
Revista săptăminală 
a așezămintelor culturale

Citiți în padina 2-a:CHEMAREAparficipanfilor la consfătuirea pe fără a fruntașilor în producfie la cultura porumbului, cartofului și a sfec'e' de zahăr către membrii gospodăriilor agricole colective, întovărășirilor agricole, țăranii muncitori cu gospodării individuale, muncitorii din S.M.T .-uri și gospodăriile agricole ale statului și către tofi specialiștii din agricultură.
ANUL 57 Seria ll-a tir. 324 8 pagini — 15 bani Miercuri 10 martie 1954

Toate forțele pentru buna pregătire 
și desfășurare a muncilor de primăvară

Au început însămîntările

Din comuna Șelimbăr, raionul 
Sibiu, de prin părțile Aradului și 
Tg. Mureșului ne vin vești că în a- 
ceste locuri au început însămînță- 
riie de primăvară. In scurtă vreme, 
oamenii muncii d n satele multor 
regiuni ale țării vor porni munca 
pe ogoare.

Campania insămînțărilor din 
primăvara aceasta are o mare în
semnătate pentru sporirea produc
ției la hectar. De felul cum vom 
munci acum, de străduința pe care 
o va depune fiecare țăran munci
tor de a se pregăti cît mai bine 
pentru muncile de primăvară, de 
hărnicia și dragostea ce le va de
pune fiecare în munca pe ogoare 
depinde bogăția recoltei pe care o 
vom culege.

Pentru a asigura succesul însă- 
mînțărilor de primăvară, Hotărirea 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. și 
Comitetului Central al P.M.R. cu 
privire la pregătirea și executarea 
la timp și în bune condițiuni a lu
crărilor agricole din primăvara a- 
nului 1954 pune în fața oamenilor 
muncii de la sate sarcini deosebit 
de însemnate. Hotărirea mobilizea
ză la bătălia pentru obținerea unei 
recolte bogate in anul acesta în
treg aparatul de stat și de partid, 
precum și pe toți membrii gospodă
riilor colective și întovărășirilor a- 
gricole, pe țăranii muncitori cu 
gospodării individuale.

Sporirea recoltelor stă în puteri
le fiecărui om al muncii de la sate, 
a fiecărui țăran muncitor. Pentru 
aceasta însă trebuie aplicate pe 
scară cît mai largă regulile agro
tehnice, trebuie să ne călăuzim în 
munca noastră de sfaturile ingine
rilor și tehnicienilor agricoli.

Recoltele mari dobîndite de mul
te gospodării colective și întovără
șiri, de mulți țărani muncitori cu 
gospodării individuale, stau mărtu
rie asupra foloaselor pe care le a- 
duce munca făcută la timp și bine, 
după regulile științifice. Toma 1. 
Ștefan, de pildă, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din satul 
Tîntava, raionul Mihăilești, semă- 
nind grîu selecționat, curățat și 
tratat, în teren bine pregătit, arat 
adînc toamna și încorporînd sub 
brazdă gunoi de grajd odată cu ară
tura, a obținut o recoltă de 2.340 
kg. grîu la hectar față de producția 
medie de 1.100 kg. obținută pe co
mună.

Chemarea făcută zilele acestea de 
către participanții la consfătuirea 
pe țară a fruntașilor în producție la 
cultura porumbului, cartofului și a 
sfeclei de zahăr, către membrii gos
podăriilor agricole colective, înto
vărășirilor agricole, țăranilor mun
citori cu gospodării individuale, 
muncitorii și specialiștii din agri
cultură trebuie să fie un îndemn în 
munca fiecărui țăran muncitor. Pen
tru a răspunde așa cum se cuvine 
acestei chemări, fiecare țăran mun
citor trebuie să-și repare uneltele, să 
asigure din timp semințele trebui

toare ogoarelor, să le curețe și să le 
trateze ; să ia măsuri în vederea 
menținerii în terenurile agricole a 
apei provenite din topirea zăpezii ; 
să grăpeze semănăturile și arătu
rile de toamnă, finețele și pășunile 
de îndată ce pămintul s-a zvîntat; 
să folosească bine ingrășămintele; 
arăturile și semănăturile de primă
vară să le facă la timp și in bune 
condițiuni; să dea o atenție deose
bită îngrijirii culturilor, să folo
sească din plin toate tractoarele și 
uneltele agricole.

Țăranii muncitori trebuie să por
nească cu curaj la aplicarea cît mai 
largă a metodelor agrotehnice a- 
vansate. Metoda semănării porum
bului și a plantării cartofilor în 
cuiburi dispuse in pătrat, precum și 
alte metode agrotehnice avansate 
vor trebui cunoscute și aplicate in 
vederea sporirii producției la aces
te importante culturi.

Pentru ca muncile agricole să 
fie executate cît mai bine, în afara 
ajutorului pe care țăranii muncitori 
îl primesc din partea statului, ei 
vor trebui să se ajute între ei. Cei 
care au cantități mai mari de se
mințe să împrumute celor lipsiți de 
semințe, cei care au atelaje și ter
mină lucrările pe terenurile lor, să 
dea ajutor celor fără atelaje, ca ast
fel, cu puteri unite să realizeze re
colte bogate.

Datorită cantității mari de zăpa
dă care a căzut în ultimul timp, du
rata muncilor agricole de primăva
ră va fi, anul acesta, mai scurtă ca 
deobicei. Pentru a putea asigura în
deplinirea la timp a tuturor munci
lor agricole de primăvară pe întreg 
teritoriul țării, trebuie ca fiecare om 
capabil de muncă în agricultură să 
participe cu toate forțele sale la 
muncă, trebuie pregătite și folosite 
din plin atelajele, vitele de muncă, 
mașinile și uneltele agricole. Nici 
un petec de păniînl arabil să nu ră- 
mînă neinsămînțat, respectindu-se 
toate regulile agrotehnice, înce- 
pînd cu grupatul, aratul și semăna
tul culturilor.

O sarcină de mare răspundere re
vine în această perioadă cămi
nelor culturale de la sate. In ca
drul căminelor culturale vor trebui 
programate mai multe conferințe 
legate de muncile agricole, de me
todele agrotehnice avansate, expli- 
cînd totodată foloasele aplicării lor. 
De asemeni, programele artistice 
să cuprindă piese de teatru, recitări, 
cîntece mobilizatoare legate de lup
ta țărănimii noastre muncitoare 
pentru obținerea de recolte bogate.

Să participăm cu toate forțele 
noastre la lupta pentru ca anul 1954 
să fie anul unor recolte îmbelșugate 
îndeosebi la porumb, cartofi, sfecla 
de zahăr, culturi de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea economiei 
țării noastre. Să muncim cu înflă
cărare și entuziasm pentru desfășu
rarea în cele mai bune condițiuni a 
lucrărilor de primăvară, pentru asi
gurarea pîinii poporului muncitor.

La gospodăria agricolă colectivă 
„înfrățirea" din comuna Batoș, ra
ionul Reghin, brigada l-a. condu
să de Mihai Griga a început in ziua 
de 5 martie însămînțarea griului 
de primăvară.

Exemplul colectiviștilor a fost
★

Muncitorii și tehnicienii de la 
gospodăria agricolă de stat „Tu- 
dor Vladimirescu" din regiunea A- 
rad, s-au pregătit din timp pentru 
însămînțările de primăvară.

Îndată ce terenul s-a zvîntat și 
mașinile au putut să intre in cimp, 
muncitorii gospodăriei au început

Mai mult sprijin comunelor rămase în urmă 
cu pregătirile pentru însămînțările de primăvară

Obținerea unei recolte sporite în 
acest an depinde în mare măsură 
de buna pregătire a campaniei în- 
sămînțărilor de primăvară. Lucrul 
acesta n-a fost însă înțeles pe de
plin în toate comunele din raionul 
Novaci. Sînt unele comune ca Po- 
ciovaliștea, Ciocadia, Baia de Fier 
și Drăgoești, unde pregătirile pen
tru însămînțările de primăvară au 
rămas mult în urmă. Dacă îl în
trebi pe agentul agricol din comu
na Pociovaliștea. tovarășul Moldo- 
veanu cum se desfășoară munca la 
centrele pentru reparatul uneltelor 
și selecționatul semințelor, el îți 
răspunde zîmbitor.

— Foarte bine. Ba avem și zece 
centre pentru încercarea puterii de 
incolțire a semințelor.

Și ca să fie mai convingător îți 
dă ca exemplu pe țăranii munci
tori Petre Butnaru, Ion C. Bodelea, 
Alexandru Bejancu și alții, care de 
fapt n-au făcut nimic în această pri
vință. In situația operativă a sec
ției agricole a sfatului popular ra
ional este trecut că în comuna Po
ciovaliștea s-a făcut încercarea pu
terii de încolțire la toate semințele, 

Aspect din timpul consfătuirii pe țară cu fruntași în cultura porum
bului. cartofului și sfeclei de zahăr.

urmat de țăranii muncitori din 
comuna Manor, raionul Toplița. 
Primii care au ieșit la insămințări 
au fost loan Drăgan, Simion Bor- 
laș, Suctn Tanco și alții care, folo
sind timpul favorabil, au arat in
tr-o sigură zi o suprafață de 6 ha

ir

insămințările Pînă acum, ei au In- 
sămințat 35 ha. cu mazăre.

Muncitorii și tehnicienii de la 
gospodăria agricolă de stat „Tu 
dor Vladimirescu" sînt hotăriți să 
folosească din plin timpul prielnic 
șl toate forțele gospodăriei pentru 
executarea în bune condițiuni a în- 
sămințărilor de primăvară.

s-au reparat multe pluguri și că 
mai sînt și alte realizări pe tărî- 
mul pregătirii muncilor agricole de 
primăvară. Adevărul este că cele 
patru centre de reparat unelte din 
comună funcționează numai pe 
hîrtie. Acest lucru îl știe și tova
rășa Drăgan Ana, tehniciană sec
ției agricole raionale, care răspun
de de comuna Pocivaliștea pe toată 
durata campaniei însămințărilor de 
primăvară. In cele două zile din 
luna februarie, de pildă, cînd tova
rășa Drăgan Ana s-a deplasat în 
această comună s-a mulțumit doar 
să constate că pregătirile merg 
prost și a plecat acasă, la dînsa.

Este bine ca tovarășii de la raion 
să-i tragă la răspundere pe acei 
care nu-și îndeplinesc sarcinile din 
planul de muncă. Sfatul popular 
raional trebuie să dea mai mult 
sprijin ca pînă acum comunelor ră
mase în urmă cu pregătirile pentru 
însămînțări, să controleze mai în
deaproape felul cum se desfășoară 
reparatul uneltelor agricole și selec
ționatul semințelor.

V. Mihăilescu 
corespondent



CHEMAREA 
participanfilor Ia consfătuirea pe țară a fruntașilor în producție 

la cultura porumbului, cartofului și a sfeclei de zahăr 
către membrii gospodăriilor agricole colective, întovătășirilor agricole, țăranii muncitori 

cu gospodării individuale, muncitorii din S.M.T.-uri și gospodăriile agricole ale statului 
și către toți specialiștii din agricultură

Dragi tovarăși,

Noi, participanții la consfătuirea pe tară a 
fruntașilor în producție la cultura porumbului, 
cartofului și a sfeclei de zahăr convocată de 
Comitetul Central al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri, întruniți în București, am împărtășit 
unii altora experiența dobîndită în munca 
noastră, metodele pe care noi le-am folosit 
pentru a obține recolte bogate, am discutat 
măsurile agrotehnice care trebuiesc aplicate 
la aceste culturi, pentru a aduce la îndepli
nire sarcinile trasate de partid și guvern cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, la ridicarea 
producției agricole.

Consfătuirea noastră are loc la numai două 
zile după publicarea Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri și Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, cu privire la pregătirea 
și executarea la timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole din primăvara anului 1954. 
Prin această hotărîre guvernul și partidul 
cheamă întreaga țărănime muncitoare, pe toți 
oamenii muncii din agricultură și industrie 
care pot contribui la sporirea producției agri
cole, să depună toate eforturile și întreaga lor 
capacitate. în lupta pentru recolte bogate, pen
tru pîinea poporului.

Statul democrat-popular, la temelia căruia 
stă alianța de nezdruncinat dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, pune la dis
poziția țărănimii muncitoare din ce în ce mai 
multe tractoare, mașini și unelte agricole, prin 
stațiunile de mașini și tractoare, semințe se
lecționate, îndrumări și sprijin agrotehnic și 
zootehnic pentru dezvoltarea șeptelului și pen
tru obținerea de recolte bogate. Guvernul și 
partidul au luat măsuri de îmbunătățire a sis
temului de contractări și achiziții, măsuri care 
dau țărănimii muncitoare avantajii însemnate.

