nu-și mai 
ascund planuri’e agresive și revan
șarde privind Europa.

In legătură cu aceasta este nece- 
spi, să amintim câteva documente 
care au o mare însemnătate inter
națională.

Există tratatul franco-sovietic cu 
privire la preîntâmpinarea unor 
noi acte de agresiune din partea 
militarismului german. Tratatul 
anglo-sovietic din 1942 servește a- 
celorași țeluri. Există și tratatul 
franco-englez din 1947 care are a- 
ceeași menire. In sfârșit, nu brebue 
minimalizată importanța hotărîri- 
lor dela Potsdam în problema ger
mană. Oare toate acestea nu pot și 
nu trebue să servească drept bază 
pentru luarea în comun a unor mă
suri concrete care să corespundă 
intereselor asigurării unei păci 
trainice și securității popoarelor 
Europei ?

După cum se știe, cele patru pu
teri și-au asumat potrivit acordu
lui dela Potsdam obligația de a în
cheia un tratat de pace cu un ase
menea guvern german pe care să-l 
poată considera ,,un guvern al Ger
maniei, potrivit acestui scop, a- 
tunci când un asemenea guvern va 
fi constituit". „Un guvern al Ger
maniei potrivit acestui scop" poate 
fi numai un guvern al păcii, nu un 
guvern al războiului, un guvern 
care să tindă spre menținerea rela
țiilor pașnice între poporul german 
și celelalte popoare ale Europei, iar 
nu un guvern al agresiunii și re
vanșei, nu un guvern care pentru 
un timp oarecare să devină un in
strument al blocului militar nord- 
atlantic, iar apoi să se ridice cu ar
ma în mână pentru revizuirea fron
tierelor și, prin urmare, pentru 
dezlănțuirea unui nou război mon
dial.

Am vrea să ne exprimăm speran
ța că tocmai spre aceste țeluri înal

te și nobile ale asigurării păcii și 
securității în Europa vor tinde toa
te statele reprezentate la această 
conferință, deoarece numai pe a- 
ceastă cale se poate găsi o rezol
vare a problemei asigurării unei 
adevărate securități în Europa. 
Pentru aceasta ar fi necesar să se 
cadă de acord, să nu mai fie amâ
nată rezolvarea principalelor pro
bleme referitoare la Germania le
gate de aceasta — problema trata
tului de pace cu Germania și pro
blema restabilirii unității statului 
german pe baze democratice și 
pașnice. -

Toate cele spuse arată cât de 
strâns este legată problema germa
nă de problema securității euro
pene.

La rândul său, problema secu
rității în Europa este strâns legată 
de problema fundamentală a zile
lor noastre — problema micșorării 
încordării în relațiile internațio
nale.

In cadrul schimbului de note în
tre guvernele celor trei puteri și 
U.R.S.S. nu s’a ajuns la un acord 
cu privire la convocarea unei con
ferințe a celor cinci puteri cu par
ticiparea Republicii Populare Chi
neze în problema măsurilor în ve
derea micșorării încordării în rela
țiile internaționale. In același timp 
s’a recunoscut că este posibil să se 
revină asupra acestei chestiuni 
chiar la conferință.

Guvernul Sovietic crede că a- 
ceastă problemă necesită cea mai 
mare atenție din partea conferinței 
dela Berlin. In același timp, decla
răm că suntem gata să facem o 
propunere concretă corespunzătoa
re referitor la convocarea unei 
conferințe a celor cinci puteri, care 
ar putea avea loc la câtva timp 
după conferința dela Berlin.

Convocarea unei conferințe a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor 
cinci puteri cu participarea Repu
blicii Populare Chineze a devenit 
necesară de mult. In actualele con
diții, numai eforturile unite a'.e tu
turor marilor puteri, împreună cu 
eforturile celorlalte state, pot să a- 
sigure micșorarea încordării în în
treaga situație internațională și 
realizarea unor acorduri corespun
zătoare asupra problemelor inter
naționale arzătoare.

După cum se știe. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. poartă „prin
cipala răspundere pentru menți
nerea păcii și securității internațio
nale". Se știe deasemenea că, po
trivit Chartei O.N.U.. toate hotărî- 
rile importante ale Consiliului de 
Securitate cu privire la menținerea 
păcii mondiale trebue să fie luate 
în unanimitate de cele cinci mari 
puteri — Franța, Anglia, S.U.A. 
U.R.S.S. și China.

In prezent aceste principii foarte 
importante ale Chartei Organiza
ției Națiunilor Unite nu pot fi înde
plinite chiar și numai pentrucă Gu
vernul popular chinez, singurul gu
vern legal al poporului chinez, nu 
este reprezentat în Organizația Na
țiunilor Unite. Iar această situație 
s’a creat în special în urma faptu
lui că restabilirii drepturilor legiti
me ale Republicii Populare Chineze 
i se opune unu! dintre state și anu
me Statele Unite ale Americii. Dar 
caracterul nefiresc și inadmisibil al 
acestui fapt este atât de evident în
cât ar fi injust să ne împăcăm cu 
situația creată.

Tocmai în actualele condiții, con
vocarea unei conferințe a miniștri
lor afacerilor externe ai celor cinci 

mari puteri ar avea o însemnătate 
deosebit de mare. Convocarea unei 
asemenea conferințe.ar contribui în 
multe privințe la micșorarea încor
dării internaționale și, prin urma
re, la întărirea păcii generale.

Convocarea unei conferințe a ce
lor cinci puteri este necesară îna
inte de toate pentru a pune capăt 
goanei înarmărilor. Acest lucru 
brebue făcut, deoarece continua-ea 
goanei înarmărilor nu numai câ 
face insuportabilă pentru popoare 
povara înarmărilor, dar duce și la 
agravarea continuă a relațiilor in
ternaționale și la crearea de gru
pări militare de state atât de o par
te, cât și de cealaltă parte.

