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Să cerem căminelor culturale 
sprijin puternic

în campania
Ca să muncească hine, fiecare 

are nevoie și de învățătură, de sfat 
și îndemn.

Partidul șl guvernul, prin Hotă- 
rîrea pe care au dat-o cu privire ia 
muncile agricole din primăvara 
aceasta, arată ce însemnătate mare 
are activitatea cultural-politică de 
masă, menită să ajute din plin pe 
cei ce muncesc pentru o recoltă bo
gată.

La redacția noastră au venit o 
seamă de vești care dovedesc do
rința fierbinte a țăranilor munci
tori de a lucra pămîntul așa cum 
arată Hotărîrea, așa cum îi sfă
tuiesc agronomii. La scurtă vreme 
după apariția Hotărîrii — ne scriu 
corespondenții — țăranii muncitori 
din multe sate ale regiunii Suceava 
au cerut comitetelor de conducere 
ale căminelor culturale să organi
zeze întîlniri cu tehnicienii de la 
stațiunile experimentale, întîlniri și 
convorbiri cu oameni care au expe
riență bogată în lupta pentru re
colte mari. In satul Cara din ra
ionul Cluj, mulți țărani muncitori 
și-au arătat dorința de a cunoaște 
felul în care unii tovarăși de-ai lor 
au dobîndit recolte sporite. Condu
cerea căminului cultural a organi
zat la cămin o întîlnire. unde oa
menii au ascultat cuvîntul unor 
fruntași ai agriculturii în ceea ce 
privește dobîndirea de recolte fru
moase.

Țăranul dornic să muncească 
mai bine, găsește la căminul cul
tural cărți, broșuri și reviste agri
cole cu învățături prețioase despre 
noile metode agrotehnice care asi
gură o producție mare la hectar. In 
ziare și reviste sînt multe articole 
in care se arată cum au muncit 
fruntașii agriculturii ca să obțină, 
de pildă, peste 5.000 kg. porumb la 
hectar. 30—40 de mii de kilograme 
cartofi și sfeclă la hectar, în gos
podării individuale, în întovără
șiri și gospodării agricole colec
tive.

Dar nu este .mai puțin adevărat 
că sînt mulți ce-și închipuie că pot 
învăța ceva la cămin doar iarna și 

- nu cer sfatului popular ca să asi
gure întărirea activității cultural- 
politice a căminelor culturale a- 
cum, in plină campanie agricolă, 
cînd omul are nevoie mai mult de- 
ciț oricînd de sfatul și îndemnul 
științei.

Țăranii muncitori au datoria să 
ceară socoteală celor ce răspund de 
activitatea cultural-politică nu nu
mai pentru lipsa de activitate, dar 
și pentru felul în care se desfășoară 
activitatea. Așa s-a întimplat în co
muna Cernatu, raionul Stalin, unde

însămînțărîlor
căminul cultural are activitate, 
unde echipa de teatru depune stră
duințe să-și îmbunătățească pregă
tirea artistică. Oamenii însă au ce
rut să se pregătească piese care 
sînt mai mult legate de viața lor, 
de lupta pentru sporul holdelor. Și 
rezultatele bune n-au întirziat să 
se arate. Echipa artistică repetă a- 
cum piese strins legate de lupta 
pentru o recoltă bogată.

lată de ce, acum cînd se dă bă
tălia pentru succesul muncilor a- 
gricole de primăvară, este necesar 
să cerem ca la căminul cultural să 
se îmbunătățească activitatea. Să 
se organizeze întîlniri ale țăranilor 
muncitori cu tehnicienii agricoli, cu 
oamenii de știință, cu fruntașii a- 
griculturii. Cercul agrotehnic să 
facă lecții practice, deschise, in 
care să se arate pe înțelesul tutu
ror superioritatea metodelor agro
tehnice sovietice și să explice chiar 
pe ogor cum se aplică. Să se orga
nizeze ascultarea sfaturilor agro
tehnice și zootehnice ce se transmit 
prin radio și citirea în colectiv a 
acestor sfaturi din ziare și reviste. 
Țăranii muncitori să ceară ca la ci
nematografele sătești să fie aduse 
filme prin care sînt prezentate 
noile metode agrotehnice, experien
ța colhoznicilor și a fruntașilor a- 
griculturii noastre. E necesar ca 
unitățile culturale să continue cu 
stăruință popularizarea prevederi
lor Hotărîrii cu privire la muncile 
agricole de primăvară, să arate în 
fiecare perioadă, la pregătirea tere
nului și semințelor, la insămințat. 
ce prevede Hotărîrea. Cunoscînd în
semnătatea obținerii unor recolte 
bogate de porumb, cartofi și alte 
culturi, să se ceară căminelor cul
turale să popularizeze însemnăta
tea aplicării unor metode noi la a- 
ceste culturi, ca de pildă semănatul 
în cuiburi așezate in pătrat, prin 
care se ajunge la o recoltă mare și 
se economisește munca in vremea 
prașilelor.

Primăvara îmbrățișează tot mai 
puternic ogoarele tării noastre. Oa
menii muncii de la sate, minați de 
dorința de a contribui la înflorirea 
patriei, la sporirea belșugului ca
selor ior. se întrec din zori și pină-n 
noapte in bătălia pentru o recoltă 
bogată. Căminele culturale se do 
vedesc a fi in această bătălie un 
sprijin prețios. Milioane de țărani 
muncitori cer să se îmbunătățească 
acest sprijin.

Să asigurăm oamenilor muncii 
de pe ogoare întreg sprijinul cămi
nelor culturale și să-i îndemnăm să 
folosească din plin și cu drag acest 
sprijin de preț.

In gospodăriile agricole de stat și S.M.T.-uri au început să sosească 
primele grupuri de muncitori și tehnicieni din diferite întreprinderi 
industriale, care s-au hotărit să lucreze în unitățile agricole.

lată în fotografia de mai sus un grup de muncitori de la uzinele 
„Mao Țze-dun" din București, întîmpinațl de muncitorii din G-A S4 
Bragadtru, regiunea București, unde au venit să lucreze.

a

întovărășirea noastră agricolă 
este tînără, abia de un an. Totuși 
recoltele culese, îndeosebi la po
rumb, au fost dintre cele mai bune. 
Recolta mijlocie a trecut la această 
cultură de '2.500 kg. la hectar. Fie
care dintre noi și-a dat seama însă 
cil am ft cîștigat dacă principalele 
lucrări le-am fi executat cu tractoa
rele și mașinile

Cu c'tteva săptămîni în urmă în
tovărășirea noastră a încheiat con
tract cu S.M.T. Radomirești in 
vederea lucrărilor ce le vom face 
anul acesta cu mașinile și tractoa
rele S Al T.-ului In hscuțiile avute 
cu tovarășul inginer am stabilit și 
trecut in contractul încheiat, ca una 
din condițiile de seamă, calitatea 
lucrărilor, deoarece trebuie să ară
tăm deschis că intovărășiții șt co
lectiviștii de prin împrejurimi se 
cam plîngeau uneori, de calitatea 
lucrărilor făcute de S.M.T.

h'u mult dună aceea am citit in 
ziare despre hotări'ea pe care au 
luat-o mulți dintre muncitorii, teh
nicienii și inginerii din fabrici de a 
merge în S.M.T.-uri pentru a în
tări munca Si eu șt ceilalți întovă
rășiți ne-am zis : uite așa cum ne-a 
sprijinit întotdeauna, frățește, șt de

șteptam cu dragoste pe muncitorii din fabrici

Au încheiat contracte de lucrări cu S. M. T.
Era intr-uria din zilele acestei 

luni La sfatul popular al comunei 
Văcărești, raionul Tîrgoviște, se 
opriseră tractoriștii Lazăr Drăgoi, 
Petre lorga și agronomul de sec
tor Gheorghe Anghelescu, de la 
S.M T.-Comișani. Veniseră să în
demne pe țăranii muncitori să în
cheie contracte de lucrări cu S.M.T. 
In ziua aceea ei au stat de vorbă 
cu mulți săteni, arătindu-le pe în
delete foioasele lucrării pămîntului 
cu mașinile și tractoarele statului.

Peste 70 țărani muncitori cu gos

data aceasta clasa muncitoare vina 
în ajutorul nostru, al oamenilor 
muncii din agricultură. Alianța din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare se întărește astfel și 
mai mult.

Pilda muncitorilor din fabrici ne 
însuflețește în dobîndirea unor re
colte și mai ridicate în anul acesta 
la plantele cultivate de noi. Apli- 
cînd experiența fruntașilor în agri
cultura țării noastre, urmînd cu 
strictețe îndrumările inginerilor șl 
tehnicienilor de la raion și S.M.T., 
noi sîntem hotărîți să smulgem re
colte cit mai ridicate pămîntuluL 
Prin părțile noastre pămîntul este 
destul de roditor și cum bună parte 
din suprafața întovărășirii va fl 
cultivată cu porumb, noi ne îndrep
tăm toate străduințele spre această 
cultură.

Intovărășiții și țăranii muncitori 
individuali din. satul meu sînt a- 
dinc recunoscători ajutorului fră
țesc primit din partea clasei mun
citoare. Așteptăm cu dragoste pe 
muncitorii din fabrici

IOANA GR. GHEORGHE 
președinta întovărășirii agricole 
„Partizanul" din satul Zănoaga, 

raionul Drăgănești

podării individuale printre care 
Dinu Constantin, Dan Alexandru și 
P. Toader din comuna Văcărești au 
încheiat astfel contracte cu S.M.T.- 
Comișani.

Pînă acum S.M.T.-Comișani a în
cheiat contracte cu cele 2 gospodă
rii agricole colective, cu patru în
tovărășiri agricole și cu numeroși 
țărani muncitori cu gospodării in
dividuale din comunele Nucet, Co- 
mișani, Brătești și Văcărești, înde
plinind planul de contractări în pro*  
porție de 100,74 la sută.



Spartachiada de iarnă a satelor

Fmateie probelor de schi
De curind în frumoasa locali

tate Poiana Stalin, de la poalele 
masivului Postăvaru, au avut 
loc finalele probelor de schi ale 
spartachiadei de iarnă a satelor. 
La aceste iinale au luat parte 
zeci de tineri care se dovediseră 
a fi cei mai buni în întrecerile 

\pe regiuni
Rezultatele obținute la proba 

senioarelor, care și-au disputat 
întîietatea pe distanța de 2 km., 
au fost următoarele: 1) Pop Bă
lan Olga, regiunea Suceava, 20 
minute și 10 secunde; 2) Melinte 
Ana, regiunea Bacău, 20 minute 
și 54 secunde; 3) Avădanei Sa- 
veta, regiunea Suceava, 22 mi
nute și 18 secunde.

In proba rezervată junioarelor, 
învingătoare a ieșit tractorista 
Dănileanu Victoria din regiunea 
Suceava, cu timpul de 13 minute 
și 10 secunde

Cînd a venit rîndul băieților, 
disputa pentru primul loc a fost 
și mai îndîrjită. In proba se
niorilor, disputată- pe distanța 
de 5 km., cel mai. bun s-a dovedit 
a fi țăranul muncitor Cimpoia 
Nicolae din comuna Rîșnov, re
giunea Stalin, care a terminat 
cursa în timpul de 30 minute și 
33 secunde. In imediata lui apro
piere s-a clasat tot un tînăr din 
regiunea Stalin: Idor Nicolae, 
care a obținut timpul de 30 minu
te și 43 secunde. Pe locurile ur
mătoare au sosit Olteanu Vasile, 
regiunea Suceava și Neagu Flo- 
rea, regiunea București.

Și proba juniorilor, care a în
trunit un număr foarte mare de 
finaliști, a fost viu disputată. în
vingător a fost țăranul muncitor 
Davideanu Constantin din re
giunea Stalin, care a terminat cei 
2 km. în timpul de 14 minute, 
sosind doar cu 16 secunde înain
tea lui Chivarescu Gheorghe din 
regiunea Suceava. După ei s-au 
clasat tinerii Ioniță Vasile tot 
din regiunea Suceava și Marzea 
Gheorghe din regiunea Ploiești.

La împărțirea premiilor, tînă- 
rul Ghenici Aurelian din comuna 
Dornești, regiunea Suceava, era 
nespus de fericit. El și-a luat an
gajamentul ca la anul să se pre
gătească mai bine. Angajamente 
și-au mai luat tinerii Cotea 
Vasile din Baia Mare și Gal Pe
tre, colectivist din comuna Plo
iești, regiunea Cluj.