Noi, țăranii muncitori și oameni ai muncii 
din agricultură, avem datoria patriotică să 
răspundem cu cinste chemării partidului și 
guvernului de a munci din toate puterile și 
cu toată priceperea noastră, pentru a spori 
producția la hectar și a obține recolte mari 
la toate culturile, ridicîndu-ne astfel propriul 
nostru nivel de viață, asigurând în același 
timp materiile prime pentru industrie și pro
dusele alimentare necesare aprovizionării 
populației.

Numeroși țărani muncitori aplicînd regulile 
agrotehnice au realizat recolte mari la hectar. 
Astfel, în gospodăria agricolă colectivă din 
satul Călărașii Vechi, raionul Călărași, re
giunea București, brigada condusă de Baicu 
Aur a obținut o producție de 3.500 kg. grîu 
la hectar. ■*;

In gospodăria colectivă „Flacăra Roșie" co
muna Șoldanu, regiunea București, brigada 
condusă de Vătășelu Ștefan a obținut 20.000 
kg. cartofi prin plantarea de vară a cartofului.

Lovaș Iuliu, membru al gospodăriei colec

tive din satul Vaida, raionul Oradea, a rea
lizat 7.400 kg. porumb știuleți la hectar.

Curcă St. Marin, membru al întovărășirii 
agricole din satul Cioroiu Nou, raionul Băi- 
lești, regiunea Craiova, a realizat 48.000 kg. 
sfeclă de zahăr la hectar.

Vass Adalbert, țăran cu gospodărie indivi
duală din comuna Poiana, raionul Turda, re
giunea Cluj, a realizat 48.800 kg. cartofi la 
hectar.

Czegledy Vasile, țăran muncitor cu gospo
dărie individuală din comuna Valea lui Mihai, 
raionul Secueni, regiunea Oradea, a obținut 
o recoltă de 29.000 kg. cartofi la hectar.

Cu toate recoltele bogate obținute de mii și 
mii de țărani muncitori, producția medie la 
hectar pe țară este încă prea mică.

Nu ne mai putem mulțumi cu rezultatele pe 
care le-am obținut pînă acum în producția ve
getală și animală.

Să urmăm din tot sufletul îndemnul cuprins 
în hotărîrea guvernului și partidului cu pri
vire la muncile agricole de primăvară; anul 
1954 trebuie să fie un an de creștere simți
toare a producției medii la hectar la toate cul
turile agricole.

In fiecare sat și comună sînt țăranii mun
citori fruntași care au obținut recolte mari la 
hectar. Să urmăm pilda lor bună, să intro
ducem metodele înaintate agrotehnice, să apli
căm sfaturile și îndrumările agronomilor și 
tehnicienilor agricoli din Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și din organele agricole 
ale sfaturilor populare. Să învățăm din expe
riența agriculturii sovietice, cea mai înaintată 
agricultură din lume.

Țărani muncitori din gospodării colective 
și întovărășiri agricole, cu gospodării indivi
duale, muncitori din S.M.T. și din gospodăriile 
agricole ale statului, ingineri, tehnicieni și oa
meni de știință din agricultură !

Noi, participanții la consfătuirea pe țară a 
fruntașilor în cultura porumbului, cartofului 
și sfeclei de zahăr, vă chemăm să depuneți 
toată priceperea și efortul pentru aplicarea cu 
succes a Hotăirîrii guvernului și partidului cu 
privire la pregătirea și executarea la timp și 
în bune condițiuni a lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1954.

Vă chemăm să obținem recolte mai mari la 
toate culturile și în special la grîu, porumb, 
cartofi, legume, fasole, sfeclă de zahăr, floarea 
soarelui, fructe, struguri, bumbac, in, cînepă și 
plante de nutreț.

In acest scop :
— vom asigura din timp pentru însămîn- 

țările din primăvară semințele necesare, se
mințe de soi, curățate și tratate;

— vom lua măsuri în vederea menținerii 
în terenurile agricole a apei provenite din to
pirea zăpezilor;

— vom grapa de îndată ce pămîntul s-a

svîntat, semănăturile și arăturile de toamnă, 
fînețele și pășunile ;

— vom aduna și aduce pe ogoarele noastre 
cît mai multe îngrășăminte;

— vom executa la timp și în bune condi
țiuni arăturile și semănăturile de primăvară;

— vom introduce și extinde metoda de însă- 
mînțare în cuiburi dispuse în pătrat la porumb, 
cartofi, floarea soarelui și alte prășitoare;

— vom da o mare atenție îngrijirii cerea
lelor și în special griului și porumbului;

— vom lărgi suprafețele cultivate cu fasole 
printre porumb;

— vom extinde cultura cartofului în regiu
nile cu ploi puține ca Dobrogea și Bărăgan 
și în zona subcarpatică din Muntenia, Oltenia 
și Moldova și vom aplica pe scară largă me
toda plantării de vară a cartofului;

—■ vom folosi din plin toate atelajele și 
uneltele, toate tractoarele și mașinile agricole.

Colectiviști, întovărășiți, țărani muncitori cu 
gospodării individuale, muncitori agricoli din 
gospodăriile de stat, din jurul orașelor și cen
trelor industriale!

Să cultivăm mai mulți cartofi și mai multe 
legume, să creștem mai multe păsări și să dăm 
o mai mare atenție creșterii și îngrijirii vacilor 
de lapte pentru a avea mai multe produse în 
gospodăriile noastre, pentru a da clasei mun
citoare mai multe produse alimentare.

Tehnicieni, ingineri și oameni de știință din 
agricultură !

Vă chemăm să acordați țărănimii munci
toare sprijinul pentru obținerea de producții 
mari, să împărtășiți cunoștințele și experiența 
voastră; să veniți mai des în mijlocul nostru 
ca să aplicăm pe ogoarele noastre cuceririle 
științei, chezășia recoltelor bogate.

Țărani muncitori, muncitori din gospodăriile 
agricole ale statului și din stațiunile de mașini 
și tractoare !

Se apropie zilele muncilor agricole de pri
măvară. Datorită cantităților neobișnuite de 
zăpadă, durata muncilor agricole de primă
vară va fi anul acesta mai scurtă ca de obi
cei. Rezultatele luptei noastre pentru recolte 
bogate depind în mare măsură de felul cum 
vom pregăti și executa lucrările agricole.

Să desfășurăm larg întrecerea între comune, 
între străzi, între gospodării, pentru execu
tarea semănăturilor de primăvară în termene 
cît mai scurte și la un înalt nivel agrotehnic, 
izvor al obținerii recoltelor bogate.

Strîns uniți în jurul guvernului și partidu
lui, urmînd cu încredere clasa muncitoare și 
întărind necontenit alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, să nu precupețim 
nici un moment forța și munca noastră în lupta 
pentru producții sporite la hectar, pentru re
colte bogate, în interesul creșterii continue a 
bunei stări a poporului, al întăririi și înflori
rii patriei noastre dragi 1

Consfătuirea pe țară cu fruntași
în cultura porumbului, cartofului și sfeclei de zahăr

Zilele trecute a avut loc la Con
siliul de Miniștri al R.P.R, consfă4 
tuirea pe țară cu fruntași în cultura 
porumbului, cartofului și sfeclei de 
zahăr, convocată de C.C. al P.M.R. 
și Consiliul de Miniștri al R.P.R.

La lucrările consfătuirii au iluat 
parte 212 fruntași din agricultură, 
printre care 75 membri ai gospodă
riilor agricole colective și ai înto
vărășirilor agricole, 115 țărani 
muncitori cu gospodării fndividu« 
ale, muncitori și tehnicieni din gos- 
podăriile agricole de stat, mecani* 
zatori din S.M.T.-uri, precum < și 
primii secretari ai comitetelor’ re-. 
gionale de partid, președinții corni* 
tetelor executive ale sfaturilor! 
populare regionale, cadre condu

cătoare din Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, cercetători din ins
titutele științifice.

Participanții întruniți în sala de 
consfătuiri au întîmpinat cu ovații 
și aplauze îndelungi pe conducă
torii partidului și guvernului, în 
frunte cu tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej și dr. Petru Groza, care au 
luat parte la lucrările consfătuirii.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministru al Agriculturii și Sil
viculturii, care, în numele C.C. al 
PJVLR. și al Consiliului de Miniș- 
tri, a urat participanților spor la 
muncă în desfășurarea lucrărilor. 
Consfătuirea — a spus vorbitorul—

a fost organizată pentru a cunoaște 
pe cei care, îmbinînd priceperea cu 
hărnicia, știința înaintată cu prac
tica îndelungată a muncilor agri
cole, au obținut recolte bogate. Ex
periența acestor fruntași trebuie să 
slujească tuturor celor ce muncesc 
în agricultură pentru obținerea 
unui puternic avînt în producția a- 
gricolă.

Tovarășul Gh. Apostol a dat apoi 
cuvîntul tovarășului Nicolae Gio- 
san, locțiitor al ministrului Agricul
turii și Silviculturii, care expune re
feratul cu pirivire la măsurile agro
tehnice ce trebuie luate pentru spo
rirea producției la hectar la cultu
rile de porumb.

Dintre toate plantele de cultură

din țara noastră — a arătat vorbi
torul — porumbul, alături de grîul 
de toamnă, este cea mai importantă 
plantă de cultură ; aceasta pe de 
o parte pentru suprafața mare 
cultivată cu porumb și pe de altă 
parte pentru numeroasele sale în
trebuințări : în hrana omului, în 
nutriția animalelor, în industrie.

Folosind sprijinul acordat de 
statul nostru, aplicînd metode a- 
grotehnice avansate, mulți țărani 
muncitori cu gospodării individua
le, multe gospodării colective și în
tovărășiri, multe gospodării agri
cole de stat și stațiuni experimen-

'(Continuare în pagina 3-a)
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tale agricole au obținut recolte bo
gate.

In încheiere, vorbitorul a arătat 
că trebuie să îndemnăm și să aju
tăm țărănimea muncitoare să folo
sească experiența fruntașilor, în 
propriul ei interes cit și în interesul 
dezvoltării economiei naționale și
RECOLTE MARI DE PORUMB 

REGULILOR
Primul la discuții a luat cuvîntul 

tovarășul Lovas luliu, brigadier în 
gospodăria agricolă colectivă din 
satul Vaida, regiunea Oradea, care 
a împărtășit celor prezenți metode
le pe care le-a folosit brigada pe 
care o conduce pentru a obține re
colte de 4.800 kg. porumb boabe la 
hectar. El a arătat că după recol
tarea griului, pămîntul a fost 
dezmiriștit cu tractoarele S.M.T., 
iar toamna a fost arat la adîn- 
cimea de 30 cm. In primăvară, 
imediat ce pămîntul s-a zvîntat, 
a fost boronit, iar în martie a 
fost lucrat cu cultivatorul tras 
de cal. După aceea a fost din nou 
grăpat. Sămînta de porumb pe care 
am pregătit-o încă din februarie — 
arată în continuare vorbitorul 
— am însămînțat-o în cuiburi 
dispuse în pătrat așezate la o dis
tantă de 85 cm. Porumbul l-am 
prășit de trei ori cu mîna și de 
două ori cu prășitoarea trasă de 
cal în lung și în latul locului. Iată 
cum am obținut 4800 kg porumb 
boabe, la hectar pe o suprafață de 
70 hectare.

Tov. Lovas a arătat că anul a- 
cesta vor pune porumbul în cuiburi 
dispuse în pătrat la o distanță de 
75 cm., deoarece inginerii și tehni
cienii agronomi i-au convins că 
distanța de 85 cm. e prea mare.

Tov. Nicolaie Ion, membru al 
gospodăriei agricole colective Li- 
vedea din regiunea București, a a- 
rătat că pe terenurile destinate cul
turii porumbului în gospodărie s-a 
făcut primăvara arătură cu trac
toarele S.M.T.-ului la 18—20 cm. 
adîncime îngrășînd totodată pă- 
mîntul cu bălegar. După arat s-a 
grăpat și la timpul potrivit s-a în- 
sămînțat porumbul. După aceea am 
dat cu boroana ca să păstrăm ume
zeala în pămînt. Cînd porumbul 
a avut patru foi am făcut prima 
prașilă. Cu totul am făcut 8 
prășite : 3 cu sapa și 5 cu pră-
șitoarele trase de cai. Muncind în 
felul acesta noi am cules cîte 7.000 
kg. porumb știuleți la hectar.