In actualele condiții niciun stat, 
inclusiv niciuna din marile puteri, 
nu pot realiza vreun rezultat pozi
tiv ducând politica goanei înarmă
rilor. Dar politica goanei înarmă
rilor poate submina finanțele de 
stat și economia unei țări dacă se 
continuă și în viitor înfăptuirea a- 
cestei politici agresive și lipsite de 
temei din punct de vedere eco
nomic.

Pentru înfăptuirea politicii goa
nei înarmărilor, poți arunca miliar
de și miliarde de dolari, meireu noi 
miliarde de lire sterline și te poți 
consola cu aparența vreunor rezul
tate ale goanei înarmărilor și „po
liticii de forță" Dar toate acestea 
n’au un fundament sigur și, prin 
urmare, nu pot asigura atingerea 
scopului propus deși provoacă o în
cordare a forțelor și înfăptuirea de 
noi și noi măsuri corespunzătoare 
și de partea cealaltă. In asemenea 
cazuri devine valabilă cunoscuta 
regulă : acțiunea unei părți pro
voacă o contraacțiune corespunză
toare a celeilalte părți.

Unele puteri înfăptuesc planuri 
ce țintesc departe, de creare a ne
numărate baze militare pe teritorii 
străine, departe de propriile fron
tiere. In același timp, se spune că 
aceasta s’ar face în interesul apă
rării, deși acest lucru nu este cre
zut nici de acei care vorbesc despre 
ele, nici de cei care ascultă aseme
nea declarații. Pe de altă parte 
este limpede pentru oricine că crea
rea de baze militare americane în- 
tr’o serie de state din Europa, pe 
teritoriul Africii de Nord, pe terito
riile unor state din Orientul Apro
piat și Mijlociu, n’are nimic comun 
cu scopurile defensive. Există des
tule declarații ale unor personali
tăți militare și civile din S.U.A. în 
care se spune direct că crearea nu
meroaselor baze militare america
ne pe teritorii străine este îndrep
tată împotriva Uniunii Sovietice, 
împotriva Republicii Populare Chi
neze, împotriva țărilor de democra
ție populară. Dar o astfel de poli
tică și astfel de planuri se discre
ditează ele însele în ochii popoare
lor și sunt sortite unui eșec inevi
tabil.

Din toate acestea trebue să se 
tragă anumite concluzii.

Trebue, în primul rând, să se re
cunoască urgența aplicării unor 
măsuri ca reducerea considerabilă 
a tuturor armamentelor, îndeosebi 
a armamentelor marilor puteri, și 
necesitatea adoptării unor hotărîri 
îndreptate spre interzicerea armei 
atomice, a armei cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arme de exter
minare în masă, spre instituirea 
unui control internațional eficace 
asupra respectării acestei interzi
ceri și, ca prim pas spre aceasta, să 
se recunoască necesitatea renunță 
rii de către guverne la folosirea 

armei atomice. In ceeace privește 
această ultimă chestiune, delegația 
sovietică va porni, firește, dela fap
tul că în problema atomică s’a pre
conizat în ultima vreme o anumită 
procedură a discuțiilor, care trebue 
și respectată.

Convocarea unei conferințe a ce
lor cinci puteri și discutarea la a- 
ceastă conferință a măsurilor în 
vederea micșorării încordării inter
naționale, inclusiv în vederea înce
tării goanei înarmărilor, ar avea o 
însemnătate internațională primor
dială. Nu există popor, nu există 
stat, care să nu fie interesat ca cei 
puțin să se înceapă discutarea rod
nică a acestor probleme internațio
nale de cea mai mare importanță. 
Prezenta conferință dela Berlin ar 
putea, la rândul ei, să facă un pas 
concret — sau altul — înainte, 
pentru a contribui la încetarea goa
nei înarmărilor.

Nu se poate să nu se recunoască 
deasemenea că este inadmisibilă o 
nouă amânare a problemelor care 
se referă la reglementarea relații
lor între marile puteri, reglemen
tare fără care nu se poate asigura 
rezolvarea multor probleme inter- 
naționa’e și nu se poate contribui 
cu succes la micșorarea continuă a 
încordării internaționale. O deose
bită însemnătate are reglementarea 
problemelor referitoare la Republi
ca Populară Chineză, inclusiv re
stabilirea drepturilor ei legitime în 
Organizația Națiunilor Unite. Un 
progres în această chestiune ar 
avea o mare însemnătate pentru re
glementarea unor importante pro- 
bleme internaționale politice și eco
nomice, inclusiv pentru rezolvarea 
problemei coreene.

După cum se știe, însăși convo
carea conferinței politice în proble
ma coreeană s’a izbit de greutăți 
serioase. Până în prezent nu s’a 
realizat un acord nici măcar asu
pra componenței conferinței. Există 
și alte contradicții acute între părți, 
lucru care și-a găsit expresia în ca
zuri de încălcare grosolană a con
dițiilor acordului de armistițiu în 
problema prizonierilor de război.

Toate acestea sunt în mare mă
sură legate de lipsa unor relații 
normale între unele mari puteri. Nu 
încape îndoială că convocarea unei 
conferințe a celor cinci' puteri ar 
contribui la înlăturarea unei serii 
întregi de greutăți care există acum 
atât în problema coreeană, cât și în 
rezolvarea altor câteva probleme 
internaționale de actualitate.

Mai există țări care refuză încă 
„să recunoască” Republica Populară 
Chineză. Dar, „nerecunoașterea" 
faptelor și cu atât mai mult „ne- 
recunoașterea" unor evenimente is
torice din cele mai importante, n'a 
dat niciodată rezultate pozitive. Ig
norarea mai departe a schimbărilor 
radicale petrecute în Asia și care și- 
au găsit expresia în primul rând în 
victoria poporului chinez și în cons
tituirea Republicii Populare Chine
ze duce la agravarea relațiilor între 
state și crează piedici pentru regle
mentarea problemelor internațio
nale actuale în care sunt vital inte
resate toate popoarele lumii.

Până în prezent, 25 de state mari 
și mici, a căror populație se cifrea
ză la aproximativ un miliard de 
oameni, au stabilit sau stabilesc re
lații diplomatice cu Republica Popu
lară Chineză. Numărul acestor sta-

(Continuare în pagina 6-a)
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te s’ar dubla, ar fi deja de 50 sau 
chiar mai multe, dacă nu s’ar crea 
obstacole artificiale în această cale 
firească.

