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Pentru întărirea continuă a muncii de partid
Expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 

la ședința plenară a C. C. al P. M. R. din 19 aprilie 1954
Tovarăși,
De la plenara lărgită a Comite

tului Central din august 1953 au 
trecut 8 luni. In această perioadă, 
Comitetul Central și-a concentrat 
toate eforturile asupra înfăptuirii 
sarcinilor puse de plenară cu privi
re la îndreptarea cursului politicii 
noastre economice, dezvoltarea pro
porțională a diferitelor ramuri ale 
economiei naționale și ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii. In acest scop, par
tidul și guvernul au luat un șir de 
măsuri practice, iar altele sînt în 
pregătire. In cursul anului 1954 
aceste măsuri vor trebui să dea re
zultatele prevăzute în hotărîrile ple
narei din august 1953.

Plenarajărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953 a elaborat o hotă- 
rîre cu privire la îmbunătățirea 
muncii de partid și întărirea legă
turii partidului cu masele, hotărîre 
ce a fost prelucrată de către orga
nele și organizațiile de partid.

Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. 
al P.M.R. cu privire la îmbunătăți
rea muncii de partid se ocupă de un 
număr de probleme centrale ale 
muncii partidului: întărirea muncii 
colective în activitatea tuturor or
ganelor de partid; dezvoltarea cri
ticii și autocriticii și întărirea demo
crației interne de partid ; întărirea 
controlului de partid asupra activi
tății economice și de stat; crearea 
unui activ de partid puternic și a 
unui larg activ fără de partid în ju
rul organizațiilor de partid ; întă
rirea prin toate mijloacele a legătu
rii partidului cu masele; întărirea 
alianței între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, sub condu
cerea clasei muncitoare ; mobiliza
rea întregului partid pentru reali
zarea sarcinilor economice. îndeose
bi în domeniul creșterii producției 
agricole și a producției bunurilor 
de larg consum.

Hotărîrea cu privire la proble
mele muncii de partid cuprinde o 
justă analiză a deficiențelor princi
pale în munca noastră de partid și 
a măsurilor ce trebuiesc luate pen
tru ridicarea ei la un nivel superior.

In perioada ce s-a scurs de la 
această plenară s-au obținut rezul
tate pozitive în domeniul îmbună
tățirii activității organelor și orga
nizațiilor de partid- Adunările de 
dare de seamă și de alegeri, care 
au avut loc la toate organizațiile 
de bază ale partidului, conferințe
le raionale ce s-au ținut în marea 
majoritate a raioanelor au prilejuit 
o cuprinzătoare analiză a muncii 
de partid, au întărit spiritul critic 
și autocritic în rîndurile organiza
țiilor partidului, au dus la o mai 
mare activizare a masei membri
lor de partid. In urma conferințe
lor de partid, organizațiile partidu
lui au luat curs pentru îndreptarea 
numeroaselor lipsuri scoase la 
iveală în aceste conferințe. S-a în

tărit spiritul de muncă colectivă 
în activitatea multor comitete re
gionale, raionale, orășenești ale 
partidului. Un loc de seamă în edu
carea partinică a membrilor de par
tid și în întărirea rîndurilor organi
zațiilor de partid îl are acțiunea de 
preschimbare a carnetelor de partid, 
acțiune în curs. S-au luat o serie 
de măsuri în vederea întăririi co
mitetelor raionale sătești ale par
tidului — factor însemnat în rezol
varea sarcinilor partidului în do
meniul sporirii producției agricole 
și în munca de întărire a legăturii 
partidului cu masele țărănimii 
muncitoare. Au fost aduse îmbună
tățiri organizatorice aparatului de 
partid- In campania de alegeri pen
tru sfaturile populare locale, ca și 
în alte acțiuni, organizațiile parti
dului au dovedit din nou capacita
tea lor de a duce în cele mai largi 
mase cuvîntul partidului și a le mo
biliza la lupta pentru aplicarea po
liticii partidului și guvernului.

Organizațiile de partid și-au in
tensificat activitatea politică și or
ganizatorică în lupta pentru spori
rea producției agricole și a produc
ției bunurilor de larg consum. In 
urma consfătuirii fruntașilor pro
ducției agricole, convocată în mar
tie a.c. de partid și guvern, orga
nizațiile de partid au început să se 
ocupe mai serios de răspîndirea 
metodelor înaintate folosite de frun
tașii agriculturii.

Munca de agitație și de propa
gandă desfășurată de organizațiile 
de partid s-a îmbunătățit, a deve
nit mai multilaterală, se duce în 
mod mai calificat și la un nivel 
mai înalt ca înainte.

Cu toate acestea, noi nu ne pu
tem declara mulțumiți cu rezulta
tele obținute. Munca organizatori
că și politică de partid nu se află 
încă la nivelul sarcinilor mari pe 
care le-a stabilit plenara. Trebuie să 
spunem deschis și cu toată hotărî
rea că un șir de prevederi ^le ple
narei cu privire la îmbunătățirea 
muncii de partid n-au fost tra
duse în fapte. Multe organizații de 
partid nu s-au mobilizat pentru a 
asigura aplicarea întocmai a aces
tor prevederi.

Astfel, comitetele regionale, ra
ionale, orășenești n-au acordat a- 
tenția cuvenită hotărîrilor plenarei 
cu privire la strîngerea în jurul or
ganelor conducătoare de partid 
din întreaga țară a unui activ de 
partid de 80—100.000 de tovarăși. 
Plenara preciza că în acest activ 
trebuie atrași cei mai buni membri 
de partid din întreprinderi, institu
ții, gospodării de stat, S.M.T.-uri, 
gospodării colective și sate, mem
brii de partid ce muncesc în orga
nizații de masă, oameni devotați 
partidului, cu o bună pregătire 
profesională, fruntași în muncă.

Majoritatea comitetelor regionale, 
raionale și orășenești nu aplică a

ceste indicații ale plenarei, se o- 
cupă mai mult de întocmirea de 
date statistice cu privire la activul 
de partid, neînțelegînd în suficien
tă măsură ce importanță mare pre
zintă pentru munca de partid un 
activ numeros, capabil să se orien
teze în mod just, să ajute organe
le de partid de a mobiliza masa 
membrilor de partid, iar prin ei — 
masele largi de oameni ai muncii, 
pentru aplicarea în viață a politicii 
partidului. In fiecare organizație de 
bază există. în afară de membrii 
biroului, un număr însemnat de 
membri ai partidului, care își în
deplinesc conștiincios sarcinile de 
partid, sînt iubiți și stimați de ma
se. Cum este folosit de către orga
nizațiile de partid acest activ ? Se 
dezbat cu el în mod sistematic pro
blemele actuale ale politicii parti
dului ? Se duce o muncă sistema
tică de lărgire a orizontului politic 
și ideologic al acestor cadre ? Este 
antrenat acest activ la elaborarea 
și, îndeosebi, la aplicarea în viață 
a hotărîrilor luate de organizațiile 
de partid ? La aceste întrebări tre
buie răspuns că organizațiile de 
partid lucrează încă insuficient cu 
activul lor, îl atrag într-o măsură 
cu totul nesatisfăcătoare la reali
zarea sarcinilor pe care le au de 
îndeplinit.

Plenara lărgită din august 1953 
a cerut organizațiilor de partid să 
îmbunătățească munca de primire 
a candidaților și membrilor de 
partid din rîndurile celor mai buni 
reprezentanți ai clasei muncitoare, 
țărănimii muncitoare și intelectua
lității, dintre oamenii muncii cres
cuți și căliți în luptele conduse de 
partid pentru cucerirea și consoli
darea regimului democrat-popular, 
pentru construirea socialismului.

Lipsurile constatate de plenară 
în acest domeniu încă n-au fost în
lăturate. Multe organizații de par
tid nu se preocupă de munca de pri
mire a candidaților de partid. Dato
rită muncii lor slabe, oameni ai 
muncii care și-au demonstrat prin 
fapte devotamentul lor față de par
tid și care sînt dornici să facă par
te din rîndurile partidului, rămîn 
vreme îndelungată în afara preo
cupărilor organizațiilor de partid.

In viața organizatorică și în ac
tivitatea propagandistică a multor 
organizații de partid n-au fost încă 
dezrădăcinate metodele de muncă 
formale, birocratice, n-a fost încă 
pus capăt șablonului în munca de 
partid, neluări în considerare a 
condițiilor specifice de activitate a 
fiecărei organizații de partid, nu
mărului excesiv de ședințe de tot fe
lul. Mai este mult de făcut pentru 
ca munca de propagandă și munca 
politică de masă să devină mai vie, 
mai concretă, mai strîns legată de 
problemele vitale ale politicii par
tidului și statului.