Tov. Ungureanu Andrei, preșe
dintele întovărășirii agricole din 
Lugoj — regiunea Timișoara, a a- 
rătat cum au obținut întovărășiții o 
recoltă de 7800 kg porumb știuleți 
la ha. Cele 8,5 ha. cultivate cu po
rumb au fost arate cu tractorul la 
18—23 cm. In martie, cînd brazda 
s-a zvîntat, ogorul a fost grăpat în 
curmeziș. Apoi s-au făcut lucrări de 
întreținere cu cultivatorul de la
S.M.T. și s-a trecut din nou cu 
grapa cu cai. La 10 aprilie s-a făcut 
o nouă grăpare iar la 16 aprilie s-a 
făcut semănatul cu sămînța aleasă 
căreia i s-a încercat puterea de în- 
colțire. Lucrările de întreținere s-au 
făcut de asemenea la timp. Păstra
rea umezelii în pămînt prin grăpat, 
lucrarea pămîntului cu cultivatorul, 
alegerea seminței, îngrășarea tere
nului, iată lucrările Care au contri
buit la obținerea recoltei de 7800 
kg porumb știuleți lp ha.

Tov. Groza Gheorghe, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală 
din comuna Răucești, regiunea Ba
cău, a arătat că pe o suprafață de 
0,72 ha. pe care a cultivat cu un

ridicării nivelului de trai al poporu
lui nostru muncitor.

In cadrul consfătuirii au luat cu
vîntul numeroși colectiviști, țărani 
întovărășiți, țărani muncitori cu 
gospodării individuale, specialiști, 
ingineri și agronomi, care au ară
tat ce metode agrotehnice au apli
cat ei pentru sporirea producției a- 
gricole.

DOBÎND1TE PRIN APLICAREA 
AGROTEHNICE

an înainte trifoi, a cărat toamna 
14 tone de gunoi. Toamna a arat 
pămîntul cu caii, iar primăvara l-a 
grăpat. Apoi a înșămînțat porum
bul cu mașina de semănat sfeclă la 
distanța de 60 cm. Pentru sămînță 
a ales știuleții cei mai buni. Boa
bele au avut o putere de încolțire 
mare căci din 100 boabe, 97 au în
colțit. Datorită prașilelor făcute la 
timp, în ciuda timpului secetos, a 
obținut 2.800 kg porumb știuleți 
la ha.

Tov. Spiridon Hie, membru al 
întovărășirii agricole din comuna 
Matca, regiunea Bîrlad, a arătat 
felul cum a muncit în întovărășire 
pentru a obține 3000 kg boabe po
rumb la hectar. Intre altele el a 
subliniat importanța deosebită pe 
care o are prășitul. Prima prașilă 
a făcut-o la 27 mai cu prășitoarea 
după care a dat cu sapa tăind toate 
buruienile din jurul porumbului și 
lăsînd o distanță de 50—60 cm. în
tre fire pe rînd. A doua prașilă a 
făcut-o după patru săptămîni ; tot 
atunci a făcut și copilitul. Porum
bul a crescut bine, a legat bine, s-a 
copt în bune condițiuni, deși a avut 
lipsă de ploaie. Consătenii care au 
făcut prașilele cu întîrziere au ob
ținut recolte mai scăzute, unele 
chiar sub 1500 kg la hectar.

Urmează la cuvînt tov. Baloș 
Vasile, brigadier la gospodăria co
lectivă „Victoria" din comuna Le- 
nauheim, regiunea Arad. Pe lîngă 
buna pregătire a terenului, colecti
viștii s-au îngrijit să aibă sămînță 
de soi bine aleasă. Sămînța au pre
gătit-o încă din toamnă, iar încer
carea puterii de încolțire a boabe
lor au făcut-o din februarie. Folo
sind și alte metode agrotehnice, ca 
grăpatul de primăvară, semănatul 
la timpul potrivit, trei prașile, etc., 
colectiviștii din Lenauheim au ob
ținut 4200 kg. porumb la hectar pe 
o suprafață de 40 ha.

Tov. Dumitru Dinu, țăran munci
tor cu gospodărie individuală din 
comuna Bistreț, regiunea Craiova, 
a arătat că urmînd sfaturile agro
tehnice ascultate la conferințele de 
la căminul cultural, a pregătit te
renul pentru porumb încă din vară, 
imediat după recoltarea grîului dez- 
miriștindu-1. Pe loc a cărat circa 
25.000 kg gunoi. In septembrie a 
făcut o arătură adîncă de 20-25 cm. 
lăsînd-o în brazdă crudă pentru a 
se înmagazina apa din ploi. Primă
vara a scos cormanul de la plug și 
a tras cu plugul numai cu fierul. 
Sămînța aleasă din vreme a se
mănat-o apoi cu semănătoarea sco- 
țînd două țevi, astfel ca să aibă o 
distanță de 60 cm între rînduri. La 
prima prașilă a lăsat în cuib numai 
1-2 fire de porumb. In total a efec
tuat 3 prașile. A obținut de pe un 
hectar 4200 kg porumb boabe.

In după amiaza primei zile a con
sfătuirii a luat cuvîntul tov. prof. 
Grigore Obrejan, director adjunct 
al Institutului de cercetări agrono
mice al R.P.R. Vorbitorul a arătat 
însemnătatea deosebită pe care o 
are însămînțarea porumbului cu 
sămînță de bună calitate și îndeo
sebi cu sămînță hibridă. In conti
nuare, a subliniat necesitatea reți

nerii apei care se pierde de Ia dez
gheț pînă la însămînțare și însem
nătatea folosirii bălegarului ca în- 
grășămînt.

In încheiere, a arătat unele lip
suri ale I.C.A.R. și unele probleme 
pe care Institutul de cercetări și le 
propune spre studiere și rezolva
re, cum este de pildă înmulțirea se* 
mințelor de calitate superioară, 
etc.

Luînd cuvîntul tov. Stoica Gh 
Oprea, țăran muncitor cu gospo
dărie individuală din comuna Căli- 
nești, regiunea Pitești, a arătat 
cum a obținut de pe 0,32 ha. o re
coltă de 1.354 kg. porumb boabe. 
„Pămîntul arat adînc din toamnă 
— a spus el — era cam jos și bă
tătorit de ploi. Din această cauză 
am fost nevoit să-l ar din nou în

DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR IN 
CULTIVAREA CARTOFILOR

A urmat apoi o scurtă pauză după 
care tov. Nicolae Ștefan, locțiitor al 
ministrului Agriculturii și Silvi
culturii, a prezentat referatul cu 
privire la măsurile ce trebuie lua
te pentru sporirea producției de 
cartofi.

Subliniind importanța cartofilor 
în economia națională ca aliment 
principal, materie primă industria
lă și cultură furajeră, vorbitorul a 
arătat că multe gospodării agrico
le colective, întovărășiri, gospodă
rii de stat și gospodării individuale 
au obținut producții sporite de car
tofi la hectar- Nu există în țara 
noastră regiuni unde să nu fie con
diții favorabile pentru cultura car
tofilor și pentru obținerea de re
colte mari la hectar.

Referentul a arătat pe larg cum 
trebuie pregătit pămîntul, ce îngră
șăminte cere cultura cartofilor, 
cum se face alegerea cartofilor de 
sămînță, cum se aplică metoda ia- 
rovizării, cum se face plantarea 
cartofilor, — stăruind în mod deo
sebit asupra plantărilor de vară și 
a plantării cartofilor în cuiburi dis
puse în pătrat, cum trebuiesc îngri
jite culturile de cartofi și cum se 
face recoltarea lor.

Prin aplicarea măsurilor agro
tehnice înaintate fiecare gospodă
rie colectivă, de stat sau gospodă
rie agricolă individuală va putea 
mări producția la cartofi de trei- 
patru ori față de recoltele medii de 
astăzi — a încheiat vorbitorul.

La discuții a luat cuvîntul tov. 
Sayo Ludovic, brigadier la gospo- 
ria agricolă colectivă din Berveni, 
raionul Cărei, regiunea Baia Mare. 
El a arătat că a obținut o producție 
de 25.000 kg. de cartofi la hectar, 
pe o suprafață de 20 ha. Pămîntul 
a fost dezmiriștit. la o adîncime de 
5—6 cm.; în toamnă, pămîntul a 
fost îngrășat cu bălegar de grajd, 
iar în noembrie a fost arat adînc la 
25 cm. După însămînțare, s-a gră
pat și s-a făcut prima prașilă. Pe 
o suprafață de 4 ha-, pe care au 
fost cultivați cartofi iarovizați, s-a 
obținut o recoltă de 40.000 kg. la 
ha.

Tov. Vass Adalbert, țăran munci
tor cu gospodărie individuală din 
satul Poiana, regiunea Cluj, a ară
tat cum a obținut pe pămîntul său 
recolta record de 48.800 kg cartofi 
la hectar. La 15 septembrie—a spus 
vorbitorul — am arat pămîntul la 
o adîncime de 15 cm. După aceasta 
am transportat bălegarul, iar după 
o lună și jumătate am făcut încă o 
arătură de 25 cm. In primăvară, 
am făcut iarovizarea cartofilor. 
După ce a arătat felul cum a făcut 
iarovizarea și celelalte lucrări, vor
bitorul a continuat: Cînd planta a 
avut aproape 5-6 frunze, am făcut 

primăvară cu toate că știam din a- 
grominim că această lucrare nu 
trebuie făcută. Imediat am băgat 
grapa de fier și l-am mărunțit bine. 
După însămînțare, am băgat ime
diat grapa de mărăcini ca să mai 
netezesc terenul și să-l mărunțesc. 
Așa, porumbul a încolțit mai repe
de și apa din pămînt nu s-a evapo
rat. După răsărire, am dat prașile
le recomandate de agrotehnică: 
am prășit de două ori cu prășitoa
rea și de două ori cu mîna. Pentru 
că am lucrat bine pămîntul, apa 
n-a putut să se evapore din el și 
seceta nu mi-a stricat porumbul. 
Rezultatul a fost că eu am realizat 
o producție de peste 4.000 kg. po
rumb boabe la hectar, iar cei care 
nu și-au lucrat bine pămîntul nu
mai 600—800 kg- la ha.

prima prașilă. După zece zile am fă
cut încă o prașilă. Cartofii au cres
cut foarte bine. A urmat înghețul din 
13 mai. Atunci am ieșit afară cu 
nevasta și am acoperit cartofii cu 
pămînt lăsîndu-i astfel timp de 5 
zile- Am făcut apoi o prașilă. După 
zece zile s-a pornit o ploaie, după 
care le-am dat din nou o prașilă. 
La 24 iulie am început să scot car
tofii deoarece aveam contract cu 
cooperativa. In iulie am scos 5000 
kg., restul i-am scos la 27 septem
brie. încheind, vreau să adaug că o 
zicală spune: „nu există pămînt 
prost, ci numai gazdă slabă".

Luînd cuvîntul, tov. Dumitroaia 
Ion, țăran muncitor cu gospodărie 
individuală din comuna Răucești, 
regiunea Bacău, a arătat cum a ob
ținut de pe 0,56 ha. o cantitate de 
12.200 kg. cartofi. „Din toamna 
anului 1952 — a spus el — am 
pregătit terenul. Am arat la o a- 
dîncime de o palmă, pe locul cul
tivat înainte cu lucerna In timpul 
iernii am cărat cîte două căruțe 
de gunoi de grajd de fiecare pră
jină. In vremea plantării carto
filor am mai făcut o arătură, mai 
la suprafață decît cea din toamnă. 
Terenul l-am grăpat de două ori, 
iar după aceea am făcut rînduri cu 
plugul și am plantat cartofii. Cînd 
au ieșit cartofii de un lat de palmă 
am prășit prima dată, iar cînd tre
buiau să dea în floare am făcut a 
doua prașilă, dar fără să trag prea 
multă țărînă- Toamna, cînd vrejul 
s-a uscat, am recoltat cartofii.

Tov. Vasile Cîmpeanu, țăran 
muncitor cu gospodărie individua
la din comuna Medieșu Aurit, re
giunea Baia Mare, a arătat cum a 
obținut 35.000 kg. cartofi la hectar. 
„După ce am secerat grîul, am dez
miriștit cam la 5—6 cm. Toamna, 
am pus la plug 4 vite ca să pot ara 
la 18 cm- adîncime. In timpul iernii 
am lăsat arătura în brazdă. Am 
cărat bălegarul de grajd și l-am fă
cut grămadă în capul locului ca să 
putrezească. Cînd s-a desprimăvă- 
rat și s-a zvîntat pămîntul, am in
trat cu căruța și am împrăștiat bă
legarul- Am arat apoi la mică adîn
cime și am pus cartofii cu sapa în 
cuiburi la 40'cm. cuib de cuib și 
70 cm. lărgime între rînduri. I-am 
astupat cu sapa, iar cînd au ieșit 
din pămînt și s-a văzut colțul, am 
făcut o prașilă cu prășitoarea. I-am 
lăsat apoi pînă ce au ieșit de un 
lat de mînă. După aceea am făcut 
o altă prașilă cu prășitoarea și apoi 
una cu șapa. La vreo două săptă
mîni am mai dat o prașilă, așa că 
am prășit în total de patru ori. 
După experiența de anul trecut, so-
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cotesc că se pot obține recolte și 
mai mari. Pentru- aceasta, mă voi 
strădui zi de zi".