In Asia n’a mai rămas niciun stat 
independent care să nu fi stabilit 
relații politice cu Republica Popu
lară Chineză sau care, cel puțin, 
să nu intenționeze să reglementeze 
relațiile politice sau economice cu 
Republica Populară Chineză. Țări 
asiatice cum sunt India, Pakistanul, 
Indonezia, Birmania au stabilit de 
mult relații diplomatice cu Republi
ca Populară Chineză. Nu altul de
cât domnul Nehru, primul ministru 
al Indiei și eminent om de stat din 
Asia, a declarat acum două zile: 
„Organizația Națiunilor Unite își 
slăbește pozițiile refuzând să admi
tă China comunistă. Apariția noii 
Chine constitue un factor uriaș în 
situația internațională. A nu recu
noaște China înseamnă a închide 
ochii în fața realității'1.

Multe state din Europa, inclusiv 
state care fac parte din blocul at
lantic, au recunoscut că stabilirea 
relațiilor diplomatice cu noua Chină 
este’ necesară. Numai pe teritoriul 
Americii de Nord și de Sud nu s’a 
găsit niciun stat care să se fi hotărît 
până în prezent să stabilească re
lații normale cu China demo- 
crat-populară. Dar ce anume dove
dește acest lucru este limpede și 
fără alte lămuriri.

Guvernul Sovietic pornește de'.a 
premiza că o asemenea situație nu 
poate dura mult. Convocarea unei 
conferințe a celor cinci puteri, cu 
participarea Republicii Populare 
Chineze, ar contribui mult la des

tinderea și însănătoșirea întregii si
tuații internaționale.

In sfârșit, dacă noi toți tindem cu 
adevărat spre micșorarea încordării 
internaționale, acest lucru trebue 
să se oglindească și în relațiile in
ternaționale, legate de extinderea 
relațiilor comerciale între state.

Până acum unele puteri, și în pri
mul rând S.U.A., duc încă o poli
tică îndreptată spre interzicerea co
merțului cu U.R.S.S. și țările de 
democrație populară. In acest scop, 
cu trei ani în urmă guvernul S.U.A. 
a denunțat acordul comercial dintre 
S.U.A. și U.R.S.S., care a fost în 
vigoare timp de mulți ani. Se știe 
deasemenea că în Statele Unite e- 
xîstă legea Battle prin care S.U.A. 
și țărilor blocului american li se 
interzice de fapt să facă comerț cu 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară. Aceste măsuri, precum și 
o serie de alte măsuri din partea 
S.U.A., sunt îndreptate nu numai 
spre crearea a tot felul de dificul
tăți în comerțul internațional, ci și 
spre agravarea relațiilor internați
onale. Și-au atins oare scopul toate 
aceste piedici și discriminări puse 
în calea desvoltării comerțului in
ternațional ? Noi știm cu toții că 
toate aceste măsuri discriminatorii 
față de U.R.S.S., China și țările de 
democrație populară n’au oprit de
loc avântul economic în aceste sta
te, ci’ au contribuit la crearea Celei 
de a doua piețe mondiale și la în
tărirea considerabilă a legăturilor 
economice dintre aceste țări. Jude
cați singuri ce poate aduce continu
area acestei politici de interziceri și 
discriminări în domeniul comerțului 
internațional, în special în actualele 

condiții, când nimeni nu poate nega 
existența greutăților în economia a- 
numitor țări.

Conferința reprezentanților celor 
cinci puteri ar îndeplini rolul său 
pozitiv și în ceeace privește crearea 
unor condiții normale pentru dez
voltarea comerțului internațional, 
lucru în care multe state nu pot să 
nu fie interesate.

Se înțelege că o conferință a ce
lor cinci puteri poate avea loc nu
mai dacă există premiza fundamen
tală ca toate cele cinci mari puteri 
să manifeste în fapt năzuința spre 
micșorarea încordării în situația in
ternațională.
Delegația sovietică ar dori să spe

re că în această problemă este cu 
putință realizarea unui acord la 
conferința dela Berlin.

In afară de problema convocării 
unei conferințe a miniștrilor aface
rilor externe ai celor cinci puteri și 
de problema germană, la prezenta 
conferință ar fi nimerit să se exa
mineze și problema austriacă.

Interesele întăririi păcii în Europa 
și necesitatea asigurării drepturilor 
naționale ale poporului austriac cer 
restabilirea cât mai grabnică a unei 
Austrii libere și independente și re
glementarea problemei austriace.

Guvernul Sovietic consideră că 
această problemă trebue reglemen
tată în conformitate cu acordurile 
existente între cele patru puteri. La 
examinarea acestei probleme este 
necesar să se pornească dela aceea 
ca reglementarea ei să contribue la 
asigurarea securității popoarelor 
Europei și a independenței Austriei 
și ca Austria să nu devină din nou 

o unealtă în mâinile forțelor agresi
ve și mai ales o unealtă a milita
rismului german.

Toate cele spuse îmi permit să fac 
următoarea propunere cu privire la 
ordinea de zi a conferinței dela 
Berlin:

1. Despre măsurile pentru micșo
rarea încordării în relațiile interna
ționale și despre convocarea unei 
conferințe a miniștrilor afacerilor 
externe ai Franței, Angliei, S.U.A., 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze.

2. Problema germană și sarcinile 
asigurării securității europene.

3. Despre tratatul de stat cu Aus
tria.

Adoptând o astfel de ordine de 
zi, noi am avea posibilitatea de a 
ne concentra atenția asupra proble
melor care sunt în prezent cele mai 
actuale și mai esențiale.

înaintea mea au făcut aici decla
rații dl. Bidault — în numele Fran
ței și dl. Eden — în numele Angli
ei. Am ascultat cu mare atenție a- 
ceste declarații.