Comunistul Curufiu Petre, 
un destoinic activist cultural

Intr-o zi însorită de toamnă, 
la școala elementară din Satumic, 
raionul Lugoj, a venit un învățător 
nou : comunistul Curuțiu Petre.

învățătorul s-a bucurat cînd a 
aflat că oamenii vor să înfățișeze 
în cîntece și dansuri munca lor li
beră, viața lor.

In scurt timp, învățătorul spri
jinit în activitatea sa de organi
zația de partid a reușit să formeze 
o echipă de teatru cu care a în
ceput să repete piesele „Zestirea 
Ilenuței1, „Scrisorile11 și altele. Co
munistul și-a luat alături, să-l aju
te, pe utemiști. Și utemiștii l-au a- 
jutat cu avînt tineresc și pasiune.

Trecuseră două luni și o mare 
dorință a țăranilor muncitori nu se 
împlinise. Căminul cultural din Sa
tumic n-avea cor.

Doritori de a cânta în cor erau 
doar moș Mărănescu și vreo 20 
de băieți și fete. Insă, numai cu ei 
nu se putea înjgheba un cor. 
Atunci comunistul Curuțiu, împre
ună cu moș Mărănescu și ajutoa
rele sale de nădejde, utemiștii, au 
mers la hori și clăci, au stat de vor
bă cu țăranii și nevestele lor și nu
mărul coriștilor a început să creas
că : 25, 30, 35, 40...

Lui moș Mărănescu îi rîdeau o- 
chii de bucurie cînd a venit la re
petiții însoțit de Damaschin Lupu- 
lescu, Ana Preda, deputatul Stoian 
Ion și de alți țărani muncitori, unii 
de o vîirstă cu el.

...A venit și vremea primei ser
bări. Artiștii de teatru, dansatorii 
și coriștii, doreau să-și verifice 
pregătirea în fața locuitorilor din 
comună. Dar localul căminului cul
tural nu-i îmbia nici pe ei, 
nici pe spectatori. Avea nevoie 
de reparații mari. învățătorul Cu
ruțiu a string coriștii și dansa
torii, membrii echipei de teatru și 
recitatorii și cu ajutorul- sfatului 
popular comunal au reparat cămi
nul cultural în cîteva zile.

In ziua primului spectacol pe
reții erau albi ca zăpada, scena și 
scaunele mai miroseau a lemn a- 
bia tras la rindea.

Despre echipa artistică a cămi
nului cultural din Satumic a aflat 

Abonamentele la revista „ALBINA" se pot face la oficiile 
poștale de la orașe și sate și prin factorii poștali. Un abona
ment pe timp de un an costă 7,50 lei.

întreg raionul. Mulți învățători, 
instructori ai echipelor de dansuri 
și teatru, dirijori de coruri, doreau 
să-i vadă pe artiștii amatori din 
Satumic, să învețe din experiența 
învățătorului Curuțiu. Dorința li 
s-a împlinit cu ocazia consfătuirii 
raionale a cadrelor didactice. Echi
pa artistică a căminului cultural 
din Satumic a fost invitată pe sce
na teatrului din Lugoj să dea un 
spectacol pentru participanții la 
consfătuire. Peste 300 de învăță
tori și profesori au aplaudat înde
lung fiecare număr din program. 
Cîntecul popular :

„Hopcică lobocică
Arde firul, firu-i pică“

a trebuit să fie prezentat de mai 
multe ori.

După spectacol învățătorul Ca- 
rabaș Ion din Chizătău l-a felici
tat pe învățătorul Curuțiu și i-a 
strîns mîna.

— Prietene, te chem la între
cere

Și întrecerea artiștilor amatori a 
început. Deocamdată, s-a desfășu
rat faza comunală. Și de data a- 
ceasta comunistul Curuțiu și-a a- 
rătat priceperea și dragostea de 
muncă. Corul condus de el și com
pus din 90 persoane s-a prezentat 
în fața juriului și-a spectatorilor cu 
un repertoriu nou de cîntece printre 
care „Cîntecul prieteniei” și „Sub. 
ai păcii stindard”. Măiestria execu
ției a fost răsplătită cu aplauze pre
lungite de către sutele de spectatori.

Dar nu numai cîntecele au uimit 
pe cei prezenți în sală, ci și dansu
rile. Echipa căminului cultural din 
Satumic a prezentat o seamă de 
dansuri noi, printre care „Bătuta 
bănățeană" și „Pe un picior”.

Varietatea și iuțeala mișcărilor, 
precum și frumusețea costumelor 
au stîrnit admirația tuturor. Drept 
mărturie erau aplauzele care nu 
mai conteneau... Așa a pornit în
trecerea căminul cultural din Satu
mic. Comunistul Curuțiu Petre n-a 
uitat chemarea la întrecere făcută 
de învățătorul Carabaș Ion din 
Chizătău. Aceasta o va arăta cu 
atît mai vîrtos la faza raională de 
concurs care va începe în curind.

Programul 
emisiunilor radiofonice speciale 

de îndrumare pentru 
căminele culturale

Emisiuni pentru coruri
Vineri, 26 martie — ora 19,25

— lung, undă: 1935, 285, 206, 
397. Să învățăm cîntecul „Sub 
al păcii stindard” de I. Chirescu.

Marți, 30 martie — ora 19,25
— lung, undă: 1935, 285, 261, 
206. „Despre aplicarea reperto
riului".
Emisiune pentru cititorii 

artistici
Marți, 30 martie — ora 16 — 

lung, undă: 1935, 285, 261, 206.

In atenția bibliotecarilor
Ministerul Culturii, Direcția 

Generală a Așezămintelor Cul
turale a trimis prin O.S.E.P. 
bibliotecilor regionale și raiona
le indicii bibliografici: Să punem 
în practică regulile agrominimu- 
lui și Pentru un nou avînt al 
gospodăriilor agricole colective. 
Bibliotecarii sătești sînt îndru
mați să ceară aceste publicații 
și să le popularizeze larg în 
satele lor.

★
Vineri 26 martie ora 18,15 în 

cadrul „Emisiunii pentru oame
nii muncii de la sate” se va 
transmite piesa „OAMENII PO
RUNCESC PĂMINTULUI" de 
M. Leonard.

Pentru ascultarea acestei pie-; 
se, recomandăm căminelor cui-< 
turale să organizeze o audiției 
colectivă specială la care să; 
cheme cît mai mulți țărani mun-; 
citori.

Emisiunea are loc pe lungimi
le de undă 1935 m, 285 m, și 
206 m.

In atenfia colectivelor 
de conferențiari

In perioada 15—20 martie s-a 
trimis căminelor culturale con
ferința: „Să luptăm pentru o 
producție agricolă sporită în 
anul 1954“, despre importanța 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu 
privire la pregătirea și execu
tarea la timp și în bune condi- 
țiuni a lucrărilor agricole din ; 
primăvara anului 1954

Venind la magazinul de stat sau 
la cooperativa din comună, țăra
nul muncitor găsește tot mai multe 
din ceea ce îi este necesar gospo
dăriei sale. Și trebuie să ținem sea
ma de faptul că pe măsură ce tre
ce timpul cresc și necesitățile țără
nimii muncitoare. Și săteanul s-a 
deprins să se îmbrace mai bine, 
să-și îngrijească necontenit gospo
dăria.

Și într-adevăr, cerințelor țărăni
mii muncitoare, statul nostru demo
crat-popular le-a răspuns lărgind 
în anul 1953 rețeaua comerțului de 
stat și cooperatist la sate. Față de 
anul 1952, în anul care a trecut 
populația sătească a primit mai 
multe mărfuri de larg consum. 
Astfel, prin comerțul cooperatist 
s-au desfăcut cu 20 la sută mai 
multe țesături de bumbac, cu 17 
la sută mai multe tricotaje, cu 84 
la sută mai multe confecții și cu 
4 la sută mai multă încălțăminte.

Tot mai multe mărfuri pentru îndestularea nevoilor
țărănimii muncitoar*

Muncitorii din fabricile de con
fecții au trimis la sate în 1953 a- 
proape de două ori mai multă îm
brăcăminte decît în 1952. Datorită 
acestui fapt bucuria unui costum 
nou, a unor rochii noi devine de a- 
cum o obișnuință pentru tot mai 
mulți săteni. Iar casa țărănească 
își schimbă tot mai mult înfă
țișarea. La cooperativa din sat se 
găsesc din ce în ce cantități tot 
mai însemnate de materiale de con
strucții. In 1953 s-au îndreptat de 
la oraș către sat cu 73 la sută mai 
multă țiglă, cu 191 la sută mai 
mult ciment și cu 17 la sută mai 
multă cherestea. Mulți sînt țăra
nii muncitori care și-au construit 
case sau și-au ridicat grajduri cum- 
părînd materiale de construcție 
prin cooperative. Tot astfel și-a 
construit o casă nouă și Petre Ia
tan din cătunul Sărindarul de Jos, 

așezat pe malul drept al Ialomiței.
Dar așa cum arată comunicatul 

cu privire la rezultatele îndeplini
rii planului de stat pe anul 1953, 
comerțul cooperatist nu și-a în
deplinit sarcinile de plan decît în 
proporție de 89,6 la sută. Neînde- 
plinirea planului se datorește în 
mare măsură faptului că la unele 
cooperative nu se găsesc mărfurile 
potrivite anotimpului și locului. 
Iată, de pildă, cum în unele coope
rative din regiunea Craiova nu se 
găsesc vase de lut, străchini, ul
cioare, căni, deși aceste mărfuri 
sînt foarte mult cerute. In acest 
timp, întreprinderile economice lo
cale din raioanele Balș și T. Seve
rin dețin cantități mari de astfel de 
produse.

Reorganizarea și dezvoltarea co
merțului de . întîmpinare mărește 
volumul de mărfuri industriale vîn- 
dute țăranilor la un preț redus și 
în același timp dă putința achizițio
nării unei cantități ma: mari de 
produse agricole trebuitoare indus
triei și hranei oamenilor muncii. 
Comerțul cooperatist are de înde
plinit un mare rol în strîngerea le
găturilor economice dintre oraș și 
sat, contribuind astfel la ridicarea 
nivelului de trai al întregului po
por.

Muncind cu mult spirit gospodă 
resc, ascultînd de propunerile și ce
rințele țăiranilor muncitori, coope
rativele sătești au datoria să lupte 
pentru o bună aprovizionare și 
desfacere a mărfurilor industriale 
cerute de consumatori. In felul a- 
cesta cooperativele sătești își înde
plinesc munca lor de a fi verigi în 
semnate de întărire a alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea mun
citoare.
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Sfat la cămin în pragul însămînțărilor Insămmțâri pe ogoarele comunei Hetiur
Acum cîteva zile, în sala cămi

nului cultural din Gugești-Focșani, 
s-au adunat mulți săteni, tineri și 
vîrstnici, și s-au sfătuit cum să 
pună cit mai bine în practică în
drumările din Hotărîrea partidului 
și guvernului cu privire la lucrările 
agricole din primăvara acestui an.

La început, tovarășul Nicolae 
Băluță, responsabilul cercului a- 
grotehnic, a arătat că Hotărîrea e 
deosebit de bogată în învățăminte 
agrotehnice. Sînt arătate în Hotă- 
rire cele mai potrivite metode a- 
grotehnice pentru o seamă de cul
turi răspîndite și în Gugești. N. 
Băluță a arătat cum pot fi aplicate 
în comună, ținîndu-se seamă de 
zona de însămînțare, de felul pă- 
mîntului, de soiurile ce se cultivă, 
metodele agrotehnice care asigură 
o mare producție la hectar. El a 
evidențiat pe unii țărani harnici, 
ca Pascu Șerban, Costică Diniță, 
D. Alvădanei, Drăghici Bercaru și 
alții, care sînt fruntași în aplicarea 
regulilor agrotehnice. Aceștia au 
cules anul trecut recolte bogate și 
în primăvara aceasta sînt pregătiți 
temeinic pentru însămînțări.

Cîțiva săteni l-au rugat pe Cos
tică Diniță să vorbească despre fe
lul cum muncește el ca să obțină 
rod îmbelșugat în gospodăria sa.