LUCRĂRILE CELEI DE A DOUA 
ZI A CONSFĂTUIRII

A luat cuvîntul tov. Roșea Du
mitru, președintele gospodăriei a- 
gricole colective din comuna Făl- 
coiu, regiunea Craiova, care a ară
tat cum au folosit colectiviștii me
toda sovietică de plantare de vară 
a cartofului Prin partea locului se 
știa din bătrîni că nu se pot cultiva 
cartofi. Plantat în mod obișnuit, 
cartoful creștea tocmai cînd venea 
seceta, din care cauză nu dădea re
colte bune. Acum s-a dovedit că se 
pot cultiva cartofi cu rezultate bu
ne-

După ce a criticat pe lectorii 
care țin lecții agrotehnice, prezen- 
tînd metodele înaintate „în gene
ral1', fără a ține seama de condiții
le concrete din satul sau gospodă
ria respectivă, vorbitorul a spus: 
„Consfătuirea pe regiune ținută în 
luna mai anul trecut mi-a fost de 
mare ajutor. Acolo am aflat de la 
tov. inginer Berindei Matei de la 
I.C.A.R., cum se cultivă cartofii 
prin plantarea de vară. El ne-a ex
plicat ce este iarovizarea cartofilor, 
cum trebuie pregătit terenul și cum 
să facem lucrările de întreținere a 
cartofului".

Colectiviștii au hotărît să încerce 
această metodă pe o suprafață de 
1 ha. de pe care se recoltase în lu
na mai ceapa verde Ei au cărat pe 
acest teren 50 care de bălegar bine 
putrezit și au făcut arătură cu plu
gul cu patru boi la 18—20 cm. 
După arat, terenul a fost păstrat 
curat, fiind grăpat ori de cîte ori a 
fost nevoie, pînă la plantare. Pen
tru iarovizare colectiviștii au ales 
cartofi buni de sămînță pe care 
i-au așezat apoi în magazii bine 
aerisite unde s-a menținut o tempe
ratură potrivită. Din 5 în 5 zile 
cartofii au fost stropiți cu apă și în
torși. Iarovizarea cartofilor s-a fă
cut între 22 mai și 28 iunie. In ziua 
plantării, terenul a fost afînat din 
nou cu prășitoarea. Cartofii, stropiți 
cu apă, au fost cărați în lăzi aco
perite cu rogojini ude la locul de 
plantare. Plantarea s-a făcut la o 
adîncime de 10-15 cm. cu sapa, în 
rînduri dese. 1

Tov. Rodenciuc Toader, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală 
din comuna Pătrăuți, raionul Su
ceava, a spus printre altele : „Am 
jumătate de sută de ani și nici prin 
cap nu mi-ar fi trecut că astăzi, în 
fața conducătorilor Republicii 
Populare Romîne voi fi ascultat 
despre felul cum mi-am dus munca 
în gospodăria mea individuală. In 
anul 1952, după ce am ascultat la 
căminul cultural lecțiile agrotehni
ce, mi-am făcut și eu un plan de 
muncă, primul plan din viața mea- 
Aveam un vecin lîngă mine cu vreo 
7-8 ha. care-mi spunea : „Ce-ți pa
să, tu ai puțin pămînt 1“ Eu i-am 
răspuns : „Mă vecine, e măi ușor 
să conduci bogăția, dar eu cu sără
cia ce să fac ?“ In plan am trecut 
un hectar cu porumb, unul cu grîu 
și altul cu cartofi.

Am lucrat în felul următor : am 
arat la o adîncime de 14-15 cm. 
După ce am arat, am pus xartofii 
cu coșarca pe rînd. Pînă în seară 
am terminat. Cînd mă duc să trag 
cu grapa văd că au răsărit. După 
trei zile trag cu prășitoarea. La o 
săptămînă am mai făcut o prășită. 
La a patra prașilă-am tras țărîna.

Din discuțiile purtate am auzit

că un tovarăș a prășit cartofii de 
vreo șapte ori Eu cred că este în
deajuns și bine de 4 c-ri. De pe 20 
de prăjini, care fac 36 de ari, am 
luat 7.000 kg. Dacă gunoiam, poate 
aveam o producție și mai mare.

Acum, fiindcă sîntem în preajma 
campaniei de însămînțări. eu zic 
să facem o agricultură de calitate, 
nu o brazdă arată și alta nu

A urmat la cuv.înt tov. Aurel 
Petcu, membru al gospodăriei a- 
gricole colective din comuna Fă- 
căieni, regiunea Constanța. El a 
arătat că folosind metoda plantării 
de vară a cartofilor, colectiviștii au 
obținut pentru prima dată în regiu
ne o producție mare de 14.640 kg. 
cartofi la hectar.

„Am putut obține această recoltă 
— a s-pus vorbitorul — în urma sfa
tului tehnicienilor de la I.C.A.R. 
Iarovizarea am făcut-o într-o ma
gazie în care nu pătrundeau raze
le soarelui La 6—7 zile întorceam 
cartofii pe partea cealaltă. larovi- 
zarea a durat 25 de zile. Terenul a 
fost îngrășat din toamna anului 
1952 și ogorît la 15 cm. adîncime 
In aprilie 1953 am făcut arătură de 
25 cm. Plantarea am făcut-o la 12- 
15 cm. Totodată am pregătit locul 
pentru irigație. După 10-11 zile 
cartofii erau răsăriți sută la sută, 
l-am irigat de două ori și după 
fiecare irigație le-am tras o prașilă. 
In luna septembrie am plivit bu
ruienile. Culesul l-am făcut după 
ce a dat bruma. Tovarășii noștri 
colectiviști sînt foarte bucuroși de 
recolta pe care au cules-o.

Tov. Czegledy Vasile, țăran 
muncitor cu gospodărie individua
lă din comuna Valea lui Mihai, re
SUCCESELE FRUNTAȘILOR IN CULTIVAREA SFECLEI DE 

ZAHĂR
Tov. Marin Stancu, locțiitor al 

ministrului Agriculturii și Silvi
culturii a prezentat un referat cu 
privire la metodele ce trebuie fo
losite pentru sporirea producției la 
sfecla de zahăr

Sfecla de zahăr — a arătat vor
bitorul — constituie materia primă 
pentru fabricile care produc zahă
rul — unul din cele mai impoitan- 
te alimente necesare omului.

In același timp, sfecla de zahăr 
are o însemnătate deosebită ca 
plantă agricolă în asolament, deoa
rece contribuie la ridicarea produc
ției la celelalte plante de cultură. 
Datorită acestor mari foloase pe 
care le obținem de pe urma sfeclei 
de zahăr, suprafața cultivată cu a- 
ceastă plantă crește în fiecare an.

In continuare, vorbitorul a ară
tat care sînt condițiile de climă și 
de sol pentru cultura sfeclei de za
hăr, precum și zonele de cultură- 
Vorbind despre agrotehnica sfeclei 
de zahăr, tovarășul Alarin Stancu 
a amintit plantele premergătoare, 
pregătirea terenului, arătura adîn- 
că, îngrășămintele, raionarea soiu
rilor, pregătirea pămîntului primă
vara înainte de semănat, tratarea 
semințelor cu soluții nutritive și ia
rovizarea semințelor, semănatul, 
lucrările de întreținere, etc.

Trebuie să înțelegem — a spus 
în încheiere vorbitorul — că mun
cile privind această valoroasă cul
tură trebuiesc făcute la timp și po
trivit condițiilor fiecărei localități.

Principalul este să executăm 
toate lucrările, în așa fel îneît să 
creăm plantelor condițiuni optime 
de dezvoltare-

La discuțiile în problema măririi 
producției la sfeclă de zahăr pri
mul a luat cuvîntul tov. Bogoși 
Alexandru, țăran muncitor cu gos
podărie individuală din comuna Sa-

giunea Oradea, a spus: „Eu, prima 
dată am făcut arătură de toamnă, 
despre care am citit în broșuri și 
am auzit la cercurile agrotehnice. 
Arătura de toamnă am făcut-o prin 
octombrie la o adîncime de 18—20 
cm. In primele zile ale primăverii, 
cînd am putut să ies pe cîmp. am 
grăpat cu o grapă ascuțită. După 
aceea, am adus gunoiul de grajd 
pe loc și l-am pus în grămezi mici- 
La două zile după ce am împrăș
tiat gunoiul am făcut arătura, iar 
în fiecare a breia brazdă am plantat 
cartofi. După ce am făcut însămîn- 
țatul am dat o grapă ușoară pentru 
a nivela pămîntul, ca astfel să-și 
păstreze umezeala. Am grăpat pă
mîntul după fiecare ploaie pentru 
a smulge buruienile și a păstra u- 
mezeala. După ce au răsărit car
tofii și au ajuns la o înălțime de 
10—12 cm. am făcut o prașilă cu 
prășitoarea și apoi cu sapa de mî- 
nă, iar după 6—8 zile am dat o pra
șilă cu prășitoarea. La 14—15 zile 
după aceea am mai dat o prașilă 
și am făcut totodată mușurcTul. 
Așa am obținut 29.000 kg. cartofi 
pe un ha. Eu iubesc pămîntul și 
îmi iau angajamentul să-l cultiv 
în așa fel îneît să dea recolte și 
mai bogate.

Luînd cuvîntul tov. ing. Comar- 
nescu Vasile de la I.C.A.R a ară
tat progresele care s-au făcut în 
țara noastră la cultivarea cartofi
lor. El a stăruit în mod special a- 
supra rezultatelor obținute prin 
plantările de vară, subliniind apoi 
care este importanța îngrășării te
renurilor cultivate cu cartofi și în 
special îngrășării cu bălegar sau 
cu cenușă.

lonta, regiunea Oradea, care a ară
tat cum și-a lucrat pămîntul.

„Pe cei 60 de ari cultivați cu 
sfeclă am dus 40 de care de gunoi. 
După arat pămîntul a fost lucrat 
cu boroana ; cînd sfecla a avut 
3—4 foi, a fost prășită. După aceea 
am făcut răritul sfeclei- In total am 
prășit de trei ori cu prășitoarea și 
de 3 ori cu sapa de mînă. Așa ara 
dobîndit de pe suprafața de 60 de 
ari 13.000 kg. sfeclă de zahăr".

Tov. Cosma Nicolae, țăran mun
citor cu gospodărie individuală din 
comuna Drăgănești, regiunea Bîr- 
lad, a arătat că pe terenul pe care 
a cultivat sfeclă, încă din toamnă 
a cărat 14 care de gunoi și a întors 
pămîntul. In primăvară a arat la 
adîncimea de 18 cm. Sfecla a se
mănat-o cu semănătoarea mică cu 
trei rînduri și a făcut patru prașile. 
Toamna a recoltat de pe 25 ari 
8.200 kg., adică 32.800 kg. sfeclă de 
zahăr la ha- In acest an el a con
tractat cultivarea de sfeclă pe 50 
de ari.

Au urmat la cuvînt tovarășii 
Vasile Stroiescu, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comu
na Arsache, regiunea București, 
care a obținut o recoltă de 26-000 
kg. sfeclă de zahăr la hectar, Robotă 
Vasile, țăran muncitor cu gospo
dărie individuală din satul Crivești, 
regiunea Iași, care a obținut 
15.000 kg. sfeclă de zahăr pe '/2 ha, 
adică 30.000 kg. sfeclă la hectar 
și alții.

Tov. Zberea Constantin, țăran 
muncitor cu gospodărie individua
lă din comuna Belcești, regiunea 
Iași, a arătat felul cum a obținut 
o recoltă de 9000 kg- sfeclă de pe 
un sfert de hectar. In vara anului 
1952, am recoltat grîul. După a- 
ceea am trecut imediat la dezmi- 
riștit și am dezmiriștif terenul la 

o adîncime de 5-7 cm. O lună mai 
tîrziu am cărat cca. 4000 kg. gu
noi de grajd Agrotehnica ne înva
ță însă că la 1 ha. trebuie vreo 
30-000 kg. gunoi. Cum eu nu dădu
sem gunoi deajuns, ni-am dus la 
agentul de cultura sfeclei și am 
luat 150 kg. superfosfat pe care 
l-am aruncat în teren iar după 
aceea am arat la 18-20 cm. adîn
cime Am mai pus 100 kg. îngră
șăminte odată cu sămînța pe care 
am umezit-o înainte. Am lăsat-o 
cîteva zile și s-a uscat puțin. Să
mînța mergea cam greu prin mași
nă. După cîtva timp am tras prin
tre rînduri prașila oarbă. După ce 
s-au ofilit bine buruienile, am fă
cut și răritul pentru că sfecla cres
cuse mare. La o săptămînă după 
ce am făcut buchetatul, am făcut 
prașila întîia- Apoi am trecut la 
prașila a doua, cînd am dat ca su
pliment de îngrășămînt azotatul de 
amoniu. A treia prașilă am făcut-o 
prin august.