Organizațiile de partid utilizea

ză slab variatele mijloace pe care 
le au la dispoziție pentru desfășu
rarea unei largi munci politico-e
ducative în rîndul maselor (zia
rul, cartea, conferințele pentru oa
menii muncii, radioficarea, cinema
tograful, gazeta de perete etc.) 
Slabă este participarea personală 
a activiștilor de partid și de stat 
la munca politică în rîndurile ma
selor largi în vederea lămuririi 
problemelor principale ale politicii 
partidului și ale luptei pentru 
pace.

Există încă slăbiciuni foarte se
rioase în ceea ce privește controlul 
îndeplinirii hotărîrilor partidului, 
control pe care Lenin îl considera 
drept verigă hotărîtoare a întregii 
munci de partid Slabul control al 
îndeplinirii hotărîrilor luate duce 
la micșorarea prestigiului organe
lor de partid, a autorității pe care 
trebuie s-o aibă hotărîrile partidu
lui în ochii membrilor și nemem
brilor de partid.

Persistă o serie de lipsuri și în 
ce privește selecționarea și repar
tizarea cadrelor. Comitetele regio
nale și raionale de partid, secțiile 
Comitetului Central, nu analizează 
în mod sistematic și aprofundat 
politica de cadre a organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de masă 
și organelor de stat.

Organizațiile de partid vor putea 
să înlăture toate aceste deficiențe 
în muncă numai însușindu-și în 
mod temeinic hotărîrile plenarei 
din august 1953 și luînd măsuri 
practice pentru îndeplinirea lor. 
Călăuzindu-se după aceste hotă- 
rîri, organizațiile de partid și or
ganele conducătoare ale partidului 
trebuie să depună serioase eforturi 
în vederea întăririi rîndurilor par
tidului, sporirii continue a capaci
tății organizațiilor de partid de a 
mobiliza masele de oameni ai mun
cii la lupta pentru înfrîngerea tutu
ror greutăților și traducerea în via
ță a politicii partidului, întăririi 
unității de nezdruncinat între par
tid, guvern și popor. Organele de 
partid trebuie să acorde cea mai 
mare atenție întăririi în rîndurile 
partidului a spiritului de vigilență 
împotriva oricăror uneltiri ale duș
manilor fățiși sau mascați ai par
tidului și ai regimului democrat- 
popular.

Trebuie să întărim încontinuu 
disciplina internă de partid, deo
potrivă obligatccie pentru toți 
membrii de partid, indiferent de 
domeniul său de activitate sau de 
funcția pe care o ocupă. Membrii 
de partid trebuiesc educați în spi
ritul respectării neșovăitoare a ho
tărîrilor și directivelor partidului.

In activitatea tuturor organelor 
de partid trebuie consecvent apli
cat principiul leninist al muncii 
colective. „Plenara cere tuturor
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comitetelor de partid — se arată 
în Hotărîrea plenarei din august 
1953 — să respecte cu strictețe 
principiul conducerii colective, 
care este principiul suprem al con
ducerii de partid. Orice tendință 
de călcare a acestui principiu tre
buie combătută cu severitate".

Trebuie dusă o luptă hotărîtă 
împotriva călcărilor democrației 
interne de partid, care mai sînt 
frecvente într-o serie de organi
zații de partid. Trebuie cultivată o 
curajoasă atitudine autocritică 
față de greșeli și stimulată critica 
de jos, în interesul întăririi partidu
lui și a statului democrat-popular. 
Orice încercare de a înăbuși pă
rerile oamenilor muncii și a intimi
da pe cei care critică sînt cu de- 
săvîrșire nepermise și trebuiesc 
sancționate de partid-

Călăuzindu-se de învățătura 
marxist-leninistă, plenara din au
gust 1953 a cerut organizațiilor de 
partid să lichideze orice manifes
tare a cultului personalității.

Membrii de partid și oamenii 
muncii nemembri ai partidului 
trebuiesc educați în spiritul devo
tamentului pentru partid, pentru 
Comitetul său Central, pentru cla
sa muncitoare, pentru popor — 
făuritorul istoriei. Trebuie să spu
nem cu toată hotărîrea că vom 
combate orice manifestare a cul
tului personalității din partea ori
cui ar veni ea și în orice domeniu 
s-ar manifesta. Oricine ar fi, ori
care ar fi munca de răspundere 
pe care o are, o persoană sau alta 
nu poate înlocui partidul, nu poate 
înlocui forța și înțelepciunea co
lectivă a partidului. Cultul perso
nalității trebuie lichidat cu desă- 
vîrșire, ca incompatibil cu învăță
tura și ideologia marxist-leninis
tă.

Problemele economice se află în 
centrul preocupărilor partidului. în
tărirea organizațiilor de partid din 
fabrici, uzine, mine, exploatări pe
trolifere este chezășia succesului în 
realizarea obiectivelor economice 
stabilite de plenara din august 
1953.

Organizațiile de partid din indus
trie trebuie să-și concentreze toate 
forțele asupra îndeplinirii planului 
de stat pe anul 1954 la toți indicii, 
exercitînd un permanent control 
pentru ca să nu poată avea loc nici 
o abatere de Ia prevederile planului. 
Organizațiile de partid trebuie să 
se afle în fruntea luptei de zi 
cu . zi pentru mărirea producției, 
ridicarea productivității muncii, 
deplina folosire a capacității de pro
ducție a utilajelor, reducerea prețu
lui de cost al produselor, îmbună
tățirea calității lor, severe economii 
la mijloace bănești, materii prime, 
micșorarea cheltuielilor administra
tive — singura cale justă pentru ri
dicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii .

Nu poate fi bun membru de par
tid acel ce manifestă indiferență și 
nepăsare față de problemele gospo
dăririi socialiste a întreprinderilor, 
luptei pentru rentabilitate, asigu
rării rezervelor necesare de măr
furi, întăririi continue a leului. Tre
buie cultivat la fiecare activist și 
membru de partid, la fiecare acti
vist sindical, la cadrele conducă
toare din întreprinderi și aparatul 
economic, la cadrele de ingineri și 
tehnicieni, interesul pentru studiui 
aprofundat al problemelor econo
mice.

Documentele plenarei din august 
'1953 subliniază cu deosebită putere 
că întărirea alianței dintre clasa 

muncitoare și țărănimea muncitoa
re, consolidarea rolului conducător 
al clasei muncitoare în această a- 
lianță, constituie chezășia succesu
lui în opera de construire a socia
lismului.

Plenara a cerut organelor și or
ganizațiilor de partid să ia măsuri 
temeinice în vederea îmbunătățirii 
activității organizațiilor de partid 
de la sate și întăririi legăturii par
tidului cu masele de țărani munci
tori. Trebuie spus că multe comitete 
regionale și comitete raionale de 
partid nu acordă încă un ajutor ca
lificat, concret, organizațiilor de 
partid de la sate, în vederea ridică
rii nivelului muncii lor, sporirii ro
lului lor organizator și mobilizator, 
a combativității lor în lupta împo
triva uneltirilor chiaburim» și ale 
altor dușmani ai țărănimii munci
toare. Organele de partid și apara
tul de partid se preocupă în insu
ficientă măsură de extinderea ini
țiativelor prețioase ale organizații
lor de partid în domeniul vieții or
ganizatorice, al muncii politice de 
masă, al luptei pentru aplicarea re
gulilor agrotehnice, pentru extinde
rea experienței fruntașilor produc
ției agricole. Nu s-a făcut decît prea 
puțin pentru organizarea în jurul 
fiecărei organizații de bază a unui 
larg activ fără de partid, care să 
constituie o puternică verigă de le
gătură între partid și masele țără
nimii muncitoare. Nu încape îndo
ială.că un asemenea activ există în 
fapt în jurul organizațiilor de bază 
sătești. Deputați și agitatori fără de 
partid, utemiști și delegate de fe
mei, țărani colectiviști, întovărășiți 
și țărani muncitori cu gospodărie 
individuală, fruntași ai producției 
agricole, învățători, agronomi, me
dici, oameni apropiați partidului, 
cadre cinstite și devotate partidului 
din aparatul de stat și cooperație, 
toți aceștia formează o puternică 
bază de sprijin a organizațiilor de 
partid. Este necesar ca organizația 
de partid să se ocupe cu dragoste 
și atenție de acest activ, să 1 educe, 
să-l antreneze în acțiunile inițiate 
de partid.