— Mi-ați cerut să vă povestesc 
cum mi-am muncit pămîntul — 
începu Costică Diniță. Mai în
tâi de toate am căutat să pun în 
practică cunoștințele căpătate la 
cursul agrotehnic. Uneltele mi 
le-am reparat și pregătit din vre
me, iar semințele le-am selecționat, 
dîndu-le la triorul bazei de recep
ție. E o vorbă care zice : „Ce se
meni, aceea culegi". Orzul mi l-am 
semănat în mustul zăpezii, lucru ce 
vă sfătuiesc să-l faceți, și dumnea
voastră. La porumb am ales știuleții 
cei mai frumoși,' luînd de la ei nu
mai boabele de la mijloc Porumbul 
l-am semănat în rînd și l-am prășit 
de trei ori, fără să-i fac mușuroi. 
Am ascultat sfatul agronomului și 
am semănat la timp. N-am așteptat 
cîntarea cucului. Dar pămîntul cere 
și chibzuială, nu numai muncă. 
Aplicarea unei singure reguli a- 
grotehnice, a unei singure metode, 
nu este deajuns. Pentru ca să obții 
recolte cu adevărat bogate, trebuie 
să folosești întregul lanț de mă
suri agrotehnice. Din lipsurile și 
greșelile făcute anul trecut, eu 
unul am avut de învățat. M-am a- 
propiat, ce-i drept, la aproape 3.000 
kg. boabe la hectar, atît la orz cît 
și la porumb, dar dacă îmi lucram 
pămîntul și mai bine așa cum spu
ne Hotărîrea și cărțuliile pe care 
le-am studiat la cursul agrotehnic, 
aș fi scos peste 4.000 kg. la hectar. 
Anul acesta așa o să fac. Porum

Lipsuri ce trebuie grabnic înlăturate
In curînd pe ogoarele comunei 

Făurești, raionul Lăpuș, vor înce
pe arăturile și însămînțările de pri
măvară. In această comună mai 
sînt însă unii țărani muncitori care 
nu s-au pregătit temeinic pentru a 
ieși la munca pe ogoare. De pildă, 
majoritatea țăranilor muncitori din 
satul Cetățele au griul de primă
vară amestecat cu diferite corpuri 
străine. Acest lucru este cunoscut 
și de sfatul popular al comunei. 
Totuși pînă acum nu s-au luat mă
suri ca să se înființeze în acest sat 
un centru de trierat și tratat se
mințele. Mulți țărani muncitori ar 
dori să schimbe griul lor de să

bul n-o să-l mai însămînțez în 
rînd, ci în cuiburi așezate în pă
trat. Plantele vor fi bine orînduite 
pe ogor, vor primi lumină înde
ajuns, semințele vor rodi mai mult, 
iar la prășit, cînd îi treabă mai 
multă, fac economie de muncă, 
deoarece trec cu prășitoarea în 
lungiș și curmeziș.

— înainte vreme lucram pămîn
tul cum apucasem din moși stră
moși, — intră în vorbă și țăranul 
muncitor Drăghici Bercaru. De-trior 
și soluție de tratat sămînța nici po
meneală. Iar cît privește gunoiul 
de grajd, îl aruncam în gîrlă. A- 
runcam bunătate de recoltă... Ii 
dam cu piciorul 1 Așa a făcut nu 
de mult și State Ianache cu o că
ruță de gunoi. S-a luminat însă 
omul cînd a deschis colea cărțulia, 
cînd a văzut aci la cămin diafil- 
mele cele agricole pe care le folo
sește responsabilul nostru adeseori 
la lecțiile cercului agrotehnic. S-a 
luminat Ianache tîrziu, ce-i drept, 
dar mai bine tîrziu decît niciodată. 
Anul ce-a trecut eu am scos la po
rumb 2.600 kg. boabe la hectar. 
Dar nu mă mulțumesc numai cu 
atît. Anul ăsta nu mă las pînă nu 
scot 3.000 kg. Vreau să luați asta 
drept un angajament din partea 
mea. Pe loc am și dus încă șase 
căruțe cu bălegar. Știu că aceasta 
nu-i deajuns, de aceea am să fac 
ce spune Hotărîrea și am să folo
sesc și lanțul... acela agrotehnic... 
al lui Diniță, de care ne vorbi adi
neaori, — zise Drăghici Bercaru.

D. Alvădanei, țăran muncitor 
fruntaș din comună, se ridică și el 
să vorbească.

— O cătare deosebită au la noi 
cărțile care ne vorbesc despre agro
tehnică, despre metodele înaintate 
de muncă în agricultură. O bună 
parte din cele spuse de tovarășul 
Diniță le-am aplicat și eu, și am 
avut rezultate frumoase ! Hotărîrea 
guvernului și partidului publicată 
deunăzi în ziare, ne arată limpede 
cum trebuie să muncim ca să do- 
bîndim recolte mari la hectair. Stă 
în puterea noastră, a fiecărui țăran 
muncitor, să mărim producția la 
hectar. Este în interesul nostru și 
totodată datoria noastră patriotică. 
Eu uneltele mi le-am reparat, 
puterea de încolțire a semințelor 
am încercat-o. Sînt hotărît să fac 
totul ca să sporesc producția la 
hectar.

Așa au ținut sfat țăranii munci
tori din Gugești, discutînd despre 
Hotărîrea cu privire la însămînță- 
rile de primăvară, ascultînd pe 
fruntașii agriculturii din sat. Mulți 
din cei ce-au fost de față au făgă
duit să urmeze pilda fruntașilor.

mânță, care e necorespunzător, cu 
grîu de soi. Dar ei nu pot face a,- 
cest lucru, fiindcă la baza de re
cepție din comuna Mănăștiur nu se 
găsește grîu bun de sămînță și nici 
prin U.R.C.C. nu s-a adus.

Este timpul ca sfatul popular din 
comuna Făurești să-și aducă a- 
minte și de acest sat, care a fost 
dat uitării. Țăranii muncitori tre.- 
buie sprijiniți pe toate căile pentru 
a putea începe însămînțările de 
primăvară la timp și în cît mai bu
ne condițiuni.

P. Costin
corespondent

In comuna Hetiur din raionul Si
ghișoara se desfășoară o rodnică 
activitate cultural-educativă. La 
căminul cultural se țin regulat con
ferințe cu caracter agrotehnic, au 
loc audiții colective la radio și se 
face și informarea politică din pre
să. Aici, în sala căminului, vin o 
mulțime de țărani muncitori cu 
gospodării individuale și colecti
viști și își petrec timpul lor li
ber. De curînd ei au ascultat cu 
viu interes conferința ținută de to
varășul agent agricol Angelescu 
Constantin despre importanța pre
gătirii și executării la timp a cam
paniei agricole de primăvară.

S-au pregătit temeinic 
pentru a obfine recolte bogate în acest an

Colectiviștii și țăranii muncitori 
din satele raionului Cricov s-au 
pregătit temeinic pentru a obține 
recolte bogate în acest an. Fruntașe 
în muncile de pregătire sînt gospo
dăriile agricole colective din co
munele Dumbrava, Ciorani și Săl
ciile. Exemplul acestor gospodării 
fruntașe a fost urmat și de țăranii 
muncitori din Ceptura, Undrești, 
Albești, Valea Cucului și altele, 
care încă de la 4 martie a.c. sînt 
gata de a începe munca pe ogoare.

Aplică regulile agrotehnice 
în muncile de primăvară

Pe ogoarele comunei Slimnic, ra
ionul Sibiu, sute de pluguri brăz
dează adînc pămîntul reavăn.

— Grîu! meu de primăvară e 
gata, așa cum cere agrotehnica, 
bade Bucur, După cum vezi, te-am 
întrecut 1 Acum mă duc să seamăn 
orzul!... spune voios Cosma Ion în 
trecere pe lingă Bucur Ion, care 
ară de zor.

— Vedem noi pînă la urmă ca- 
re-i mai harnic, îi răspunde Bucur 
oprind puțin boii să mai răsufle.

Prinși în întrecere patriotică cu 
cei din comunele vecine, țăranii 
muncitori din Slimnic ară și însă- 
mînțează de zor. Pînă la data 
de 20 martie ei au însămînțat 319 
hectare cu diferite culturi de pri
măvară din epoca întîi, îndeplinind 
aproape 50 la sută din plan. Tot
odată s-au făcut arături de primă
vară pe o suprafață de 250 hectare. 
Pentru a împiedeca pierderea apei 
din pămînt, odată cu aratul, țăranii 
muncitori au făcut și grăpatul o- 
goarelor. Mulți producători agri
coli individuali care au numai cîte 
o vită de jug, s-au întovărășit să 
are împreună. Așa, de pildă, au fă
cut Popîlcean Simion cu Popîlcean 
Ion, Bleoca Nicolae ,cu Borbel Ni
colae și alții.

Primii care au terminat în în
tregime însămînțatul culturilor de 
primăvară sînt I. Munteanu, N. 
Guțu, S. Mașca, I. Cosma și S. 
Stanciu. Ei s-au convins din expe
riența anilor trecuți că pe ogoarele 
însămînțate în mustul zăpezii se 
obțin recolte sporite. Anul trecut 
Nicolae Guțu a însămînțat primul 
din comună grîul de primăvară. La 
recoltare el a obținut 2.000 kg. grîu 
la hectar pe cînd ceilalți țărani 
muncitori au strîns între 1.000— 
1.400 kg. grîu de primăvară la 
hectar.

Semințele pentru însămînțat au 
fost alese din soiurile cele mai 
bune. Toți țăranii muncitori din 
Slimnic au făcut încercarea puterii 
de încolțire a semințelor, le-au se
lecționat și tratat așa cum i-au sfă
tuit inginerii de la raion și agen
tul agricol Avram Mordășanu.

Odată cu însămînțările se face 
și îngrijirea culturilor de toamnă, 
îndată ce zăpada s-a topit, o preo

Colectiviștii din Hetiur au fost 
primii care au început munca pe o- 
goare. Ei au însămînțat cu mași
nile o suprafață de 12 hectare cu 
orz. Tot în aceeași zi, pe tabla de o- 
noare a sfatului popular au fost 
scrise și numele țăranilor cu gos
podării individuale ca Moldovan 
Nicolae, Hundorfean Eronim, Du- 
daș loan, Oprea Mihail, Suciu R., 
Bocor Alexandru și alții, care 
au început arăturile și însămînțări
le de primăvară.

Grigoriu Marcel 
corespondent

Țăranii muncitori din aceste comu
ne au selecționat pînă la 10 mar
tie peste 90 tone semințe. Dornici 
de a pune în pămînt numai sămînță 
de bună calitate, mulți dintre ei au 
făcut și proba de germinație a se-*  
mințelor. Odată cu aceste lucrări 
țăranii muncitori din cuprinsul ra
ionului Cricov au transportat la 
cîmp peste 7.000 tone gunoi de 
grajd.

C. Maria 
corespondent

cupare de seamă a țăranilor mun
citori V. Moloșit, M. Mordășan, N. 
Bordeian și N. Cuțu a fost îngră- 
șarea suplimentară a culturilor ie
șite din iarnă. Pe fiecare hectar cu 
grîu de toamnă sau orz au fost 
presărate cîte 3.000-4.000 kg. băle
gar putrezit și alte îngrășăminte. 
Alții au împrăștiat pe semănături 
must de grajd subțiat cu trei părți 
apă. O grijă deosebită se dă îngră- 
șării ogoarelor. Astfel, în întreaga 
comună s-au cărat pe ogoare 
17.000 tone bălegar.

Din cauza căldurii mari, o parte 
din semănăturile de toamnă prin
seseră crustă (scoarță). Văzînd a- 
ceasta, țăranii muncitori M. Mor
dășan și S. Hociotă au grăpat se
mănăturile. Exemplul lor a fost ur
mat și de numeroși alți țărani mun
citori.

Dar munca nu se desfășoară nu
mai la cîmp, ci și la grădina de 
zarzavaturi. In vale, lîngă izvoare, 
pe cele 18 hectare pămînt pentru 
legume și zarzavat se lucrează cu 
însuflețire la amenajarea terenului. 
Agentul legumicol M. Verner se 
sfătuiește mereu cu țăranii munci
tori care au tarlale aci, cum să 
pregătească pămîntul șl cum să-1 
irige.

Fînețele sînt o mare bogăție a 
țăranilor muncitori din Slimnic. Pe 
o suprafață de peste 450 hectare, 
fînețele au fost curățite de mără
cini și mușuroaie, iar mai mult de 
jumătate din această suprafață a 
fost grăpată.

