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Să ne pregătim din timp 
pentru insămânțările de primăvară

In satele șt comunele raionului Drăgănești, în cele din 
raioanele Piatra Neamț, Craiova, Cluj, in multe și multe 
sate și comune din țara noastră se desfășoară in aceste zile 
pregătirile pentru insămânțările de primăvară. Mii și mii de 
țărani muncitori se pregătesc cu multă însuflețire pentru ca 
de indată ce timpul devine favorabil să poată începe munca 
pe ogoare.

Campania însămânțărilor din anul acesta are o mare în
semnătate. Succesul ei va ajuta la înfăptuirea măsurilor 
luate de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din August 1953 
in vederea ridicării bunei stări a poporului muncitor. Dar 
pentru a dobândi recolte bogate și să putem face munca a- 
gricolă la vremea ei, trebue să ne pregătim din timp pen
tru insămânțările de primăvară.

Un bun exemplu in această privință îl dau membrii 
multor gospodării agricole colective. încă de acum câteva 
zile, gospodăria colectivă din Ideciui de Sus, raionul Re
ghin, bunăoară, era pe terminate cu reparatul uneltelor și 
pregătirea semințelor.

Rezultate bune în pregătirile pentru însămânțări au do
bândit și țăranii muncitori din comuna Husnicioara, raionul 
Turnu Severin. Ei au reparat până acum câteva zile 165 plu
guri. 86 grape, 6 trioare, etc. Și s’ar putea da nesfârșit de 
multe exemple care vorbesc despre însuflețirea cu care se 
desfășoară pregătirile pentru muncile de primăvară.

Pregătirea însămânțărilor nu se desfășoară insă peste tot 
în bune condițiuni. tn unele comune din regiunea Con
stanța, printre care Babadag, Mihai Bravu, Istria, de pildă, 
repararea uneltelor in gospodăriile individuale se desfă
șoară cu multă încetineală. In alte regiuni, cum ar fi, de 
pildă. Galați, Hunedoara. Bârlad, nu se dă însemnătatea 
cuvenită pregătirii și selecționării semințelor, strângerii și 
transportării bălegarului la câmp.

In perioada scurtă care ne desparte de începerea campa
niei însămânțărilor trebue luate toate măsurile pentru ca 
muncile pregătitoare să se desfășoare în cele mai bune 
condițiuni. Niciun țăran muncilor nu poate și nu trebue să 
stea nepăsător lață de această problemă. Fiecare producător 
agricol trebue să-și pregătească plugurile, grapele, semănă- 
torile, să-și asigure sămânță de soi, selecționată și tratată. 
Viscolul ce-a bântuit în ultimele zile nu trebue să întârzie 
pregătirile pentru insămânțări. Să muncim cu mai multă 
stăruință pentru a câștiga timpul pierdut și să terminăm 
cât mai repede pregătirile pentru arat și semănat.

O deosebită atenție trebue dată în această perioadă pre
gătirilor pentru cultura legumelor și zarzavaturilor. Trebue 
asigurate și pregătite din vreme semințele, răsadnițele, tre
bue asigurat și reparat utilajul necesar pentru culturile de 
legume.

Printre pregătirile ce se fac în vederea muncilor de 
primăvară un loc de seamă trebue să-l ocupe deasemeni a- 
sigurarea semințelor de ierburi pentru insămânțări.

Alături de aceste pregătiri trebue să avem mereu în ve
dere grija față de semănăturile făcute în toamnă. Spre a 
feri culturile de ger și a asigura umezeala trebuitoare plan
telor trebue să reținem zăpada pe ogoare. Trebue să cer
cetăm deasemeni culturile pentru a le feri de băltirea apei, 
clocire, etc. Să luăm măsuri pentru a preîntâmpina inun
dațiile.

Succesul campaniei de pregătire a însămânțărilor de pri
măvară depinde în mare măsură de desfășurarea unei largi 
munci de lămurire și mobilizare a țăranilor muncitori. Fără 
îndoială că un rol de seamă în această privință revine că
minelor culturale. Aci se pot organiza conferințe, convor
biri. discuții pe tema pregătirii însămânțărilor. învățământul 
agricol care se desfășoară în cadrul căminelor culturale tre
bue deasemeni strâns legat de sarcinile muncilor pregăti
toare. Munca culturală trebue să ajute in acelaș timp la 
ascuțirea vigilenței față de uneltirile chiaburilor care vor 
căuta să împiedice ‘'una desfășurare a muncii.

Să muncim cu entuziasm și însuflețire, să folosim din 
plin fiecare zi pentru a ne pregăti temeinic în vederea în
sămânțărilor de primăvară. Să fim gata pentru a începe la 
timpul potrivit bătălia pentru pâinea poporului muncitor!

COMUNICAT
Prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine, cu înce
pere de la 1 februarie 1954, s-a mărit 
conținutul în aur al leului de la 0,079346 
gr. aur fin la 0,148112 gr. aur fin.

Pe baza conținutului nou de aur al

leului, cursul leului față de rublă se sta
bilește la 1,50 lei, pentru o rublă în loc 
de 2,80 lei pentru o rublă.

Banca de Stat va determina cursul 
leului față de celelalte valute străine 
pe baza noului conținut de aur al leului.

Să luăm neîntîrziat măsuri pentru prevenirea pagubelor 
la efectivul de animale

Viscolul din ultimele zile poate să pro
voace pagube efectivelor de animale. In 
vederea prevenirii eventualelor pagube 
este necesar să se asigure îngrijirea nor
mală a animalelor. Pentru aceasta, con
ducerile gospodăriilor agricole de stat, 
ale gospodăriilor colective, țăranii mun
citori și toate organele agricole de la re
giuni, raioane, puncte agricole și comu
ne, sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid și cu sprijinul sfatu
rilor populare, au datoria să asigure în
grijirea permanentă a animalelor, să ia 
măsuri pentru adăpostirea lor și în mod 
deosebit pentru adăpostirea tineretului, 
a femelelor gestante, a scroafelor cu pur
cei și a oilor cu miei. De asemenea, tre

buie să se acorde grijă hrănirii și adă
patului animalelor în bune condițiuni și 
la timp. O mare atenție trebue dată asi
gurării transporturilor necesare aprovi
zionării îngrijitorilor de animale cu ali
mente și haine călduroase, precum și 
aprovizionării animalelor cu furaje, în 
deosebi a celor d la fermele depărtate 
de centru.

In acest scop trebue folosite toate mij
loacele locale, trebue luate de urgență 
măsuri pentru deblocarea drumurilor de 
acces. In vederea asigurării apărării ani
malelor împotriva lupilor, este necesar 
să se organizeze pichete de pază formate 
din colectiviști, muncitori din gospodă
riile agricole de stat, țărani muncitori și 
vînătorii de la sate.

Infruntînd cu bărbăție viscolul, 
colectiviștii au ferit de pagube avutul obștesc

Cînd viscolul a început să bată cu fu
rie, îngrămădind zăpada în troiene cît 
statul de om, prima grijă a colectiviștilor 
noștri, din satul Călărașii Vechi, raionul 
Călărași, a fost să se ferească de pagube 
fermele de animale. Un mare număr de 
colectiviști, în frunte cu comuniștii, au 
tost prezenți la gospodărie în aceste 
zile.

Comunistul Gheorghe Cernea — îngri
jitor la porci — a stat să îngrijească 
porcii zi și noapte. Prin viscol, el a cărat 
cu brațele paie proaspete pentru așter
nut, a curățat boxele și a hrănit porcii 
cu o atenție mult mai mare decît îna
inte.

Pentru a putea ajunge la secția zoo
tehnică, la Iezer, colectiviștii au înfrun
tat valuri întregi de troiene. Două zile 
și două nopți a stat ciobanul Iordan Si- 
mion să apere oile nu numai contra vis
colului care arunca trîmbe de zăpadă în 
adăposturi, ci și contra lupilor care pu
teau oricând să atace turma,

La grajdul nr. 2, de tineret și iepe ges
tante, se cereau mai mult ca oricînd o

bună hrănire și îngrijire. Pe un astfel de 
viscol, furajele înghețate și apa prea rece 
puteau provoca avorturi sau îmbolnăviri. 
Totuși atît tineretul cabalin cît și celelal
te animale — avut prețios al gospodă
riei noastre colective — au fost salvate. 
Un mare merit îl au tov. Mișu Barac și 
îngrijitorii care au muncit cu îndîrjire 
pentru apărarea bunului obștesc.

Dar nu numai îngrijitorii permanenfî 
din cadrul brigăzii zootehnice, ci și alți 
colectiviști au muncit cu drag în aceste 
zile. De pildă, tov. Leon Baicu, brigadier 
la brigada 4-a de cîmp, a lucrat ziledea- 
rîndul, fără întrerupere, la grajdul nr. 1, 
unde se află o parte din cai, vacile și 
oile gospodăriei.

In aceste zile colectiviștii au arătat o 
mare dragoste pentru avutul obștesc al 
gospodăriei colective.

ȘTEFAN ZAHARIA 
președintele gospodăriei colectivei 

„Filimon Sîrbu"
din Călărașii Vechi, 
regiunea București

Festivalul filmelor pentru sate
în sprijinul dezvoltării 

agriculturii noastre. Mini
sterul Culturii organizea
ză, prin Direcția Genera
lă a Cinematografiei, un 
festival de filme pentru 
sate, care se va desfășura 
in întreaga țară între 6 
Februarie și 6 Mai.

Pentru reușita acestui 
festival, primul de acest 
fel în ța^a noastră. Minis
terul Culturii colaborează 
cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii.

In perioada festivalului

vor fi prezentate în 5879 
de localități filme artistice 
și documentare cu o tema
tică specială, legată de via
ța și munca țărănimii mun
citoare. 91 de caravane ci
nematografice vor cutreera 
peste 5400 de sate și comu
ne, iar în celelalte locali
tăți vor rula filme în 65 de 
cinematografe ale rețelei 
de stat, în 13 cinematogra
fe sindicale și 341 de că
mine culturale.

Vor fi prezentate în de
curs de 3 luni 34 filme

artistice și 24 filme docil* 
mentare.

Filmele vor fi prezentate 7 
în cadrul unui program 
specia] care va cuprinde 
conferințe și spectacple in
terpretate de echipele artis
tice de amatori din locali
tate. La fiecare spectacol 
al festivalului vor fi distri
buite materiale documen
tare, menite să contribue 
la ridicarea nivelului teh
nic și cultural al țărănimii 
muncitoare din țara noas
tră.
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a legumelor, semințelor de legume, fructelor și strugurilor de masă
— Text prescurtat —

— Pentru legume și semințe de 
legume, avansurile ce se vor acorda 
producătorilor vor fi, în medie, pînă 
la 30 la sută din valoarea produc
ției contractate și se vor stabili pe 
specii de către Comitetul de Stat 
pentru Colectarea Produselor A- 
gricole, de comun acord cu depar
tamentele cu sarcini de contractare.

— Pentru culturile sub geam, 
avansul va fi de lei 8 pe m2, care se 
va acorda-producătorilor ia încheie
rea contractului.

—- Materialele și sămînță ce se 
acordă producătorilor se vor da în 
cadrul avansului.

— Pentru asigurarea producției 
de legume, trufandale și timpurii, 
se vor acorda producătorilor pentru 
construirea răsadnițelor geamuri, 
cuie și cherestea pînă la 2 m3 pen
tru un hectar legume timpurii și 
1 m3 cherestea pentru 100 m2 cul
turi sub geam.

Deasemeni. se vor acorda mate
rialele necesare construirii roților 
și jghiaburilor acelor producători 
care contractează întreaga produc
ție, dar .nu mai puțin de 0.50 hec
tare legume irigate și care 
lipsiți de asemenea instalații 
au nevoie să repare pe cele 
tente.