In unele locuri comitetele regio
nale și raionale de partid tratează 
problema activului fără de partid 
în mod îngust și birocratic, preocu- 
pîndu-se mai mult de evidența acti
vului fără de partid, de alcătuirea 
pentru acest activ a unor planuri 
pe hîrtie. Acolo însă unde organele 
de partid s-au ocupat în mod viu și 
concret de activul fără de partid, 
acolo acest activ acordă un nepre
țuit ajutor organizațiilor de bază de 
la sate în mobilizarea țărănimii 
muncitoare la executarea lucrărilor 
agricole, în acțiunea de contractare 
de vite și de culturi tehnice, pentru 
îndeplinirea de către țărănimea 
muncitoare a îndatoririlor către 
stat, pentru îmbunătățirea schim
bului de mărfuri cu orașul, ajută 
la popularizarea în masa țărănimii 
a politicii partidului și guvernului, 
a realizărilor regimului de demo
crație populară, a luptei pentru 
pace duse de forțele păcii din în
treaga lume în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Multe dintre organizațiile de par
tid nu desfășoară în mod sistematic 
munca în vederea transformării so
cialiste a agriculturii. O serie de 
comitete regionale și raionale de 
partid nu cunosc situația exactă 
din satele unde țătrani muncitori 
se pronunță pentru înființarea de 
noi gospodării colective sau întovă
rășiri agricole, nu se preocupă de 
comitetele de inițiativă, nu se ocupă 
de întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective și în
tovărășirilor existente, nu cunosc și 

nu rezolvă nenumărate probleme 
pe care le ridică practica construirii 
gospodăriilor colective și a întovă
rășirilor agricole. In multe regiuni 
munca de întărire a sectorului so
cialist al agriculturii este lăsată să 
meargă de la sine. Aceasta explică 
deosebirile izbitoare care există în
tre regiuni cu condiții de muncă 
asemănătoare.

Astfel, în regiunea Constanța su
prafața ocupată de gospodăriile a- 
gricole colective și întovărășirile 
agricole reprezintă 29,6% din tota
lul suprafețelor agricole, în regiu
nea Galați 18,1% ,în regiunea Arad 
14,5%. In același timp, în regiunea 
Craiova, gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole ocupă numai 
3%, în regiunea Oradea 4,9%, în 
regiunea Iași 4,1% din totalul su
prafețelor agricole. Sînt regiuni 
unde în decursul ultimelor luni n-au 
luat ființă decît cîteva gospodării 
colective și întovărășiri agricole, cu 
toate că în aceste regiuni există un 
număr însemnat de țărani munci
tori care își exprimă dorința de a 
forma gospodării colective și înto
vărășiri.

In același timp mai continuă să 
aibă loc cazuri de călcare grosolană 
a liniei partidului, de nesocotire a 
liberului consimțămînt al țăranilor 
muncitori, de ilegalități cu prilejul 
comasării pămînturilor etc.

Stațiunile de Mașini și Tractoare 
încă nu-și îndeplinesc pe de-a între
gul rolul lor de pîrghie principală a 
transformării socialiste a agricul
turii. Secțiile politice ale S.M.T.-uri- 
lor sînt încadrate cu activiști slab 
pregătiți și duc o activitate cu totul 
necorespunzătoare sarcinilor pe 
care le ar.

Pe baza hotărîrilor plenarei din 
august, partidul și guvernul au luat 
o serie de măsuri care sporesc co
interesarea materială a țărănimii 
muncitoare la ridicarea producției 
agricole vegetale și animale. In 
fața organizațiilor de partid stă 
sarcina de a asigura mobilizarea 
țărănimii muncitoare pentru înde
plinirea în bune condiții a lucrări
lor agricole și sporirea producției 
agricole, îmbunătățirea muncii po- 
litico-organizatorice în vederea în
tăririi continue, pe baza liberului 
consimțămînt al țăranilor munci
tori, a sectorului socialist al agri
culturii, consolidarea legăturilor 
partidului cu masele cele mai largi 
ale țărănimii sărace și mijlocașe. 
Lupta pentru ridicarea continuă a 
producției agricole vegetale și ani
male nu este o campanie trecătoare, 
ci o sarcină permanentă a partidu
lui, unul din elementele fundamen
tale ale politicii sale economice.

Plenara din august 1953 s-a ocu
pat în amănunțime de activitatea 
organizațiilor de partid din apara
tul de stat. Acele organizații de 
partid care au urmat indicațiile ple
narei au obținut rezultate bune, 
contribuind la îmbunătățirea func
ționării organelor de stat, la educa
rea lucrătorilor din aceste organe 
în spiritul devotamentului pentru 
cauza poporului muncitor. Toate 
organizațiile de partid și toți mem
brii de partid din aparatul de stat 
trebuie să se călăuzească în activi
tatea lor de indicațiile plenarei din 
august 1953, care arată că princi
pala chezășie a întăririi statului de
mocrat-popular și a succesului în 
munca organelor de stat este con
trolul efectuat asupra muncii lor de 
către partid.

Organizațiile de partid sînt da
toare să asigure o conducere per
manentă a activității organizațiilor 
sindicale în vederea lichidării defi
ciențelor constatate de plenara din 
august 1953 în munca sindicatelor 

— legătura nesatisfăcătoare cu ma
sele de muncitori și funcționari, 
munca birocratică, greoaie, a unora 
dintre organele sindicale, insufici
enta grijă pentru nevoile de zi cu 
zi ale oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebuie să 
asigure o conducere permanentă 
a organizațiilor Uniunii Tineretu
lui Muncitor, care au încă foarte 
serioase slăbiciuni în munca poli- 
tico-educativă și organizatorică 
desfășurată în masa de tineri de la 
întreprinderi, sate, școli.

Plenara din august 1953 a cons
tatat că după demascarea și înlătu
rarea deviatorilor din conducerea 
partidului, activitatea organelor de 
conducere ale partidului s-a îmbu
nătățit, coeziunea lor s-a întărit.

In perioada ce a trecut de la ple
nara din august 1953, Biroul Poli
tic a analizat în spirit colectiv, în 
ședințele sale, o serie de probleme 
fundamentale ale politicii partidu
lui și statului, elaborînd măsurile 
practice necesare și mobilizînd for
țele partidului pentru aplicarea a- 
cestor măsuri în viață.

Mergînd pe linia trasată în hotă- 
rîrile plenarei din august, Biroul 
Politic consideră că trebuiesc aduse 
îmbunătățiri organizatorice în func
ționarea organelor de conducere 
ale partidului, pentru a asigura o 
cît mai bună organizare a activită
ții C.C. și mai multă operativitate 
în rezolvarea sarcinilor curente.

Art. 33 al statutului partidului 
nostru, adoptat la Congresul din 
1948, stabilește următoarele :

„Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn își constituie: 
a) un birou politic, pentru munca 
politică și organizatorică; b) un 
secretariat, pentru munca opera
tivă ; c) o comisie de control".

Călăuzindu-se de experiența Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și de propria experiență a par
tidului nostru, plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din august 1953 a 
hotărit desființarea Biroului Orga
nizatoric al C.C. al P.M.R. înființat 
în anul 1951 și a cărui existență 
s-a dovedit a nu fi necesară, preci- 
zînd ca de conducerea muncii de 
partid între plenare să se ocupe 
Biroul Politic, iar de munca opera
tivă curentă, de controlul îndeplini
rii hotărîrilor partidului și de selec
ționarea cadrelor — Secretariatul
C.C.  al P.M.R.

Insă datorită faptului că 4 din 
cei 5 membri ai Secretariatului C.C. 
al P.M.R. au munci de răspundere 
în guvern și că toți secretarii C.C. 
al P.M.R. sînt în același timp și 
membri ai Biroului Politic, Secreta
riatul nu putea cuprinde rezolvarea 
tuturoT problemelor operative ale 
muncii de partid.

Pentru a se asigura pe deplin re
zolvarea operativă a problemelor 
curente ale muncii de partid este 
necesar ca Secretariatul să fie alcă
tuit din tovarăși liberi de sarcini pe 
linie de guvern.

Pentru a întări cît mai mult ca
racterul colectiv al conducerii de 
către Biroul Politic a muncii parti
dului, propun plenarei de față re
nunțarea la funcția de secretar ge
neral al C.C. și înființarea funcției 
de prim-secretar al C.C. al P.M.R.

De asemenea, Biroul Politic pro
pune să se stabilească, ca termen 
definitiv al ținerii Congresului Par
tidului data de 30 octombrie a.c. 
pentru ca în lunile ce vin organi
zațiile de partid să-și poată concen
tra toate eforturile în vederea rea
lizării obiectivelor puse de partid 
și guvern în domeniul dezvoltării 
economiei și ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc.



ȘEDINȚA PLENARA A CC. AL P.M.R,
din 19 aprilie 1954

In ziua de 19 aprilie a.c. a avut loc ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, cu următoarea ordine de zi:

1. — Mersul aplicării hotărârilor plenarei C.C. al P.M.R. din au
gust 1953 și măsurile în vederea realizării Planului de Stat și a Buge
tului de Stat pe 1954.