Hotărîrea guvernului și partidu
lui cu privire la pregătirea și execu
tarea lucrărilor agricole din primă
vara anului 1954 este cunoscută 
bine de mulți țărani muncitori, da
torită activității organizației de 
bază P.M.R. și sfatului popular co
munal. Căminul cultural din Slim
nic este un lăcaș unde producătorii 
agricoli găsesc sfat și îndemn, 
sprijin în cunoașterea învățăturii 
agrotehnice. Comuniștii și depută
ții, ca de pildă I. Frățilă, I. Mun
teanu, L. Zivert și Elisabeta Băr- 
boas, sînt buni agitatori și pildă 
pentru întreaga comună în aplica
rea regulilor agrotehnice.

Iată de ce Slimnic este comună 
fruntașă în această primăvară.
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SĂ URMĂM PILDA FRUNTAȘILOR IN CULTIVAREA PORUMBULUI Șl CARTOFULUI
CONSFĂTUIREA ORGANIZATA DE REVISTA „ALBINA" IN COMUNA RÂUCEȘTI

Așa am objinuf 
28.000 kg. cartofi la hectar

Pe aici prin părțile noastre este o vorbă 
bătrînească. Se zice că omul sfințește lo
cul. Adică după cum e hărnicia și priceperea 
omului, așa-i și roada pămîntului.

Cit adevăr e in vorba asta am văzut și 
eu din munca mea. In anul care a trecut 
am scos de pe 30 prăjini de loc 15.000 kg. 
cartofi, ceea ce ar veni 28.000 kg. la hectar. 
Dar recolta asta nu mi-a picat așa din 
senin, de-a gata. In 1953 am muncit 
locul mai bine, mai chibzuit, am ținut mai 
mult seama de agrotehnică. Locul pe care 
am pus cartofii a fost semănat înainte cu 
grîu. Cum am luat clăile de pe cîmp am 
dezmiriștit. Trebuia apoi să fac și arătura 
de toamnă, dar am întîrziat și m-au prins 
alte treburi.

Iarna n-am stat cu mîinile in sin, n-am 
lăsat să-mi treacă zilele degeaba. Am strins 
bălegarul de la vite, l-am lăsat să putre
zească și apoi l-am dus pe cîmp, cite 2—3 
care de gunoi pe o prăjină de loc. Cum a 
venit primăvara am împrăștiat gunoiul pe 
ogor și-am arat la 18—20 cm. adincime. 
Am grăpat bine locul pînă s-au sfărîmat 
toți bulgării, am tras șiruri cu plugul și am 
pus cartofii la 50—60 cm. cuib de cuib. 
Cind au văzut cum semăn cartofii, unii din 
vecinii mei îmi dădeau ghes cu întrebările.

— Ce-i pui așa rari măi Todiiă? Strici 
locul de pomană.

— Las-că știu ce fac, le-am zis. Cartofii 
prea deși nu rodesc bine. Se înăbușă.

După un timp cartofii au răsărit și cum 
au ajuns de un lat de palmă le-atn dat pri
ma prașilă. Peste vreo 12 zile, le-am mat 
dat o prașilă, iar cînd apăreau buruienile 
pliveam locul.

Așa am muncit eu de am dus acasă 
aproape 20 care de cartofi. Și mai sînt și 
alți țărani muncitori la noi în comună, cum 
e Vasile Bistriceanu, care au scos o recoltă 
de aproape 23.000 kg. la hectar. La Bucu
rești, la consfătuire am întîlnit multi țărani 
muncitori care au scos recolte foarte mari 
de cartofi, pentru că și-au muncit pămîntul 
așa cum ne învață știința. Anul acesta 
vreau să scot o recoltă și mai mare de 
cartofi. Mi-am pregătit bine locul, l-am 
dezmiriștit, am dus gunoi pe el, am 
ales cartofii de sămință, mi-am pregătit 
plugul și grapa și aștept să ies la arat. Așa 
voi munci eu ca să-mi fie casa și mai în
destulată și să pot ajuta la îndestularea 
poporului muncitor.

TODIȚA ALBU 
țăran muncitor cu gospodărie individuală, 

decorat cu „Ordinul Muncii" clasa IlI-a

Voi urma pilda fruntașilor
vernului cuprins în Hotărî- 
rea despre însămînțări, eu 
m-am pregătit din vreme 
ca anul acesta să pot face 
treabă rr^ai bună. M-am 
gîndit să rînduiesc cultu
rile mai bine ca anul tre
cut, în așa fel ca să nu mai 
semăn aceeași cultură pe 
locul unde a fost semănată 
cu un an înainte. In afară 
de asta, mi-am pregătit lo
cul pentru porumb și car
tofi, ducînd vreo 30 de care 
de gunoi pe ogoare și în 
grădină. Uneltele le am 
gata pregătite, iar zilele 
trecute . am ales semințele 
pe care le voi pune în pă
mînt și le-am făcut proba 
de încolțire.

M-am gîndit ca anul a- 
cesta să dau trei-patru pra- 
șile la porumb și cartofi și 
să plivesc lanul de grîu în
dată ce s-or ivi buruienile.

Eu sînt hotărît ca în a- 
cest an să muncesc cu hăr
nicie și pricepere și che- 
mînd agrominimul în aju
tor s-ajung în rîndul frun
tașilor în agricultură.

TOADER LUPU OBREJA 
țăran muncitor 

cu gospodărie individuală

Pentru a ajuta la răspindirea experienței frunta
șilor în agricultură, revista noastră, cu sprijinul 
secției agricole a comitetului raional P.M.R. Tg. 
Neamț și al sfatului popular al comunei Răucești, a 
organizat zilele trecute o consfătuire cu fruntașii în 
cultura cartofului și porumbului și țăranii munci
tori din Răucești.

Consfătuirea a prilejuit un prețios schimb de ex
periență pe tărîmul aplicării metodelor agrotehnice 
înaintate în agricultură. Numeroși țărani muncitori 
au arătat că este cu putință ca în fiecare gospodărie 
țărănească individuală să se sporească cu mult 
producția la hectar, prin folosirea experienței 
fruntașilor în agricultură.

Consfătuirea ar fi fost fără îndoială și mai rod
nică dacă s-ar fi bucurat și de sprijinul secției 
agricole a sfatului popular raional Tg. Neamț. To
varășul inginer Vidinschi I., nu s’a ostenit să ia 
parte la consfătuire, lipsind astfel pe țăranii mun
citori din Răucești de îndrumări și lămuriri pre
țioase în aplicarea regulilor agrotehnice.

Publicăm mai jos o parte din expunerile și dis
cuțiile care au avut loc la consfătuire.

Agrominimul e, de bună 
seamă, de mare preț pentru 
noi, țăranii muncitori. Des
pre lucrul acesta ne-au vor
bit consătenii noștri care 
au fost la consfătuirea de La 
București, iar foloasele a- 
plicării lui le putem vedea 
cu ochii noștri.

Eu am cu totul 2,90 hec
tare pămînt. De muncit am 
muncit și pină acum, nimic 
de zis, dar nu prea am ți
nut seamă ca să fac fiecare 
lucru așa cum ne îndrumă 
știința. Și recolta pe care- 
am cules-o nu-i de lepădat, 
dar nici nu-i prea de laudă. 
Anul acesta ce mi-am zis: 
adică numai Groza și Albu 
sau numai Dumitroaiei pot 
să scoată 2.800 kg. porumb 
sau 28.000 kg. cartofi La 
hectar? Eu n-aș putea face 
treaba asta? Că doar locul 
lor nu-i cu mult mai bun 
ca al meu și nici ploaie nu 
cade mai multă la ei ca la 
mine. Și de putut de bună 
seamă c-am să pot.

Pentru acesta va trebui 
să muncesc mai bine, mai 
chibzuit ca pînă acum, să 
învăț și să aplic experien
ța fruntașilor. Urmînd în
demnul partidului și gu

Fiecare putem dobîndi 
producții sporite la hectar
Numai ce auzi pe cîte un țăran munci

tor de la noi. „Cînd pămîntu-i slab, n-ai ce-i 
face". Sau, „dacă-i ploaie e și recoltă, de 
nu, te-alegi cu nimic".

Dar eu am văzut și din munca mea și din 
munca altor țărani muncitori pe care i-am 
întîlnit la București, la consfătiurea pe țară 
a fruntașilor în cultura porumbului, carto
fului și sfeclei de zahăr, că nu pămîntul și 
ploaia sînt totul, că aici mai hotărăște și 
munca și priceperea omului.

In anul care a trecut, eu am ținut mai 
mult seama de îndrumările și sfaturile ingi
nerilor și tehnicienilor și am scos o recoltă 
de cartofi de 12.200 kg. de pe 50 ari. Am 
arat locul în toamnă și l-am lăsat cu bul
gări ca să se oprească zăpada printre ei, 
l-am gunoit bine, iar în primăvară l-am gră
pat de-a lungul și de-a curmezișul. Am pus 
în pămînt numai cartofi sănătoși, de soi 
bun, am prășit de două ori și am plivit lo
cul. Fiecare dintre noi poate să scoată re
colte bogate dacă ascultă de sfaturile ingi
nerilor și tehnicienilor, dacă aplică cele 
scrise în agrominim.

Și fiindcă veni vorba de tovarășii ingi
neri și tehnicieni trebuie să spun că noi. ță
ranii muncitori, avem nevoie de îndrumă
rile și sfaturile lor. Numai că tovarășii de la 
secția agricolă a sfatului popular raional 
Tg. Neamț nu prea ne ajută în această pri
vință. Bunăoară, tovarășii ingineri Vidi- 
nschi și agronom Oancea vin foarte rar pe 
la noi prin comună. Era bine ca astăzi să 
fi venit aci în mijlocul nostru un tovarăș 
inginer de la raion să ne arate, așa, pe în
țelesul nostru, ce este iarovizarea sau cum 
se însămînțează porumbul sau cartoful în 
cuiburi așezate în pătrat.

Nici tovarășii de la sfatul popular comu
nal și mai ales tovarășii de la căminele cul
turale din satele comunei noastre nu ne 
ajută să cunoaștem și să folosim metodele 
agrotehnice. La căminele noastre culturale 
se țin foarte puține conferințe legate de 
agrominim. In iarna aceasta se puteau or
ganiza și la noi cursuri agrotehnice pe lin
gă căminele culturale, așa cum s-a făcut la 
căminele culturale din alte sate.

Eu cred că trebuie să punem capăt cît mai 
repede nepăsării și să punem umărul cu nă
dejde la treabă. Numai așa vom putea în
deplini cu bine sarcinile pe care partidul 
și guvernul ni le pun în față și vom face 
ca să se întărească mereu țara noastră.

ION DUMITROAIEI 
țăran muncitor cu gospodărie individuală, 

decorat cu „Ordinul Muncii" clasa Ul-a
★

înainte vreme munceam pămîn
tul așa cum apucasem din bătrîni 
după metode învechite. De un timp 
încoace am început să pun miai mult 
temei pe cele arătate de știință. Am 
cărat gunoi pe loc și am început 
să semăn și să îngrijesc culturile 
așa cum am învățat la cursurile 
agrotehnice, pe oare le-am urmat 
ca agent agricol. In 1953 am însă- 
mînțat porumb pe 40 de prăjini și 
muncind bine pămîntul, așa cum 
ne învață agrominimul, am scos de 
pe această suprafață o recoltă de 
2.000 kg., adică 2.800 kg. ia hec
tar.

Cum am dobîndit această recol
tă ? In primul rînd, pentru că m-am 
ocupat cu multă grijă de pregă
tirea terenului. In toamna iui 1952 
l-am arat la o adîncime de 18—20 
cm., îngropînd sub arătură vreo 
14.000 kg. gunoi de grajd. In pri
măvară am grăpat bine locul și am 
însămînțat porumbul spre sfîrșitul 
iui aprilie.

Semințele pentru însămînțat 
le-am ales cu grijă de ia mijlocul 
știuleților, le-am făcut proba de 
germinație și numai după ce am vă
zut că au o putere de încolțire de 
97 la sută le-am semănat.