Au mai luat cuvîntul la discuții 
Enculesii Gheorghe, țăran munci
tor cu gospodărie individuală din 
comuna Răcătău, regiunea Bacău, 
Curcă Marin, președintele întovă
rășirii agricole din satul Cioroiu 
Nou, regiunea Craiova și Matei 
Gheorghe din satul Foi, Regiunea 
Autonomă Maghiară.

★

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvîntul tovarășul Gh. 
Apostol, secretar al C.C. al P.M R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Agriculturii șf 
Silviculturii, care a vorbit despre 
sarcinile care stau în fața țărăni
mii muncitoare și a tuturor oame
nilor muncii din agricultură, în fa
ța organelor de stat și de partid, 
pentru asigurarea unui avînt puter
nic în producția tuturor culturilor 
agricole, pentru obținerea de recol
te bogate.

Tov. Dumitru Roșea, președintele 
-gospodăriei agricole colective din 
comuna Fălcoiu, regiunea Craiova, 
a citit chemarea participanților la 
consfătuirea pe țară a fruntașilor 
în producție la cultura porumbului, 
cartofului și a sfeclei de zahăr că
tre membrii gospodăriilor agricole 
colective, întovărășirilor agricole, 
țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale, muncitorii din S.MT.- 
uri și gospodării agricole ale statu
lui și către toți specialiștii din a- 
gricultură.

Textul chemării a fost adoptat în 
unanimitate.

Tov. C. Pîrvulescu a declarat 
închise lucrările consfătuirii, urînd 
participanților spor la muncă pen
tru noi și mari sucese în lupta pen
tru recolte bogate-

După încheierea lucrărilor con
sfătuirii, în sala de recepție a Con
siliului de Miniștri, în prezența con
ducătorilor partidului și guvernu
lui, a avut loc solemnitatea decoră
rii unui mare număr de fruntași și 
specialiști din agricultură.

Cu Ordinul Muncii cl. I-a au fost 
decorați 10 tovarăși, cu Ordinul 
Muncii cl. Il-a 16 tovarăși, cu Or
dinul Muncii cl. IlI-a 25 tovarăși, 
iar cu Medalia Muncii 182 to
varăși.



In S M. T-ul din LemnskSpre un avînt continuu al agriculturii sovietice
La începutul lunii martie a avut 

loc plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S. Plenara a luat o hotărîre 
pe marginea raportului prezentat 
de N. S. Hrușciov: „Cu privire la 
sporirea continuă a producției de 
cereale în țară și la valorificarea 
pămînturilor virgine și înțelenite”. 
Nu a trecut mult de la largul pro
gram de măsuri luat în septembrie 
1953 de C.C. al P.C.U.S. pentru 
dezvoltarea agriculturii sovietice și 
iată că o nouă Hotărîre a venit în 
sprijinul dezvoltării agriculturii.

In urma aplicării Hotărîrilor 
plenarei din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. și a măsurilor de mai 
tîrziu ale partidului și guvernului, 
veniturile colhozurilor și colhozni- 
ciloir au crescut în 1953 cu peste 13 
miliarde ruble. Datorită puternicei 
industrii grele, agricultura Uniunii 
Sovietice este înzestrată tot mai 
mult și într-un ritm rapid cu mij
loace tehnice moderne. La începutul 
anului 1954, S.M.T.-urile numărau 
peste 1 milion de tractoare (socoti
te în tractoare de cîte 15 C.P.), din
tre care 460.000 tractoare Diesel ; 
270.000 combine cerealiere, apro
ximativ 450.000 semănătoare trase 
de tractor, pentru cereale, peste 
260.000 cositoare de tractor și mul
te alte mașini perfecționate.

Hotărîrea din 2 martie 1954 a- 
rată că pentru obținerea unui avînt 
rapid al producției de articole de 
consum popular, dezvoltarea conti
nuă a producției de cereale are o 
însemnătate deosebită. Hotărîrea a- 
rată că în fața poporului sovietic

La marginea satului se zăresc 
niște clădiri de formă dreptun
ghiulară. Ele sînt deservite de o 
linie îngustă de cale ferată și un 
apeduct. Becurile electrice strălu
cesc sub globurile mari atîrnate de 
stîlpi înalți. Este o fermă de lapte 
dintr-un colhoz! Numărul lor de
vine tot mai mare. Cu ajutorul sta
țiunilor de mașini și tractoare, nu
meroase colhozuri au început să 
mecanizeze procesele grele de 
muncă din creșterea animalelor. 

stă sarcina de a mări simțitor pro
ducția de cereale. Hotăirîrea subli
niază că agricultura socialistă are 
toate condițiile pentru realizarea 
unui mare avînt al producției de ce
reale.

Un alt capitol al Hotărîrii se o- 
cupă cu problema valorificării pă
mînturilor virgine (nelucrate nici
odată) și înțelenite. Plenara arată 
că mărirea suprafețelor cultivate cu 
cereale prin valorificarea pămîntu
rilor virgine și înțelenite din Ka- 
zahstan, Siberia, Ural, regiunea 
Volgăi și parțial din regiunile Cau- 
cazului de nord este un mijloc în
semnat pentru a se putea spoiri 
într-un timp scurt producția de ce
reale. Plenara a trasat sarcina de 
stat de cea mai mare importanță 
de a se lărgi în anii 1954—1955 în 
aceste regiuni suprafețele însărnîn- 
țate cu cereale prin valorificarea 
pămînturilor virgine și înțelenite, 
pe o întindere de cel puțin 
13.000.000 hectare și de a se obține 
în 1955 de pe aceste pămînturi o 
cantitate de cereale de 1.100-1.200 
milioane puduri (un pud are 16 
kg.), din care 800-900 milioane 
puduri cereale-marfă.

Hotărîrea prevede că odată cu 
valorificarea noilor pămînturi se 
vor lărgi suprafețele însămînțate 
din celelalte regiuni ale țării, prin 
ararea pămînturilor nefolosite, a fî- 
nețelor și pășunilor puțin produc
tive, prin desțelenirea tufărișurilor 
și prin secarea mlaștinelor. Un loc 
important îl ocupă în Hotărîre mă

Mecanizarea fermelor
In patru colhozuri din regiunea 

deservită de S.M.T.-ul din Deminsc 
au fost instalate pompe pentru ali
mentarea cu apă a fermelor, iar în' 
trei arteluri s-a mecanizat tunsul 
oilor. La ferma de lapte-marfă a 
colhozului „Kaganovici" a fost in
stalat un funicular. Aici funcțio
nează trei instalații pentru opări
tul nutrețurilor și trei moriști pen
tru fărâmițarea nutrețurilor con
centrate. Mecanizarea fermelor 
continuă. Se prevede instalarea 
unor adăpătoare automate la două 

surile de creștere a producției de 
plante tehnice și dezvoltarea horti
culturii și viticulturii. Se arată că 
în viitorii 2-3 ani trebuie mărite su- 
prafcțele4nsămînțate cu culturi teh
nice și în special cu bumbac, in cu 
fibre lungi, cînepă, etc. De asemeni, 
pentru aprovizionarea populației cu 
zahăr, se propune ca tot în viitorii 
2-3 ani să se mărească cu cel puțin 
300.000 hectare suprafața însărnîn- 
țată cu sfeclă de zahăr. Cu 500- 
600.000 hectare vor fi lărgite supra
fețele însămînțate cu floarea soare
lui și alte plante oleaginoase.

Plenara C.C. al P.C.U.S. tra
sează ca una din cele mai impor
tante sarcini sporirea productivită
ții la hectar a 'livezilor și viilor, mă
rirea plantațiilor de pomi fructiferi 
și nuci astfel îneît în următorii ani 
recolta de fructe și struguri să 
crească simțitor. In vederea asigu
rării bazei furajere pentru creșterea 
animalelor se vor mări suprafețele 
însămînțate cu culturi pentru însi- 
lozare și în special cu porumb, ră- 
dăcinoase furajere, sfeclă de zahăr, 
cartofi, precum și sporirea și îm
bunătățirea fînețelor și pășunilor.

Măsurile care le prevede Hotă
rîrea plenarei C.C. al P.C.U.S. din 
2 martie 1954 vor face să sporească 
recoltele de cereale, vor ajuta ob
ținerea de recolte îmbelșugate la 
toate culturile agricole, mărirea 
continuă a numărului animalelor. 
Toate acestea vor înlesni foarte 
mult sporirea bunurilor de largconsum.
ferme, montarea încă a unui funi
cular, instalarea a cinci agregate 
pentru opăritul nutrețurilor la fer
ma de porci, un aparat electric de 
muls la ferma de lapte-marfă. In 
scopul de a îmbunătăți prepararea 
nutrețurilor în colhozul „Stalin" se 
folosește o secție de nutrețuri me
canizată.

După Plenara din septembrie 
1953 a C.C. al P.C.U.S., mecani
zarea proceselor de la ferme care 
necesită un mare volum de muncă 
se desfășoară pe scară largă.

Stațiunea de mașini și tractoare 
din Leninsk a fost prima dintre 
S.M.T.-urile din regiunea Rostov- 
pe-Dori care a terminat cu mult 
înainte de termen reparația tuturor 
tractoarelor, combinelor și a celor
lalte mașini agricole. Mecanizatorii 
au economisit peste 80.000 de ru
ble. Un mare număr de mecani
zatori studiază tehnica sădirii 
cartofilor, legumelor și a altor 
culturi după metoda cuiburilor 
dispuse în pătrat. Sub conduce
rea inginerului mecanic se con
struiesc dispozitive pentru semănă
toarea „SȘ-6" care asigură obține
rea unor pătrate regulate fără a fi 
necesară o marcare făcută mai 
înainte.

O nouă metodă de sporire a producției de s’eclă la hectar și a procentului de zahăr din sfeclă
Institutul de botanică al Acade

miei de Științe a R.S.S. Kazahe a 
elaborat noi metode agrotehnice 
care sporesc producția de sfeclă la 
hectar și procentul de zahăr din 
sfeclă.

Experiențele făcute timp de trei 
ani au arătat că pentru a spori pro
ducția la hectar a sfeclei și a pro
centului de zahăr din aceasta nu 
este nevoie să folosească mai mul
te îngrășăminte decît prevede nor
ma. ci trebuie numai ca ele să fie 
repartizate în alt mod. Este deo
sebit de important ca la mijlocul 
perioadei de vegetație să se inten
sifice nutrirea plantelor.

Folosirea noilor metode a dat re
zultate rodnice. De pe o serie de 
loturi s-au strîns pină la 90.000 de 
kg. de sfeclă la hectar, iar procen
tul de zahăr a sporit de la 16—17 
la sută la 18—19 la sută. După 
cum se știe, prin sporirea procen
tului de zahăr cu 1—2 la sută se ob
țin suplimentar 1.500—-2.000 kg. 
de zahăr la fiecare hectar.

Noua metodă de sporire a pro
ducției la hectar și a procentului de 
zahăr din sfeclă va fi aplicată în 
1954 de ioate colhozurile și sovho
zurile din Kazahstan, precum și în- 
tr-o serie de regiuni din Kirghizia.

Mașinile S.M.T.-ului Milerev executînd însămînțări pe ogoarele colhozului „Viață nouă".



6 ----------------- -------- A £. B IN 4 ------ ■■ ■■ ■

Iarovizarea semințeior, însemnata metoda agrotehnică 
de sporire a producției agricole

Sporirea producției agricole — 
sarcină însemnată pusă în fața oa
menilor muncii de la sate de ple
nara lărgită a C.C. a! P.M.R. din 
19—20 august 1953 — se poate do- 
bîndi folosind cit mai bine meto
dele agrotehnice sovietice.

Una din aceste metode este și 
iarovizarea semințelor. Semănînd 
semințe iarovizate, plantele răsar 
mai repede, cresc și se dezvoltă vi
guroase și astfel folosesc mai bine 
condițiile favorabile de la începutul 
verii.