2. — Unele probleme organizatorice de partid.
La punctul 1 al ordinei de zi, plenara a ascultat dări de seamă 

prezentate de tovarășii M. Constantinescu, D. Petrescu și Gh. Apostol.
Plenara a aprobat dările de seamă prezentate.
La punctul 2 al ordinei de zi, plenara a ascultat expunerea făcută 

de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Plenara a aprobat expunerea pre
zentată.

Pe baza acestei expuneri, în scopul întăririi conducerii colective 
a întregii munci de partid și de stat, al rezolvării operative a proble
melor organizatorice de partid, al dezvoltării mai active a întregii 
vieți de partid, al ridicării de noi cadre în conducerea partidului, ple
nara a luat următoarele hotărîri:

1. — Secretariatul C.C. al P.M.R. va fi compus din 4 membri 
care nu ocupă funcțiuni în guvern.

Secretariatul Comitetului Central se va ocupa de munca curentă 
operativă de partid, activitatea sa fiind îndrumată de Biroul Politic 
al Comitetului Central.

2. — Se primește propunerea tovarășului Gheorghe Gheoirghiu-Dej 
de a se renunța la funcția de secretar general al Comitetului Central 
și de a se înființa funcția de prim secretar al Comitetului Central.

Plenara a ales pe tov. Gheorghe Apostol în funcția de prim secre
tar al Comitetului Central, iar pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Mihai 
Dalea, Ianoș Fazekaș, în funcția de secretari ai Comitetului Central.

Plenara a ales pe tovarășii N. Ceaușescu și Al. Drăghici ca mem
bri supleanti ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Plenara a cooptat pe membrii supleanți ai C.C. al P.M.R., tovarășii 
M. Mujic și M. Roșianu. și pe tov. I. Fazekaș, ca membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărît convocarea la 30 octombrie 1954 a celui de al 
doilea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

DECRET
privind numirea tovarășului Alexandru Moghioroș 

în funcjia de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine 
DECRETEAZĂ:

Art. unic. — Tovarășul Alexandru Moghioroș se numește în func
ția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 

Dr. PETRU GROZA

București, 19 aprilie 1954

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

GH. MARUSSI

DECRET
privind eliberarea tovarășului Gheorghe Apostol 
d nfuncjia de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 

și Ministru al Agricu:turii și Silviculturii
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 

DECRETEAZĂ:
Art. unic. — Tovarășul Gheorghe Apostol se eliberează din funcția 

de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și Ministru al Agriculturii 
și Silviculturii, primind alte însărcinări.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale Secretarul Prezidiului

Dr. PETRU GROZA Marii Adunări Naționale
GH. MARUSSI

București, 19 aprilie 1954

Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

In cinstea lui 1 Mai
Akarți dimineața la oira 10 și-a 

început lucrările cea de a IlI-a se
siune a Marii Adunări Naționale. 
Membrii Marii Adunări Naționale 
au primit cu aplauze puternice pe 
conducătorii partidului și guvernu
lui la intrarea lor în sala de ședințe.

Pe banca Prezidiului au luat loc 
membrii Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, în frunte cu tovarășul 
dr. Petru Groza.

Pe banca ministerială au luat loc 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, I. 
Chișinevschi, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, general de armată 
Emil Bodnăraș, P. Borilă, general 
locotenent Al. Drăghici, D. Petres
cu, S. Bughici, Constanța Crăciun, 
Gh. Hossu, G. Gaston Marin, acad. 
I. Murgulescu și alți membri ai gu
vernului.

In tribune se aflau reprezentanți 
ai misiunilor diplomatice acreditate 
în R.P.R., reprezentanți ai presei 
romîne și străine și numeroși oa
meni ai muncii.

Ședința de deschidere a fost pre
zidată de tov. C. Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Alarea Adunare Naționale a 
adoptat în unanimitate ordinea de 
zi a sesiunii în care figurează : re
gulamentele comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.; Legea pentru aprobarea 
Bugetului de Stat a! R.P.R. pe anul 
1954; ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R.P.R. în intervalul dintre 
sesiunea Il-a și a IlI-a și altele.

Marea Adunare Națională a vo
tat în unanimitate Regulamentul de 
funcționare al Comisiei de propu
neri legislative a Marii Adunări Na
ționale, Regulamentul de funcțio
nare al Comisiei bugetare a Marii 
Adunări Naționale și Regulamen
tul de funcționare al Comisiei de 
afaceri externe a Marii Adunări 
Naționale.

Ședința de dimineață a luat sfâr
șit, Comisia bugetară întrunindu-se 
pentru a lua în discuție proiectul 
de Lege pentru aprobarea Bugetu
lui de Stat al R.P.R. pe anul 1954.

★
Ședința de după-amiază s-a des

chis la ora 16 sub președinția tov. 
C. Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Pe banca Prezidiului se aflau 
membrii Prezidiului Marii Adunări 
Naționale în frunte cu tovarășul dr. 
Petru Groza.

Pe banca ministerială au luat 
loc tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, 
Gh. Apostol, I. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Miron Constantinescu, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
P. Borilă, general locotenent Al. 
Drăghici, D. Petrescu, S. Bughici, 
Constanța Crăciun, Gh. Hossu, G. 
Gaston Marin, acad. I. Murgulescu, 
Al. Sencovici și alți membri ai gu
vernului.

Tov. Dumitru Petrescu, ministrul 
^Finanțelor, a prezentat raportul 
asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat al 
R.P.R. pe anul 1954,

Deputatul Vasi'e Dicu, din cir
cumscripția electorală Sighișoara, 
regiunea Stalin, a prezentat rapor
tul Comisiei bugetare a Marii 
Adunări Naționale.

Deschizîndu-se discuția generală 
asupra proiectului de lege entru 
aprobarea Bugetului de Slat al 
R.P.R. pe anul 1954, în ședința de 
după amiază au luat cuvîntul de
putății Ștefan Ghiță, din circum
scripția electorală Blaj, regiunea 
Stalin și A4aria Anton, din circum
scripția electorală Șimand, re
giunea Arad.

Ședința s-a ridicat la ora 19.
Lucrările celei de a 3-a sesiuni 

a Marii Adunări Naționale continuă 
astăzi.

(Agarpres)

Apropierea zilei de 1 Mai însufle
țește tot mai mulți oameni ai mun
cii din patria noastră din toate ra
murile de activitate. Astfel lucră
torii cooperativei din Alma-Dum- 
brăveni au chemat la întrecere 
toate celelalte cooperative din cu
prinsul raionului Mediaș. Ei s-au 
angajat ca pînă la 1 Alai să depă
șească cu 10 la sută planul de a- 
provizionare, cu 7 la sută planul de 
desfacere, cu 20 la sută planul de 
valorificări, cu 5 la sută planul de 
înscriere de noi membri în coope
rativă și cu 5 la sută planul la în
casarea fondului social.

Pentru un an îmbelșugat
Dorința de a învăța, de a-și 

îmbogăți cunoștințele agrotehnice 
e tot mai vie la țăranii muncitori 
din Săbăoani. Cînd se vorbește la 
căminul cultural despre metode 
noi în munca cîmpului, nu rămîne 
loc nici ca să zvirli un ac.

Cunoștințele căpătate la aceste 
cursuri prind viață pe ogoarele co
munei Săbăoani. Rar să afli țăran 
muncitor aici, care să nu fi iarovi- 
zat cartofii ce urmează să fie puși 
în pământ. De asemenea, mulți să
teni și-au pregătit terenul pentru a 
însămînța porumbul în cuiburi așe
zate în pătrat. Țăranul muncitor 
Dămac Dumitru, citește cărți de 
agrotehnică. Văzînd o schiță și ex

în atentia directorilor căminelor culturale
Conferința „1 Mai, ziua solidarității internaționale 

a celor ce muncesc" s-a trimis tuturor căminelor cultu
rale. Conferința va fi ținută la șezătoarea din 25 apri
lie.

Chiar din primele zile după lan
sarea chemării la întrecere, planul 
de desfacere a fost depășit cu 6 la 
sută. S-au achiziționat 1.500 ouă și 
s-au încheiat contracte cu țăranii 
muncitori pentru îngrășarea a 20 
bovine și 16 porci, a fost încasată 
suma de 1.641 lei în fondul social 
și au fost înscriși 18 noi membri-. 
Realizări frumoase au avut și coo
perativele din comunele Făget, Va
lea Lungă, Cergăul Alare, Vorum- 
loc, Biertan, Alicăsas și altele.

Anton Doboș 
corespondent

plicația ei într-o broșură, și-a con
struit singur o mașină de semănat 
porumb, care odată cu introducerea 
boabelor în pămînt pune în cuib și 
o cantitate de gunoi putrezit.