Atunci cînd porumbul era în

Din experiența țăranului muncilor 
cu gospodărie individuală Gheorghe Groza

3—4 frunze am făcut prima pra
șilă, cu sapa. Curînd după aceea 
am făcut a doua prașilă, dar nu am 
mai mușuroit țărîna în jurul plan

Trei fruntași ai recoltelor bogate într-o singură comună! 
Agentul agricol Groza Gheorghe, decorat cu „Medalia muncit", 
discută cu țăranii muncitori decorați cu „Ordinul Muncii" clasa 
III, Todiță Albu (cel din stînga) și Dumitroaiei Ion (cel din 
dreapta) despre felul cum se face iarovizarea cartofilor.

tei, așa cum făceam înainte, deoa
rece multe din vîrfurile rădăcini
lor rămîneau descoperite și astfel 
se uscau.

Pînă spre vară am mai plivit lo
cul de buruieni de două ori, iar 
toamna am dus acasă, de pe aceste 
40 de prăjini, 2.000 kg. porumb.

In anul acesta mulți țărani mun
citori din comuna noastră au ascul
tat de sfaturile tehnicienilor și s-au 
pregătit cu temei pentru a obține 
recolte mai mari. Eu, ca și alți ță
rani muncitori fruntași din comuna 
noastră, ca de pildă Vasile Faleș, 
care a scos 2.400 kg. porumb la 
hectar sau Vasile Ursu, care a ob
ținut cam aceeași recoltă, ne-iam 
gîndit să facem polenizarea artifi
cială la porumb, căci știm că lu
crul acesta aduce spor de recoltă. 
Ca agent agricol, eu voi căuta să 
lămuresc cît mai mulți țărani mun
citori să aplice regulile agrotehni
ce pentru ca să fie tot mai multi 
fruntași ai recoltelor bogate și să 
primim steagul de comună fruntașă 
pe raion. Voi fi mulțumit dacă prin 
munca mea voi ajuta ca și la noi 
în comună să se scoată recolte 
record de peste 4.000 kg. la hectar 
sau poate chiar mai mult.

GHEORGHE GROZA 
țăran muncitor cu gospo
dărie individuală, decorat 

cu „Medalia Muncii"



Cum se obțin recolte mari de porumb
Colhozul „Cikalov“ din regiunea 

Dnepropetrovsk (R.S.S. Ucrainea
nă) a dobîndit o bogată experiență 
în cultivarea porumbului. Aplicînd 
cele mai înaintate metode agroteh
nice, colhozul „Cikalov" a obținut 
în ultimii ani o recoltă mijlocie de 
5.500 kg. porumb boabe la hectar 
pe toată suprafața însămînțată.

In acest colhoz porumbul se însă- 
mînțează pe terenuri cultivate mai 
înainte cu grîu de toamnă. Odată 
cu recoltarea griului cu combina, 
se face dezmiriștirea la o adîncime 
de 5-6 cm. Pămîntul dezmiriștit se 
ară cu plugul cu antetrupiță la a- 
dîncimea de 27-30 cm., cel mai tîr- 
ziu în a doua jumătate a lunii au
gust. In felul acesta se dă putința 
strîngerii umezelii în pămînt.

Iarna se așează pe toată suprafa
ța care urmează a fi însămînțată 
cu porumb, parazăpezi înalte de un 
metru și late de doi metri, pentru 
a opri zăpada pe ogor.

Primăvara, de îndată ce încep 
muncile de cîmp, arătura este gră- 
pată cu grape grele de-a curmezi
șul. Apoi se fac două lucrări de 
întreținere a ogoarelor, însoțite de 
două cultivații, una la adîncimea 
de 10—12 cm. și a doua la adîn
cimea de 10 cm., adîncime la care 
se însămînțează porumbul.

In obținerea recoltelor mari la 
cultura porumbului un rol deosebit 
îl au îngrășămintele. In colhozul 
„Cikalov" îngrășămintele se dau 
în așa măsură încît plantele să 
iaibă destule substanțe hrănitoare 
în toată perioada de creștere și dez
voltare. In acest scop, o mare 
parte din îngrășăminte se încor
porează de cu toamnă, cînd se face 
arătura adîncă, iar restul primăva
ra, la prima lucrare de întreținere.

Toamna se introduc și unele în
grășăminte minerale (150—200 
kg. de superfosfat), iar primăvara 
se pun 100—-150 kg. de superfos
fat, 80 kg. azotat de amoniu și 50 
kg. sare de potasiu la hectar. Echi
pele fruntașe din colhoz introduc în 
plus în timpul lucrărilor de între
ținere a ogoarelor și în timpul în- 
sămînțării, găinaț de păsări, gunoi 
pulverizat și cenușă. De doi ani în
coace în colhozul „Cikalov" se mai 
folosesc ca îngrășăminte azotobac- 
terina și fosforobacterina (îngrășă
minte minerale).

O mare însemnătate o are de a- 
semenea pregătirea boabelor pen
tru însămînțare, însămînțarea la 
timp și întreținerea culturilor. In 
colhozul „Cikalov" se folosesc pen
tru însămînțare boabele de pe știu- 
leții nevătămați și bine dezvoltați 
și numai boabele de la mijlocul 
știuletelui. înainte de însămînțare 
boabele sînt încălzite 3—4 zile la 
soare și tratate cu granosan (100 
gr. la un chintal de grăunțe).

In colhozul „Cikalov" porumbul 
se însămînțează cu mașinile după 
metoda cuiburilor așezate în pătrat, 
la o dismnță de 75 cm. Semănatul 
se face la adîncimea de 10 cm. 
atunci cînd temperatura solului a 
atins 10—12 grade.

Îndată după ce răsare porumbul, 
ogorul se grăpează într-o singură 
direcție, iar după ce apar 2—3 
frunzulițe adevărate, se face rări- 
tul. In fiecare cuib se lasă cite două 
plante din cele mai viguroase.

Anul trecut în colhozul „Cikalov" 
prima prașilă între rînduri s-a fă

cut în două direcții la adîncimea 
de 8—10 cm. Totodată s-au plivit 
cuiburile. A doua prașilă s-a făcut 
tot în două direcții, la adîncimea de 
6—7 cm. A treia la fel, dar la a- 
dîncimea de 4—5 cm. A patra pra
șilă s-a făcut într-o singură direc
ție.

O lucrare deosebit de însemnată 
în mărirea producției la hectar a 
porumbului este polenizarea artifi
cială. Această lucrare se face dimi
neața pe răcoare. Pentru obținerea 
unei producții mari de porumb se 
face polenizarea suplimentară, care 
se repetă de 2—3 ori.

Rezultatele muncii din anii trecuți 
au arătat că în colhozul „Cikalov" 
mai sînt încă multe rezerve nefolo
site pentru sporirea recoltelor de 
porumb. Folosind toate aceste re
zerve, colhoznicii vor îndeplini cu 
succes sarcinile ce le au, dînd a- 
tenție tot mai mare cultivării aces
tei plante.

Industria sovietică fabrică astăzi noi mașini pentru agricultură. 
In această fotografie se poate vedea o mașină tip „S.R.N.-4" pentru se
mănatul mecanizat al răsadurilor.

Noi stațiuni de mașini și tractoare în Azerbaidjan
De la începutul anului curent in 

Azerbaidjanul Sovietic au fost în
ființate șapte noi stațiuni de mașini 
și tractoare, înzestrate cu tehnică 
agricolă modernă.

Stațiunea de mașini și tractoare 
Hacimas, care va deservi colhozu
rile legumicole, a fost înzestrată 
cu tractoare „Universal-1", „HTZ- 
7“ și cu cultivatoare pentru pre-

Un apicultor colhoznic —colaborator științific
Nikolai Bulatov, apicultorul col

hozului „Budionîi" din regiunea 
Riazan, din R.S.F .S.R., a fost pri
mit ca membru al Consiliului știin
țific al Institutului agricol din Ria
zan și trecut în rindurile colabora
torilor științifici ai Institutului u- 
nional de cercetări științifice in do
meniul apiculturii.

Nikolai Bulatov lucrează ca a- 
picultor de mulți ani. Sub supra
vegherea lui, prisaca colhozului s-a

Un colhoz în plin avînt
(Ce povestește I. P. Tișcenko, președintele colhozului 

„Malenkov" din ținutul Stavropol)
Oricui poposește în satul nostru 

Zolskaia privirile îi sunt atrase în
dată de clădirea mare cu etaj a pa
latului de cultură al colhozului. A- 
ceastă clădire frumoasă, care se 
vede de la orice capăt al satului, 
este o mărturie a belșugului tot 
mai mare din colhozul nostru, a 
bunăstării colhoznicilor noștri.

La palatul de cultură colhoznicii 
vin să-și petreacă orele de odihnă 
și să-și îmbogățească cunoștințele. 
Ei au aici cinematograf, bibliotecă, 
sală de lectură. La etaj sînt rezer
vate camere speciale pentru cursu
rile agrozootehnice și pentru cercu
rile de artiști amatori. Palatul de 
cultură are de asemenea încăperi 
pentru dans și o scenă mare, unde 
dau adesea reprezentații artiști de 
la teatrele mari din oraș.

lucrarea intre rinduri și încrucișa
tă a semănăturilor de legume. Sta
țiunea va primi de asemenea trac
toare „Belarus" pentru prășit și se
mănătoare de legume. Aici au fost 
pregătite 15.000 rame de răsadni
țe și a început transportarea în
grășămintelor pe ogoare.

Noile stațiuni de mașini și trac
toare au și început lucrările agri
cole de primăvară.

transformat într-o ramură cu o 
înaltă productivitate.

Bulatov își desfășoară activita
tea pe baze științifice. El a intro
dus roirea artificială, efectuează a- 
legerea albinelor după productivi
tatea lor. Ca urmare, fiecare stup 
produce anual peste 70 kg miere 
și cite 5 — 6 kg. ceară, adică de 

două ori mai mult decit obțin alți 
apicultori din regiune.

In prezent experiența în muncă 
a lui Bulatov este studiată de toți 
apicultorii din regiunea Riazan.

De un veac de cînd există satul 
Zolskaia nu s-au desfășurat aici 
atîtea lucrări de construcție ca a- 
cum. încotro îți porți privirile 
vezi muncind de zor constructorii. 
In anul 1953 colhozul nostru a alo
cat pentru construcțiile economice 
și culturale 3,5 milioane ruble.

Anul trecut s-au construit, în a- 
fară de palatul de cultură, o sală 
de lectură, 6 magazii pentru grîne 
și un garaj pentru automobile, cu 
un atelier de reparații. S-au con
struit de asemenea o seamă de clă
diri pentru fermele de vite. Cu aju
torul colhozului, colhoznicii și-au 
construit 40 case de locuit proprii.

Satul își schimbă înfățișarea cu 
fiecare an. Aici există acum o 
școală medie și una de 7 ani, cum 
și cîteva școli elementare. Satul 
are baie ca la oraș. Nu de mult s-a 
deschis o casă de nașteri. Cele 
două uzini electrice din sat dau 
curent pentru clădirile instituțiilor 
și pentru casele de locuit.

Colhoznicii duc o viață îmbelșu
gată. Aceasta o mărturisește circu
lația mărfurilor de Ia magazinul 
cooperativei de consum din sat. In 
anul 1953 vînzarea mărfurilor a 
sporit cu 530.000 ruble față de anul 
1952. Colhoznicii și-au cumpărat 
2 automobile, 25 motociclete, a- 
proape 500 biciclete, multe aparate 
de radio, mobilă și alte lucruri.

Pentru munca lor în gospodăria 
obștească, colhoznicii primesc o 
mare cantitate de grîne, floarea 
soarelui, mei, legume și alte pro
duse, precum și bani. Veniturile fa
miliei colhoznicului N. Serghienko, 
în caire muncesc 3 oameni, s-au ridi
cat în anul 1953 la peste 100 chin
tale de grîne și multe alte produse, 
cum și aproape 10.000 ruble în nu
merar. Nu de mult Serghienko s-a 
mutat în casă nouă. Colhozul l-a 
ajutat să-și construiască o casă în
căpătoare.

— Noi nu ne-am fi refăcut gos
podăria după război, dacă am fi 
muncit, ca pe vremuri, răzleți. Nu
mai în colhoz este cu putință să se 
dezvolte atît de repede gospodăria.

Colhozul capătă un ajutor tot 
mai mare de la stat prin stațiunea 
de mașini și tractoare. Cu ajutorul 
S.M.T.-ului colhoznicii aplică în 
producție realizările științei și ale 
experienței înaintate. In anul 1953 
noi am obținut, în mijlociu, cîte 
2.300 kg. cereale la hectar (în cea 
mai mare parte grîu). Colhoznicii 
din brigada de cîmp a Tatianei 
Igolnikova au obținut în mijlociu 
3.000 kg. porumb și 2.000 kg. floa
rea soarelui la hectar.