Atât dl. Bidault cât și dl. Eden, 
iar mai înainte, în cuvântul său de 
deschidere, secretarul de stat al 
S.U.A., dl. Dulles, și-au exprimat 
speranțele în obținerea unor rezul
tate pozitive la prezenta conferință. 
Ca reprezentant al Uniunii Sovie
tice, mă declar cu totul gata ca îm
preună cu domnii Bidault, Eden și 
Dulles să ne străduim să obținem la 
această conferință rezultate care să 
corespundă intereselor asigurării 
securității popoarelor Europei și în 
același timp să contribue la întă
rirea păcii în întreaga lume.

Privirile întregii omeniri sunt a- 
țintite în aceste zile spre Berlin, 
unde și-a deschis lucrările Confe
rința miniștrilor afacerilor exter
ne ai celor patru mari puteri. Po
poarele așteaptă, pe bună dreptate, 
ca atât mersul lucrărilor cât și re
zultatele la care se va ajunge, să 
ducă la o slăbire a încordării în 
relațiile internaționale.

Potrivit unor înțelegeri mai di
nainte stabilite, Conferința miniș
trilor afacerilor externe ai Angliei, 
Franței, Statelor Unite ale Ameri
cii și Uniunii Sovietice și-a înce
put lucrările la 25 Ianuarie, în clă
direa fostului Consiliu de Control, 
aflat în Berlinul apusean. Toate 
ședințele din cursul primei săptă
mâni vor avea loc aci, urmând ca 
in cea de a doua săptămână șe
dințele să aibă loc la reședința 
înaltului comisar al U.R.S.S. în 
Germania, în Berlinul răsăritean.

Conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru mari puteri 
constitue un eveniment deosebit de 
însemnat pentru asigurarea liniștii 
în lume și în deosebi pentru asigu
rarea securității popoarelor din 
Europa. Se știe că problema prin
cipală în Europa o prezintă proble-

Conferința
ma germană. O înțelegere în pri
vința încheierii unui tratat de pace 
menit să ducă la restabilirea uni
tății Germaniei pe baze democra
tice, retragerea de îndată a trupe
lor de ocupație și încetarea remili- 
tarizării Germaniei apusene, va 
sluji năzuințelor arzătoare ale po
poarelor europene și în special po
porului german. Poporul german 
dorește să pășească alături de ce
lelalte popoare ale Europei dornice 
de pace și progres, la construirea 
unei vieți libere și plină de bucurii. 
El urăște pe toți acei care încearcă 
să-l pregătească din nou drept car
ne de tun. Poporul german dorește 
unificarea German ei într’un stat 
democrat, iubitor de pace și inde
pendent.

Răspunzând năzuințelor arzătoa
re a’e întregului popor german, R. 
D. Germană a depus neîncetat stră
duințe în acest scop. In ziua des
chiderii lucrărilor, guvernul R. D. 
Germane s’a adresat printr’o scri
soare Conferinței dela Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor 
patru mari puteri, cerând ca la șe-

dela Berlin
dințele când se va discuta pro
blema germană să participe repre
zentanți ai celor două părți ale 
Germaniei.

Nu pe aceeași cale merg însă 
conducătorii aflați la cârmă în 
Germania apuseană. Ei fac tot 
ce le stă în putință pentru a împie
dica restabilirea unității Germani
ei într’un stat democrat și iubitor 
de pace. Susținută de unele cercuri 
politice și de afaceri din Statele 
Unite ale Americii, clica dela Bonn, 
strânsă în jurul lui Adenauer, ur
mărește din nou planurile nebu
nești ale reînvierii militarismului 
german, vrea să facă din Germa
nia un focar al războiului. Cu mult 
înaintea începerii Conferinței dela 
Berlin, clica lui Adenauer a urzit și 
caută și acum să urzească uneltiri 
provocatoare îndreptate spre pre
gătirea unui nou război. Prin mij
loace josnice, organizații fasciste 
sprijinite de clica lui Adenauer și 
de spionajul american încearcă să 
semene neliniște în rândurile popu
lației germane și să creeze o at
mosferă care să îngreuneze desfă

șurarea lucrărilor conferinței. Ma
sele largi din Germania înfierează 
asemenea acțiuni.

Conferința dela Berlin va lua în 
discuție și alte probleme de a că
ror rezolvare depinde în mare mă
sură slăbirea încordării în relațiile 
internaționale. Printre cele mai în
semnate probleme se numără con
vocarea unei conferințe la care, 
pe lângă cele patru mari puteri, să 
participe și R. P. Chineză. Această 
conferință ar urma să discute pro
bleme internaționale menite să re
alizeze o destindere în relațiile in
ternaționale.

In cuvântarea ținută în cadrul 
primei ședințe, V. M. Molotov, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S .S 
a propus ca ordinea de zi a confe
rinței să cuprindă următoarele 
puncte :

1) Măsurile ce trebue luate pen
tru slăbirea încordării în relațiile 
internaționale și pentru convocarea 
unei conferințe în cinci cu partici
parea Republicii Populare Chineze.

2) Problema germană și mijloa
cele de asigurare a securității eu
ropene.

3) Tratatul de stat cu Austria.
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Pe drumul dezvoltării gospodăriei colective Crescătorul de vite
Nu departe de malul râului Neaj- 

lov, chiar în mijlocul satului Broș- 
teni, din raionul Găești, se află se
diul gospodăriei colective „Ogorul 
Roșu". Ceeace te izbește de cum re 
apropii de gospodărie este așeza
rea rânduită a clădirilor. Grajdu
rile, cotețele porcilor, magaziile, a- 
telierul de fierărie și altele, toate 
sunt construite de curând și bine 
îngrijite.

— Cu mâinile noastre sunt făcu
te — spune cu mândrie Nicolae Tu- 
dorache, președintele gospodăriei, 
arătând spre construcții. Și mai a- 
vem încă atâtea de făcut. Saivanul 
care e înălțat până la jumătate, în 
anul acesta va fi gata. El va putea 
adăposti peste 500 oi. Tot în cursul 
acestui an vom construi și grajdul 
pentru ferma de vaci. S’au cumpă
rat pentru aceasta 100.003 cărămizi, 
26.000 țigle, ciment și lemne pen
tru tocărie și încăpriorat.