Puntnd temei pe aplicarea meto
delor înaintate care le-au răsplătit 
munca și în anii trecuți, țăranii 
muncitori din Săbăoani aplică acum 
cu și mai multă încredere, la în- 
sămînfările de primăvară, cele mai 
noi metode agrotehnice.

Printre fruntași în muncile de 
primăvară sînt Anton Varga, Da
ma c Dumitru, Bocoscă I. Ternă și 
mulți alții.

Constantin Petrilă 
corespondent
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:: Țărani muncitori, aplicați pe suprafețe întinse metoda însămînțării porumbului, cartofului
:: și a altor plante prășitoare, în cuiburi așezate în pătrat, metoda producerii răsadurilor ' 
:■ de legume în ghivece nutritive și alte metode agrotehnice înaintate! Lărgiți întrecerea : 
:: pentru executarea la timp și la un înalt nivel agrotehnic a lucrărilor agricole de primăvară! : 
" (Din Chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn către toți oamenii muncii i
;; din Republica Populară Romînă).
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Să răspundem cu cinste
Chemării de 1 Mai a partidului

Note de drum din comuna Bucu

In întîmpinarea marii sărbători
îndemnul partidului adresat țăranilor 

muncitori de a lărgi întrecerea pentru exe
cutarea la timp și la un înalt nivel agro
tehnic a lucrărilor agricole de primăvară, 
a găsit un larg răsunet în miile de sate ale 
patriei.

Angajamentele pornite în cinstea zilei de 
1 Mai prind tot mai multă viață. In cinstea 
acestei zile, la 17 aprilie harnicii colectiviști 
din satul Vaida, raionul Oradea, isprăvi
seră însămînțatul întregii suprafețe de 169 
hectare planificate pentru culturi de primă
vară. Și ca ei sînt nenumărați țărani mun
citori vrednici care răspund chemării parti
dului cu mari izbînzi în munca lor.

Țăranilor muncitori cu gospodării indi
viduale li se dă azi putința să folosească 
larg sprijinul tehnicienilor, să folosească 
mașini și tractoare. încheind contracte cu 
S.M.T.-urile, ei pot face muncile agricole 
într-un timp mai scurt și în condiții agro
tehnice mai bune. Așa au gîndit între mulți 
alții și N. I. Sîrbu, Cr. Anghel, D. Damalan 
din comuna Ulmeni, raionul T. Măgurele, 
care au încheiat contracte cu S.M.T. Pu- 
tineiu.

Numărul acelora ce înțeleg a prețui așa 
cum trebuie timpul și metodele înaintate, 
și muncesc cu deosebit avînt la însămînțat, 
e tot mai mare. Iată: după pilda colectiviș
tilor care organizîndu-și temeinic muncile 
sînt acum fruntași la însămînțări, și țăranii 
muncitori Tudor Udina și Alexandru Răduț 
din comuna Slobozia Mîndra, regiunea 
București, și-au semănat acum cîteva zile, 
unul, 0,90 hectare, celălalt, 1 hectar cu po
rumb în cuiburi așezate în pătrat.

învățămintele anilor trecuți au dovedit 
că organizarea muncii e o condiție de teme
lie a succesului. Trebuie folosită cu cea mai 
mare chibzuință întreaga capacitate de lu
cru a atelajelor. In așa fel să fie rînduite lu
crările agricole ale fiecărui țăran în parte, 
încît cel ce nu are vite, plug, etc., să știe di
nainte ale cui atelaie le va folosi. Ștefan 
Uiban a fost cel dintîi care a însămînțat în 
Odobești. îndată ce a isprăvit, i-a ajutat cu 
atelaje pe Constantin Bîrgu și pe văduva 
Adela Pilot. Grija pentru folosirea cu chib
zuință a atelajelor, mașinilor, trebuie să-i 
călăuzească pe toți oamenii muncii de pe 
ogoare. Pentru ca numărul de semănători 
ce-1 are comuna să fie folosit din plin și fie
care țăran muncitor să aibă putința a însă- 
mînța cu mașina, în comuna Pîncota, ra
ionul Arad, s-a organizat însămînțatul și în 
timpul nopții, obținîndu-se cele mai bune 
rezultate. Temeiul izbînzii întregii regiuni 
Iași, care a realizat sută la sută viteza zil
nică de folosire a atelajelor, este tocmai 
buna organizare a muncii în lupta pentru 
obținerea de recolte sporite.

Tot mai mulți țărani muncitori răspund 
Chemării de 1 Mai, pregătindu-se după în
drumările agronomilor și semănînd porum
bul, cartoful și alte plante prășitoare în 
cuiburi așezate în pătrat. Ei sînt siguri că 
folosind această metodă și îngrijind apoi 
plantele după regulile agrotehnice, vor cu
lege la toamnă rod bogat, mai mult decît 
orieînd.

Țărani muncitori ! Folosiți metodele cele 
mai înaintate pentru a obține recolte bogate. 
Fiecare ceas e hotărîtor. Munciți cu vredni
cie pentru belșugul întregii țări, pentru bu
năstarea caselor voastre. Răspundeți cu suc
cese deosebite în muncă Chemării partidu
lui nostru drag, întîmpinați ziua de 1 Mai 
cu ogoarele semănate bine, după cum ne 
spune știința agrotehnică.

Am ajuns în comuna Bucu la 
amiază. In drum, pe ulițele sa
tului, n-am întîlnit decît pe ici, 
pe colo, cîte un bătrîn. Mai toți 
sătenii erau plecați la cîmp. Ță
ranii muncitori chemaseră la în
trecere patriotică, în cinstea zi
lei de 1 Mai, toate comunele din 
raionul Slobozia și porniseră la 
muncă hotărîți să fie în frunte.

La sfatul popular al comunei, 
președintele, tovarășul Velișcu 
Mihai, mi-a vorbit despre reali
zările sătenilor din comună în 
campania însămînțărilor de pri
măvară.

— Aș vrea să-ți citesc anga
jamentele ue care și le-au luat

cut pregătiri din vreme, pregă- 
tindu-ne atît marcatoare cît și 
semințe „Jdanov“.

PE OGOARELE COMUNEI
Am plecat spre ogoare îm to

vărășia lui Velișcu Mihai. Cu
rînd ajunserăm la marginea co
munei. De jur împrejur, cît pri
veai cu ochii, vedeai munca crea
toare a țăranilor muncitori. Ne 
îndreptarăm spre un grup mai 
mare.

— Sînt țărani cu gospodării 
individuale — îmi spuse tovară
șul președinte — dar s-au unit 
cîte 4—5 familii, ajutîndu-se în
tre ele.

Țăranul muncitor, cu gospodărie individuală Jigu Răileanu, 
ajutat de agentul culturii de sfeclă, Crețu Ion, însămînțează sfe
clă de zahăr.

țăranii muncitori din comuna 
noastră în cinstea zilei de 
1 Mai — îmi spuse el.

Pe prima pagină a chemării 
la întrecere scria : „Pînă la 28 
aprilie vom termina însămînță- 
rile din epoca I și II“. Mai de
parte se arăta : „Se va face însă- 
mînțatul florii soarelui cu să- 
mînță din soiul „Jdanov“ în pro
porție de sută la sută. Insămîn- 
țatul porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat se va face în pro- 
pcrfȚie de 50 la sută în întreaga 
comună. Gospodăria colectivă și 
întovărășirea agricolă vor însă- 
mînța 80 la sută din suprafața 
destinată porumbului în cuiburi 
așezate în pătrat“.

Apoi președintele mi se 
adresă:

— Noi am învățat din expe
riența fruntașilor din alte regiuni 
despre însemnătatea însămîn- 
țării porumbului și a altor plante 
prășitoare în cuiburi așezate în 
pătrat și de aceea sîntem hotă
rîți ca această metodă să o apli
căm pe o scară cît mai largă 
Iar soiul de semințe de floarea 
soarelui „Jdanov“ este mult su
perior celui băștinaș, avînd boa
be mai mari și conținînd mai 
mult ulei. Pentru a ne îndeplini 
aceste angajamente, noi am fă

Cînd ajunserăm lingă țărani, 
Eftimie Manolescu ne-a expli
cat cum și-au pregătit sămînța 
pentru sfecla de zahăr; Dumitru 
Rușinaru a explicat cum și-a pre
gătit și cum a îngrășat pămîn- 
tul cu îngrășăminte naturale și 
chimice.

— Apăi să vii la toamnă, to
varășe, mi se adresă Gheorghe 
Ciubuc, cel mai în vîrstă din 
grupul cu care stăteam de vor
bă. Să vezi ce recoltă vom ob
ține. La floarea soarelui, colecti
va a obținut anul trecut 1.800 kg, 
lia ha., iar anul acesta și noi cei

Inginerul Burcea Ion și Apostol 
D., șeful brigăzii a 7-a de trac
toriști de la S.M.T.-Slobozia, 
controlează adîncimea arăturilor.

cu gospodării individuale vom 
aplica regulile agrotehnice, do
rind să obținem aaceeași -re
coltă.