Noi căutăm mereu noi rezerve 
interne pentru dezvoltarea neconte
nită a economiei colhozului. Noi 
vom lupta pentru a dobîndi veni
turi și mai mari din gospodăria 
obștească a colhozului și pentru a 
ridica mereu bunăstarea colhozni
cilor. Aceasta va fi contribuția noas
tră la lupta poporului sovietic pen
tru pace și pentru construirea co
munismului în țara noastră.



- ALBIHA

Pentru producții sporite de sfeclă de zahăr
Pregătirea terenului și însâmințotui

Sfecla de zahăr este una din prin
cipalele culturi tehnice. Pe lingă 
zahăr, — un aliment foarte pre
țios și necesar pentru hrana și să
nătatea oamenilor — care se fabri
că din această plantă, de la sfeclă 
se mai folosesc capetele, frunzele, 
borhotul (tăiței de sfeclă) și me
lasa, nutrețuri de mare preț pentru 
hrana animalelor. De asemeni, sfe
cla este și o bună plantă premergă
toare; fiind o planta prășitoare, ea 
lasă pămîntul curat și bine afinat.

Ca urinare a măsurilon mate de 
planara lărgită a C.C. a' P.M.R. 
din august 1953, Consiliul de Mi
niștri a adoptat o Hotărîre care 
prevede îmbunătățirea sistemului 
de contractare ia plantele tehnice. 
Prin această Hotărîre se fac înles
niri însemnate și cultivatorilor de 
sfeclă de zahăr. Astfel, pe baza con
tractelor încheiate cu fabricile de 
zahăr, cultivatorii de .sfeclă de za
hăr au dreptul să primească în con
dițiile prevăzute în Hotărîre, gra
tuit sau cu prețuri reduse, sămînță, 
îngrășăminte chimice, substanțe 
chimice pentru combaterea dăună
torilor. Totodată ei pot cumpăra cu 
prețuri reduse zahăr, țesături de 
bumbac, borhot. In același timp, 
cultivatorii de sfeclă de zahăr sînt 
scutiți să mai predea cote la colec
tare pentru suprafețele contractate, 
și însămînțate cu sfeclă. Pentru 
culturile contractate, cultivatorii 
de sfeclă primesc avansuri, iar 
pentru cantitățile care depășesc 
70 la sută din producția me
die stabilită pe raion, li se plătesc 
prime de producție în raport cu de
pășirea recoltei la hectar.

Ca să obțină recolte bogate de 
sfeclă, cultivatorii trebuie să cunoa
scă și să aplice amănunțit regulile 
științifice de lucrare a pămîntului.

Sfecla de zahăr poate fi culti
vată nu numai pe pămînturile rod
nice, ci și pe terenurile mai sărace, 
nisipoase, precum și pe cele mai 
grele, argiloase, dacă îmbunătățim 
solul prin adăugirea de îngrășă
minte chimice și gunoi de grajd.

Plantele premergătoare cele mai 
bune pentru sfeclă sînt lucerna, tri
foiul, mazărea, borceagul, cerealele 
de toamnă, cartofii. Nu trebuie cul
tivată sfeclă după sfeclă de nutreț, 
după ovăz sau floarea soarelui, pen
tru că în aceste culturi se înmulțesc 
viermii, care sînt dușmani de temut 
ai sfeclei.

Terenul pentru cultivarea sfeclei 
de zahăr trebuie bine și adînc afinat 
prin lucrări pregătitoare, ușurînd 
astfel pătrunderea rădăcinilor în pă- 
mînt Sămînța de sfeclă are nevoie 
de multă umezeală spre a încolți. De 
aceea prin lucrări de pregătire a te
renului trebuie să asiguram adu
narea și păstrarea umezelii în ogor.

Cînd sfecla se cultivă după ce

reale, locul se dezmiriȘtește fie cu 
discuitorul la 4—5 cm. adîncime, 
fie cu plugul fără cormană la o a- 
dîncime de 7—8 cm. Toamna, de
vreme, toate terenurile pentru cul
tura sfeclei de zahăr se ară la a- 
dîncimea de 22—27 cm., dacă se 
poate cu plugul cu antetrupiță. 
Odată cu aratura de toamnă este 
bine să se bage sub brazdă și gu
noi de grajd bine putrezit, în can
titate de 20--30 tone la hectar.

Primavara, cînd coamele arăturii 
s-au zvîntat, dar cînd fundul braz
dei este încă umed, se dă cu grapa 
sau mai bine cu o netezătoare. Este 
important ca această lucrare să se 
facă la timp și cit mai repede (să 
se termine în aceeași zi în care s-a 
început) fiindcă astfel pămîntul se 
usucă foarte repede și nu prinde 
multă umezeală. înainte de semă
nat, pentru a afina solul și a dis
truge buruienile, pămîntul trebuie 
lucrat cu cultivatorul sau cu pră- 
șitoarea, la adîncimea ia care se va 
îngropa sămînța (3—4 cm.).

Cînd nu s-au dat de cu toamnă 
îngrășăminte, primăvara, odată cu 
semănatul sfeclei, se recomandă să 
se dea 100—200 kg. la hectar su- 
perfostat sau 50—100 kg. la hectar 
sare potasică și 150 kg. azotat de 
amoniu.

Fabricile de zahăr care contrac
tează culturi de sfeclă de zahăr, 
pun la îndemîna cultivatorilor să
mînță de bună calitate din soiul 
potrivit pentru fiecare regiune. Îna
inte de însămînțare se recomandă 
ca sămînța să se iarovizeze. Prin 
iarovizare se asigură o răsărire mai 
rapidă și mai uniformă, o creștere 
mai viguroasă și ca urmare o re
coltă mai bogată.

larovizarea semințelor de sfeclă 
se poate face cu ușurință de fiecare 
cultivator. Fiecare 10 kg. sămîn
ță, se umezesc treptat de trei ori, 
la interval de 8 ore, cu cîte 3 litri 
apa de fiecare dată. Sămînța se a- 
mestecă bine pentru a se umezi 
uniform și se lasă în grămezi 
de 30 cm. grosime. încăperea în 
care se face iarovizarea trebuie să 
aibă temperatura de 15 grade. Cînd 
la 3—5 la sută din semințe a por
nit colțul, semințele se țin la o tem
peratură de .6—7 grade, fie prin 
aerisirea camerei, fie mutînd se
mințele într-o încăpere mai răco
roasă. Durata iarovizării este de 
10—12 zile; după acest timp să
mînța se poate semăna la cîmp.

Semănatul trebuie să se facă la 
timp, după semănatul cerealelor de 
primăvară, atunci cînd temperatu
ra solului atinge plus 4 grade. Se
mănatul trebuie făcut în rînduri, la 
3—4 cm adîncime și la o distanță 
de 42—45 cm. între rînduri, dîn- 
du-se 18—22 kg. sămînță la hectar. 
După semănat se recomandă să se 

dea cu un tăvălug ușor. Prin tăvă- 
lugit semințele se lipesc mai bine 
de pămîrit și răsar mai repede. Cînd 
terenul este bine pregătit și timpul 
e destui de călduros, semințele ia- 
rovizate răsar în 3—4 zile de Ia se
mănat, iar cele neiarovizate după 
10—12 zile. Dacă terenul nu a fost 
bine pregătit și timpul este frigu
ros, răsărirea întîrzie și terenul 
poate prinde o scoarță care împie
dică tinerele plante să iasă la su
prafață. De aceea, este necesar să 
distrugem această scoarță fie tre- 
cînd de-a curmezișul rîndurilor cu 
o grapă ușoară, fie executînd o pra- 
șilă oarbă. Pentru a putea face pra- 
șila oarbă, la semănat trebuie să 
amestecăm în sămînța de sfeclă o 
cantitate mică de sămînță dintr-o 
plantă care răsare repede (ovăz, 
cînepă) și care ne arată rînduirile.

Acestea sînt cîteva reguli agro
tehnice care trebuiesc aplicate în 
pregătirea terenului și însămînța- 
rea sfeclei de zahăr. Despre felul 
cum se face îngrijirea și recoltarea 
culturilor de sfeclă vom vorbi în alt 
număr al revistei noastre.

Aplicarea regulilor științifice de 
lucrare a pămîntului și de îngrijire 
a culturilor dă roade deosebit de 
bogate. In această privință sînt cu
noscute izbînzile colhoznicilor so
vietici fruntași în cultura sfeclei de 
zahăr, cum sînt Maria Lîsenco, 
Olga Genajenco și Dariha Djanto- 
hova, care au obținut recolte de 
60—80.000 kg. sfeclă de zahăr la 
hectar și chiar și mai mult.

Aplicînd regulile minime agro
tehnice și țăranii muncitori din țaira 
noastră au obțint recolte mari la 
sfecla de zahăr. Anul trecut, mem
brii gospodăriei agricole colective 
„30 Decembrie" din comuna Chiu- 
za, raionul Beclean, regiunea Cluj, 
au obținut 38.500 kg. sfeclă de za
hăr la hectar. De asemeni, țăranul 
muncitor cu gospodărie individuală 
Toma P. loan din comuna Chir- 
nogi, regiunea București, a obținut 
38.000 kg. sfeclă de zahăr la hec
tar. printr-o pregătire atentă a pă
mîntului și printr-o îngrijire bună 
a culturii.

Aceste exemple arată limpede că 
sfecla de zahăr este una din plan
tele care răsplătește cu prisosință 
munca. Față de avantajele deose
bit de mari pe care statul le oferă 
cultivatorilor de sfeclă de zahăr, 
este o datorie patriotică pentru fie
care cultivator de sfeclă de zahăr 
să se lumineze1 cu cunoștințele și 
metodele pe care știința agricolă i 
le pune la îndemîna și să lupte pen
tru recolte cît mai bune.

Inginer N. EUSTAȚiU 
Societatea de Științe Agricole 

„I. V. Miciurin11

0 recoltă bună 
sa poate obține numai dacă 

muncești bine pămîntui
In toamna lui 1952 urma să cul

tiv 25 ari cu sfeclă de zahăr. Ca 
țăran muncitor, nu prea știam din 
trecut cum trebuie să muncesc mai 
bine pămîntul pentru ca să dea rod 
mai bogat. De obicei lucram așa 
cum am apucat din bătrîni. De va 
fi un an bun, oi avea și eu recoltă 
bogată ; de nu, ce pot eu să fac ? 
Așa credeam. In ultimul timp am 
auzit deseori de la tehnicienii sfa
tului popular cît și la conferințele 
ținute la căminul cultural despre 
minimele agrotehnice, despre felul 
cum trebuie muncit pămîntul mai 
bine, ca să culegi o recoltă mai 
bună.

Am început să stau de vorbă și 
cu oamenii din sat, să aflu cum au 
muncit ei. Unii, printre care și ve
cinul meu, îmi spuneau că „e tot 
una cum muncești, totul depinde 
de timp". D-aia n-a cules el mai 
mult decît 1.700 kg. sfeclă de pe 
25 ari, adică de pe aceeași supra
față pe care mă pregăteam s-o cul
tiv și eu. Eu însă am dat crezare 
mai mult celor ce am auzit de la 
tehnicieni și la căminul cultural.

Toamna, după ce am cules fura
jele pentru vite de pe cei 25 airi, am 
început să car gunoi de grajd. Erau 
de tot cam vreo 17 căruțe. Apoi am 
făcut o arătură adîncă, de vreo 18 
pînă la 20 cm., atît cît puteam cu 
plugul cu cai. In primăvară am bo- 
ronit pămîntul și am pus sămînța 
tocmai la timp potrivit. Am prășit 
din timp de două ori. După aceea 
am mai făcut alte două prașile. 
De la tehnicieni am aflat că o pra- 
șilă e mai bună uneori decît o ploa
ie și contribuie cu mult la sporirea 
producției la hectar. Toamna am 
cules sfecla îndată ce frunzele s-au 
îngălbenit.

In acest fel am obținut de pe cei 
25 ari 7.080 kg. sfeclă ceea ce atr 
reveni la hectar 28.320 kg.