Dezvoltarea multilaterală a gos
podăriei este o problemă de bază 
pentru colectiviștii din Broșteni. A- 
cum doi ani, când a luat naștere 
gospodăria, colectiviștii a-veau nu
mai câteva vite de muncă. Azi, 
gospodăria are fermă cu 16 vaci, 
are 105 oi din rasa merinos, cres
cătorie de porci cu 20 scroafe. In 
anul acesta este planificată în
ființarea unei crescătorii de pă
sări. Afară de fermele zootehnice 
gospodăria mai are grădină de zar
zavat și ateliere de curelărie și lem
nărie. Odată cu desvoltarea ferme
lor zootehnice și a celorlalte ra
muri de producție, avuiu! obștesc al 
gospodăriei crește necontenit. A- 
ceasta face ca veniturile colectiviș
tilor să fie mai mari.Anul trecut, 
gospodăria colectivă a avut numai 
dela fermele zootehnice un venit de 
aproape 100.000 lei. Datorită dez
voltării multilaterale a gospodăriei 
colective, valoarea zilei-muncă 
a crescut. Astfel, numai din ve
niturile dela fermele zootehnice și 
grădina de zarzavat, a crescut 
suma în bani pentru o zi-muncă 
cu mai mult de 4 lei. Pentru fiecare 
zi muncă s’au dat colectiviștilor 
peste 27 kg. de diferite produse 
și însemnate sume de bani.*

Brigadierul zootehnic, Dumitru 
D. Gheorghiță, se preocupă îndea
proape de desvoltarea fermelor zoo
tehnice. El ține sfat în fiecare săp
tămână cu toți colectiviștii care 
lucrează în sectorul zootehnic. 
La școala de brigadieri zootehnici 
el a căpătat multe învățături și 
acum se străduește să le împărtă
șească și altora, să le dea viață.

La ferma de vaci, este îngrijitoa
re Ioana Serafim. Ea muncește cu 
multă dragoste.

— Îmi place să muncesc și să 
cânt, spune ea. Am scăpat de jugul 
bogătanilor. Sunt liberă azi și mi-i 
liber și cântul...

Deseori, pe Ioana Serafim o vezi 
citind cărți despre creșterea vitelor. 
La cursul agrozootehnic este cea 
mai silitoare cursantă. După ce 
discută cu brigadierul zootehnic 
cele învățate, le și pune în practică.

Venituri bune a adus și ferma de 
porci, tinde este îngrijitoare tovară
șa Ana T. Florea. Din vânzarea pe 
piață liberă și prin cooperativă a 
celor 260 purcei s’au câștigat 
43.208 lei. Ți-e mai mare dragul să 
privești cum îngrijește Ana T. 
Florea scroafele.

— Mă voi strădui, ca anul aces
ta prin munca mea să contribui mai 
mult la desvoltarea crescătoriei de 
porci, la întărirea gospodăriei.

Așa a spus Ana T. Florea în ul
tima adunare generală. Faptele ei 
de până acum dovedesc că se va 
ține de cuvânt. Acelaș gând ca 
Âna T. Florea îl are și Marin I. 
Preda dela ferma de oi. El și-a pro
pus ca să îngrijească oile în așa lei 
în cât până în toamnă ferma de oi 
să sporească cu cel puțin 80 de ca
pete.

Baza furajeră fiind unul din 
principale’e mijloace de dezvoltare 
a fermelor zootehnice, a fost pre
gătită fri bune condițiuni. Anul tre
cut, gospodăria colectivă a cultivat 
plante furajere pe o suprafață de 
40 hectare. Anul acesta, la întocmi
rea planului de culturi, ținând sea
ma că fermele zootehnice vor crește, 
s’a hotăirît să se mărească supra
fața culturilor de plante furajere.

Iarna aceasta, vitele au hrană 
din belșug. Sfecla pentru vite a fost 
însilozată de cu toamnă. Cocenii, 
paiele, lucerna și celelalte nutrețuri 
sunt așezate în șire lungi, bine 
făcute. Cele două mașini de tocat 
nutreț lucrează neîntrerupt. Colec
tiviștii se străduesc să dea o cât 
mai bună întreținere animalelor. 
Ei au primit cu multă bucurie Le
gea privitoare la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor în 
anii 1954-1956 și se străduesc să-i 
dea viață. Din propria lor expe
riență colectiviștii s’au convins că 
fermele zootehnice ajută din plin 
la dezvoltarea și întărirea gospo
dăriei colective, la mărirea venitu
rilor fiecărui colectivist.

AUREL BABEANU

...Pe atunci, prin anul 1923, pe 
aceste meleaguri se găsea o mare 
herghelie de cai. Zi de zi, lângă ar
măsarii și remonții hergheliei, 
muncea un băiat svelt, în vârstă de 
12 am, cu ochi albaștri, vii, cu un 
păr bălai. îngrijea animalele cu 
multă pricepere și tragere de inimă. 
Era Andrei Jiman, fiul lui Jiman 
din comuna Jucu Tatăl lui murise 
rnainte cu câțiva ani, lăsând o vă
duvă cu 7 copii. Nevoia-| smulsese 
pe fiul de țăran din casa părin
tească — fără să-și fi putut termi
na școala — și-| forțase să se an
gajeze aci ca îngrijitor de cai. El 
îndrăgea mult animalele și îi plă
cea să le crească. Deaceea s’a ho- 
tărît să lucreze ca crescător de a- 
nimale, până când părul îi va fi 
nins de ani.

...Zăpada s’a așternut din belșug 
pe întinsele câmpii, urcându-se 
hăt departe pe dealurile din vecină
tatea comunei Jucu. Printre nămeții 
adânci pășește un om înalt, cu o 
șubâ groasă, cu o căciulă mițoasă 
înfundată până la urechi. Din fa- 
ța-i înroșită de ger distingi numai 
doi ochi albaștri vii și mustața-i 
bălaie. Privindu-1 îl recunoști pe 
îngrijitorul de cai de altădată: îl 
trădează din când în când zâmbe- 
tu-i larg, deschis, care lumina și 
fața feciorului de 12 ani de odi
nioară, atunci când îți vorbea de 
animalele pe care le îngrijea.