— Producătorilor contractanți 
care utilizează motoare și pompe 
pentru irigat, li se vor vinde car
buranții și lubrefianții necesari, la 
prețurile fixate pentru unitățile de 
stat, pe baza adeverinței 
de comitetul executiv al 
popular respectiv, care va 
pentru fiecare producător 
tant necesarul de carburanți și lu- 
brefianți.

— Pentru fructe se va acorda un 
avans în numerar care reprezintă 
30 la sută din valoarea producției 
contractate, plătibil 40 la sută la 
încheierea contractelor și 60 la su
tă la legatul fructelor.

— Pentru struguri de masă se 
va acorda un avans de 40 la suta 
din valoarea producției contractate, 
din care 60 la sută la încheierea 
contractelor și 40 la sută între 
1 —15 iunie.

— Avansul în bani și materiale 
se acordă fără dobîndă și se va re
ține la predarea recoltei din sumele 
ce se cuvin cultivatorilor.

— Producătorii contractanți care

In scopul stimulării producători
lor de legume, semințe de legume, 
ifructe și struguri de masă, pentru 
mărirea producției la hectar și în 
vederea aprovizionării oamenilor 
muncii dela orașe și a asigurării 
industriei alimentare cu materii pri
me agricole, Consiliul de Miniștri 
în ședința sa din 25 ianuarie 1954 
a adoptat o Hotărîre privind îm
bunătățirea sistemului de contrac
tare a legumelor, semințelor de le
gume, fructelor și strugurilor de 
masă.

Toate înlesnirile și avantajele 
prevăzute de Hotărîre au ca scop 
să cointereseze pe cultivatori la spo
rirea producției acestor plante și a 
productivității la hectar, în vederea 
ridicării continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii dela orașe și 
sate.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
stabilește că ministerele și orga
nizațiile cooperatiste centrale, prin 
unitățile lor economice, au dreptul 
să încheie contracte pentru cultura 
legumelor, semințelor de legume, 
fructelor și strugurilor de masă cu 
gospodăriile agricole individuale, 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășirile agricole.

Producătorii care vor încheia 
contracte de cultură pentru legu
me, semințe de legume, fructe și 
struguri de masă cu unitățile de 
stat și cooperatiste, vor beneficia 
de următoarele avantagii:

— Vor fi scutiți de cote obliga
torii pentru suprafețele cultivate cu 
legume și semințe de legume con
tractate.

— Vor ti sprijiniți de stat să 
obțină îngrășăminte chimice din 
costul cărora statul va suporta 
50 la sută, iar producătorul 50 la 
sută.

— Dacă culturile ar fi atacate 
de dăunători, producătorii vor pri
mi pentru combaterea acestora, în 
mod gratuit, insecto-fungicidele ne
cesare din partea Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii, care vor 
fi repartizate prin unitățile contrac
tante, precum și aparatura necesa
ră în folosință. îndrumarea tehnică 
pentru combaterea dăunătorilor se 
face de către tehnicienii statului.

— Semințe pentru cultura de le
gume și cultura semințelor de legu
me se vor da pe credit, cu o redu
cere 'de 75 la sută, în afară de fa- aduc produsele lor la baZele de re-

i mai 
mare de 5 km. socotită de Ja co
muna pe al cărei teritoriu se află ' 
Cultura' contractată, vor primi boni- țe'lor de legume, fructelor și strugu- 

’ficații de transport, ..conform tarife- ri.lor de masă se va face pe baza 
lor legale în vigoare. . contractelor tip elaborate de că.tre

Cantitățile de struguri de masă ministerele și organizațiile contrac- 
contractate și livrate vor fi scăzute . tante, în conformitate cu prevede- 
din cantitățile de struguri pehtru 
vin, ce trebuiesc vîndute statului, Jde'către Comitetul de Stat pentru 
potrivit Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri N 
de 2—1, adică pentru 2 kg. struguri 
de masă predate pe bază de con
tract se va scădea un kg, 
guri pentru vin.

Hotărîrea prevede că 
pentru legumele, fructele și strugu
rii de masă contractați vor fi sta
bilite pe perioade de către comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare regionale în baza îndrumări
lor primite din partea Ministerului 
Comerțului Interior, în conformi
tate cu Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri Nr. 4.384/1953.

Potrivit prevederilor Hotărîrii, în siliului de Miniștri stabilește

pen- 
strugurii 

pentru ex- 
de 20—35 
cantitățile 

iar

sunt
sau 

exis-

eliberate 
sfatului 
calcula 

contrac-

cazul respectării graficelor de li
vrare stabilite, gospodăriile agrico
le colective vor primi un spor de 
preț de 30%, iar întovărășirile a- 
gricole un spor de preț de 20% 
peste prețurile fixate de către co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare.

— Hotărîrea stabilește că 
tru legumele, fructele și 
de masă, corespunzători 
port se va plăti o primă 
la sută, numai pentru
exportate în stare proaspătă, 
pentru căpșuni prima va fi de 50 
ia sută.

— Pentru varietățile de struguri 
apte a fi păstrate în stare proaspă
tă pe timpul iernii și predate la ter
menele stabilite prin contracte, se 
acordă o primă de 30 la sută față 
de prețul stabilit.

Un articol al Hotărîrii se ocupă 
cu condițiile de contractare a se
mințelor de legume. In legătură cu 
acestea Hotărîrea prevede :

— Prețul de contractare se fixea
ză pe specii.

— Pentru cantitățile ce depășesc 
producția contractată pentru fie
care fel de sămînță se vor acorda 
prime de producție în valoare de 
30% din prețul de contractare.

— Se acordă contractantelor indi
viduali dreptul să cumpere la pre- 
țuri reduse, după predarea recoltei, 
pentru fiecare 50 kg. sămînță de 
varză timpurie, varză de vară, var
ză roșie și gulioare, următoarele 
produse:

— 1 m3
— 2 kg.
— 20 m
— Contractanții individuali, după 

predarea recoltei, au dreptul ca 
pentru fiecare 1.000 kg. de arpa- 
g'c predat să cumpere la prețuri 
reduse următoarele produse:

— 1 m* cherestea
— 2 kg sodă caustică
— 10 m. pînză.
— Gospodăriile agricole colecti

ve vor primi avantajele în produse 
industriale acordate gospodăriilor 
individuale, majorate cu 20%, iar 
întovărășirile cu 10%.

— Contractanții care vor preda 
cartofii timpurii și de vară, fasole 

■și mazăre pentru sămînță, vor pu
tea cumpăra produse industriale în 
cadrul comerțului de întîmpinare, 
beneficiind de toate avantajele a- 
cestuii comerț. •

■ Contractarea legumelor, semin-

cherestea 
sodă caustică 
pînză.

sole, mazăre, cartofi timpurii sau . cepție situate la o distanță 
de vară și arpagic.

— Contractănților li se reduc 
normele de venituri mijlocii prevă
zute asupra impozitului agricol, la 
suprafețele de teren pentru care 
s-au încheiat contracte de predare 
a produselor agricole de către 
ganizațiile contractante, după 
urmează :

a) cu 65 la sută în primul 
pentru suprafețele de teren noi iri
gate, cultivate cu legume, cu con
diția predării întregii producții con
tractate ;

b) cu 50 la sută pentru suprafe
țele de teren cultivate cu legume, 
cu condiția predării întregii produc
ții contractate;

c) cu 30 la sută pentru suprafe
țele de teren plantate cu pomi fruc
tiferi, cu condiția predării întregii 
producții contractate.

Contractanții vor primi avansuri 
în bani, fără dobîndă, pînă la 40 
ta sută din valoarea producției 
contractate, astfel:

or-
cum

an,

rile prezentei Hofărîri', și se aproba

Colectarea Produselor Agricole, cu 
r. 2.654/1953 în proporție avizul Ministerului Agriculturii și 

Silviculturii.
— Contractarea de legume, fruc

te și struguri de masă se poate face 
în același raion administrativ 
către mai mulți contractanți.

— Delimitarea pe comune a 
tivității fiecărui contractant se 
face de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale și 
raionale, împreună cu împuternici
ți! regionali și raionali ai Comite
tului de Stat pentru Colectarea 
Produselor Agricole.

; Un alt articol al Hotărîrii Con- 
ur-

de stru-

preturile
de

ac-
va

mătoarele obligații ale producăto
rilor contractanți :

— Producătorii contractanți sunt 
obligați să însămînțeze sau să 
planteze integral suprafața con
tractată, folosind în întregime 
■cantitatea de sămînță primită dela 
organizația contractantă.

— Să asigure producerea răsa
dului necesar suprafeței contrac
tate pentru fiecare fel de legume în 
parte, în care scop vor amenaja 
răsadnițele respective, conform în
drumărilor date de organele agri
cole și cele contractante.

— Să asigure plantele mume ne
cesare pentru producerea semințe
lor de legume.

— Să folosească îngrășămintele 
chimice și naturale în bune condi- 
țiuni, pentru obținerea unei pro
ducții mai mari și de bună calitate.

— In căzui de ivire a atacului 
de dăunători să sesizeze la timp or
ganele agricole și cele contractan
te, să ceară insecto-fungicidele ne
cesare cu care vor combate dăună
torii, apîicînd îndrumările date de 
organele în drept.

— Să folosească avansurile pri
mite în bani și materiale numai în 
scopul asigurării și măririi pro
ducției.

— Să recolteze și să predea la 
locul de recepție și la termenele 
stabilite prin contract întreaga pro
ducție contractată, sortată pe cali
tăți.

Ministerele și organizațiile con
tractante vor asigura cultivatori
lor contractanți :

— Semințele selecționate prevă
zute prin Hotărîre, cu cel puțin 15 
zile înainte de însămînțare.

— Acordarea avansurilor prevă
zute în contracte.

— îngrășăminte chimice în limi
ta planurilor lor de aprovizionare.

— Vor pune la dispoziția culti
vatorilor de legume, în cadrul a- 
vansulu.i, materialul lemnos, 
geam, tablă, cuie, fier, iar pentru 
cultivatorii de struguri de masă — 
piatră vînătă și varul necesar stro
pirii viilor.

— Preluarea integrală a produc
ției în cantitățile și sortimentele 
prevăzute în contract, stabilind 
pent.ru aceasta un grafic de li
vrare.

— Plata producției la predarea 
produselor.

— Plata primelor de producție, 
pentru depășirea calitativă și can
titativă a producției predate, culti
vatorilor de semințe de legume.

• Comitetele executive ale sfaturi
lor, populare :

— Sînt obligate să sprijine or
ganizațiile contractante pentru 
realizarea planului de contractare, 
asigurînd mijoacele de transport 
necesare aprovizionării cu semințe 
și’îngrășăminte, chimice, pentru de
pozitarea in bune condițiuni a se
mințelor și îngrășămintelor, pre
cum și pentru depozitarea și trans
portarea producției realizate,

— Prin organele lor agricole vor 
îndruma producătorii în vederea 
executării la timp și în bune con
dițiuni a lucrărilor agrotehnice pre
văzute în agrominim.

— Vor lua măsuri ca prin ate
lierele de stat, cooperatiste și par
ticulare să se repare și să se pună 
în funcțiune utilajul existent, atît 
în sectorul 
dividual.

— Prin 
măsuri să

socialist cît și în cel in-

secțiile agricole vor lua 
asigure centre de produ-

(Continuare in pagina 3-a)
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HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al K.P.R. cu privire la îmbunătățirea sistemului de contractare 

a legumelor, semințelor de legume, fructelor și strugurilor de masă
— Text ptescurtat —

(Urmare din pagina 2-a)

cere a răsadului în cadrul sectoa
relor de producție (gospodării a- 
gricole de stat, gospodării colecti
ve, întovărășiri și sector indivi
dual).