Pentru producția sporită, în afa
ră de plata potrivit contractului, 
am mai primit și un premiu. Astfel, 
în total pentru sfecla culeasă de pe 
cei 25 ari, am primit 1.363 lei, 19,6 
kg. zahăr și 19 metri pînză.

Acum, cînd am înțeles că o re
coltă mai bună se poate obține nu
mai dacă muncești bine pămîntul, 
eu mă angajez să nu mă mulțu
mesc numai cu ceea ce am făcut 
pînă acum, ci să muncesc și mai 
bine, să aplic și alte metode înain
tate de muncă pentru ca să obțin 
recolte din ce în ce mai bogate și 
la celelalte culturi.

TĂNASE IORGA
țăran muncitor cu gospodărie 

individuală din comuna Cărpiniș, 
regiunea Suceava, decorat cu „Me

dalia Muncii"

Succese însemnate în acțiunea de contractări, achiziții și colectări
Hotărîrea guvernului și partidu

lui cu privire la îmbunătățirea și 
dezvoltarea sistemului de contrac
tări și achiziții de animale și pro 
duse animale a fost temeinic popu
larizată în comuna Colonești. raio
nul Zeletin. Rezultatele acestei 
munci n-au întîrziat să se arate. In 
două zile, numeroși țărani cu gos
podării mici și mijlocii au încheiat 
contracte cu O.R.A.C.A. Zeletin, 
pentru creșterea și îngrășarea a 16 
bovine mari, 8 mînzați, 5 viței și 
3 porci.

Primii care au încheiat astfel de 
contracte sînt țăranii muncitori 
Gheorghe Vînău, .Nicolae Parfenie, 
Toader Pascu și Nicolae Pascu.

★
Măsurile cu privire la contractă

rile pentru îngrășarea și vînzarea 
de animale a stîrnit un viu interes 

in mijlocul țăranilor muncitori din 
satele și comunele raionului Me
diaș. Numai în cursul lunilor ia
nuarie și februarie, 48 țărani mun
citori din comuna Blăje! au înche
iat contracte cu O.R.A.C.A. pentru 
a îngrășa și vinde statului 98 
porci.

Țăranul muncitor Boeșan Gheor- 
ghe a primit de la O.R.A.C.A., în 
urma contractului încheiat pentru 
a vinde statului un porc, 2 purcei 
de rasă York în greutate de 90 kg. 
Prin contract el s-a angajat să 
vîndă statului un porc în greutate 
de 130 kg Astfel, el va primi pe 
fiecare kilogram greutate vie 9 lei, 
iar pe întregul parc 1.170 lei, din 
caire i se vor scădea 483 lei, prețul 
purceilor cumpărați la preț de achi
ziție. De asemeni, țăranul muncitor 

Suciu Ilie din comuna Micăsasa a 
încheiat contract cu O.R.A.C.A.- 
Mediaș pentru îngrășarea a 4 porci 
de rasă Mangalița. Au mai încheiat 
contracte cu O.R.A.C.A. încă 44 ță
rani muncitori. Astfel, numai în 
primele două luni ale acestui an 
țăranii muncitori din comunele ra
ionului Mediaș au încheiat contrac
te cu O.R.A.C.A. pentru îngrășa
rea a 420 porci

★
In acțiunea încheierii de contrac

te pentru livrarea de lapte, coope
rativa Boldul-Caracal a obținut re
zultate bune, devenind fruntașă pe 
raion. Numai în 7 zile un număr 
de 23 țărani muncitori au încheiat 
contracte, angajîndu-se să livreze 
cooperativei 11.730 litri lapte. Ei 

au primit ca avans suma de 6.225 
lei și 6.708 kg. tărîțe.

Printre primii care au încheiat 
contracte pentru vînzarea de lapte 
sînt țăranii muncitori Bîță Florea, 
Fusu Gheorghița și Manda Vasile.

★

In comuna Bă'lăceanca, raionul 
Brănești, sînt tot mai mulți țărani 
muncitori care predau cotele obli
gatorii de carne și lapte pe semes
trul întîi. Fruntași la îndeplinirea 
acestei înalte datorii patriotice sînt 
țăranii muncitori Mihalache P. 
Gheorghe, Mihajache P. Nicolae, 
Mitrea C. Gheorghe și Andrei Ni
colae.

După corespondențele trimise de 
Constantin C. Predescu, Anton Do
boș, Marin Oprea și M. Avrigeanu.



COMUNICATUL
Comisiei electorale centrale pentru alegerile in Sovietui Suprem al U.R.S.S.

Se dezvoltă cooperativele 
agncole de producție 

din K. P. Chinezii
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite comunicatul Co
misiei electorale centrale pentru 
alegerile în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la rezultatele a- 
legerilor care au avut loc la 14 
martie 1954. * *

Ciuaa era socotită înainte vreme țara cu agricultura cea
mai înapoiată. Imperialiștii străini și clica reacționară a bogăta
șilor din China nu se îngrijeau decît în ce chip să stoarcă cîști- 
guri de pe spinarea țăranului chinez. Pămîntui se lucra cu mij
loace rudimentare.

Așa cum arată și fotografia de față, plugul de lemn tras 
de un măgar era pe vremea aceea socotit drept un mijloc „îna
intat" de lucrare a pămintului.

In comunicat se spune că Co
misia electorală centrală a primit 
din partea tuturor comisiilor elec
torale de circumscripție datele defi
nitive cu privire la rezultatele ale
gerilor pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. Pe baza datelor sus- 
amintite, numărul total al alegăto
rilor în toate circumscripțiile elec
torale a fost de 120.750.816 per
soane, dintre care la alegerile de 
deputați în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. au participat 120.727.826 
He persoane, sau 99,98% din numă
rul total al alegătorilor.

In toate circumscripțiile electo
rale pentru alegerile în Sovietul 
Uniunii, pentru candidații blocului 
popular al comuniștilor și celor 
fără partid au votat 120.479.249 de 
persoane, ceea ce reprezintă 99,79% 
din numărul total al alegătorilor 
care au participat la vot. împotriva 
candidafilor la locul de deputat în 
Sovietul Uniunii au votat 247.897

Săptămîna Mondială a Tinerelului
In primele zile de primăvară, 

— între 21—28 martie — tinerii 
din toate colțurile lumii sărbătoresc 
Săptămîna Mondială a Tineretului.

In inimile tinerilor e mai tare 
dragostea de viață, e mai puterni
că năzuința către un viitor mai bun. 
Visurile și năzuințele tinerilor se 
deosebesc însă de la țară la țară. 
Comsomolistul sau orice tînăr din 
tara sovietică visează să stăpî- 
nească cu mai multă tărie forțele 
naturii, să obțină noi realizări cu 
ajutorul cuceririlor științei. In ca
lea năzuințelor înaripate ale tine
retului sovietic nu sînt obstacole, el 
se bucură de toată grija părintea
scă a partidului comunist și a gu
vernului sovietic. Cu dragoste și 
căldură este înconjurat tineretul în 
țările de democrație populară. 
Urmînd pilda gloriosului tineret so
vietic. tinerii din țările de democra

de persoane. Pe baza articolului 88 
din „Regulamentul cu privire la 
alegerile în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S." au fost declarate nule 680 
de buletine. In toate circumscrip
țiile electorale pentru alegerile in 
Sovietul Naționalităților, pentru 
candidații blocului popular al co
muniștilor și celor fără partid au 
votat 120.539.860 de alegatori, 
ceea ce reprezintă 99,84% din nu
mărul total al alegătorilor care au 
participat la vot. împotriva candi- 
daților la locul de deputat in So
vietul Naționalităților au votat 
187.357 persoane. Pe baza artico
lului 88 din „Regulamentul cu pri
vire la alegerile în Sovietul Su
prem al U.R.S.S." au fost declarate 
nule 609 buletine.

In continuare, în comunicatul 
Comisiei electorale centrale se dau 
date amănunțite cu privire la re
zultatele alegerilor pentru Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționalităților 
în fiecare dintre republicile unio
nale.

In comunicat se menționează 
apoi că în toate circumscripțiile 
electorale pentru alegerile în Sovie
tul Naționalităților din partea re
publicilor autonome, regiunilor au
tonome și districtelor naționale, 

ție populară își închină întreaga 
lor putere muncii constructive.

Oare tot despre o tinerețe senină, 
plină de bucurie se poate vorbi în 
țările capitaliste ? Nu. Politica pre
gătirii unui nou război dusă de cer
curile guvernante din țările capita
liste, în frunte cu monopoliștii a- 
mericani, face ca în aceste' țări ti
nerii să ducă o viață grea, cu gîn- 
dul că azi-mîine rămîn muritori 
de foame, șomeri, pe drumuri.

Tinerii din țările lumii au credin
țe politice și religioase deosebite. 
Dar un gînd, o dorință străbate 
peste toate deosebirile. Este dorința 
tinerilor din toate țările lumii de a 
nu se întîlni niciodată ca dușmani. 
Ei vor ca viața să-i aducă unul în 
fața celuilalt, numai ca prieteni. 
Cu acest legămînt s-au despărțit 
zecile de mii de tineri care au 
luat parte, în august 1953, la Festi
valul de la București. 

dintr-un total de 9.534.150 alegă
tori au participat la vot 9.532.571 
persoane sau 99.98% din numărul 
total al alegătorilor. Pentru candi
dații blocului popular al comuniști
lor și celor fără partid. în aceste 
circumscripții au votat 9.503.807 
persoane sau 99.69% din numărul 
total al alegătorilor care au parti
cipat la vot. împotriva candidaților 
la locul de deputat în Sovietul Na
ționalităților din partea republicilor 
autonome, regiunilor autonome și 
districtelor naționale au votat 
28.722 persoane. Pe baza articolu
lui 88 din „Regulamentul ' cu pri
vire la alegerile în Sovietul Suprem 
al U.R.S S.“ au fost declarate 
nule 42 buletine.

Comisia electorală centrală, se 
spune în comunicat, a examinat 
materialele fiecărei circumscripții 
electorale în parte și în baza arti
colului 38 din „Regulamentul cu 
privire la alegerile în Sovietui Su
prem al U.R.S.S." a întregistrat a- 
legerea deputaților în Sovietul Su
prem al U.R.S S. în toate cele 1.347 
circumscripții electorale.

Comuriicatul se încheie cu lista 
deputaților aleși în Sovietul Uni
unii și în Sovietul Naționalităților.

Alături de tineretul muncitor și 
studențesc, tineretul sătesc din în
treaga lume își întărește și el mpta 
pentru pace și o viață mai nună. 
Tinerii țărani din provincia Raveno 
(Italia) au chemat tineretul sătesc 
din întreaga lume să-și trimită 
reprezentanți la o întîînire interna
țională a tinerilor țărani. La con
ferință, tinerii țărani din țările ca
pitaliste vor vorbi tineretului h mii 
despre lupta pe care o duc pentru a 
cîștiga condiții ma bune de viață.

Cu prilejul Săptămînii Mondiale 
a Tineretului, în țările uimii capi
taliste, tineretul își va ridica cu pu 
tere cuvîntul împotriva planurilor 
războinice. Tineretul lumii nu do 
rește să mai servească drept carne 
de tun. Tineretul — primăvara o- 
menirii — este însetat de viață, de 
năzuința spre mai bine. Gîndurile 
lui înaripate, lupta pentru drepturi 
democratice va ieși victorioasă.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez a luat o hotărîre 
cu privire la dezvoltarea coopera
tivelor agricole de producție în 
R P Chineză. In prezent—se spu
ne în Hotărîre — .în China există 
mai mult de 14.000 cooperative de 
producție din care fac parte 273.000 
gospodării țărănești. In Hotărîre 
se arată că trebuie dezvoltată și 
mai departe cooperația agricolă, 
pe baza principiului liberubr con- 
simtămfnt a' țăranilor
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O piatra scumpa 
fără strălucire

„Perla Antiietor", așa ara numi
tă odinioară insula Cuba. Și totuși 
în această țară frumoasă și atît de 
bogată, situația populației formată 
din amestecul de spanioli, negri și 
indieni nu se deosebește prea mult 
de situația sclavilor. Alături de vila 
luxoasă a unu: milionar american, 
într-o cocioabă mizeră trăiește fa
milia muncitorluui agricol Fernan
dez Joze care muncește 15 ore pe zi 
pentru a cîștiga suma de 50 de pe- 
zoz (așa se numesc banii lor), din 
care nu reușește să-și asigure nici 
un trai cît de mizer 25 de pezoz 
plătește numai pentru apa de băut. 
O pătură, o pernă sau orice alt o- 
biect necesar gospodăriei nu există 
în casa sa In timp ce marii bogă
tași americani au învestit în plan
tațiile de zahăr și de tutun 785 mi
lioane dolari. îmbogățindu-se peste 
măsură, jumătate din populația 
Cubei trăiește asemenea lui Fer
nandez Joze. pe drumuri, fără a 
avea o locuință stabilă.