In comuna Bucu sînt mulți să
teni ca aceștia. Sînt oameni care 
caută an de an să pună în apli
care noi metode, să obțină re
colte tot mai bogate. Iar în pri
măvara aceasta, mai mult decît 
în alți ani ei vor munci mai cu 
spor pentru a răspunde chemării 
partidului în cinstea zilei de 
1 Mai.

PRINTRE COLECTIVIȘTI

In curînd am ajuns pe tarla
lele colectivei.

— Noroc bun tovarăși. Dar ce 
vînt vă abate pe la noi — ni se 
adresă tînărul inginer Burcea 
Ion. Cînd a aflat de scopul ve
nirii noastre, a căutat să ne dea 
cît mai multe amănunte din via
ța colectivei „Vladimir Maia- 
covschi*1. Am aflat astfel că da
torită muncii depuse de cele două 
brigăzi de cîmp, conduse de Du
mitru Oană și Nicolae Cornățea- 
nu, însămînțările din epoca în- 
tîia vor fi terminate în 2—3 zile, 
iar acum se pregătește pămîntu' 
pentru însămînțatul culturilor 
din epoca a doua.

Colectiviștii și-au pregătit 
marcatoarele necesare însămîn- 
țăirii porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat. De asemeni, bri
gada legumicolă condusă de 
Blejgu Stelian îngrijește zi de zi 
de răsadnițe.

ALȚI FRUNTAȘI

Pe înserate ulițele satului de
veniseră din ce în ce mai popu
late. Grupuri, grupuri, de țărani 
muncitori se întorceau de la 
munca cîmpului. Im fața panou
lui de onoare, de la sfatul popu
lar, o mulțime de oameni se< adu
naseră să citească lista frunta
șilor la însămînțări. Printre cei 
evidențiați se aflau numele înto- 
vărășiților Ioniță M. Dumitru, 
Avram Stelian, Dumitra G. Fi
lip ca și al țăranilor cu gospo
dărie individuală Lache St. Oană 
șt Jigu Răileanu.

Ei, ca și mulți alții din Bucu, 
vor face ca și î-n comuna lor să 
se obțină recolte sporite. Iar în
vățăturile pe care le-au primit 
de la tovarășul Cazacu în ca
drul cercului agrotehnic, de la 
tînărul inginer agronom Burcea, 
vor da roade bogate.

L1VIU ȘERBU

în curînd va apare ziarul 
„AGRICULTURA NOUĂ” 
organ al Mmisftcraifm Agricultura șa SâlviculîurâB
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Cîmpul întins din împrejurimile 
satului Cerat, era brăzdat de ate
lajele gospodarilor. Un vînticel iute 
clătina copacii încă golași, amin
tind de iarna viforoasă ce nu cu 
mult în urmă a adus prin aceste 
locuri munți de zăpadă.

Tudor Lepădat, se opri în mar
ginea tarlalei, potrivi mai bine 
coarnele plugului și trase cu nesaț 
în piept mireasma primăverii ca 
pentru a prinde noi puteri. Apoi 
porni mai departe plugul minat de 
doi boi sănătoși, bine îngrijiți.

De cînd a venit primăvara, pe 
Tudor Lepădat nu l-a mai prins 
soarele acasă. S-a obișnuit să plece 
la cîmp de cu noapte și să se în
toarcă cînd văzduhul se acoperă de 
prima perdea fumurie a serii. Așa 
îl cunosc sătenii de multă vreme; 
Vrednic, cu dragoste de muncă, lu- 
crîndu-și cu chibzuință pămîntul. 
De cîtva timp însă îl privesc cu 
mai multă admirație. La sfatul 
popular se află un marcator pe care 
La făcut Tudor Lepădat ou ajutorul 
tehnicienilor, ca să-și semene po
rumbul în cuiburi așezate în pătrat.

A luat această hotărîre într-o a- 
dunare ce s-a ținut nu de mult în 
comuna Cerăt.

Din mijlocul lor s-a ridicat atunci 
țăranul muncitor Dumitru V. Gri
gore, care exprimînd dorințele ce
lor din sală a propus să se chem-e 
la întrecere toate comunele regiunii 
Craiova. Propunerea a fost apro
bată cu multă bucurie. Vestea se 
răspîndi apoi ca fulgerul în întrea
ga comună, iar mai apoi în toată 
regiunea Craiova.

Chemarea cuprindea angajamen
te simple, dar care arătau hotărîrea 
cerătenilor de a munci pămîntul cu 
fo-rfe spoirite pentru mărirea pro
ducției la hectar.

Pentru a se desfășura întrecerea 
patriotică cît mai bine, comuna a 
fost împărțită în șapte sectoare, fie
care sector avînd cîte un responsa
bil. Apoi s-au format colective de 
•muncă din cîte 3—4 deputați co
munali, iar cei 24 agitatori au fost

Cultivatorii de legume din Foișor
avut un venit de 2.794 lei, după ceiComuna Foișor din raionul Se

garcea se află așezată în apropiere 
•de apa Jiului. Pe cîmpul văii largi, 
proaspăt arat, numeroși oameni lu
crează de zor. Unii împrăștie și 
amestecă cu pămînt gunoiul de 
grajd putrezit, alții fac straturi și 
șănțulețe mici pentru irigare. Sînt 
țăranii muncitori din această co
mună care cultivă pe lîngă celelalte 
culturi și suprafețe întinse cu legu
me și zarzavaturi. Ei pregătesc te
renul, pentru că în curînd vor în
cepe plantarea răsadurilor.

Pînă acum 155 țărani cu gospo
dării mici și mijlocii din Foișor au 
încheiat contracte cu cooperativa 
pentru a livra varză timpurie, ro
șii și alte zarzavaturi. Astfel planul 
de contractări pe comună a fost de
pășit cu 10,76 hectare la varză, iair 
la roșii cu 6,14 hectare. Țăranii 
muncitori din Foișor au primit 
avansuri în bani, precum și se
mințe de soi. Totodată prin coope
rativă li s-au vîndut, la prețuri 
avantajoase, diferite unelte pentru 
girădinărie: greble, sape, lopeți, 
casmale și altele.

Anul trecut, de pildă, țăranul 
muncitor Stere Manolache a avut 
contractate cu cooperativa 25 ari 
roșii și 13 ari varză. Plantîind la 
timp răsadurile și aplicînd regulile 
agrotehnice la îngrijirea culturilor, 
el a livrat cooperativei 2.133 kg. 
varză și 2.179 kg. roșii, pe care a 
luat 8.127 lei.

De asemeni, Marin N. Grigore a 

împărțiți pe grupe de case, desfășu
rând o largă muncă de agitație pen
tru popularizarea obiectivelor între
cerii în rîndul țăranilor mun
citori. Zi de zi, seară de seară, agi
tatorii stăteau de vorbă cu țăranii 
muncitori pe îndelete despre me
todele agrotehnice înaintate și des
pre roadele bogate pe care le ob
țin cei ce aplică cu încredere aceste 
metode.

Și buna organizare a muncii a 
adus după sine realizări însemnate 
care au făcut din comuna Cerăt 
fruntașa raionului.

Cu toate că în raion timpul nu 
prea a fost prielnic, totuși oerăte- 
nii au reușit ca pînă la 10 aprilie, 
adică cu șase zile înainte de ter
men, să isprăvească însămînțările 
din urgența întîia. Ei au însămîntat 
pînă la acea dată 17 hectare cu ma
zăre, 15 hectare cu floarea soarelui, 
6 hectare cu plante industriale. De 
asemeni, au început semănatul cul
turilor din urgența a doua, semă
natul sfeclei de zahăr și al cartofi
lor fiind aproape pe terminate.

Vorbind despre realizările țărani
lor muncitori din comuna Cerăt, a 
căror faimă a străbătut întreg ra
ionul Segarcea, nu se poate să nu 
amintim de hărnicia membrilor în
tovărășirii din comuna Cerăt. Cele 
50 de familii membre ale întovără
șirii au fost întotdeauna un bun 
exemplu pentru ceilalți țărani mun
citori din comună.

Anul acesta și-au propus să însă- 
mînțeze 60 la sută din suprafața de 
teren destinată culturii porumbu
lui în cuiburi așezate în pătrat.

In scurtă vreme în comuna Ce
răt din raionul Segarcea fiecare 
petic de pămînt va fi însămînțat. 
Atunci cerătenii vor porni mai de
parte cu aceeași dragoste să-și în
trețină culturile, iar la toamnă Tu
dor Lepădat și toți cei care cu chib
zuință au aplicat metode agroteh
nice înaintate, vor culege de pe pă
mîntul lor roade bogate, care le vor 
răsplăti pe deplin munca.