— Vor sprijini organizațiile, con
tractante pentru preluarea produ
selor contractate.

Ministerele și organizațiile eco
nomice care au gospodării anexe 
vor prevedea în planurile de inves
tiții și forțe de muncă, utilajul și 

personalul necesar în vederea unei 
bune organizări a producției de le
gume pentru aprovizionarea cu
rentă a cantinelor.

In Hotărîre se arată că ministe
rele și organizațiile contractante 
vor lua măsuri pentru popu
larizarea condițiilor contractuale 
în care scop se vor tipări bro
șuri și afișe. Deasemeni, cu spriji
nul comitetelor executive ale sfatu
rilor populare, se vor lua măsuri 
pentru popularizarea prin presă, a- 
dunări obștești și cămine culturale 

a avantagiilor acordate cultivato
rilor contractanți pentru culturile 
prevăzute în Hotărîre.

Hotărîrea subliniază că respec
tarea condițiunilor contractuale 
este obligatorie pentru ambele 
părți. Nerespectarea lor atrage 
după sine sancțiunile prevăzute de 
legile în vigoare.

Părțile contractante au dreptul 
de a prevedea în cuprinsul contrac
telor clauze prin care să stabi
lească despăgubiri sau pierderea 
unor avantagii, în cazul nerespec- 

tării obligațiunilor contractuale.
Dispozițiunile prezentei Hotărîri 

se aplică începînd cu contractarea 
culturilor pentru anul agricol 1954. 
Contractele pentru plantele bi
anuale, încheiate în anul 1953, in
tră în prevederile prezentei Hotă
rîri.

Toate hotărîrile și dispozițiunile 
anterioare care reglementează sis
temul contractărilor pentru legu
me, semințe de legume, fructe și 
struguri de masă își încetează a- 
plicarea.

In atenția directorilor de cămine culturale
Radiodifuziunea sovietică tran

smite zilnic (orele 21) o emisiune 
de 30 minute in limba română, 
retransmisă de posturile noastre de 
radio pe următoarele unde:

— 351 m. Lunea și Joia.
— 1935 — Mar (ea, Miercurea, 

Vinerea, Sâmbătă și Duminică.
Aceste emisiuni zilnice, adresate 

ascultătorilor din R.P.R. cuprind 
cele mai noi știri și comentarii ale 
evenimentelor vieții politice in
ternaționale, materiale care oglin

In dimineața zilei de 19 Ianua
rie, când tovarășul Avârvarei Pe
tre, directorul căminului cultural 
din Șasea Mică, raionul Fălticeni, 
a ieșit pe uliță, câțiva țărani i-au 
ținut calea. Era obișnuit tovară
șul Avârvarei ca țăranii să-i cau
te tovărășia mai ales iarna, când 
vin aproape zilnic la cămin, așa 
că nu s’a mirat deloc. Dorinți de
osebite îi mânau însă de astăda- 
tă pe țărani să stea de vorbă cu 
directorul căminului cultural.

In noaptea de 18 spre 19 Ianua
rie luna fusese acoperită de pete. 
O eclipsă obișnuită de lună, dar

Vești despre Spartachiada de iarnă a satelor...
■ In raionul Botoșani, sute de 

țărani muncitori s’au înscris la 
concursurile din prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă a satelor. 
Aproape 900 țărani muncitori au 
luat loc în jurul meselor de șah, iar 
827 au început antrenamentele pen
tru concursurile de schi. Parte din
tre schiori, începători în această 
ramură sportivă, și-au confecțio
nat schiurile cu mijloace proprii 
după indicațiile instructorilor și 
profesorilor de educație fizica. Cu 
ocazia Spartachiadei de iarnă a 
satelor, tinerii țărani muncitori vor 
trece și normele G.M.A.

■Și tinerii din comuna Nărttja, 
raionul Vrancea, au început între
cerile din cadrul Spartachiadei. 
Sfatul popular comuna! și cămi
nul cultural luptă ca Spartachiada 
de iarnă să se bucure de o largă 
participare a țăranilor muncitori. 
In fruntea celor care au început 
pregătirile pentru probele de schi 
se află Ion Bratu, directorul că
minului cultural, Nicolae Duțu, pre
ședintele sfatului și I. Carp, secre
tarul sfatului popular. Exemplul lor 
e urmat de tot mai mulți țărani 
muncitori. 

desc aspecte variate din viața po
poarelor Uniunii Sovietice, precum 
și programe literare și muzicale.

Directorii căminelor culturale să 
popularizeze aceste emisiuni, care 
prin conținutul lor înalt, contribue 
la ridicarea nivelului politic și cul
tural al maselor largi de ascultători 
din țara noastră. La căminele cul
turale se pot organiza cu țăranii 
muncitori audiții colective, după 
care este folositor să se discute 
■asupra celor audiate.

La căminul cultural din Șasea Mică 

Conferința despre eclipsa de lună
chiaburii din comună și cozile lor 
de topor n’au scăpat prilejul de a 
scorni tot felul de povești.

Tovarășul Avârvarei nu putea 
sta nepăsător. Printre țărani se 
găsiseră câțiva care să creadă în 
scornirile dușmănoase ale chiabu
rilor. Ajutat de corpul didactic din 
comună, directorul căminului cul
tural a pregătit o conferință des
pre eclipse. După conferință a ru
lat diafilmul „Universul**. Cu pri
lejul conferinței, explicând eclipsa 
de soare din anul 1952, tovarășul 
Avârvarei a arătat oamenilor că și 
atunci chiaburii au încercat să-i 
sperie cu tot felul de semne rele,

■ întrecerile de săniuțe trase de 
cai constitue una dm probele noi 
din cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Pentru această probă, destul de di
ficilă, tinerii tractoriști dela S.M.T. 
Valul lui Traian și muncitori dela 
gospodăria agricolă de stat Târgu- 
șor au început din vreme antrena
mentele. Ei vor să fie primii la a- 
ceastă probă pe raionul Medgidia

■ In 22 de comune din raionul 
Caransebeș se desfășoară con
cursuri de șah, schi și săniuțe. Cel 
mai mare număr de concurenți l-a 
dat comuna Teregova, unde tova
rășul Toma Donea a reușit să mo
bilizeze peste 100 de țărani munci
tori numai la concursurile de șah 
In comunele Vălișoara și Ghimboa- 
ca prima fază a luat sfârșit, cunos- 
cându-se de acum sportivii care le 
vor reprezenta în întrecerile din 
faza următoare.

■ Peste 400 de schiori țărani se 
numără astăzi în raionul Mediaș 
Schiul, sport aproape necunoscut 
până de curând de țărani, se bucu
ră' de mare popularitate în comu
nele Richîs, Șeica Mare, Blajel, Idi- 
ciu și Bostan. Aceste comune se vor

Deasemenea, ascultătorii pot a- 
dresa scrisori către Radioul Sovie
tic în care să facă aprecieri a- 
supra conținutului emisiunilor, să 
dea sugestii, să ceară lămuriri în 
diferite probleme de muncă, etc.

Aceste scrisori pot fi expediate 
direct de ascultători la Moscova, 
pe adresa „Radio Central" căsuța 
poștală 787 sau Direcției Generale 
Radio București, Str. Popov 62, 
care le va expedia Radioului sovie
tic.

dar nu s’a întâmplat nimic.
După conferință și după prezen

tarea filmului, oamenii au pus di
ferite întrebări. Dându-lise răspun
suri clare și documentate, oamenii 
au înțeles că fenomenele naturii 
n’au nicio legătură cu așa zisele 
minuni pe care le scornesc chiabu
rii, împinși de neîmpăcata lor ură 
față de țărănimea muncitoare, față 
de toți oamenii muncii.

Voind să cunoască felul în care 
iau naștere și alte fenomene ale 
naturii, țăranii muncitori au cerut 
tovarășilor dela căminul cultural 
să organizeze cât mai des asemenea 
conferințe.

prezenta la concursurile din cadrul 
Spartachiadei cu concurenți în nu
măr mare și tune pregătiți.

■ Cu deosebită dragoste munceș
te instructorul sportiv P. Farago. 
E| a mers de curând în comuna 
Piatra, raionul Alexandria, pentru 
a învăță pe tinerii țărani schiul. în
drumați temeinic de instructor, 
multe din tainele tehnicei acestui 
sport sunt astăzi stăpânite de ti
nerii din Piatra Prin antrenamen
te zilnice și concursuri amicale ei 
îșî oțelesc trupul, devin mai apți în 
muncă.

■ In toate cele 26 comune din ra
ionul Bacău pregătirile pentru dis
ciplinele sportive din cadrul Spair- 
tachiadei de iarnă a satelor se află 
într’un stadiu avansat Sub îndru
marea comitetului raional de cultu
ră fizică și sport peste 300 de tineri 
și-au confecționat șchiuri prin mij
loace proprii. In întrecerea din faza 
raională sportivii cei mai teminic 
pregătiți vor fi cei din comunele 
Bicaz-Cheia și Negrești. Ei se pre
gătesc pentru probele de schi, folo
sind cărțile de specialitate din bi
bliotecile căminelor culturale.

Două mame îrwațâ carte

Drăgoi Gheorghtța și Ion Dumi
tra din comuna Celaru, raionul 
Caracal, sunt cam de aceeași vârs
tă și vecine cu casele. Odată au 
început să pască vitele chiaburi
lor, odată au pornit cu sapa pur
tată pe umăr, băiețește, către ogoa
re ce nu erau ale lor și cam tot o- 
dată s’au măritat. Drăgoi Gheor
ghița are trei copii, Ion Dumitra 
doi. împreună, ca două surori ce 
locuesc în aceeași casă, se ajută la 
muncile de câmp și’n gospodărie și 
tot împreună își cresc copiii.

Niciuna din ele n’a avut ferici
rea să meargă la Școală.

Abia acum Drăgoi Gheorghița și 
Ion Dumitra învață carte. Dar to
varășa Ion Dumitra are un copil 
pe care-l alăptează și nu poate 
merge la școală. Și copiii vecinei 
sale, Drăgoi Gheorghița, sunt mici. 
Așa că învățătorul lordache le în
vață pe amândouă acasă la Dumi
tra Ion.

Două mame scriu și citesc; cinci 
copii le privesc.

I. Ilie
corespondent

încă un sat fără analfabet!
„Sărăcie lucie ca pe la noi, în 

puține locuri găsești", obișnuiau 
să spună țăranii de prin părțile 
Gorjului. Și fiindcă acasă-i răzbeau 
nevoile, mulți dintre ei apucau 
drumurile orașului, sperând să gă
sească pe undeva o viață mai u- 
șoară. Dar peste tot mizerie.

Și nu-i de mirare că flămânzi și 
desbrăcați copiii țăranilor din Gorj 
creșteau neștiutori de carte. Numai 
în cătunul Telești-Birnici numărul 
analfabeților se ridica la 172. Fa 
milii de câte 4-5 persoane nu a- 
veau în casă niciun știutor de car
te. Perceptorul îi încărca la dări 
atât cât voia, șeful postului de jan
darmi îi punea să apese degetul pe 
hârtii care-i scoteau vinovați de 
fapte la care ei nici nu se gândi
seră măcar.

In iarna aceasta n’a mai rămas 
niciun țăran neștiutor de carte in 
satul Telești-Birnici. Mulți dintre 
cei 172 de foști analfabeți sunt as
tăzi cititori ai cărților dela biblio
tecă și activiști de nădejde ai cămi
nului cultural.

I. Jian 
corespondent

Redacția revistei „Albina** s’a 
mutat din str. Dobrogeana Ghe- 
rea, 2 în str. Latină nr. 8 raionul 
1 Mai telefon : 5.89.48.