Acum este crescător de porci la 
stațiunea experimentală zootehnică 
Bonțida-Jucu, regiunea Cluj, înfiin
țată pe locurile fostei herghelii de 
cai. Andrei Jiman e cunoscut prin 
împrejurimi ca unul dintre cei mai 
buni crescători de animale din sta
țiune. Faima pe care și-a câști
gat-o printre crescătorii de anima
le este bine meritată. Despre a- 
ceasta ne vorbește grajdul de porci 
întotdeauna curat și îngrijit, ani
malele bine întreținute, dar mai 
mult decât toate, succesele însem

Pe urmele materialelor apărute în „Albina“
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al revistei noastre a apărut o infor
mație a unui corespondent al nos
tru, în care se arată că aparatele 
de radio ale căminului cultural din 
comuna Vela, raionul Plenița, regi
unea Craiova, nu funcționează de 
aproape un an de zile.

Secțiunea culturală a sfatului 
popular regional Craiova ne-a tri
mis de curând o adresă în care se 
arată că cele sesizate de corespon
dentul nostru sunt juste. Șeful sec

nate obținute de stațiune la secto
rul porcine și la care a contribuit 
din plin și crescătorul de porci Ji
man Andrei

Să pornim într’o zi la muncă lao
laltă cu el.

Zorile dimineții încă nu au lumi
nat zarea când Jiman Andrei se 
scoală și împreună cu ceilalți în
grijitori începe să pregătească 
hrana pentru porci. Uruelile de po
rumb, mazăre, tărâțe, orz sunt pre
parate cu grijă în ciubăre cu apă 
proaspătă. Apoi îngrijitorul des
chide larg ușa grajdului și purceii 
negri cu brâu alb, de rasă Basna, 
se grăbesc să-și primească hrana. 
Urmează apoi curățirea grajdului 
de bălegar și prepararea așternu
tului curat și proaspăt pentru odih
na porcilor. Dela ora 11-12 începe 
din nou alimentarea. Pentru masa 
de prânz porcii primesc o hrană 
substanțială, bine pregătită După 
o pauză de 2 ore, animalele sunt 
scoase la plimbare pentru aerisire 
și poftă de mâncare. La ora 4 pri
mesc din nou mâncare. Primind 
hrană rațională, la timpul potrivit, 
animalele pe care le îngrijește Ji
man Andrei împreună cu cei 6 în
grijitori repartizați la sectorul por
cine, sunt grase și sănătoase.

Îngrijind animalele cu atâta in
teres și dragoste, rezultatele nu au 
întârziat să se arate. Din porcii pe 
care i-a îngrijit Jiman Andrei, unii 
au obținut la 10 luni o greutate de 
130 kg.

Munca-i este răsplătită pe de
plin. In afară de salariu, Jiman 
Andrei primește lunar un premiu 
în bani, în raport cu munca sa. Iar 
de curând a primit dela stațiune, 
ca premiu 2 purcei.

...S’au schimbat multe în viața 
lui Jiman Andrei și a lor săi. As
tăzi traiul îi este mai plin de bucu
rii, Lar munca îi este spornică și 
răsplătită așa cum se cuvine.

DOINA ILIESCU

ției culturale raionale, tovarășul 
Niță Nicolae, a dat spre reparare 
întreprinderii Metalurgice Craio
va, 7 aparate de radio aparținând 
unor cămine culturale din raion, 
dar până în prezent n’au fost repa
rate. Secțiunea culturală a sfatului 
popular regional Craiova ne comu
nică în aceeași scrisoare că s’au 
luat măsurile necesare pentru ur
gentarea reparării acestor aparate 
de radio, spre a putea fi date în fo
losință cât mai curând.

Pentru obținerea unei cantități 
cât mai mari de lapte după fătarea 
vacilor, precum și pentru ca vițeii 
noi născuți să aibă o greutate 
mare și să fie sănătoși, trebue să 
dăm o atenție deosebită îngrijirii și 
întreținerii vacilor gestante.

In timpul perioadei de gestație 
(de sarcină) trebue să asigurăm 
vacilor prin hrana pe care le-o dăm 
atât întreținerea lor cât și condițiile 
necesare pentru formarea și desvol
tarea noului vițel. Deaceea, în ulti
mele trei-patru luni înainte de tă
tare, vaca trebue să primească mai 
multă hrană și de o calitate mai 
bună. Deoarece în timpul iernii iar
ba de pășune și masa de nutreț ver
de lipsesc, ele trebuesc înlocuite cu 
alte nutrețuri tot atât de hrănitoare. 
Cel mai bun nutreț pe timp de iarnă 
îl constitue fânul de lucerna sau de 
trifoi care au fost cosite la începu
tul înfloririi. In același timp, pentru 
"erioada de iarnă trebue să asigu- 

m vacilor sfeclă de nutreț și nu
treț murat care înlocuesc iarba ver
de ducând în același timp la mări
rea cantității de lapte după fătare. 
Pe lângă acestea, vacile gestante 
trebue să primească și nutrețuri

Sfat zootehnic

îngrijirea vacilor gestante (pline) 
în timpul iernii

concentrate (tărâțe de grâu, urueli 
de orz, ovăz, porumb, precum și tur
te de floarea soarelui, etc.) care 
sunt foarte hrănitoare.

In hrana vacilor, gestante trebue 
să adăugăm și sare de bucătărie 
care dă gust nutrețurilor și în ace
lași timp contribue la formarea oa
selor vițelului.

Cu puțin timp înainte de fătare, 
hrana vacilor trebue și mai mult 
îmbunătățită. Astfel în ultimele 
două luni înainte de fătare, vacile 
trebue să fie hrănite de cel puțin 
trei ori pe zi în intervale de timp 
egale și adăpate tot de atâtea ori.