Iarovizarea este un procedeu 
prin care se udă semnițele cu apă, 
se lasă apoi cîteva zile la căldura 
camerei, pînă ce ele se umflă și 
după aceasta le punem la o tempe
ratură mai ridicată sau mai scă
zută, după cum cere planta res
pectivă. Ținem semințele la această 
temperatură un timp mai lung sau 
mai scurt, pentru ca plantă să-și 
satisfacă nevoia de căldură. A- 
ceastă metodă de pregătire a se
mințelor înainte de semănat a 
fost descoperită și aplicată pentru 
prima dată de savantul sovietic
T. D. Lîsenco.

In Uniunea Sovietică iarovizarea 
semințelor se folosește la un nu
măr mare de plante, pe suprafețe 
întinse, dobîndindu-se recolte mari.

La noi în țară s-a făcut iarovi
zarea la diferite plante și s-au do- 
bîndit sporuri de recoltă între 10-15 
la sută față de semințele neiarovi- 
zate. Astfel, la stațiunea experi
mentală Tg. Frumos din regiunea 
Iași s-a dobîndit în urma iarovi
zării semințelor un spor de pro-

FELUL PLANTEI
Cantitatea 
de apă la 

100 kg. 
seminfe

In Cîte 
t»r(it 
se dă
apa

Durata 
udării 

ore

Temperatura 
camerei 

de umectare
Temperatura 
de Iarovizare

Durata 
iarovi
zării 
în zile

Grîu de toamnă 39—41 3—4 24 4-120+140 C. 0°+2° C. 45
Orz de toamnă 35—36 3 24 + 12°+14° C. 0°+2° C. 15
Grîu de primăvară 34—36 3 24 + 120+14» C. +2»+3» C. 10
Ovăz 35 3 24 + 10°+12° C. +2o C. 10
Porumb 40 3 24—36 +16'+18" c. +60+80 C. 20
Sfeclă 90 4 136—48 + 120+14» C. +60+8° C. 10

După ce au fost udate, semințele 
se lasă în cameră la temperatura 
de -F12°+160 C. pînă cînd se umflă 
bine și încep să încolțească, iar a- 
tunci cînd la circa 2-3 la sută din 
semințe a apărut colțul ca un mic 
punct alb, se începe iarovizarea 
propriu zisă. Pentru aceasta, se
mințele se transportă în altă ca
meră, unde se poate menține tem
peratura cerută sau se lasă în a- 
ceeași cameră unde s-a făcut u-

A început întrecerea între echipele artistice de amatori
In ciuda zăpezii și a gerului mai 

aspru ca în alți ani, în comuna Ra- 
covița, regiunea Timișoara, a. în
ceput la 21 februarie faza pe co
mune a celui de al treilea concurs 
al artiștilor amatori.

In convoi de sănii echipele artis
tice din satele Drăgoiești și Raco- 
vița, au venit la căminul cultural 
din satul Capăt, însoțite de nume
roși țărani muncitori dornici să par
ticipe la desfășurarea concursului.

Prima care a urcat treptele sce
nei a fost brigada artistică de agi
tație a căminului cultural din Dră
goiești, compusă din 28 persoane, 
care a prezentat un program cu te
ma „Transformarea socialistă a a- 
griculturii".

Din repertoriul de cor au fost e- 
xecutate, printre altele, și cîntece- 
le : „Viață Nouă” și „Dulce-i viața 
mea. Mărie”, iar cei trei soliști vo
cali au interpretat mai multe cîrite- 
ce populare. 

ducție de 5.600 kg. sfeclă de zahăr 
la hectar. La stațiunea experimen
tală Măgurele producția la grîu 1 de 
primăvară a crescut cu 243 kg. la 
hectar în urma iarovizării, iar la 
ovăz cu 420 kg. la hectar. Ținînd 
seama de faptul că iarovizarea se 
poate face ușor și fără cheltuieli 
mari, această metodă trebuie apli
cată pe suprafețe cît mai mari în 
țara noastră.

Iată cîteva sfaturi în legătură cu 
felul cum trebuie făcută iarovi
zarea.

Prima operație este alegerea; se
mințelor, care constă în curățirea 
lor de pămînt, pietricele, boabe 
sparte, sbîrcite sau atacate de in
secte. Această operație se execută 
cu mașinile de curățat. După a- 
ceasta se face încercarea puterii de 
încolțire a semințelor și numai 
după ce sîntem siguri că semințele 
sînt bune, se trece la cea de a doua 
operație, adică la umectare.

Umectarea se face stropind se
mințele așezate în grămezi cu atîta 
apă cît este nevoie pentru ca ele să 
se umfle dar să nu încolțească pu
ternic. Apa necesară pentru udatul 
semințelor se dă în mai multe rîn- 
duri, pentru ca întreaga cantitate 
să fie absorbită de semințe. In ta
bloul de mai jos se arată cîtă can
titate de apă trebuie dată pentru 
iarovizarea diferitelor semințe, ce 
temperatură trebuie să aibă came
ra de umectare (umezire), tempe
ratura de iarovizare, durata iaro
vizării pentru principalele plante de 
cultură.

mectarea, dacă se poate coborî sau 
urca temperatura, așa după cum 
cere fiecare plantă. Temperatura 
trebuitoare fiecărei plante se poate 
păstra prin mărirea sau micșora
rea grămezii de semințe, deoarece 
este știut că semințele umede, a- 
tunci cînd sînt adunate în grămadă 
se încălzesc. Dacă este nevoie ca 
iarovizarea unor semințe să se facă 
la o temperatură mai scăzută, se
mințele, după umectare, se întind

A urmat apoi programul desfășu
rat de echipa artistică a căminului 
cultural din satul Capăt. Suita de 
jocuri populare a mulțumit prin en
tuziasmul și măiestria execuției a- 
tît juriul de selecționare cît și pu
blicul din sală. Nu s-au lăsat mai 
prejos nici soliștii vocali Ana Bu- 
leja, Irenka Cristof și Golumbu 
Ioan, care au interpretat cîntece le
gate de construcția vieții noi. Au 
impresionat îndeosebi cîntecul ma
ghiar „O noapte liniștită de mai", 
interpretat de -tovarășa Irenka Cris
tof și apoi, cu Ana Buleja în duet, 
cîntecul popular „La mîndra la că- 
pătîi", cîntece care au sudat și mai 
mult legăturile de prietenie între 
romînii și maghiarii din satul Ca
păt.

Ultima a urcat pe scenă echipa 
artistică a căminului cultural din 
Racovița. Echipa de cor formată 
din 73 persoane a,;interpretat, cu.; 

într-un strat mai subțire. In cazul 
cînd din cauza căldurii de afară 
temperatura nu coboară, se aduce, 
în vase de tablă, gheață sau ză
padă în camera respectivă.

In tot timpul umectării și al iaro
vizării, semințele se lopătează. 
Pentru ca iarovizarea să se facă 
bine este nevoie de o temperatură 
anumită, de apă în cantitățile ară
tate și de aerisire bună. Aerisirea 
este necesară atît pentru a împie
dica încingerea semințelor, cît și 
pentru a nu mucegai semințele. De 
aceea, semințele se lopătează cît 
mai des și ori de cîte ori este ne
voie se deschid geamurile.

Momentul începerii iarovizării 
semințelor se stabilește în funcție 
de data cînd va începe semănatul 
la planta respectivă. Ținînd seama 
de numărul de zile necesare pentru 
iarovizare arătat în tabloul de mai 
sus, se stabilește data începerii ia
rovizării. Dacă se începe semăna
tul mai din vreme, se pot semăna 
semințele iarovizate și cu o zi două 
înainte de a se termina numărul de 
zile arătat în acest tablou, deoarece 
iarovizarea se continuă și după se
mănat, în pămînt. In cazul că se 
întîrzie cu semănatul, semințele se 
pot zvînta întinzîndu-le într-un 
strat foarte subțire și lopătîndu-le 
des. In felul acesta le păstrăm pînă 
în momentul semănatului. Nu este 
bine ca iarovizarea să se facă nici 
prea devreme și nici prea tîrziu.

Semănatul semințelor iarovizate 
se face ca și al celor neiărovizate. 
Cu două trei ore înainte de semă
nat, semințele se svîntă pentru a 
curge mai ușor prin tuburile de la 
semănătoare. Deoarece în țara 
noastră primăverile sînt secetoase, 
semințele se îngroapă la adîncimea 
recomandată de agrominim și nu 
mai în față. Dacă semănatul se 
face în pămînt uscat, multe semințe 
nu mai răsar.

Aceste indicații asupra iarovi
zării sînt numai generale. Amă
nunte se găsesc în broșuri de popu
larizare și în diferite reviste ale 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii, unde sînt explicate pe larg 
avantajele și metodele de iarovi
zare la diferite plante agricole.

Iarovizarea este o metodă sim
plă și sigură de mărire a produc
ției agricole și ea trebuie aplicată 
de cît mai mulți țărani muncitori, 
de cît mai multe gospodării colec
tive și întovărășiri agricole.

Ingineri V. COMARINESCU 
și M. BERINDEI

multă măiestrie numeroase cîntece 
din cele 30 pe care Ie are în reper
toriu. Soliștii vocali în număr de 6 
au executat mai multe cîntece le
gate de viața îmbelșugată din gos
podăria agricolă colectivă, remar- 
cîndu-se printr-Q bună tehnică mu
zicală.

Tovarășul Diaconescu, prezenta
torul programului, s-a evidențiat în 
mod deosebit. El a atras atenția pu
blicului prin prezentarea frumoasă 
și spirituală legată de realitățile 
din comună, a fiecărui punct din 
program.

Faza pe comună a celui de al 
treilea concurs al artiștilor amatori 
a scos în relief încă odată comorile 
nesecate ale producțiunilor folclo
rice ale poporului romîn și minori
tăților naționale.

V. Roșu 
corespondent

Mai muită atenție 
repertoriului echipei de 

teatru din Cernatu
In timp ce toți ceilalți artiști a- 

matori de la sate au început între
cerile din cadrul celui de al treilea 
concurs artistic pe țară, membrii 
echipelor de teatru își continuă cu 
și mai multă rîvnă pregătirile. 
Data cînd cortina se va trage nu 
pentru o repetiție sau pentru un 
spectacol obișnuit, ci pentru între
cerea între echipele de teatru este 
aproape.

Mulți artiști amatori din echipele 
de teatru se străduiesc și reușesc 
să interpreteze la un înalt nivel ar
tistic piesele de teatru înscrise în 
repertoriu. Deși numără peste 40 
de ani, țăranii muncitori Benedec 
Ion și Anatol Andrei sînt unii, din
tre cei mai buni interprets ai echi
pei de teatru a căminului cultura! 
din comuna Cernatu, raionul 
Stalin. Nu rămîn mai prejos nici 
tinerii Secăi Ete'ca, Babiț Magda
lena și Ianoș Ștefan. Ei au jucat cu 
mult succes piesele „O noapte fur
tunoasă" și „Cultivatorii de tutun", 
care au fost mult apreciate de ță
ranii muncitori. In afară de acestea, 
pentru cel de al treilea concurs al 
artiștilor amatori ei au mai pre
gătit piesele de teatru „Năpasta" 
de I. L. Caragiale și „Gaițele" de 
Al. Chirițescu.

Interpretarea cu talent al fiecărui 
rol din aceste piese de teatru se 
datorește în mare măsură studiului 
în colectiv a cărții „Lecții pentru 
cercul de teatru", cît și muncii 
neobosite a celor două instructoare 
Toreg Tereza și Tătaru Aneta.

Dacă în ceea ce privește inter
pretarea rolurilor, zgomotele de 
scenă, machiajul, decorul, echipa 
de teatru a obținut succese de sea
mă, nu acelaș lucru se poate spune 
despre repertoriu. Țăranii munci
tori din Cernatu sînt pe drept cu- 
vînt nemulțumiți că în repertoriul 
echipei de teatru nu este înscrisă 
nici o piesă despre lupta lor pentru 
recolte bogate, pentru înflorirea 
satelor și a patriei întregi, pentru 
un viitor fericit.

Conducerea căminului cultural 
are datoria să țină seama de do
rința țăranilor din Cernatu și să 
lege repertoriul echipei de teatru 
de nevoile cele mai actuale ale ță
ranilor muncitori.

-—•---•

In atenția 
căminelor culturale
Se recomandă instructorilor ar

tistici ai căminelor culturale să au
dieze următoarele emisiuni radio
fonice speciale:

1) In fiecare marți, începînd de 
la ora 16, emisiunile pentru forma
țiunile de teatru, brigăzile artistice 
de agitație, prezentatorii de pro
grame și cititori, pe lungimile de 
undă 1935, 285, 261 și 206.

2) In fiecare marți, începînd de 
la ora 19,25, emisiunile pentru cor, 
formațiuni de instrumentiști și so
liști, pe lungimile de unde 1935 .și 
185.