Rugăm cititorii, coresponden
ții și colaboratorii revistei noas
tre să ne adreseze coresponden
ța pe noua adresă.



Tntr’o noapte am luna August, 
grăjdarii dela gospodăria colectivă 
„Partizanul Roșu" au scos caii în 
câmp la păscut.

Noaptea era adâncă, liniștită si 
blândă ca ochii cailor. Flăcăii șe
deau culcafi pe cojoace în jurul fo
cului. Adieri calde treceau din când 
în când, deslegau flacăra și risi
peau întunericul până la înălțimea 
unui om. Rareori, mânjii nechezau 
subjire, tremurat.

In crucea nopții, când flăcăii se 
pregăteau s’adoarmă, a venit căla
re dinspre sat Panait Purnavel. A- 
vea un cal mărunt, rebegit, cu șira< 
spinării noduroasă. L-a împiedicat 
într’o roată de mohor înspicat.

— Priponește-1 vârtos, să nu se 
dea la iepele noastre I i-a strigat 
în glumă Voicu Haranga.

— Ce, mă, ți-ai căptușit ceafa 
cu osânză, te-ai făcut deștept ? s’a 
supărat Purnavel și s’a lungit lângă 
foc cu mâinile împreunate sub cap.

— Asta se poate 1
Puirnavel a mormăit ceva și a tă

cut. Scormonea în golul nopții cu 
ochi lui verzi, roturizi, umbriți de 
sprâncene. Când nu s’a mai a- 
uzit trosnetul, vreascurilor și-pe 
vatra jarului a săltat o flacără 
albastră ca un joc al închipuirii, 
obrajii lui lăți și bărbia îndesată, 
au prins culoarea fierului. Sub 
fruntea Iui se întărâtau gânduri 
multe, și parcă bănuind asta, Voicu 
Haranga începu un cântec c’o 
voce aspră, de tuci, învăluită de-o 
undire viforoasă :

„Când o iau peste câmpie, 
Murgu-mi sboară vijelie, 
Murgu-mi sboară ca nebunu’ 
Sub copite crapă drumu’.“

— Las-’o’ncurcată! a strigat Pur
navel atâfat. Parcă, ăsta-i cântec?! 
și s’a răsucit mânios cu fata la pă
mânt.

— Nu-i place, hei 1 a râs unul 
dintre grăjdari. Dă-i înainte frăți- 
oare, cântă I

Purnavel s’a ridicat greoi.
— Oho, cântă neam parșiv, —■ a 

tunat el — cântă 1 și înhătându-și 
bulendrele s’a depărtat în noapte 
cu pași ostenifi, cu pieptul sguduit 
de-o tuse icnită ca atunci când în
ghiți ftim de cărbune. S’a auzit târ
ziu cum își chema câinele: Ui, na 
Lupan, na 1

— De ce nu te-astâmperi, de ce 
mânii omul ? l-a mustrat careva pe 
Haranga.

— Pe dracu', ce știi tu? Alta-1 
căsnește pe el.

— Cum așa ?
— I-a venit veninul la inimă. 

Așa-î totdeauna când ne vede pe 
noi trecând potop pe cai cât malul...

Pe urmă flăcăii s’au culcat. In 
câmp se întelenise tăcerea. Cloșca 
își scoate puii pe boltă.

*
Zorii fulgerau noaptea. întuneri

cul scădea, vântul clătina zarea ră
săritului și risipea negura de pe 
câmpie. Pe mușchiul unui răzor, 
lângă niște tufe de pelin, sta Panait 
Purnavel și fuma. Valuri de răcoa
re treceau prin aer, dar în pieptul 
lui izbea așa, un val de căldură, o 
dogoare-i încingea tâmplele și par
că în nări i se îndesa numai aroma 
amară a crenguțelor de pelin și-i 
întărâta sângele.

li suna în urechi o frântură de 
cântec, acelaș mereu, ca un mur
mur al neliniștei :

„Când o iau peste câmpie
Murgu-mi sboară vijelie..."

și printre genele scăpătate vedea 
înainte câmpia care se risipește 
spre necuprinsuri. Drumuri goale 
rătăcesc prin ea, trec pe sub năză
riri de dâmburi, poposesc pe lângă 
fântâni stinghere și iar fug rătă
cind sub zări.

„Câmpia e largă, atât de largă" 
gândește Panait Purnavel și simte 

cum îl roade’n suflet dorința de-a o 
cuprinde în goana unui cal. Ar da 
pinteni cu călcâele goale și calul 
să {âșnească înainte cu salturi de 
lup.

— „He, he, murgu-mi sboară vi
jelie" se găsește vorbind singur, 
dar fata-i se sbârcește’ntr’un zâm
bet chinuit... Murgul lui, așa deșe- 
lat, abia o rupe uneori la trap și 
atunci se poticnește și bâ{âe din 
cap ca un lovit de sughit-

Deodată prin întunericul subțire, 
Purnavel a văzut un om venind că
tre el. Miriștea se fărâma, răpăind 
sub pașii lui îndesați. Era Voîcu 
Haranga.

—- Ni s’a ră'tăcit un cal, Panaite, 
și-l caut, — spuse flăcăul, așezân- 
du-se alături.

Panait și-a ridicat cu pumnul că
ciula prăbușită pe frunte. A râs si
lit. cu buzele strânse. Și pe urmă :

— Dar când se rătăcește un om, 
că se ’ntâniplă, atunci ce faci ? I

— Apăi îl caut, vezi bine, — a 
răspuns Haranga cu glas scăzut, 
îndesându-și privirile în ochii celui
lalt, vrând parcă să deslușească în 
adâncul lor toate gândurile omului, 
căci îl simțea frământându-se și tre
buia acum mai mult ca oricând, să-i 
astâmpere încordarea.

— Tu Panaite, urmă el potolit, 
frământând un bulgăre de pământ 
în mâini, nu vrei să vezi pădurea 
din cauza copacilor. Te-ai supărat 
pe flăcăi, pe mine, și-i deajuns atât 
ca să fiarbă mânia în tine pentru 
toți. Dar flăcăii dacă glumesc o fac 
pe seama calului... Și tu frătioare 
te-ai ascuns în tine ca ariciul... 
Asta nu trebue, îți. spun : locul tău 
e lângă noi I

— Nu da buzna peste mine 1 tre
sări Purnavel, încruntându-se, fi
indcă nu-i plăcea să-și vadă gându
rile tălmăcite de alții.

Pe deasupra treceau stoluri de 
rațe. Se roteau pe înălțimi și că

deau ca niște bulgări de negură în 
stufărișul de pe malul Buzăului.

— Auzi-le, — făcu Panait. Au- 
zi-le cum țipă 1 și vorbi iar, privind 
undeva în noapte: așa m’am rotit și 
eu pe lângă voi, și-mi svâcnea duire- 
rea’n inimă. Se cheamă că trebuia 
să merg cu voi. N’am făcut-o. Am 
ascultat de Pante Morogan și i-au 
fost vorbele năclăite cu zeamă de 
turbăciune. Ai un cal, îmi zice mar
chitanul. du-1 la colectivă și-i pun 
ei pielea pe grinzi. M’am temut 
și-am rămas pe loc. Nu voiam să 
pierd calul. Fără cal n’ai ce căuta 
în rând cu oamenii.

Panait Purnavel a sărit în picioa
re și, mânat de-o pornire ce-1 chi
nuia, a scos calul din pripon. I-a 
umplut spatele deșelat cu bulendre 
și, uitându-se la el cum deabia se 
mișcă, l-a smucit de coamă.

— Di, ticălosule, di, mereu am 
să mestec praful ridicat de caii al
tora, mereu ? 1

Voicu Haranga mergea zâmbind 
în urma lui.

+
Flăcăii s’au trezit în zori sub nă

vala unui chiot. Câinii săreau bă- 
tându-și fălcile. Pe urmă s’a auzit 
un tropot mărunt înfundat, și-un 
glas cunoscut a dat gură la câini:

— Ce, mă, vrei să-ți rupi colții 
în mine ? 1

Prin jghiabul văii a apărut Pa
nait Purnavel călare. După el ve
nea repejor Haranga. Călărețul sări 
la pământ încovoindu-și genun
chii, apoi spuse tare :

— Am terminat, merg cu voi, 
asta-i !

întunericul se risipise. Lângă 
drum se vedeau fântânile cu cum- 
pene de lemn, săltate lung ca niște 
gâturi de dropii, pândind răsăritul 
soarelui. Drumul se sfărâma de tro
pote, de sbucium de copite. Purna
vel, răsturnat ca’n scaun pe spina
rea unui armăsar, îngâna încet:

„Murgu-mi sboară ca nebunii’ 
Sub copite crapă drumu’.“

Sub umerii stâncosului Bihor, 
pe unde Crișul apele-și îngână, 
într’o cocioabă de olari, bătrână, 
băut-am apă rece din ulcior.

Era ’nvechit ulciorul, dar răslețe, 
sclipeau pe el găteli cum vezi arar. — 
Ci care-artist in tundră și ițari 
ce n’a putut prin 'nalte școli să 'nvete 
și n’are nume pomenit in cărți, 
ulciorul și-a pictat cu măestrie 
încât, prin el, stă astăzi mărturie 
ce trai era pe-aici într’alte dăți?

Sub toartă văd pictat un car cu oale, 
plătesc olarii vama lâng'un pod, 
și-un vameș țanțoș ca un voevod 
își pipăie chimirul de pe foaie.

Întorc în mâini ulciorul și, alături, 
Se văd jăndari, ciomege’n mâini ținând, 
iar oalele car fărâme sânt 
și-olarii, ciomăgili, zvârliți înlături.

Mai văd, mai văd, pe lutul smălțuit 
un om cărunt, în zdrențe și un nume,

O poveste pictată 
pe-un ulcior

de Ăl. ĂndHțo'u
iar crucea, pusă lângă nume, spune 
că omul și-a dat duhul căsăpit.

Povestea asta scrisă pe ulcior
a fost, cândva, povestea vieții noastre, — 
artistule, modest, cu palme aspre, 
simplu olar din Țara Moților.

★
Sub umerii stâncosului Bihor, ■ 
pe unde Crișu-i un chimir de rouă, 
șade-un olar pe prag de casă nouă 
și-alintă trupul unui svelt ulcior.

O amforă înaltă văd alături 
și, peste lutul cu albastru smalț, 
o pensulă ridică munți înalți 
și-așterne, peste piscul lor, omături.

Și pensula întinde-apoi, pădure 
de spice mlădioase, spice coapte, 
de parcă simți cum vântul trece’n șoapte 
și bronzul lor începe să murmure.

Și pensula, sus peste munți, înalță ;
o roșă stea străluminând prin vreme, ;
să stea pe fruntea minunatei steme- I
simbol a tot. ce cucerim in viață. I

★
Artist necunoscut, tu pui de Moț, !
care-ai pictat mai ieri durerea noastră, } 
hei, de-ai trăi să vezi cât de măiastră { 
v viața harnicilor tăi nepoți! i

Cum ai picta, dac’ai trăi și azi, 
aceste brâuri de lumină albe
ce satelor pun luminoase salbe 
și-alungă beznele ’n hățiș de brazi! ;

Spre pașnic cer, se poate c’ar sbura, 
din pensulă-ți, un porumbel al păcii, 
și-ar șușoti, sub gârbovite sălcii, |
al Crișului talaz de apă grea. ?

Cum ai picta! Câte-ai picta, de-ar fi 
să mai trăiești și ’n aste vremi înalte 
cu noi ce-ți ducem arta mai departe 
pe pânză, ’n bronz, în cânt și'n poezii.