Un rol important în menținerea 
sănătății vacilor și a poftei lor de 
mâncare îl are plimbarea zilnică 
care ușurează actul fătării. In sezo
nul de iarnă timpul de plimbare se 
reduce la două ore.

O condiție esențială care duce la 
buna întreținere a vacilor gestante 

o constitue adăpostul curat, spațios 
și luminos. Un grajd întunecos, u- 
med și cu curent favorizează apari
ția bolilor. Deaceea, așternutul din 
grajd trebue să fie gros, uscat și 
primenit zilnic cu paie uscate, iar 
corpul vacilor trebue curățat cu pe
ria și țesala.

In mod normal vacile de lapte 
și mai ales cele gestante nu trebue 
puse la muncă. Dacă totuși în anu
mite gospodării este nevoe să fie 
folosite la muncă, trebue știut că a- 
ceasta se poate face numai în prima 
jumătate a perioadei de gestație și 
atunci la munci ușoare și de scurtă 
durată.

Unul din cele mai importante 
lucruri în întreținerea vacilor ges
tante este necesitatea înțărcării va
cilor cu o lună și jumătate până la 
două luni înainte de fătare. Dacă 
nu se va respecta această indicație, 
vițelul va crește greu și se va îm

bolnăvi cu multă ușurință, iar pro
ducția de lapte a vacii va fi mai 
mică. In cazul vacilor slăbite, bol
năvicioase și în cazul fătărilor de 
neleapcă ale juncilor, înțărcarea 
trebue făcută și mai de timpuriu 
adică cu trei-patru luni înainte de 
fătare. Unele vaci înțarcă singure, 
altele însă — și acestea sunt cele 
care sunt bune de lapte — nu în
țarcă singure, dând lapte dela o 
fătare la alta. Pentru înțărcarea a- 
cestor vaci trebue să intervenim 
noi mulgându-le cât mai rar : la în
ceput odată pe zi, apoi odată la 
două zile. Deasemeni, ele trebuesc 
hrănite mai slab (numai cu paie) 
câteva zile până ce laptele se împu
ținează și chiar adăpate mai rar 
până când înțarcă. După ce vacile 
au înțărcat trebue să revenim la o 
hrană bună și la toate celelalte re
guli de hrănire și îngrijire.

Acestea sunt principalele reco
mandări în privința îngrijirii și în
treținerii vacilor gestante. Urmând 
aceste recomandări vom obține dela 
vaci o cantitate mare de lapte iar 
vițeii nou născuți vor fi mai grei, 
sănătoși și vor crește mai repede.

Ing. zootehnist V. TEM1ȘANU



Lifticaru Constantin, directorul căminului cultural din 
satul Probota, regiunea Suceava, ține la el acasă multe 
lucruri ale căminului cultural. Iar în ceeace privește con
cursul echipelor artistice n’a făcut nicio treabă. Până și 
afișele cu concursul le-a dus tot acasă.

Încearcă numai să-i spui tova
rășului Popa, profesorul de limbă 
și literatură română, dela școala 
din Nocrich că nu știe ce-i aia tea
tru I Ți-ai găsit beleaua.

— Cine mă, eu ? Ce pregătire 
ai tu? Cum? numai liceul? Și în
drăznești să-mi dai lecție mie, pro
fesor de cultură universală ?

Iar dacă-i spui, când se mai po
tolește, c’ai dori să conducă echi
pa de teatru, fiindcă-i de speciali
tate, ți-o retează :

— Vorbește cu directorul, eu mă 
grăbesc.

Și când rămâi singur în mijlocul 
drumului, n’ai ce face. I-ascu'ți 
îndemnul. Mergi la tovarășul Da
mian Ion, directorul școlii ele
mentare, care dealtfel știe și mai 
bine să te pună la punct.

— Te-ai gândit mult până să-ți 
vină astfel de gânduri? Că dacă 
te gândeai mai mult, nu veneai la 
mine. Ți-ai fi dat seama că vii de
geaba...

Dacă îndrăznești cumva să-i a- 
mintești și de unele dispozițiuni și 
hotărîri ale forurilor sale superi
oare, privind munca culturală, to
varășul Damian te face să înțelegi 
că este hotărît să respecte „hotărî- 
rile" sale.

Și dacă vezi că stând de vorbă 
ba cu unul, ba cu altul, căminul 
cultural rămâne tot fără echipă de 
teatru, apelezi mai departe la bu

Decimalul fabricii de ulei din co
muna Pătule, raionul Vânju Mare, 
are un defect... defectul că la el 
cântărește un anume Cheată. Că de 
n’ar fi defectul ăsta ar fi tare bun, 
cum bune sunt și cântarele coopera
tivei, după ce a fost dat Cheată 
afară.

Când lucra Cheată la coopera
tivă, metrul „măsura" doar 80 cm., 
kilogramul „cântărea" doar 750 
grame, iar într’un litru „încăpeau" 
doar trei sferturi.

Asta, bine înțeles, când vindea. 
Atunci când achiziționa, kilogramul 
„cântărea" 1,200 kg. iar litrul 
aproape că se dubla.

După cum vedeți unitățile de mă
sură rămăseseră numai cu numele 
aceleași care se folosesc în întreaga 
țară. Mărimea lor era cea care-i 
convenea lui Cheată.

Când a fost înlăturat Cheată dela 
cooperativă, pătulenii au răsuflat 
ușurați. De unde să știe ei că a 
doua zi îl vor găsi lângă decimalul 
fabricii de ulei, că el le va cântări 
floarea soarelui și le va turna uleiul 
în bidoane. Dacă ar fi știut una ca 
asta l-ar fi lăsat poate tot la 
cooperativă, că-s două magazine în 
comună și poți alege, pe când 
fabrică de ulei e numai una.

Și se pricepe Cheată să înșele. 
Fabrica este plătită de țărani pen
tru fabricarea uleiului de float ea 

năvoința impiegatului de mișcare 
dela gara din preajma comunei. Se 
pricepe impiegatul de mișcare, nu-i 
vorbă și mult suflet pune în acea
stă muncă. Dar profesorul Popa și 
alți membri ai corpului didactic 
s’ar pricepe și mai bine dacă ar 
vrea. Și nici n’ar fi nevoiți să-l in
vite pe tovarășul impiegat, care tre
bue să fugă dela sala de repetiții 
până la gară, să dea liber trenuri
lor, să transmită sau să primească 
comunicări prin aparatul morse, a- 
poi să reia repetițiile dela capăt.