13 ari varză contractați cu coope
rativa. El a mai cultivat și 20 ari 
cu roșii, de pe care a recoltat peste 
3.000 kg. Cu roșiile însă nu a avut 
încheiat contract cu cooperativa, 
dar văzînd avantajele pe care le 
au acei caire au contractat, a adus 
și roșiile tot la cooperativă, pentru 
care a primit 5.642 lei. Anul acesta 
Marin N. Grigore cultivă un pogon 
de grădină, adică toată suprafața 
ce o are.

Unii țărani muncitori din satele 
vecine se întreabă între ei: oare 
cum reușesc locuitorii din Foișor să 
vîndă la cooperativă roșii și varză, 
chiar începînd din luna iunie? Iată 
cum : Fiecare om din această comu
nă are pe lîngă casă un loc anume 
Unduit pentru producerea de răsa
duri în paturi calde. Iată, de pildă, 
gospodăria țăranului muncitor Ni
colae Mateescu. El are 11 paturi 
calde de răsadnițe, acoperite cu 
geamuri. Prin sticla albă, lucioasă 
se văd firele dese de plante. Roșiile 
și varza au crescut de un lat de 
palmă.

— Grădina e tare bănoasă — ne 
spune Nicolae Mateescu. Dar nu 
poji scoate mare lucru dacă nu 
muncești cum trebuie. Eu drept să 
vă spun, în fiecare an am învățat 
cîte ceva din broșurile pe care le-am 
luat de la căminul cultural. Acum 
știu să folosesc mai bine învățătu
rile căpătate, și cired că ele mă vor 
răsplăti din plin.

Intr-una din serile trecute l-am 
întîlnit pe ulițele comunei Segar
cea pe Patru Nicolae, țăran mun
citor cu gospodărie mijlocie. Se în
torcea de la cîmp obosit, ars de 
soare, dar cu o figură luminoasă, 
care exprima multă mulțumire su
fletească. Am aflat că este frunta
șul comunei la cultura sfeclei de 
zahăr și că nu de multă vreme a 
participat la consfătuirea frunta
șilor din regiunea Craiova. I-am 
cerut cîteva amănunte în legătură 
cu felul în care a reușit să obțină 
anul trecut 24.000 kg. sfeclă de za
hăr la hectar și mi-a răspuns cu 
bucurie în glas că despre munca sa 
nu se sfiește să vorbească.

— Ce suprafață de teren ați în
sămîntat anul trecut cu sfeclă de 
zahăr șî cum ați muncit pămîntul?

— Am însămînțat cu sfeclă de za
hăr o suprafață de 25 ari. încă din 
luna iulie am dezmiriștit pămîntul 
la 4—5 cm. adîncime, imediat după 
ce am recoltat grîul de pe acea su
prafață. Apoi, prin luna septembrie 
l-am arat la o adîncime de 20—22 
cm, fără să dau cu grapa. Sub ară
tura adîncă am pus 7—8 care de 
bălegar, iar primăvara după ce s-a 
zvîntat pămîntul, l-am grăpat pen

Cînd lipsește organizarea
La 1 aprilie au început însămîn- 

țările de primăvară și în comuna 
Drănic.

In prima zi au ieșit la cîmp cu ate
lajele peste 30 de țărani muncitori. 
De la o zi la alta numărul lor a 
sporit mereu. Pînă acum unii din 
ei au terminat însămînțatul cultu
rilor din etapa întîia și au început 
semănatul porumbului. Printre frun
tașii comunei în campania de însă- 
mînțări se numără Segărăceanu 
Mircea, Constantin Cristea, Voinea 
Paul, precum și alți țărani muncitori.

Pînă la 15 aprilie în comuna 
Drănic s-au însămînțat 150 hectare 
cu mazăre, 70 hectare cu orz. Reali
zările de pînă acum însă sînt prea 
mici față de posibilitățile pe care le 
are comuna. Cu cele 360 atelaje se 
pot lucra zilnic 180 hectare. La 
cîmp însă nu ies decît 100—120 
din numărul atelajelor și unele din 
ele lucrează sub capacitatea lor. 
Acest lucru reiese și din faptul că 
pînă săptămîna trecută mai erau de 
însămînțat în comuna Drănic încă 
86 hectare cu floarea soarelui, iar 
din suprafața de 728 hectare repar
tizată pentru a fi tnsămînțată cu 
porumb, nu se arase decît 150 hec
tare. In situații se arată că s-au 
grăpat 820 hectare semănături de 
toamnă. Pe teren însă aceasta nu 
se prea vede. 

Marcatorul construit de G.A.C. „Drum Nou“ din Satul Sîrbi, ra
ionul Bîrlad, marchează terenul bine pregătit pentru însămînța

tul în cuiburi așezate în pătrat.

tru a-șl menține umezeala. Cînd S 
venit vremea să-l semăn, am dat 
încă odată cu grapa. După aceea 
am dus în semănătoare sămînță 
aleasă pe care mi-a dat-o statul. 
Pentru distrugerea scoarței, pînă la 
răsărirea sfeclei, i-am dat o prașilă 
oarbă. Pentru aceasta am pus în 
semănătoare și ceva orz, care a ră- 
sărit mai devreme decît sfecla de 
zahăr și mi-a arătat rîndurile prin
tre care puteam prăși. îndată după 
răsărirea sfeclei i-am dat din nou 
o prașilă pămîntului. După aceea 
am mai lăsat cîtva timp și am ră- 
rit-o și imediat în luna iulie i-am 
dat o altă prașilă.

— Ce avantaje ați avut de pe 
urma contractării sfeclei de zahăr?,

— In primul rînd am primit să- 
mînță sănătoasă din partea statu
lui. Apoi, cînd am predat sfecla de 
zahăr, mi s-au dat 11 kg. zahăr, di
ferite țesături și 840 lei. Mi-am dat 
seama atunci că sfecla de zahăr a- 
duce multe foloase cultivatorilor și 
de aceea anul acesta mi-am muncit 
pămîntul cu aceeași chibzuință ca 
și anul trecut, cerînd în permanență 
sprijinul tehnicienilor. Anul acesta 
citind despre metodele altora în cul
tivarea sfeclei de zahăr voi dobîndi 
recolte și mai bogate ca anul trecut.

Tovarășul Velcu Dumitru, pre
ședintele sfatului popular și h'uță 
Ion, agentul agricol, susțin că în 
comuna lor se muncește din răspu
teri. Există aci o parte de adevăr. 
Adevărat este însă că nu se 
muncește în mod organizat. 31 
de salariați ai sfatului popular co
munal nu au nici o sarcină în cam
pania agricolă. In același timp pre
ședintele sfatului, secretarul și a- 
gentul agricol cutreieră toată ziua 
hotarul comunei pentru a strînge 
date, pentru ca seara să le trans
mită.

Timpul e destul de înaintat. Co
muna Drănic are forțe suficiente ca 
să lichideze întîrzierea în campa
nia însămi nțăr Hor de primăvară. 
Pentru acest lucru tovarășii din 
conducerea sfatului popular trebuie 
să treacă cît mai grabnic la o bună 
organizare a muncii. E timpul ca 
fiecare salariat al sfatului să pri
mească sarcini concrete pe toată 
durata muncilor agricole.

O atenție deosebită trebuie dată 
popularizării fruntașilor la însă- 
mînțări. Țăranii muncitori din co
muna Padea, cu care sînt în între
cere, nu au timp de așteptat. Ei 
merg înainte și-'i vor întrece pe cei 
din Drănic.

ION BELCIUGAN 
DOINA ILIESCU



însemnări din gospodăria agrico-ă colectivă din Cegani-raionul Fetești

CHEMAREA CEA MARE
Intr-o seară, Grigore al Țuțu- 

îencii s-a întors de la armată. Sus, 
în slavă, pîlpîiiau făcliile nopții, iar 
în inima lui Grigore licărea steaua 
bucuriei. Avea de ce să se bucure. 
După o vreme îndelungată își re
vedea acum satul, măicuța văduvă 
și iubita.

Bătrîna îl primi ca orice mamă. 
Cînd îl văzu nu spuse decît atît :

— Grigore 1
Se ridică încet de pe prispă, îl 

cuprinse în brațe și își culcă ușor 
capul pe pieptul lui, plîngînd de fe
ricire. După ce o îmbrățișă și îi 
spuse toate cele, Grigore ceru vești 
din sat și mai cu . seamă despre 
Sofica.

— Știi că a intrat în colectivă 
Sofica ta. A intrat cu tat-su.