Co'.hozurile dsn stepa Donului 
se pregătesc 

pentru primăvară

Strălucitele succese dobândite de oameni sovietici 
pe tărâmul muncii pașnice

Ziarele dela începutul săptămâ
nii au publicat Comunicatul Direc
ției Centrale de Statistică de pe 
lângă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la rezultatele 
îndeplinirii planului de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1953. Cifrele cu
prinse în Comunicat oglindesc stră
lucitele succese dobândite de oame
nii sovietici pe tărâmul muncii paș
nice constructive.

In industrie, planul anual al pro
ducției globale a fost îndeplinit în 
ansamblu, în proporție de 101 la 
sută. Față de anul 1952, producția 
globală a întregii industrii a 
U.R.S.S. a crescut cu 12 la sută, 
iar față de 1950 cu 45 la sută. Așa 
după cum subliniază Comunicatul, 
aceasta înseamnă că a fost îndepli
nită cu succes sarcina prevăzută de 
cel de-al 5-lea plan cincinal cu pri
vire la creșterea producției indus
triale. Măsurile luate de guvern în 
scopul sporirii producției bunurilor 
de consum popular au dus la o dez
voltare rapidă a ramurilor indus
triale producătoare de bunuri de 
consum. In 1953 și îndeosebi în cea 
de a doua par'te a anului s’au pro
dus și s’au pus la dispoziția oame
nilor sovietici peste prevederile pla
nului mai multe țesături de mătase,

Există în ținutul de dincolo de 
Urali un colhoz numit „Poruncile 
lui llici". Toate ogoarele colhozului 
sunt folosite pentru experiențele 
stațiunii experimentale colhoznice, 
condusă de colhoznicul Terenti Se- 
mionovici Maițev.

Terenti Maițev a atras încă 
acum douăzeci și trei de ani aten
ția consătenilor săi prin expe
riențele interesante făcute de el 
pentru transformarea naturii plan
telor. Tânărul experimentator, care 
înainte de victoria revoluției so
cialiste nu făcuse nici un fel de 
studii de specialitate, a simțit că 
nu are destule cunoștințe și s’a 
pus cu râvnă pe învățătură.

Una din odăile casei familiei 
Maițev a fost transformată curând 
în bibliotecă. Aici au apărut operele 
lui Darwin, Timireazev, ale clasici
lor marxism-leninismului, iar mai 
târziu biblioteca s’a complectat cu 
lucrările lui Miciurin, Viliams, Lî- 
senco, cu numeroase cărți literare. 
Maițev a citit mult și și-a organizat 
și un laborator.

Chipul luminos al lui Miciurin îl 
însuflețea, l-a făcut o vizită și a 
petrecut trei zile în livada lui. Cu 
acest prilej Miciurin și-a exprimat 
încrederea că și în Urali, și în ținu
tul de dincolo de Urali, în Siberia 
răsăriteană și în răsăritul îndepăr
tat, omul poate birui natura aspră, 
făurind noi soiuri rezistente de cul
turi, de cereale și fructe. De-atunci 
Maițev păstrează cu sfințenie in 
inimă cuvântul acesta călăuzitor.

Au trecut anii. Terenti Semiono- 
vici s’a întâlnit cu academicianul 
Viliams și cu academicianul Lî- 
enco, care l-au sprijinit cu căldu- 
a. Pe pământurile colhozului „Po
runcile lui llici" s’a întins un uriaș 

lână, in și bumbac, precum și măr
furi alimentare și industriale.

Un nestăvilit avânt a cunoscut și 
agricultura Uniunii Sovietice în 
anul ce a trecut. In 1953 a fost spo
rită cu 1.400.000 hectare, față de 
1952, suprafața însămânțată în ve
derea recoltării. O deosebită în
semnătate a avut pentru mersul 
înainte al agriculturii Hotărîirea 
plenarei din Septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. „Cu privire la măsurile 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii U.R.S.S.".

Anul 1953 a însemnat o și mai 
mare întărire a bazei tehnice-ma- 
teriale a agriculturii. Câteva cifre 
din Comunicat sunt grăitoare. Ast
fel, în 1953 agricultura a primit 
139.000 tractoare cu destinație ge
nerală (socotite în tractoare de 
câte 15 cai putere) și 18.000 trac
toare de prășit, zeci de mii de com
bine, autocamioane și peste 2 mi
lioane unelte pentru lucrarea pă
mântului. Folosirea pe scară largă 
a tehnicei în agricultură a dus la o 
ridicare a nivelului de mecanizare 
a muncilor agricole în colhozuri și 
sovhozuri. Peste 80 la sută din to
talul principalelor munci de câmp 
din colhozuri a fost executat de 
parcul de tractoare și mașini al 
S.M.T.-urilor. Mecanizarea s’a făcut 
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Un centru științific într'un colhoz
câmp de experiențe, cu 4.000 loturi 
experimentale, pentru obținerea de 
noi soiuri de culturi de cereale, in 
condiții de climă aspre. A înflorit și 
o mare livadă colhoznică.

lată-l pe Maițev în laborator. 
Mici snopi cu etichete, rânduiți cu 
grijă, reprezintă aici numeroase so
iuri de culturi de cereale experimen
tale, în condițiile ținutului de din
colo de Urali. Terenti Semionovici 
verifică rezultatele noilor sale expe
riențe pentru cultivarea unor soiuri 
productive de grâu pe terenurile 
sărate.

Colhoznicul Maițev a făcut multe 
lucruri folositoare pentru patrie. 
Muncind ani dearândul, el a obți
nut un minunat soi de grâu, potri

La o conferință cu cititorii bibliotecii colhozului „Comuna din 
Paris", (R.S.S. Armeană), directorul clubului, Acop Manukian, ci
tește un referat despre activitatea scriitorului armean Abovian.

întir’un ritm rapid și în fermele de 
creștere, a animalelor. In procesul 
de mecanizare a agriculturii un 
loc deosebit îl ocupă folosirea ener
giei electrice.

In 1953 a crescut numărul glo
bal al animalelor din toate catego: 
riile de gospodării ale colhozurilor, 
sovhozurilor; din gospodăriile per
sonale ale colhoznicilor, muncitori
lor și funcționarilor. Parcul de vite 
cornute s’a ridicat potrivit datelor 
recensământului animalelor făcut 
la 1 Octombrie !953,Ma 63.000.000 
capete, dintre care vaci 26 milioane 
capete.

Avântul neîncetat al economiei 
naționale a U.R.S.S. are drept ur
mare o îmbunătățire și mai mare a 
nivelului de viață a poporului so
vietic. Omul sovietic are putința să 
trăiască o viață tot mai cultă și ci
vilizată. Comunismul prinde viață 
sub ochii fiecărui om sovietic.

Poporul nostru, care zilele tre
cute a sărbătorit împlinirea a șase 
ani dela încheierea Tratatului de 
prieten’e, colaborare și asistență 
mutuală cu Uniunea Sovietică, a 
primit cu un deosebit entuziasm ci
frele cuprinse în Comunicat. Pilda 
marelui popor sovietic este garan
ția înfăptuirii unei vieți luminoase 
și în țara noastră.

vit condițiilor aspre de climă din 
ținutul de dincolo de Urali. După 
sfatul lui Maițev, colhozurile din 
acest ținut au aplicat un nou com
plex de măsuri agrotehnice, elabo
rat de Maițev, și au obținut recolte 
nemaivăzute, pe-alocuri câte 300 
puduri la hectar, (un pud are 
16 kg).

Terenti Semionovici Maițev este 
în prezent membru-corespondent 
al Academiei unionale de științe a- 
gricole „V. 1. Lenin", este laureat 
al Premiului Stalin, deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., membru 
în consiliile științifice ale institute
lor agricole din Sverdlovsc și 
Curgan.

V. OȘE1CO

Pe marile întinderi irigate din
R. S F.S.R. aflate in stepa Donului, 
se fac pregătiri grabnice în vede
rea muncilor de primăvară.

Colhoznicii din regiunea Rostov 
însușindu-și noul sistem de iriga- > 
ție, construit pe baza canalului 
Vo <ra-Don, au adunat o bogată ex
periență. Cu toate că anul trecut 
condițiile climaterice au fost ne
prielnice, colhozurile fruntașe din- 
tr'o serie de raioane au strâns de 
pe câmpurile irigate câte 2600- 
3100 kg. grâu de toamnă la hec
tar. Recolta de struguri a fost de 
peste două ori mai mare, iar orezul
— o cultură nouă în aceste locuri
— a dat câte 5000—6000 kg. la 
hectar. Colhozurile de stepă, care 
in trecut nu semănau legume și 
zarzavaturi, cultivă în prezent in 
bune condiții roșii, castraveți, varză 
și cartofi.

Anul acesta, in afară de irigarea 
prin pantă naturală va fi aplicată 
pentru prima dată ploaia artificia
lă. In acest scop aici vor fi folosite 
câteva zeci de agregate de ploaie 
artificială. Stațiunile de mașini și 
tractoare din zonele de irigație 
sunt înzestrate cu sute de tractoa
re și de mașini pentru săpat pă
mântul. Stațiunile primesc acum 
plantatoare de cartofi, semănătoare 
pentru însămânțarea in cuiburi 
dispuse în pătrat, mașini pentru 
plantarea răsadurilor, cultivatoare, 
combine pentru porumb.

Se înființează cinci S.M.T.-uri 
electrice.

In regiunea Rostov se pregătesc 
cadre calificate pentru colhozurile 
din zona de irigație. In primăvară, 
președinții de colhozuri, precum și 
agronomii veniți de curând la
S. M.T.-uri vor urma cursuri spe
ciale organizate pe lângă institu
țiile de învățământ superior.

—O—
Mașini noi pentru agricultură

Uzinele din Haircov au pus la 
punct în 1953 producția a zeci de 
noi tipuri de mașini agricole.

Un deosebit interes îl prezintă 
noua semănătoare universală cu 
care se pot semăna în diferite fe
luri cereale și culturi tehnice, legu
me, zarzavaturi și ierburi. Noua 
mașină poate fi deasemenea folo
sită pentru introducerea deodată a 
semințelor și îngrășămintelor mi
nerale în sol. In anul 1954 se vor 
fabrica 4.000 de astfel de semănă
tori. A ușura și mai mult munca 
țăranilor, a o face și mai produc
tivă — iată sarcina pe care și-au 
luat-o inginerii, constructorii și 
muncitorii dela întreprinderile din 
Harcov.

Școli sătești pentru tineret
In raioanele R.S.S. Bieloruse 

funcționează aproape 1.000 de școli 
serale, in care ișt însușesc studii 
medii 30.000 de tineri șt tinere din 
satele colhoznice In ar telurile agri
cole și pe lângă stațiunile de ma
șini și tractoare s’au formal grupe 
speciale in care vor invăța briga
dieri, mecanizatori și alțt lucrători 
din agricultură, care nu au studii 
medii.



Sămânța,
viața și roiul ei în obținerea de recolte bogate

Primăvara, când razele binefăcătoare ale 
soarelui transformă învelișul de iarnă al o- 
goareior —■ zăpada — în șuvoaie de apă, pe 
câmpuri ies agricultorii la arat și semănat.

Micile organisme vii — semințele — care 
sunt puse în pământ, se vor transforma în 
viitoarele lanuri nesfârșite de grâu, porumb, 
secară...

Semințele diferitelor plante de cultură au 
o înfățișare va.riată, deosebindu-se prin cu
loare, formă, mărime și structură.

Dacă luăm în mână câteva boabe de grâu, 
de pildă, acestea ne apar la prima vedere 
sub înfățișarea unor girăuncioare lipsite de 
viață. In realitate,, boabele de grâu, sunt or
ganisme vii. Boabele de grâu și semințele în 
general respiră, absorbind oxigen și dând a- 
fară bioxidul de carbon. Deasemeni, ele tran
spiră. In anumite condiții putem simți ume
zeala provocată de transpirație.