----•----

In atenția colectivelor 
de conferențiari

In .perioada 1—6 martie s-au tri
mis căminelor culturale următoa
rele conferințe:

Un an de mari realizări.
— Să ne îndeplinim obligațiile 

către Stat.
— De ce rn-am înscris în înto

vărășirea agricolă.



In vederea micșorării încordării în relațiile internaționale
In ziarele de la sfîrșitul săptă- 

mînii trecute a fost publicată De
clarația lui V. M. Molotov, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S. 
„Cu privire la rezultatele conferin
ței de la Berlin'*.

V. M. Molotov arată în decla
rația sa că la această conferință 
s-au discutat o serie de probleme 
internaționale importante. In ulti
mii ani n-au mai fost astfel de con
ferințe. O importanță internațio
nală deosebită o prezintă faptul că 
la conferința de la Berlin s-a ajuns 
în unanimitate la concluzia ținerii 
unei noi conferințe cu participarea 
miniștrilor afacerilor externe ai 
Franței, Angliei, S.U.A., U.R.S.S. 
și Republicii Populare Chineze.

Vorbind de mersul situației in
ternaționale din ultimii cinci ani, 
V. M. Molotov arată că în lagă
rul țărilor capitalismului cercurile 
guvernante din Statele Unite ale 
Americii pretind rolul conducător 
în cadrul acestui lagăr. Mai mult, 
cercurile conducătoare din S.U.A. 
pretind fără jenă că și-au luat „po
vara rolului conducător în lume“, 
că Statele Unite ar fi, chipurile, 
„conducătoare ale lumii", deși a- 
ceste pretenții, firește, n-au nici un 
temei. Aceste tendințe ale politicii 
din țările lagărului capitalismului 
și-au găsit aplicarea practică în 
formarea blocului Atlanticului de 
Nord, creat în 1949, din inițiativa 
guvernului S.U.A., cu sprijinul ac
tiv al cercurilor guvernante din 
Anglia. Statele Unite ale Americii 
caută să folosească acest tratat în 
interesul instaurării dominației lor 
mondiale. Pactul Atlanticului de 
Nord seamănă cu cunoscutul „pact 
anticomintern" care a fost încheiat 
în 1937 de Germania hitleristă, Ja
ponia militaristă și Italia fascistă 
și îndreptat la. început împotriva
U.R.S.S. Nu există motive de în
doială că nici soarta pactului nord- 
atlantic nu va fi mai bună decît 
soarta „pactului anticomintern".

Totodată, cercurile guvernante 
din S.U.A. și din Anglia au început 
să sublinieze din ce în ce mai mult 
că intenționează să-și ducă politica 
externă „de pe poziții de forță". 
Această politică n-a dus la nimic 
bun. Drept urmare a unei aseme
nea politici este goana înarmărilor 
care se desfășoară în țările acestui 
bloc. De pe urma goanei înarmări
lor scot cîștiguri neasemuit de mari 
monopolurile din țările capitaliste. 
In schimb oamenii muncii din a-

In ultima vreme ziarele dau 
foarte adeseori știri despre întîm- 
plările petrecute în îndepărtata 
Guatemala. Din 1944 și pînă în 
1953 monopolurile americane au 
pus la cale împotriva guvernului 
democrat al Guatemaiei 30 de com
ploturi. După atenția care se acordă 
Guatemaiei am putea crede că este 
vorba de o țară cu mare întindere. 
Dar ca să vă dați seama de mă
rimea Guatemaiei, priviți harta.

Suprafața țării este de 110.000 
km. pătrați, fiind populată de

ceste țări îndură poveri zdrobitoa
re. Nici socotelile întemeiate pe in
timidarea cu tot felul de bombe a- 
tomice n-au avut un rezultat mai 
bun.

Odată cu goana înarmărilor, 
Statele Unite ale Americii și An
glia au început să construiască o 
rețea de baze militare în Europa și 
în teritoriile învecinate, cu scopuri 
îndreptate fățiș împotriva Uniunii 
Sovietice și a țărilor de democrație 
populară.

Politica „de pe poziții de forță" 
a dus cu doi ani în urmă la sem
narea tratatului de la Paris privi
tor la constituirea așa numitei „co
munități defensive europene", prin 
care se prevede refacerea forțelor 
armate ale Germaniei apusene. îm
potriva planurilor de refacere a mi
litarismului german s-au pronun
țat Franța și alte țări din Europa. 
Politica de refacere a militarismu
lui german a dus la ivirea de noi 
dificultăți deosebit de serioase pen
tru reglementarea problemei ger
mane.

Ducînd o politică „de pe poziții 
de forță", Statele Unite ale Ameri
cii au trecut la măsuri care pun 
piedici legăturilor economice nor
male între țările lagărului capita
lismului și U.R.S.S., Republica 
Populară Chineză și țările de de
mocrație populară. Această poli
tică a avut un rezultat contrar ce
lor urmărite de S.U.A. In acești 
ani legăturile economice dintre 
U.R.S.S., China și țările de demo
crație populară s-au întărit și mai 
mult, iar avîntul economic al aces
tor țări a crescut din an în an. Iată 
dar că politica „de pe poziții de 
forță" dusă de cercurile guvernante 
din S.U.A. și Anglia a dat greș 
atît în domeniul politic cît și în cel 
economic. Această politică s-a ter
minat printr-un eșec și în dome
niul militar. Intervenția militară 
din Coreea a Statelor Unite ale A- 
mericii a dus la scăderea prestigiu
lui lor militar. Nici în Indochina 
politica „de pe poziții de forță" n-a 
dus la nimic mai bun.

Politica „de pe poziții de forță" 
dusă de cercurile guvernante din 
S.U.A. și de țările blocului anglo- 
american se reduce de fapt la o po
litică externă și internă în in
teresul pregătirii unui nou război. 
De bunăseamă că o asemenea poli
tică nu se poate bizui pe un sprijin 
trainic din partea popoarelor.

„Spre deosebire de această poli
★ ★ ★ *’

Lupta poporului Guatemaiei 
pentru libertate, independentă și democrate

3.787.000 locuitori. Peste 80 la sută 
din locuitorii Guatemaiei sînt ță
rani. Ca întindere, Guatemala este 
ceva mai mare decît suprafața El
veției, Belgiei și Olandei luate la 
un loc. Capitala țării este orașul 
Guatemala.

După cum se vede din hartă, 
Guatemala este o fîșie de pămînt 
care leagă America de Nord cu 
cea de Sud. De mai bine de 300 de 
ani această țărișoară — ale cărei 
țărmuri sînt scăldate la sud-vest 
de apele oceanului Pacific, iar la 
răsărit de apele oceanului Atlan
tic — atrage mereu alți capitaliști 
nesățioși să exploateze bogățiile a- 
cestui ținut.

Guatemala face parte din țările 
mici cu bogății mari. Astfel de țări 
sînt pentru bogătașii americani o 
pradă atrăgătoare. Și într-adevăr, 
la sfîrșitul secolului trecut, mari 
bogătași din Statele Unite ale A- 
mericii de Nord au pătruns adînc 
în economia Guatemaiei. Una din 
societățile, marilor capitaliști și 
anume „United Fruit Company" a 

tică a Statelor Unite, — se spune 
în Declarația lui V. M. Molotov — 
politica externă a Uniunii Sovietice 
este îndreptată spre întărirea păcii 
și colaborării internaționale". Po
litica Uniunii Sovietice corespunde 
intereselor colaborării prietenești 
între popoare și slujește cauzei u- 
nirii forțelor iubitoare de pace ale 
popoarelor din întreaga lume.

Ministrul afacerilor externe al
U. R.S.S. se ocupă pe larg în De
clarația sa de discutarea problemei 
germane în cadrul conferinței de ia 
Berlin. Dar după cum a arătat des
fășurarea lucrărilor conferinței, mi
niștrii de externe ai S.U.A., An
gliei și Franței n-au fost interesați 
cîtuși de puțin în rezolvarea efec
tivă a problemei germane și nici 
măcar în rezolvarea unei singure 
probieme practice de mare însem
nătate pentru poporul german. 
Toate străduințele lor au fost în
dreptate spre un singur scop: să 
netezească drumul pentru crearea 
„armatei europene", pentru reîn
vierea militarismului în Germania 
apuseană.

Uniunea Sovietică urmărește o 
cu totul altă politică în problema 
germană. Propunerile sovietice pre
zentate |a conferința de la Berlin 
în problema germană au drept 
scop unificarea națională a Germa
niei, dezvoltarea ei pe baze pașni
ce și democratice, înlătură cu de- 
săvîrșire posibilitatea creării unei 
situații în care Germania să poată 
deveni din nou un focar primejdios 
de agresiune in Europa.

V. M. Molotov arată în Declara
ția sa că la conferința de la Berlin 
Uniunea Sovietică a opus planuri
lor de creare a unor grupări mili
tare ale statelor europene — așa 
cum se încearcă să se creeze prin 
tratatele de la Bonn și Paris — 
propunerea de a se încheia un tra
tat general european cu privire la 
asigurarea securității colective în 
Europa. „Tratatul general euro
pean" prevede garanții corespunză
toare împotriva agresiunii și încăl
cării păcii în Europa. La acest tra
tat pot lua parte toate statele euro
pene, indiferent de orînduirea lor 
socială.

„Noi chemăm toate statele euro
pene — se spune în Declarația lui
V. M. Molotov — să renunțe la 
crearea de grupări militare, îndrep
tate una împotriva alteia, deoarece 
crearea unor asemenea grupări nu 

pus stăpînire pe o suprafață de a- 
proape 270.000 hectare de pămînt, 
pe care se cultivă arbori de banane, 
cacao, cafea, trestie de zahăr, ce
reale. Aceste culturi, împreună cu 
zăcămintele de minereuri constitue 
o mare bogăție a Guatemaiei. De 
asemeni, aproape întreg importul și 
exportul se aflau în mîna aceleiași 
societăți.

încă în anul 1944 poporul 
guatemalez a răsturnat regimul 
de cruntă teroare al guvernului 
fascist Jorge Ubico, omul ban
cherilor americani, aducînd la 
cîrma țării un guvern democrat. 
Fruntașul progresist Juan Jose A- 
revalo a fost ales în anul 1945 pre
ședinte al republicii, iar în 1953 a 
fost ales președinte Iacobo Arbenz. 
N-a trecut multă vreme și guver
nul Guatemaiei a înfăptuit reforma 
agrară, în baza căreia se împarte 
muncitorilor agricoli și țăranilor 
tot pămîntul care înainte era aren
dat, terenurile necultivate ale mo
șierilor. precum și toate terenurile 
statului. Reforma agrară a cuprins 

poate să nu ducă la război. In loc 
de aceasta, noi propunem consti
tuirea unui lagăr unic al tuturor 
statelor europene care tind spre a- 
sigurarea securității lor și spre în
tărirea păcii în Eurcpa".

împotrivirea miniștrilor apuseni 
a făcut să nu se ajungă Ia un a- 
cord și în problema încheierii tra
tatului de stat cu Austria. La Ber
lin delegația sovietică a propus in
troducerea unor completări Ia tra
tatul de stat cu Austria care să 
pună la adăpost această țară de 
primejdia militarismului german.

In Declarația sa V. M. Molotov 
arată importanța discutării la con
ferința de la Berlin a măsurilor 
privitoare la micșorarea încordării 
în relațiile internaționale. După 
cum se știe la Berlin a fost realizat 
un acord cu privire la contribuția 
pe care cele patru puteri vor tre
bui s-o dea rezolvării cu succes a 
problemei dezarmării sau cel puțin 
a unei reduceri însemnate a înar
mărilor. De asemeni, la Berlin s-a 
căzut de acord privitor la convo
carea unei conferințe la Geneva, la 
26 aprilie, la care vor lua parte re
prezentanții U.R.S.S., Franței, An
gliei, S.U.A., R. P. Chineze, pentru 
reglementarea pașnică a problemei 
coreene, cu participarea R.P.D. Co
reene, a Republicii Coreea și a al
tor state. Tot la această conferință 
se vor duce discuții cu privire ia 
restabilirea păcii în Indochina, 
Prin participarea R. P. Chineze la 
conferința de la Geneva, această 
mare putere va ocupa locul ce I se 
cuvine alături de celelalte mari pu
teri.

Acordurile încheiate la Berlin 
prezintă o mare importanță inter
națională. îndeosebi capătă o în
semnătate deosebită acordul reali
zat în privința ținerii conferinței de 
la Geneva. V. M. Molotov a arătat 
că rezultatele conferinței de la Ber
lin vor putea fi apreciate cum se 
cuvine abia după rezultatele confe
rinței de Ia Geneva.