Situația nenorocită a populației 
îi distrează pe satrapii americani. 
Pentru 100 de pezoz ei trimit pe 
tinerii țărani cubani să lupte cu cu
țitul în mînă împotriva rechinilor. 
In timp ce tînărui își riscă viața 
pentru o bucată amară de pîine, 
îmbuibați! americani pariază între 
ei, pe o sumă cam de 10 ori mai 
mare, cine va cîștiga : tînărui sau 
rechinul De cînd capitaliștii ame
ricani și-au instalat nemiloasa lor 
domnie în Cuba. „Perla Antilelor" 
și-a pierdut strălucirea. S-a acope
rit de jale și amar

————— AGRICULTURA CHINEZĂ -.. ....................
Altădată Astăzi
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In agricultura Chinei Populare, sînt folosite pe scară 
tot mai largă mașinile agricole moderne. In locul plugurilor de 
lemn au apărut pe ogoare tractoare și mașini agricole

Fotografia prezintă pe tractorisîa Lian-Ciun cu tovarășele 
ei de muncă învățînd mecanismul de funcționare a tractorului.



Nu are pereche-n sat
lonică-al lui Ignat, 
Nu are pereche-n sat. 
Dacă-i dai în dar o lume, 
Un muljam măcar nu-ți spune.
A primit acum o lună •
Credite, sămînță bună. 
Insă el, pentru popor, 
N-ar da nici un oușor.
Hai flăcăi, să chiuim, 
Că-i bine să-i amintim : 
la trezește-te Ioane, 
Ca să-ți dai cota de carne.

Nu vrea și pace
Menciu Nicolae, agentul agricol 

al comunei Mărăcineni, raionul 
Pitești, are o meteahnă: nu-i plac 
ședințele. Și asta mai ales cînd tre
buie să facă el referatul. Așa, nu 
de mult, la o ședință a sfatului 
popular trebuia să vorbească des
pre pregătirea însămîntărilor. Ve
niseră toti deputății. Erau acolo și 
președintele și secretarul. Menciu 
nicăieri.

— Să dau o fugă după el, — 
se oferi un funcționar. Și plecă. 
Peste cîtva timp se întoarse într-un 
suflet:

— Nu vine. Zice că ce să cate 
aci?

— A uitat că trebuie să ne vor
bească despre însămîntări?

— Mă duc dar să-l spun. — Și 
omul aleargă din nou și iar se în
toarce : — S-a răzgîndit.

— Spune-i că a venit aici atîta 
lume, atîția deputati... trebuie...

Omul pleacă și se întoarce din 
nou: Nu vrea și pace. Zice că, ce-i 
interesează pe deputati însămînță- 
rile? Să discute despre altceva, că 
pe cîmp mai sînt încă troiene de 
zănadă 1...

Troiene de zăpadă pe cîmp nu 
mai sînt de mult prin partea locu
lui, în schimb mai sînt oameni ca 
Menciu, care pun piedici în pre
gătirea însămînțărilor de primă
vară.

Păun Marin, agent veterinar în comuna Răsuceni, raio
nul Alexandria, în loc să se intereseze de sănătatea anima
lelor, se interesează de vin și de țuică, fiind deseori 
beat. Din această cauză 7 berbeci reproducători comunali

— Milă și îndurare îți cerem, că odată cu Una ne pierdem șl 
viața !

— Mda, numai cu o singură condiție: în afară de lină și carne, 
să mai produceți... țuică și vin.

De-a-ndoaselea
Mergeam pe ulița din satul Ia- 

blanița, raionul Mehadia, îndrep- 
tîndu-mă spre căminul cultural. A- 
flasem că dansatorii și coriștii din 
lablanita au fost de cîtiva ani tot 
primii pe raion și eram bucuros că 
o să am ce vedea.

— Am auzit că la căminul cul
tural din lablanita aveți— activi
tate bogată — vream să continui 
eu, dar tînarul căruia mă adresa
sem nu-mi dădu răgaz.

— Da, avem — mi-o tăie el. A

proape opt mii chile.
— Cum opt mii chile de activV 

tatei? Asta n-am mal auzit.
— Chiar opt mii sînt, dar nu de 

activitate... de ciment, sare și ce-o 
mai fi depozitat acolo.

— Și voi unde faceți repetiție ?
— Deocamdată niciunde, dar 0 

să mergem la magazinul coopera
tivei. C-așa merg lucrurile la noi, 
de-a-ndoaselea.

Golopența Nicolae 
corespondent

Unde e stăpîn dolarul
L-AU ÎNTRECUT

Un bogătaș american care vi
zitează Italia se laudă într-un 
cerc de cunoștințe din Roma.

— Eu am acasă lucruri de pe 
vremea lui Christos, care nu se 
găsesc nici la muzeul național, 
dar ml-te în tară la voi. Am ta- 
cîmuri, vestminte, peșteri care 
au fost locuite de oameni în vre
mea aceea.

— Noi avem peșteri care au 
fost locuite și cu o mie de ani 
înainte de Christos — nu se lasă 
mai prejos un bogătaș italian.

— Da? se miră americanul. 
Și la care muzeu se găsesc?

— Nu se află la nici un mu
zeu.

— Dar unde atunci, Ia bogă
tași?

— Nici decum. Se află în pro
prietatea celor săraci, a țărani
lor.

— Asta n-o mai cred
— Află atunci că sînt și a- 

cum locuite. Ei te-au întrecut.
MOTIV DE PEDEAPSA

Un fabricant american, împo- 
potonat în uniformă americană, 
cu grade de colonel, vizitează 
trupele franceze care luptă pe 
frontul din sudul Vietnamului 
Generalul francez stă în fata lui 
în poziție de drepți.

— Sînt nemulțumit de ostașii 
tăi, generale. In ultima luptă 
au fugit ca puii de potîrniche. 
Sergentul Longer trebuie pe
depsit.

— îmi permiteți, domnule 
colonel, dar sergentul e singu
rul care s-a întors cu arma din 
luptă.. Ceilalți le-au aruncat.

— Tocmai de aceea. Arma e 
făcută în fabrica mea. Unde aș 
ajunge dacă toți s-ar întoarce 
din luptă cu armele la ei ?

— He-he-he, mare eveniment, — 
strigă încă de la ușă Cîrligeanu 
Vasile, agentul agricol din comuna 
Făurei, regiunea Bîrlad, îndreptîn- 
du-se spre biroul la care ședeau 
colegii lui: Brînză Nicolae, agen
tul veterinar și Măndica Trifan, a- 
genta legumicolă.

— De ce l-a apucat bucuria pe 
Vasile? — se miră unul din țăranii 
ce se aflau la sfatul popular. — S a 
intîmplat ceva deosebit?

— Sigur că da! Nu-i vezi? Toți 
trei sînt aici. Dar nu te-ntrebi ce 
i-a adus ?

— Ce anume?
— Chenzina, frate. Azi e zi de 

plată...
— Oricum tot e ceva, că s-au os

tenit oamenii să vină să-și ridice 
banii...

In timpul acesta cei trei dis
cutau cu foarte multă aprindere: 
— Și ce mai faci tu Măndico? Nu 
te-am mai văzut de-un car de ant I 

Bine, mulțumesc la fel, că și 
tu... ce să zic.., tare ești scump la 
vedere! Fraților, uite ce zic eu... Văd 
că funcționarul întîrzie cu banii. 
Pînă vine, ca să nu ne plictisim, hai 
să ținem o mică ședință de ana
liză...

Mai cu codeli, mai cu crîcneli. 
propunerea Măndicăt fu primită și 
ședința începu.

— Pentru că eu am fost cu ideea.
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eu voi prezida ședința... De acord?

— De acord, — ziseră cei doi in
tr-un glas.

— Dau cuvîntul tovarășului... 
Brînză Nicolae. Vorbește tovarășe, 
dar scurt și... la problemă.

După ce-și drese glasul,, Brînză 
începu:

— La noi în comună, tovarăși, au 
fost înregistrate unele succese pe 
tărîm... cu însămînțările insă, e 
drept, stăm prost, dar sînt unele 
realizări la... ce realizări avem?

Măndica intervine:
— Nu vezi că realizările nu 

se-nghesuie? Treci tovarășe mai 
departe, la lipsuri, ce naiba, sîntem 
între noi tehnicienii...

— Eu, tovarăși, n-am să vorbesc 
despre lipsurile mele, ci ale tovară
șului Cîrligeanu, agentul agricol... 
n-a făcut nimic, tovarăși! Uneltele 
nu sînt reparate! Zac sub zăpadă și 
mi-e milă de ele. Exemple sînt des
tule. La Ștefan Răduc, la Petrache 
Burdușa și la alții. Centre de în
cercare a puterii de incolțire a se
mințelor nu s-au făcut. In colo, a- 
gentul agricol e un băiat de zahăr, 
zice că-i prea devreme, că are tot 
timpul. Tovarășa Măndica nu face 
nici ea vreo brînză, tovarăși... Aș- 
teaptă să-i. facă lucrările forurile 

superioare. Dar fie vorba-ntre noi! 
Măndica e o tovarășă minunată. 
Dac-o ploua, s-or face legumele!

— Destul! Ți-am spus, tovarășe 
Brînză, să fii scurt. Parcă dumnea
ta ai făcut vreo brînză! Iți iau cu- 
vințul! Are cuvîntul tovarășul... 
Cîrligeanu.

— Trebuie, tovarăși, să recunoaș
tem că avem lipsuri în munca noas
tră... Avem lipsuri, tovarăși, așa... 
în general... Eu sînt autocritic, nu 
ca tovarășul Brtnză, care... nimic 
de zis, știe să critice, dar cu auto
critica stă prost, tovarăși! De fapt... 
mai prost stă el cu platforma de bă
legar din fața grajdului comunal, 
care numai a platformă nu seamă
nă! Ce fel de exemplu dă el țăra
nilor muncitori?! Peste tot e mur
dărie. Reproducătorii comunali sînt 
neîngrijiți, stau în mizerie și Bria
ză se pretinde tehnician! Mai um
blă și cu seringa în buzunar. Halal 
de așa veterinar! Lipsuri avem mul
te... Tovarășa Măndica fuge de 
muncă mai rău ca dracul de ‘ă- 
mîie... Zice că s-a spetit lucrînd! 
Dar de unde... simple păreri... de 
femeie! Se plînge că e folosită la 
birou și ea n-a tras nici măcar o 
linte...

— Ho, ajunge! Ați tăbărît acu’ 
pe mine... altceva mai bun n-aveți 
de făcut? Sînt o biată femeie... Ați 
uitat că mai am și un bărbat de în
grijit?, Așa sînteți voi bărbații, ne
recunoscători... întrebați femeile 
voastre... Și Măndica culese cu ba
tista o lacrimă din geană. Aci șe
dința se întrerupse, căci sosi func
ționarul cu salariile.

Cîteva minute mai târziu:
— Să continuăm ședința, tova

răși. In general noi ne-am lămurit 
cum stau lucrurile. Ședința aceasta, 
tovarăși, a dat roade. Și fiindcă eu 
am prezidat-o, tot eu o să vă tra
sez și sarcinile: Tovarăși, astăzi am 
luat leafa... așa că. fiecare la tre
burile lui. Eu, tovarăși, mă duc 
să-mi îngrijesc bărbatul, voi...

— Eu, astăzi, am cumetrie și tare 
mi-e teamă c-am intîrziat! Tova
răși, zbor! Și Intr-adevăr, Brînză 
zbură pe ușă.

— Eu... n-am nici cumetrie și 
nici nevastă de îngrijit... Am în 
schimb și eu suflet... și de suflețe- 
lul meu știu să mă-ngrtjesc cum 
nimeni altul nu știe!

Așa a luat sfîrșit faimoasa „șe
dință de analiză". Ar fi însă 
timpul ca tovarășii din comitetul 
executiv al sfatului popular din co
muna Făuret să facă o adevărată 
ședință de analiză