Să cercetăm cum este alcătuit un bob de 
grâu, de pildă, și ce anume se' ascunde sub 
coaja lui lucioasă.

Să despicăm bobul de grâu în lungul Șăn
țulețului care se află pe el și să privim țăe- 
tura cu o sticlă măritoare (lupă). La prima 
vedere ne apare învelișul seminței, apoi con
ținutul făinos ce constitue substanțele de re
zervă din care se va hrăni planta mică în 
creștere. La unul din capetele pungii cu sub
stanță de rezervă se află embrionul cu rădă- 
cinuța, tulpinița și mugurașul. Embrionul 
este ca o plantă micșorată care trăește o 
viață încetinită. De îndată însă ce în bob 
începe să pătrundă umezeala și temperatura 
este prielnică și când are și aer, el se trezeș
te la o viață nouă, activă. Încolțește, crește

Bobul de fasole încolțește, scoțând afară 
cotiledoaneie cu substanțe de rezervă.

și după câtva timp dacă dă de condiții favo
rabile, formează o plantă nouă care va în
flori și rodi.

După cum am arătat, viața din interiorul 
bobului nu a încetat nici o clipă. Ea a conti
nuat să se desfășoare încet. Embrionul a stat 
lângă punga de materii de rezervă, pe care 
planta mamă a avut grijă să le strângă.

Tot în interiorul bobului se află niște sub
stanțe numite enzime. Atât timp cât bobul 
de grâu are umezeală puțină, enzimele stau 
în repaus. Când însă în bobul de grâu pă
trunde umezeala din afară, când are aer și 
temperatură prielnică, enzimele încep să lu
creze. Ele ies din starea de repaus și pro
voacă transformări adânci în materiile de 
rezervă. Materiile de rezervă transformate 
încep să hrănească embrionul din belșug. 
Acesta, la rândul lui, pornește să crească, dă 
o rădăcină care pornește în jos, spre adâncul 
pământului și tulpină care se îndreaptă în 
sus, spre aer și lumină.
Vigoarea rădăcinii și a tulpinei depind în 

mare măsură de cantitatea și calitatea sub
stanțelor de rezervă. Boabele care au multe 
substanțe de rezervă , și sunt de bună calitate, 
dau plante puternice. Aceste plante vor birui 
cu ușurință greutățile vieții dela început, vor 
absorbi cu sete apa cu substanțe minerale 
din pământ și vor -putea da o recoltă bogată.

Semințele diferitelor plante nu sunt alcă
tuite la fel.

Am văzut că la bobul de grâu substanțele 
de rezervă se găsesc într’un fel de pungă nu
mită și endosperm și care'pe măsură ce p'.ăn- 
luța crește, se deșartă de substanțele hrăni
toare. La fasole, substanțele de rezervă se gă
sesc în 2 ,,săculeți“, care, odată cu îneolțirea. 
seminței, încep să elibereze (să se deșerte) 
substanțele hrănitoare și ies la. suprafață 
u.nde se transformă într’un fel de frunzulițe 
ce ajută la hrănirea plăntuței.

La toate semințele însă se petrece acelaș 
fenomen : cu cat substanțele de rezervă sunt 
mai multe și mai bune, cu atât sămânța în
colțește mai viguros.

De aci se desprind o serie de învățăminte.
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Cum este alcătuit un bob de grâu.
Pentru a avea plante viguroase, cu 

bogat, e necesar să alegem și să semănăm 
numai semințe sănătoase, grele, cu multe 
substanțe de rezervă. Această alegere trebue 
făcută în mod sistematic, încă de pe câmp, 
unde se pot observa și alege plantele care 
produc semințe bune. După strângerea cultu
rilor, semințele se pot alege cu ajutorul trio- 
rului sau al selectorului, sau cu mâna, când 
e vorba de cantități de semințe mai mici.

Semințele au însă și mulți dușmani. Bac
teriile, ciupercile, insectele, animalele roză
toare caută să atace și să consume substan
țele de rezervă și chiar semințele în între
gime. Iată dece trebue să luăm măsuri seri
oase de luptă împotriva acestor dușmani, mai 
ales când se pune problema semințelor pen
tru însămânțare. Semințele vor fi ținute la 
loc aerisit, uscat. Se vor lopăta des. Dacă e 
cazul se voir lua măsuri pentru distrugerea 
insectelor și rozătoarelor.

înainte de însămânțare trebue să tratăm se
mințele cu substanțe chimice pentru a preîn
tâmpina atacul bolilor criptogamice, să fa
cem proba de încolțire ca să știm câtă să
mânță să dăm la hectar, etc.

Iată numai câteva din învățămintele de or
din practic care se desprind din studierea 
vieții semințelor și din observarea celor ce 
se petrec în timpul păstrării lor. Cunoscând 
felul cum să alegem, să păstrăm și să tratăm 
semințele, ne vom înarma și mai bine în lupta 
pentru obținerea unor recolte bogate.

Cum se face proba de tnco’țire 
la semințele de cereale

Ca să aflăm dacă semințele de cereale sunt 
bune de sămânță, facem probe de încolțire.

In acest scop luăm patru străchini în care 
punem nisip umezit. Luăm probe de semințe 
din cele pe care vrem să le încercăm din di
ferite părți ale grămezii, până avem 400 de 
boabe. Punem în fiecare strachină câte 100 
boabe înfipte în nisipul jilav și le acoperim 
cu alte străchini sau capace, însă așa ca să 
poată pătrunde aerul la semințe. Ținem va
sele în care am pus semințe pentru probă la 
temperatura camerei de locuit.

Având aer, umezeală și temperatură priel
nică, semințele încolțesc. După o săptămână 
numărăm câte boabe au încolțit în fiecare far
furie. Să presupunem că în strachina I au în
colțit 95 semințe, în strachina II 94 semințe, 
în strachina III 93 semințe și în strachina IV 
98 semințe. Adunăm numărul de semințe în-
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îneolțirea semințelor în străchini, cu nisip 
umezit.

C'dtite (95 + 91 + 93 + 98—380) și suma obți
nută o împărțim la 4 (380 : 4 =95). Rezultatul 
împărțirii (95);‘ ne arată procentul mijlociu de 
boabe încolțite Aceasta înseamnă că din 100 
boabe luate ia întâmp'are din grămada de 
semințe puse ia încercare, 95 sunt bune de 
semănat.

Semințele care au im procent de încolțire 
mai mic de 95, nu trebue folosite la însămân
țare, ci înlocuite cu altele mai bune.

Ing. N. ȘUSTER

Tot mai multe piese de schimb 
pentru tractoare

Mecanizarea agriculturii patriei noastre 
face pași tot mai mari, ușurând munca omu
lui, crescând producția la hectar. Pentru a asi
gura tot mai multe piese de schimb necesare' 
tractoarelor, la uzinele „I. C. Frimu“ din Si
naia s’au luat în ultimul timp o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice. Printre ele este și 
înființarea unui atelier special pentru confecți
onarea arcurilor dela pompele de injecție 
„K.D. 35”, etc. Datorită muncii organizate, 
precum și aplicării bogatei experiențe sovie
tice și avântului cu care muncește colectivul 
de aici, planul pe luna Ianuarie la injectoa- 
reie pentru tractoarele „I.A.R.“ a fost realizat 
încă din ziua de 22 Ianuarie, dată la care a 
fost îndeplinit și pianul trimestrial la axele de 
pistoane.

Fruntaș pe uzină și deținător al Drapelului 
de secție fruntașă încă din trimestrul I al a- 
nului trecut, este sectorul C. Nume ca ale 
strungarilor Popa Ion, Stanciu Romică, Nea- 
gu Constantin, Plumb Stelian sunt cunoscute 
azi în întreaga uzină. Alături de ceilalți mun
citori, ei nu precupețesc niciun efort spre a da 
agriculturii cât mai multe piese de schimb ca: 
grupuri conice, coroane dințate pentru diferen
țiale, pinioane de atac, axe cu roți dințate, 
bolțuri de pistoane, supape, etc. Muncitorii a- 
cestei uzine vor să întâmpine campania mun
cilor agricole de primăvară, cu tot mai multe 
succese în muncă.

Mai multă atenfie colectărilor 
în comuna Peșteana-Jiu

Una din comunele codașe din raionul Tg. 
Jiu la predarea produselor agricole de toam
nă este și comuna Peșteana-Jiu. Atât comite
tul executiv al sfatului popular comunal cât 
și organele C.S.C.-ului raional nu au analizat 
niciodată munca colectorului și felul cum se 
desfășură colectarea produselor agricole în 
Peșteana-Jiu. Datorită acestui fapt, munca 
colectărilor a fost dusă la întâmplare. Iată 
de ce până la data de 6 Ianuarie planul de 
colectare nu era realizat la porumb, floarea 
soarelui, fasole, ceapă și mazăre.

Analizând cauzele rămânerii in urmă a 
comunei Peșteana-Jiu în problema colectărilor 
produselor agricole de toamnă, se constată că 
aceasta se datorește in mare măsură și 
comitetului de stat pentru colectarea produ
selor agricole Tg. Jiu, care nu a sprijinit or
ganele in subordinea sa din această comună și 
nu a analizat niciodată munca acestora. Este 
drept că în această comună au fost trimiși 
dela raion diferiți delegați pentru a sprijini 
munca in problema colectărilor, dar nu au 
dat ajutor temeinic, n’au îndreptat cu nimic 
felul greșit de a se. munci in problema colec
tărilor. Aceasta o dovedește și faptul că, co
lectorul comunei a lucrat și lucrează fără un 
plan de muncă. Nu are o evidență clară a pro
ducătorilor agricoli care și-au predat cotele și 
care nu și le-au predat.

Neîndeplinirea planului la colectări se da
torește și slabei munci politice dusă de agita
torii și de activiștii căminului cultural, care nu 
au arătat, tuturor țăranilor muncitori impor
tanța colectărilor. Deasemeni, căminul cultu
ral n’a ținut nici o conferință legată de pro
blema colectărilor, în care să se popularizeze 
fruntașii care există și să fie criticați codașii. 
Nu au fost demascați chiaburii care pun pie
dici îndeplinirii planului de colectări.

Comuna Peșteana-Jiu are toațe posibilitățile 
pentru îndeplinirea planului la colectări. Pen
tru acest lucru este necesar ca organele 
C.S.C., agitatorii și activiștii căminului cul
tural să ducă o muncă permanentă in rândul 
țăranilor muncitori, arătându-le că îndeplini
rea planului de colectări este o obligație de 
frunte, o datorie patriotică.
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Lucrările Conferinței de la Berlin
Veștile despre lucrările conferin

ței dela Berlin a miniștrilor de ex
terne ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Franței sunt urmărite cu mare in
teres în lumea întreagă.

Evenimentul cel mai de seamă 
din primele zile ale conferinței dela 
Berlin l-a constituit declarația fă
cută de V M Molotov, ministrul de 
externe al Uniunii Sovietice, în 
prima ședință a conferinței. Ceeace 
caracterizează această declarație 
este analiza clară și precisă a situa
ției internaționale și propunerile 
sovietice concrete pentru asigura
rea păcii.