Ținerea conferinței de la Berlin 
și rezultatele dobîndite continuă să 
fie viu discutate de lumea întrea
gă. Aceasta dovedește cît de în
dreptățit este punctul de vedere al 
forțelor iubitoare de pace cu pri
vire la posibilitatea și necesitatea 
tratativelor ca mijloc însemnat 
pentru rezolvarea problemelor in
ternaționale litigioase.

și 238.973 hectare din pămînturile 
societății americane „United Fruit 
Company".

Toate acestea îi fac să turbe de 
furie pe cei care pînă în 1944 con
siderau bogățiile Guatemaiei ca pe 
o moșie a lor. Furia lor ia forma 
comploturilor pe care caută să le 
organizeze sub toate chipurile îm
potriva guvernului • democratic al 
Guatemaiei.

Poporul guatemalez se ridică ho- 
tărît împotriva uneltirilor dușmă
noase puse la cale de unele cercuri 
conducătoare din S.U.A. Lupta po
porului guatemalez este sprijinită 
de opinia publică din țările Ame
ricii latine. Astfel, chiar și camera 
deputați’.or din Chile a cerut preșe
dintelui republicii să dea instruc
țiuni delegației chiliene la confe
rința inter-americană care își ține 
lucrările la Caracas (Venezuela) 
să se împotrivească cu hotărîre ori
cărei agresiuni îndreptată împo
triva Guatemaiei. Împotriva com
ploturilor imperialiștilor străini, 
poporul guatema'ez sprijinit de 
cercuri largi ale opiniei publice 
este hotărît să lupte cu.îndîrjire 
pentru, apărarea independenței sale 
naționale.



Țuiculiță și... pogonul
— Și-așa bade Costieă, precum 

îți spuneam adineauri...
„Costieă, Costieă,
Fă lampa mai mică...“

Știi, e cîntecul ăla de-mi place mie 
ăl mai mult I

— A-ia-ia, tț, tț, tț, te ții de șo
tii, om în toată firea !

— Nnnea Cccostică, pîn-aci 1 Și 
precum îți spuneam adineauri...

— Că nu-ți pasă...
— Ezact I
— De nimic...
— Ezact!
•— Și de nimeni...
— Ezzactt 11...
— Că tai și spînzuri în comuna 

asta...
— întocmai... dar ia ascultă bre, 

de unde știi dumneatale toate 
astea ?

— Păi nu-mi împuiași, nepoate, 
pîn acum capul cu ele?

— Am uitat să-ți mai spun una...
1 — Care ?

— Că sînt de capul meu ! Ai în
țeles ?

— Eu am înțeles, dar tovarășul 
secretar spunea să te duci la...

— Ceee? Să mai îndrăznească 
odată 1 Nu mă duc nicăiri 1 II am 
pe ginere-miu la l.F.E.T. înțelegi ? 
La l.F.E.T. Și nu te mi.ri ce... e 
mare mă 1 E șef de cadre! Așa că 
mă-nțelegi... pe mine nu mă co
mandă nimeni 1 Și nici ordene nu 
mi se dă 1

— Dar sarcini ?
— Nici 1 Nu admit și gata 1
— Bine, bine, dar... ești totuși 

agent agricol și primăvara bate la 
ușă... In alte comune s-au înființat 
demult și centrele de încolțirea se
mințelor. La noi văd că nu mișcă 
nimic...

— Cum nu mișcă ? Eu ce fac ? 
Nu vezi că mă mișc încontinuu cu 
registrele subsuoară prin toată co
muna ?

— După țuică... văz că ești afu
mat binișor...

— Lasă bre, oameni sîntem, ce 
vrei ? Dacă vii, d-ta de pildă, și-mi 
spui că n-ai, să te păsuiesc, c-așa 
și pe dincolo... eu ce pot să fac ? 
Oameni sîntem, mă-nțelegi... și 
cum sînt bun de felul meu, țac, te 
scaz colea în catastif c-o bucățică 
de suprafață... Mă-nțelegi ? Pentru 
asta nu-mi dai decît o țuiculiță 
mică !... Precum vezi nu ie cosiă 
mult... O țuiculiță doar și ți-am 
șters un pogon, spune vrei ?

Cu ochii pe jumătate închiși, a- 
gentul agricol Bădescu Dumitru 
din comuna Drăganu, raionul Pi
tești, așteaptă răspunsul.

— Nu. fu furi statul.
— Nnnea Cocostică, prea te-ntreci 

cu gluma. Doar nu iau nimic de la 
stat, iau de la d-ta. Cu mine nu 
merg șolticării de astea, c-ai vă
zut, imediat te prind. Nu degeaba 
am un .ginere om mare la...

— La l.F.E.T. știu, dar ginerele 
n-o să te poată scăpa.

Bine ar fi să fie așa.

Strigaturi
Astă noapte ai visat 
Că plugul nereparat
Te gonea pe cîmp măi nene 
Să te vindece de lene.

Mă tu ăla de te știi
Dă-te-ncpa nu te piti
Să te știe-ntregul sat 
Că n-ai dat cota la stat.

SCUZAȚI DE DERANJ
Tovarășa Mihălescu V., opera

toare la centrala telefonică Margi
nea, raionul Rădăuți, cînd dă legă
tura procedează așa:

— Cine cere din Sucevița, raio

Fostul cîrciumar Gălătescu Ion din comuna Novaci, ra
ionul Novaci, vinde clandestin, la preț de speculă, țuică și 
vin.

— Ce-i drept, firmă n-am și nici prăvălia nu-i grozavă; in 
schimb clienții... toți de soi, numai de la sfatul raional.

— Cintă-mi, lăutare, cîntă-mi că 
am un director... Să trăiască ani 
multi și fericiți că bun mai e, n-are 
pereche.

— Dacă-i așa hai să mai bem și 
să-i urăm s-ajungă mai mare...

— Mușcă-(i limba băiete. Eu îți 
dau să bei și tu îmi vrei răul — se 
oțărî Ion Munteanu, șef de sector 
la gospodăria agricolă de stat Bra- 
teș, către unul din prietenii săi de 
petrecere. Nu-ți spusei că n-are pe
reche de bun ce-i.

Și zicînd așa, Ion Munteanu a- 
runcă un pumn de hîrtii mototolite 
in capul lăutarului.

— Dă, boierule, tot cu hîrtii de o 
sută, c-ale de douăzeci și cinci dor, 
zău minca-te-aș că ești mai bun 
ca directorul dumitale.

Cînd aruncă un nou pumn de 
hîrtii, printre ele și de o sută, cum 
dorea lăutarul, pe ușă intră și Jan 
Dumbali, invîrtind o verigă cu chei 
de toate mărimile. După Dumbali 
intră Lică Drăgan, după el frate- 
său Vasile, apoi Sofrone Hereda, 
Blîndu, Dumbravă Virgil, Aramă 
Marin, Mote Ion și la urmă de tot 
Caimac Panait și Jecu Marin, con- 
dueînd-o pe Nicu Maria, proaspătă 
angajată în gospodărie.

★
Și acum să-i luăm pe rînd:
Jan Dumbali, magazionerul gos

podăriei agricole de stat „Brateș" 
a fost moșier. Înainte vreme păstra 
sub chete produse de pe cîteva sute 
de pogoane că atîtea avea, iar a- 
cum risipește produse de pe opt mii 
de hectare că... aiîtea are gospo
dărea.

Frații Drăgan fură și ei. Lică fu
raje, că are servitori acasă și are

Corespondenții ne semnalează:
nul ? Cum, chiar tovarășul preșe
dinte? Da, da, imediat.

Peste cîteva minute telefonul 
sună din nou.

— Tovarășă, fii, te rog, bună și 
dâ-mi și mie legătura cu...

Toți, unul și unul...
cine să i le care, iar Vasile, fost 
perceptor, stupi, găini, gîște și alte 
„mărunțișuri" de-astea.

Sofronie Hereda, fost om de în
credere al moșierului Paul Daiciu, 
este maistrul orezar al gospodăriei. 
Om „priceput" și ăsta... cînd îi 
vorba să păgubească gospodăria. 
Se pricepe și cum s-o păgubească 
și cum să-și creeze acoperiri. Pen
tru cele 200 hectare de orez, de pe 
care s-a recoltat mai nimic din 
vina lui, a încheiat proces verbal. 
Se mai pricepe Hereda să aleagă 
și oamenii cu care să administreze 
orezăria. Așa l-a găsit pe un anu
me Vist și pe alți indivizi pripășiți 
de cîțiva ani prin satele din preaj
ma gospodăriei.

BPindu nu se poate mîndri cu 
„priceperea" lui Hereda. El n-a 
păgubit gospodăria decît cu cîteva 
mii kilograme de grîu. Și asta 
cînd? Abia după secerat și treierat, 
cînd l-a lăsat pe cîmp să putre
zească

Spre deosebire de Blîndu, Mote 
fon a fost mai „priceput". El a în
ceput să păgubească gospodăria 
încă de la însămânțat. Vorba ceea, 
ce-i în mină nu-i minciună. Mai 
tîrziu cine știe ce se putea întîmpla.

Aramă Marin a fost administra
tor al fermei zootehnice. Lucra 
mină în mină cu deblocatul Dum
bravă Virgil. Nu prea mîncau ani
malele gospodăriei cine știe ce. Vi
tele chiaburilor din împrejurimi 
insă pășteau pe izlazul gospodăriei 
cu mai multă poftă decît pe al sta- 
plnilor lor că și iarba era mai 
bună, locul întins, aveau unde a- 
lege și... nici vitele gospodăriei nu

— Înainte de a tace comanda 
spune-mi cine ești.

— Gheorghe Alioanei — aude 
ea.

— Nu le-ntreb dacă ești al Ioa
nei sau al Măriei, ci cine ești, adică 
ce funcție ai : președinte, director, 
comandant, șei. secretar ? Cum, 
doar bibliotecar ? Află că nu se 
poate.

— Atunci cînd ? insistă vocea de 
la aparat. Poate că e telefonul de
ranjat, să revin mai tîrziu ?

— Deranjat nu-i, dar nu mă de
ranjez eu... pentru fiecine.

Și atunci celui care cere legă
tura, daca nu-i director, președin
te, etc. nu-i rămîne decît să spună:

— Scuzați de deranj.
*

RĂSPUNS EXACT .
Aparatul de radio al căminului 

cultural din comuna Șomănești, re
giunea Craiova, îl poți găsi în două 
locuri: cînd funcționează, în biroul 
tovarășului Știrea de la sfatul 
popular comunal, iar cînd e defect, 
la cămin.

— Ai fost pe la sfat,... funcțio
nează aparatul de radio ? întreabă 
cîte un doritor de muzică.

— N-am fost, dar nu funcțio
nează.

— Atunci de unde știi ?
— L-am văzut la cămin.

După corespondentele tovarășilor 
Stincă Ion, Cazacu Gavril 

și M. Vasile

le supărau. . Cît puteau căra la ca
sele lor Aramă Marin, Dumbravă 
Virgil și prietenii lor ieșea și fără 
să hrănească vitele prea bine.

Și in sfârșit să-i prezentăm și pe 
tovarășii Caimac Panait și Jecu 
Marin. Primul e șeful secției cadre, 
tar celălalt conduce serviciul mun
că și salarii. Ei sînt cei care au pri
mit și (in in servici pe toți cei 'în
șirați mai sus. Iar cînd hoțiile 
unora dintre ei nu mat pot ft în 
niciun fel acoperite, hoții sînt în
drumați către alte întreprinderi. 
Așa-i cazul lui Aramă Marin, care 
lucrează în prezent la 'întreprinde
rea „Mistrețul" șt a lui Mote Ion.

Și fiindcă Aramă Marin a mai 
cerut șefului secției cadre și alte 
dovezi de prietenie. Caimac și Jecu 
au angajat-o pe cumnată-sa Ntcu 
Maria. Au angajat-o ca ponlatoare 
și au trecut-o pe statul de salariu ca 
șefă de brigadă. Și Aramă Marin e 
tare mulțumit de această nouă do
vadă de prietenie.

★

Cheful ținea de cîteva ore și nu 
erau semne că se va sfîrși curîrid.

Deși nu era de față, fiecare toast 
era închinat directorului, tovarășul 
Ghenea Petre.

— Să trăiască și să fie fericit — 
închina Dumbali.

— Să conducă mulți ani gospo
dăria— urau frații Drăgan.

— Să-ntreacă virsta lui Matu- 
sălem — nu rămînea mai prejos 
nici Dumbravă Virgil. —-

Nici unul nu-i ura însă la mai 
mare, fiindcă tuturor le era nespus 
de bine sub aripa lui ocrotitoare.
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