Și uite așa, în timp ce impiega
tul de mișcare se mișcă prea mult, 
tovarășul director Damian și pro
fesorul de limbă și literatură ro
mână, tovarășul Popa, nu vor să 
se miște deloc.

Artiștii amatori mai ghiduși, vă
zând cum stau lucrurile, adică 
prea multă mișcare din partea im
piegatului de mișcare, iar din par
tea corpului didactic deloc, au ho
tărît să trimită o delegație la re
gionala C.F.R. cu rugămintea să 
se amâne trenurile de seară pen
tru a doua zi dimineața. Cu alte 
cuvinte să se facă o modificare în 
mersul trenurilor, căci mai ușor 
schimbi mersul trenurilor decât pe 
cei doi tovarăși, Damian și Popa. 
Poate totuși se vor mișca puțin a- 
cum, după ce-au făcut cunoștință 
cu... acul „Albinei".

soarelui. Când cântărește floarea 
soarelui adusă pentru fabricarea 
uleiului, decimalul arată mult mai 
mult decât greutatea reală, iar când 
cântărește partea ce i se cuvine 
fabricii, mult mai puțin.

E drept că sunt cazuri când 
decimalul arată la prima cântărire 
mai puțin decât greutatea reală și 
la a doua mai mult, că de, pe 
Cheată nu-1 lasă inima să-i înșele 
și pe chiaburi. De ei se lasă „înșe
lat". Ii știe oameni recunoscători 
care nu închid băerile pungii și 
ușile cămării când îi vorba să-l răs
plătească. Apoi la casa omului n’ai 
nevoe numai de ulei. Un vin bun, o 
gâscă grasă, o brădoaică plină cu 
brânză sunt binevenite, mai ales 
când nu plătești nimic pentru e'e.

Astfel de lucruri se petrec la 
fabrica de ulei din Pătule. Se petrec 
de mult, dar până astăzi nu s’a 
găsit nimeni să-i arate lui Cheată și 
șefului său, care nu-i străin de 
faptele subalternului, că deși sunt 
la fabrica de ulei, nu sunt unși pe 
vecie în posturile lor.

Apoi n’ar strica să-i ream’n- 
tească lui Cheată că tot un cântar 
și anume o balanță este semnul 
justiției. Și după atâtea cântare 
„defecte" s’ar putea să facă cunoș
tință cu unul care funcționează 
perfect.

N. MERIȘANU

Directorul căminului: — Nu-i așa, tovarășe învățător Borcan, 
că-i bine în căminul... meu ?

învățătorul: Auzi vorbă, cum să nu fie bine când ai două cămine 
într'unul!

Or fi ei mulți oameni veseli, dor
nici de petreceri nesfârșite, pe acest 
pământ dar cred că niciunul nu-1 
întrece pe Bădescu Ilie, maistru 
prim la ocolul silvic Curtea de Ar
geș. Când se apucă de petreceri 
uită să mai termine. Și nu petrece 
cu fiecine. Cu Gheorghe Diacones- 
cu c’a fost primar pe vremuri, cu 
Străut Nicolaie c’a avut han vestit 
și vin bun, cu chiaburii Ionescu Va- 
sile și Mohan Ion și cu alții ca ei. 
Și se împacă bine de parcă ar fi 
fost făcuți să petreacă împreună. Ce 
propune Bădescu încuviințează Di
aconescu și ce dorește Ionescu a- 
probă Bădescu.

Bunăoară zice Bădescu la un 
chef:

— Să mai vină un rând de vin I
— Să mai vină, întărește Diaco- 

nescu.
Și așa se înțelege Bădescu cu 

chiaburii, de minune. Când vinde 
lemne din pădure știe Bădescu ce 
face : țăranilor muncitori le dă câte 
un metru de butuci sau crengi iar 
chiaburilor cât vor să ia, numai ma
terial lemnos de calitatea întâia. 
Chiaburii Străut și Mohan au dorit 
câte un vagon de lemne fiecare, iar 
Ionescu două. Atât au primit.

Dimineața-i încan pat, 
Când ceilalți sunt la arat, 
tară seara, când se culcă, 
Ceilalți sunt încă la muncă.

Cine-i ?
(inSauaq)

Diaconescu nu a vrut lemne, a- 
vea nevoie de bani și Bădescu i-a 
făcut imediat rost. Cum ? Foarte u- 
șor. Pentru repararea unor cantoa
ne, ocolul silvic avea nevoie de 250 
kg. var. Ii faci tu, Diaconescu, l-a 
încredințat Bădescu. Faci 250 kg. 
și-ți plătim 3.000 că doar n’o să dă
râme nimeni pereții și să-i cântărea
scă să vadă cât var a intrat.

Și Diaconescu a făcut 3000 kilo
grame var, 250 le-a dat ocolului sil
vic și restul le-a vândut el.

Despre hoțiile și prietenia cu 
chiaburii a maistrului prim Bădes
cu Ilie, despre vagoanele de lemne 
furate de alți prieteni de ai chiabu
rilor, pădurarii Nițescu Constantin 
și Orășanu Ion a aflat și șeful o- 
colului silvic, tovarășul Gheorghe 
F. Diaconescu. L-au sesizat țăranii 
înșelați de maistru și de cei doi pă
durari și a aflat și din alte părți. 
Dar din oricât de multe părți va mai 
afla tot nu va lua măsuri fiindcă își 
are și el partea lui, partea șefului. 
Așa că măsurile de curățire a oco
lului silvic Curtea de Argeș de us
cături trebue să pornească din altă 
parte.

I. ZAHARIA

Stați! Mai e o întrebare
La această ghicitoare:
Când e’ntâiul dânsul oare ?
Ați ghicit toți, la........ . I

(ajmuețv)