V. M. Molotov, a subliniat în 
mod deosebit că pentru realizarea 
unor acorduri în problemele inter
naționale arzătoare, este necesară 
participarea tuturor celor cinci 
mari puteri, adică și a marelui stat 
popular chinez — R. P. Chineză. 
Este cu neputință în condițiile de 
astăzi ale situației internaționale să 
nu ții seama de o mare putere, cum 
este China, a cărei populație întrece 
ca număr populația S. U. A., 
U.R.S.S., Angliei și Franței luate la 
un loc. Convocarea unei conferințe 
a miniștrilor de externe ai celor 
cinci mari puteri a devenit de mult 
necesară. înlăturarea neînțelegeri
lor internaționa'e în orice probleme 
și mai cu seamă în problemele A- 
sie.i, nu se poate realiza fără parti
ciparea celui mai mare stat din A- 
sia. statul cu cea mai numeroasă 
populație din lume, Republica 
Populară Chineză. Deasemeni este 
știut că în orice parte a lumii s’ar 
ivi neînțelegeri, în Europa sau A- 
sia, ele nu pot fi rezolvate separat 
unele de altele. Toate neînțelege
rile existente astăzi în lume sunt 
legate între ele și deaceea cele cinci 
mari puteri, prin eforturi unite, îm
preună cu celelalte state, pot a- 
duce o contribuție serioasă la lim
pezirea situației internaționale. De
altfel încă dela conferința dela 
Potsdam din 1945, conducătorii gu
vernelor U.R.S.S., S.U.A. și Angliei 

au hotărît instituirea Consiliului 
Miniștrilor de Afaceri Externe ai 
celor cinci mari puteri, adică a’ 
U R S.S., S.U.A., Angliei, Franței 
și Chinei.

Tot mai multe persoane oficiale 
din țările capitaliste cer restabi
lirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze Astfel, primul ministru al 
Indiei, Pandit Nehru, a declarat de 
curând: „Organizația Națiunilor 
Unite își slăbește pozițiile, refu
zând să admită China comunistă. 
Apariția noii Chine constitue itn 
factor uriaș în situația internațio
nală. A nu recunoaște China în
seamnă a închide ochii în fața rea
lității**

Miniștrii de externe ai puterilor 
occidentale au adoptat poziții dife
rite față de propunerea sovietică cu 
privire la convocarea unei confe
rințe a celor cinci mari puteri. De- 
sore poziția lui Bidault, ministrul 
de externe al Franței, agenția 
„France Presse" a transmis : „El 
recunoaște că China are să-și spu
nă cuvântul său și că în orice caz i 
s’a rezervat un loc la proiectata 
conferință politică asupra Coreei. 
Dar el a mers mai departe decât 
colegul său american, propunând 
ca atribuțiile conferinței să fie ex
tinse, preluând în special problema 
Asiei de Sud-Est". Aceeași agenție 
vorbind despre poziția lui Eden, 
ministrul de externe al Angliei, 
scrie: „...și el recunoaște că China 
comunistă, care este recunoscută de 
Marea Britanie, trebue să-și spună 
părerea în unele cazuri".

Ministrul de externe american, 
Dulles a respins propunerea făcută 
de delegația sovietică, dar a decla
rat că asupra primului punct de pe 
ordinea de zi se poate reveni, chiar 
dacă șe va trece la un schimb de 
vederi asupra celorlalte puncte de 
pe ordinea de zi. Miniștrii de ex
terne ai Franței și Angliei au con
siderat și ei că rămâne deschisă 
calea pentru examinarea acestor 
probleme, chiar dacă se va trece la 

celelalte puncte de pe ordinea de zi, 
O deosebită însemnătate în mer

sul lucrărilor conferinței a prezen
tat-o propunerea făcută de V. M. 
Molotov cu privire la convocarea 
în 1954 a unei conferințe mondiale 
pentru reducerea generală a înar
mărilor, și totodată pentru rezol
varea problemei atomice. Fiecare 
om cinstit a primit cu mare bucurie 
propunerea sovietică. A fost foarte 
greu pentru miniștrii puterilor oc
cidentale să se opună fățiș propu
nerii sovietice. Obiecțiunile pe care 
ei le-au ridicat acestei propuneri 
n’au rezistat argumentelor cu care 
le-a răspuns ministrul de externe al 
Uniunii Sovietice, V. M. Molotov. 
Dulles a pretins că nu are rost să 
se discute această problemă, de
oarece ea a fost discutată fără re
zultat La O.N.U. Or este știut că 
tocmai din cauza delegației ameri
cane nu pot prinde viață propune
rile pentru dezarmare făcute de U- 
niunea Sovietică la O N.U. Cei pa
tru miniștri de externe au hotărît 
să reia discutarea acestei probleme 
în cadrul unei ședințe restrânse a 
miniștrilor afacerilor externe.

Trecându-se la al doilea punct de 
pe ordinea de zi, miniștrii de ex
terne au luat în discuție : „Proble
ma germană și sarcinile asigurării 
securității europene". Masele largi 
populare din Germania — atât din 
Republica Democrată Germană, 
cât și din zona occidentală — ur
măresc cu un deosebit interes lu
crările conferinței. Poporului ger
man nu-i sunt indiferente hotărîrile 
pe care le vor lua cei patru mi
niștri de externe. Uniunea Sovie
tică în dorința ei de a ține seama de 
interesele poporului german, a pro
pus,— precum este de altfel și fi
resc — să fie invitați să participe 
la- examinarea punctului 2 de pe 
ordinea de zi reprezentanții Repu
blicii Democrate Germane și Repu
blicii federale Germane.

Dar miniștrii de externe ai pu
terilor occidentale, pe diferite mo

tive, unele mai neîntemeiate decât 
altele, s’au împotrivit invitării la 
conferință a reprezentanților ger
mani. V. M. Molotov, în declarația 
pe care a făeirt-o, a arătat că tre
bue să se ajungă la încheierea unui 
tratat de pace cu Germania, care 
să permită Germaniei o desvoltare 
pașnică și democratică. Ministrul 
de externe al Uniunii Sovietice a 
desvăluit netemeinicia propunerilor 
făcute de ministrul de externe al 
Angliei, Eden,’ care nu urmăresc 
altceva decât menținerea trupelor 
de ocupație în Germania și înglo
barea Germaniei în cadrul așa zi
sei „comunități defensive europe
ne". Cât privește „alegerile libere" 
pe care le-a propus ministrul en
glez, V. M. Molotov a făcut urmă
toarea observație: „Unor asemenea 
„alegeri libere" nu le rămâne oare 
prea puțină libertate?" Pentru a 
veni în ajutorul conferinței, V. M. 
Molotov a înmânat celorlalți parti- 
cipanți un text suplimentar la pro
iectul sovietic pentru un tratat de 
pace cu Germania, precum și pro
iectul sovietic în problema pregăti
rii tratatului de pace cu Germania 
și convocării unei conferințe de 
pace pentru încheierea acestui 
tratat.

Deasemeni. guvernul R.D. Ger
mane a adresat conferinței miniș
trilor de externe un memorandum. 
Guvernul R.D. Germane, în memo
randumul său subliniază, printre 
altele, obligațiile pe care și le ia 
pentru asigurarea unor alegeri cu 
adevărat democratice Dar pentru a 
se putea asigura unificarea Germa
niei, trebuesc respectate acordurile 
dela Yalta și Potsdam, care țin sea
ma și de interesele poporului ger
man.

Lucrările conferinței dela Berlin, 
arată din nou lumii întregi stră
duințele Uniunii Sovietice pentru a 
face posibilă o înțelegere care să 
înlăture primejdia unui nou război 
mondial.

Acum 6 ani la 4 Februarie 1948, 
a fost semnat la Aloscova, Tratatul 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Română. A- 
ceastă dată constitue un eveniment 
deosebit de însemnat în viața po
porului nostru. Prin tratatul so-v-ie- 
to-român încheiat acum șase ani 
s’a cimentat pentru vecie prietenia 
și alianța dintre țara noastră de
venită liberă. Republica Populară

Minunatele roade ale prieteniei 
și alianței cu Uniunea Sovietică
Plină de umilinți era și viața scoată recolte de 2.000 kg. sau chiar 

bietului țăran muncitor. Pământ nu mai mult la hectar. Minunate sunt 
avea. Vite și unelte de muncă nici fezu'tate'e obținute de cele aproape 
ătât. Trudea din zori și pâpă’n 4.000 gospodării colective și into- 
noapte pe pământul moșierilor și vărășiri agricole. Drumul muncii în 

.. chiaburilor și până la urma se ale-; ' Comun; cu mijloace mecanizate, 
gea tot dator. In sate domnea îna< ’așa cum lucrează colhoznicii, este 

Română și glorioasa Uniune Sdvie- ' POierea’ . mizeria, borne și neștnn- îmbrățișat de uri număr tot mai 
ța de carte. rnaro de țărani cu gospodării mici

Anii scurși de atunci sunt puțini' și mijlocii.-
la număr, însă înfăptuirile poporu- In sate și-au făcut apariția apa- 
lui muncitor, condus de Partidul -râtul de radio 
Muncitoresc Român, sunt foarte îrE 
semnate. Schimbările înoitoare le 
întâlnești la tot pasul. Industria a 
cunoscut în acești ani un avânt 
nemaiîntâlnit. S’au construit fabrici 
și uzine noi, iar cele vechi au fost 
înzestrate cu utilaj modern. In țara 
noastră se construește utilaj rho- 
dern, tractoare și felurite mașini. 
Am ajuns nu numai să producem 
atât cât ne trebue, dar în unele sec
toare exportăm produse industriale 
ca motoare electrice, tractoare, 
unelte, mașini. Viața muncitorului 
a încetat să mai fie viață de rob.

Ce schimbări s’au petrecut în a- 
gricultura țării poate vedea fiecare 
țăran muncitor. Nu numai că as
tăzi pământul aparține celor ce-l 
muncesc, dar munca este făcută în- 
tr’un chip cu totul nou. Nu este de
loc întâmplător faptul că mulți din
tre țăranii muncitori au ajuns să

tică, constructoare a comunismu
lui, bastionul păcii, libertății și in- 
deoendenței popoarelor.

In inima fiecărui om al muncii 
s’a întipărit adânc ziua eliberării 
țării noastre de către glorioasa Ar
mată Sovietică, Robia fascistă și 
dominația imperialistă au fost în
lăturate. România a încetat de a 
mai fi o simplă moșie pe care-și 
făceau mendrele puzderia de nepof
tiți și totodată nesățioși acapara
tori străini ai bogățiilor noastre.

Să ne întoarcem pentru o clipă 
cu mintea spre trecut. Amintirile te 
cutremură. In fabrici, acei munci
tori care găseau de lucru, mun
ceau din greu nefiind 
ca după o 
poată agonisi nici îmbucătura 
toate zilele. Cei mai mulți colindau 
străzile sau așteptau la ușile fabri
cilor în speranța că vor fi angajați. 
Foamete, șomaj, iată tabloul vieții 
muncitorilor în România burghezo- 
moșierească.

în stare 
muncă istovitoare să 

de

și cinematograful. 
Neștiința de carte va fi în curând 
complect înlăturată.
J Tot ceeace se face azi în țara 
noastră este pus în slujba omului 
și a nevoilor lui; în scopul satisfa
cerii nevoilor materiale și culturale 
mereu crescânde ale oamenilor 
muncii.

Marile realizări petrecute în țara 
noastră au fost și sunt cu putință 
datorită frățescului și neprecupeți
tului ajutor pe care neîncetat ni-1 
acordă Statul Sovietic. România a 
devenit pentru prima oară un stat 
cu adevărată independență și suve
ranitate națională, o țară de demo
crație populară, al cărei popor con- 
struește socialismul și se află în 
primele rânduri ale luptei pentru 
pace și progres în întreaga lume.

încheierea Tratatului de priete-

nie, colaborare și asistență mutuală 
sovieto-român este oglinda vie a 
noilor relații socialiste statornicite 
după cel de al doilea război mon
dial între țările lagărului păcii, de
mocrației și socialismului. Aceste 
noi relații au drept temelie egalita- 

. tea deplină în drepturi a tuturor po
poarelor mari și mici, a căror nă
zuință-comună este îndreptată spre 
asigurarea păcii.

Câtă deosebire, între unitatea fră
țească ce domnește în țările lagă
rului păcii. ,și relațiile ce domnecc 
în țările imperialiste, unde își’spu
ne cuvântul dreptul celui mai tare.

Aniversarea a 6 ani dela sem
narea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală sovie
to-român este salutată de poporul 
nostru ca o adevărată sărbătoare. 

' Fiecare om al muncii. își manifestă 
cu acest prilej nețărmurită 
goste și recunoștință față de 
riosul popor sovietic.

Pășim înainte cu încredere 
viitorul însorit al patriei noastre 
libere, pentrucă ne sprijinim pe 
prietenia și alianța puternicei 
Uniuni Sovietice, care își închină 
toate forțele sale cauzei păcii și li
bertății 
muncim 
pentru a întări 
scumpă, prietenia 
vietică și țările 
populară.

tuturor 
din toate

dra-
glo-

spre

popoarelor. Să 
puterile noastre 
patria noastră 

cu Uniunea So- 
de democrație



„Scumpi la tărâțe 
și ieftini la făină**
In biroul președintelui sfatului 

popular al comunei Stănești, regi
unea Craiova, se discută proble
ma aprovizionării cu lemne a școlii 
și căminului cultural.

— Totuși ce-i de făcut ? — în
trebă tovarășul Isidor, președintele 
sfatului. Secretarul și tovarășii din 
comitetul executiv, ce erau de față, 
ridicară din umeri neputincioși.

— Tovarăși I strigă entuzias
mat la un moment dat unul din 
cei prezenți. Am găsit soluția. Lem
nele sunt chiar în curtea școlii.

— Iți mai arde și de glume, zise 
președintele cu năduf.

— Ba deloc 1 vreau doar să vă 
reamintesc că’n curtea școlii se 
află un nuc ce întrece cu mult în 
mărime pe cel de care a fost legat 
Gruia din poveste. Vă amintiți po
vestea ?

— Nucului ?
— Nu, frate, povestea lui Gruia. 

Cam așa pare-mi-se că’ncepea : 
„Jos sub nucul uriaș 
Gruia adormise: 
Doarme ca un copilaș 
Legănat de vise..."

— Ia lasă visele, măi tovarășe! 
De vise ne arde nouă acum ?

...Turcii vin șt-aduc cu ei 
Funii de mătase.
„Funii răsucite'n trei
Și'mpletite'n șase

—- Ia mai lasă împlelitul acum 
Știi că e o ideie povestea asta cu 
nucul?

Și ideia a fost transformată ne
întârziat în faptă. A doua zi secu
rile au culcat nucul la pământ, deși 
lemne se găsesc câte vrei. La doi 
pași e pădurea.

Lemnele rezultate din tăierea nu
cului n’au ajuns nici pentru două 
săptămâni; în schimb școala a fost 
păgubită de o bunătate de nuc ce 
rodea cum nu rodesc nucii din îm
prejurimi.

Așa se’ntâmplă când ești 
„Scump la tărâțe și eftin la făină”!

așa, nici nu te— Dacă știam
făsam după unul din alt sat. Auzi, 
fata mea, îngrijitoare la porci! 
Asta nu-i meserie. Măciucă. Gân- 
dește te la ce-o să zică lumea I

Măriuca asculta tot ce-i spu
nea bătrânul, dar când ajunse în 
satul bărbatului, făcu tot cum știa 
ea. Intră în colectivă împreună cu 
Vasile și începu să robotească cât 
e ziulica de mare pe lângă cocini...

A trecut timpul. Tatăl și fata nu 
s’au mai văzut la față. Ea avea me
reu de lucru, bătrânul nu vroia sa
și calce pe inimă :

— M’aș duce, da’ ce-o să zică lu
mea de mine : „Uite-I pe tatăl por- 
căresei dela noi !“

Până la urmă, însă, tot s’a dus. 
Întâmplarea i-a scos în cale chiar 
oe tovarășul Enache, președintele 
gospodăriei

— Ai venit să-ți vezi fata, bade? 
Halal să-ți fie. că-i fruntașă nu 
numai la noi. ci’n tot raionul. Da
torită ei. avem o crescătorie mo
del. Și numai porci de rasă supe- 
r.oară. Dă-mi voie să te felicit pen
tru ea.

Baia comunală din satul Târgoviște, raionul Lugoj, deși 
e construită de mai mulți ani, nu funcționează din lipsa de 
grijă a comitetului executiv al sfatului popular comunal și 
a secției raionale de gospodărie locală.

Trei ocoale silvice.*.
Am vizitat de curând, într’o sin

gură zi, trei oioale silvice care sea
mănă intre ele ca trei picături de 
apă. Toate sunt așezate pe malul 
drept al Mureșului, fiecare are'câte 
7 salanați, în fața fiecăruia aștep
tau zeci de țărani, unu pentru a 
cumpăra lemne, alții pentru a se 
interesa in ce condiții pot să mun
cească în pădure sau să transporte 
lemne în gări, pentru orașe La fie
care dintre cele trei ocoale am gă
sit in ziua aceea la servtci un sin
gur funcționar: dactilografa.

tată ce făceau o parte din func
ționarii absenți dela serviciu și 
anume funcționarii ocolului silvic 
Miercurea.

— Șeful ocolului dormea fiindcă 
venise de curând dela școală și se 
simțea obosit.

— Inginerul șef Bratu Ion dor
mea și el fiindcă fusese naș la nun
ta unui pădurar și dansase mult.

— Nor maiorul David dormea 
fiindcă îl însoțise pe inginer la 
nuntă.

— Contabila șefă Nițulescu Ma
ria dormea fiindcă se supărase rău 
pe șeful ocolului și pe inginerul 
șef. Pe primul se supărase că nu i-a 
dat un porc cadou de anul nou și 
pe celălalt că n’a invitat-o la 
nuntă.

Din cauza unor ..motive" tot a- 
tât de serioase ca dormitul au lip
sit nemotivat dela lucru și funcțio
narii celorlalte ocoale silvice: 
Sebeș și Bistra. Și după câte se 
spune, funcționarii ocoalelor silvice 
Miercurea, Sebeș și Bistra nu lip
sesc pentru prima dată în grup de 
la service.

Așa că întrebarea-!: când are de 
gând regionala silvică Deva să-t 
trezească ?

Așteptăm răspuns urgent și fără 
ocolișuri. j. Zaharia

tot. Nu-Ei, n’o înlocuim de 
mai câtă vreme o lipsi...

— Dece să lipsească ?
— Asta-i bună I Tocmai dum

neata să nu știi ? Ai să fii bunic, 
bade I Măriuca trebue să nască.

— Să... I — bătrânul își șterse 
___  ____ o lacrimă în colțul ochiului. Aha, 

n’ai citit legea t» Se vor da titluri, și n’are cine să... ce-ar fi să... Spu- 
ordine, decorații...

— Pentru creșterea porcilor ?
— Și a porcilor, și a altor ani

male. Harnică și muncitoare ca 
Măriuca, mai rar !

— Așa carevasăzică! — începu 
moșul să se dumirească. Bravo
ei...

—- Tocmai spuneam deunăzi că 
vom fi în mare încurcătură din 
cauza ei.

— A Măriucăi ? Nu se poate. Te
de lata

văzut poza la gazetă ? — 
președintele. Raionul are 
s’o propună pe Măriuca

— l-ai 
continuă 
de gând 
pentru decorare.

— Decorare ? Dece s’o deco
reze ?

— Pentru merite excepționale 
în creșterea animalelor. Dumneata

rog să nu vorbești astfel 
mea I

— Răul e că n’avem cu 
înlocuim.

— S’o înlocuiți ? — se 
deodată moșul. — Ce-ți mai trecu 
prin cap! Să înlocuiți o fruntașă 
în muncă I O viitoare decorată I 
Peste poate I

cine s’o

supără

I
va-fdcwAe/te ta» «TfJ ° o

nu poa 
îngriji

ne-mi, tovarășe, un bărbat 
te să fie... cum să zic... 
toare la porci ?

— Îngrijitoare nu, dar 
tor sigur că poate I

—- Atunci, s’a făcut 1 Mă 
eu aicea, la voi. Că mie, drept să- 
ți spun, totdeauna mi-a plăcut trea
ba asta.

— Are cui semăna fata !
— Vezi bine! Dac’a apucat me

seria aceasta, apoi numai pentru- 
că am îndemnat-o eu. Ehei, cât a 
trebuit până s’o lămuresc I Știi 
cum e Măriuca mea I Gândea că, 
deh, ce-o să zică lumea când o ve
dea-o la porci I l-am spus că nici 
să nu se uite la lume. Să nu-i pese. 
Acuma însă, trebue s’o ajut. Nici 
n aș da voe s’o înlocuiască altci
neva, când tatăl ei e aci.

îngriji-

mut șl

In Măeruș, raionul Stalin, nu mai 
fusesem și nu știam unde-i căminul 
cultural. Abia intrat în comună am 
stat mult în cumpănă pe care uliță 
s’o apuc. Se înserase de două 
ceasuri și pe străzile satului nici 
țipenie de om. Să știi că-s la cămi
nul cultural — mi-am zis eu. Cei 
din echipele artistice se pregătesc 
pentru concurs, iar ceilalți citesc, 
ascultă radio, joacă șah, sau, cine 
știe, urmăresc poate repetițiile că 
doar concursul e o treabă a între
gului sat. Deși nu-i cunoșteam pe 
țăranii din Măeruș, am ghicit, așa 
era. Toată comuna la cămin, — 
lipsea numai... dirijorul corului, 
tovarășul N. Țiței.

De cu seara le trimisese vorbă co
riștilor să-l aștepte o oră, două, c’a 
descoperit el o livadă cu puieți de 
prun, trufanda pentru iepuri. Dacă 
stă o oră la pândă împușcă atât de 
mulți încât abia-i târăște până a- 
casă.

Nu-i vorbă îl mai așteptaseră co
riștii și’n alte dăți degeaba, dar a- 
tunci nu le trimisese veste că vine. 
Așa că’n seara asta, deși trecuseră 
două ceasuri bune de când se înop- 
tase, nu erau deloc neliniștiți.

— Vine preciiis — cânta un tânăr 
așa cum îi auzise la radio pe soliș
tii operei din București.

— Nu vineee — răspundea o fată, 
tot în cântec. Și glumind astfel li se 
părea că nu așteaptă de mult.

Către miezul nopții, când s’a a- 
prins luceafărul de ziuă și cocoșii 
își începuseră cântatul, coriștii au 
pornit către casele lor.

— Ascultă bade — m’am adresat 
unui corist mai în vârstă — de ce 
nu-l criticați pe dirijor?

— Am vrut să-l criticăm alaltăeri 
că n’a mai dat de o săptămână oe 
la repetiții.
- Și?
— Și alaltăeri n’a venit, așa că 

ne-am hotărît să-l criticăm ieri.
— Și ?...
— Nici ieri n’a venit, așa că am 

lăsat pentru astăzi...
— Și astăzi iar nu l-ați criticat 

că nu a venit.
— Ba astăzi l-am criticat în 

gazeta de stradă, l-am făcut o cari
catură, așa cum ne pricepem noi, 
arătându-1 fugind după doi iepuri.

— Te pomenești că n’a aflat de 
caricatură de nu vine la repetiții nici
acum I

— De aflat a aflat, ?ă eram și eu 
de față când a privit-o lipită pe ga
zetă, dar n’a fost de acord cu ea. S’a 
supărat foc, de credeam că apasă pe 
trăgaci.

-— Da ? Dece ?
— Cică nu trebuia să-l facem a- 

lergând după doi iepuri deodată, ci 
după trei și împușcând patru. Așa 
să mă faceți — a țipat el la noi. 
Nu dau nimănui voe să lovească’n 
prestigiul meu de... vânător.
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