— Știu, că mi-a scris, măicuță. 
Tare trebuie să fie mîndră. Acum 
e nimerit să intrăm și noi în colec
tivă.

— Apoi... să ne mai gîndim bă
iete. Eu nu m-am hotărît.

— Ai să te hotărăști, sînt sigur. 
In armată am citit mult și am 
auzit că în colectivă sînt temeiuri 
de viață mai bune pentru noi.

— Ai citit, Grigore, dar n-ai vă
zut. Eu zic să nu te pripești. Ascul- 
tă-mă pe mine că sînt bătrînă. In- 
soară-te și cumpănește greutățile 
casei, iar cu colectiva mai așteap
tă, dacă ții la maică-ta. Eu nu dau 
pămîntul.

Grigore nu ieșise niciodată din 
cuvîntul maică-si. Socoti că trebuie 
să se înțeleagă cu ea încetul cu în
cetul. Dar Sofica? Ea ce va spune?

•— Bine, mămuță. O să văd. Acu’ 
dau o fugă pînă la Sofica, numai 
cît ține o țigară și viu înapoi.

Grigore ajunse repede acasă la 
Sofica. El era înalt, voinic, cu ochi 
mari, albaștri, cu păr castaniu, iar 
ea ceva mai micuță și bălaie. Se să
rutară mai mult decît ține o ți
gară.

— Sofica, ce zici tu, cînd facem 
nunta ? Hai la mama, să hotărîm.

Un abur de îngîndurare trecu pe 
fruntea Sofiei. Dar flăcăul nu ob
servă șovăiala fetei și o trase de 
mînă.

— Stai, nu te pripi, Grigore — 
îl opri dînsa.

— Dar ce s-a întîmplat — se 
miră dintr-odată Grigore. Apoi 
glumi. Nu cumva ai făgăduit al
tuia ?

— N-am făgăduit. Stai și ascul- 
tă-mă... Căsătoria noastră este un 
lucru mare, pe care trebuie să-l fa
cem cum se cuvine. Tu știi că eu 
sînt în colectivă. Sînt brigadieră .. 
Și atîta vreme cît tu nu ești în co
lectivă, nu putem să facem împreu
nă o casă așezată... Gîndește-te și 
tu ce căsnicie ar fi. Eu în colectivă, 
tu nu. Unul o să zică „hăis“ și 
altul „cea”. Nu ne vom alege cu 
nimic.

Grigore o privi speriat. Ba, îi 
trecu prin minte și-o bănuială... 
Dacă i-a căzut drag alt flăcău? 
Parcă s-a schimbat Sofica lui... la 
uite cum se tîrguiește!... Dacă ar 
ține la el cu adevărat, apoi n-ar 
cumpăni atîta... După vreun minut 
de tăcere, întrebă hotărît:

— Te-ai gîndit bine ?
— M-am gîndit... Deocamdată 

ttfi putem.

— Așa?... Atunci rămîi fato să
nătoasă... Grigore ieși, trîntind 
ușa.

Sofia dădu să-l strige, dar ce 
putea să-i mai spună ?... A plîns 
singurică pînă tîrziu.

Astfel își reîncepu viața în sat, 
Grigore al Țuțuiencii.

★
Nu se știe cum s-a aflat iute de 

cearta dintre cei doi tineri. Um
blau vorbe că Grigore și Sofica nu 
se mai iau. Din această întîmplare 
se înfiripă alta care frămîntă o 
vreme tot satul. Mai mulți mijlo
cași hotărîseră în acel timp să in
tre în colectivă. Cînd văzură că 
Grigore, mijlocaș și el, stă pe loc, 
dădură înapoi.

— De ce să mă duc eu, dacă 
Grigore nu se duce — își făcea 
socoteala Petre al lui Aron. — E 
băiat deștept. Știe el ce face.

★

Grigore se sbuciuma. Nu mai 
știa ce-i cu el. Uneori îi scînteiau 
ochii de mînie, din nimic. Purtarea 
Sofiei îi măcina sufletul. Ascultînd 
cuvîntul maică-si, spusese limpede 
că nu va intra în colectivă decît 
atunci cînd va vedea roadele ei. 
Spusese în sat: „Dacă am să 
intru, nu voi intra pentru că se 
află Sofia acolo, ci pentru altce
va...“ In așteptarea acelui „ceva”, 
fierbea de ciudă pe Sofia. Și era 
înciudat pentru că totuși ținea mult 
la această fată care îi pusese con
diții atunci cînd el o ceruse de ne
vastă. Credința că nu se poate lipsi 
de dragostea pentru Sofia și-o în
tări și mai mult, într-o seară la 
crîșmă. Venise aici să bea, să uite 
totul. Gheorghe Guțulescu, cel sub
țire ca o roșcovă, s-a apropiat de< 
el, luîndu-1 cu binișorul :

— Ce e mă flăcăule cu tine ? Ce 
te doare?

Și dintr-o țuică-ntr-a’.ta, Grigore 
îi spuse oful.

— Bă, mînzule, îl bătu Gheorghe 
pe umăr, ascultă-mă pe mine că 
sînt armăsar bătrîn. Pune mina pe 
ea. Ademenește-o undeva și după 
aia vine ea după tine ! Nu te lua 
după o muiere. Să nu intri în colec
tivă. Ești bărbat, nu cîrpă...

Ceața grea care cuprinsese min
tea tînărului, năucindu-1, se risipi 
dintr-odată, ca prin farmec. Gri
gore se întrebă îngrozit: „Unde am 
ajuns? Să-mi dea chiaburul sfaturi, 
să-mi terfelesc cinstea?” Se ridică 
întunecat, îl prinse pe Guțulescu de 
piept și-l scutură bine. Dacă nu 
săreau oamenii să-i despartă, nu se 
știe cum se termina încăierarea.

De atunci nu s-au mai apropiat 
dușmanii de el, să-i zgîndăre rana 
din inimă. Pățania lui Guțulescu 
îi învățase minte.

Dar Grigore n-a fost lăsat în 
voia soartei. Se afla în sat un prie
ten de-al lui destul de apropiat, pe 
nume Ion Constantin. Acesta era 
secretarul organizației de bază din 
gospodăria colectivă, un om cu fire 
blîndă și vorbă cumpătată. De la o 
vreme, se potrivea întruna fără să 
știe nimeni cum, ca Ion să-l întîl- 
nească pe Grigore. De fiecare dată 
vorbeau despre timp, despre recoltă, 
despre înmulțirea peștilor în iaz. 
Nimeni, dar absolut nimeni, nici 
sămînță de om nu știa că Ion vor
bise cu Sofia, o încurajase și îi ce
ruse să lase totul pe seama lui. Pe 
ce se bizuia Ion, ce avea el de gînd 
să facă, aceasta nu se afla în cu
noștința nimănui. Avea el o cheie 
cu care era sigur că va deschide 
sufletul flăcăului și va scoate de 
acolo toată neghina.

Intr-o după amiază. Ion veni a- 
piroape alergînd la Grigore care 
tocmai se întorsese de la cîmp cu 
niște fîn. Toată curtea mirosea a 
iarbă uscată.

— Grigore, am mare nevoie de 
tine.

— Ce s-a întîmplat ?
— Tu mi-ai spus odată că în 

armată ai învățat să conduci ma
șina și să repari motoarele. Așa-i ?

— Da.
— Motorul nostru de la grădină 

s-a stricat. Dacă nu.-l reparăm 
chiar acu’ nu avem cu ce uda și nu 
putem lăsa culturile fără apă. Pînă 
vine cineva de la S.M.T. trece 
vremea.

Grigore îl însoți îndată pe Ion la 
grădină și după ce vindecă boala 
motorului, își aruncă ochii plini de 
curiozitate peste vale.

— Aveți culturi frumoase — 
zise el.

— Da. Oamenii noștri au mun
cit bine. Să vezi ce grozav crește 
orezul.

— Am auzit că ați pus. Dar nu 
cred să iasă. Nu s-a semănat nici
odată la noi.

— Vino să-l vezi.
Se îndreptară către ogorul semă

nat cu orez, din apropierea iazului. 
Plantele crescuseră sănătoase, pre
vestind rod îmbelșugat. Grigore le 
cercetă cu nespusă atenție.

— Nu pare să fie rău.
— Păi, cum o să fie ? Ce crezi 

că noi mergem la întîmplare? la 
te uită ce mîndrețe de irigație am 
făcut ! In tot raionul Fetești nu în- 
tîlnești așa ceva.

Curiozitatea lui Grigore creștea 
mereu. Dorința de a cunoaște lu
cruri noi, de a afla căile descope
rite de învățați pentru a smulge 
pămîntului rodul cel mai bogat, 
era în firea lui. Și asemenea lu
cruri nu găsea nicăieri în sat, de
cît la gospodăria colectivă.

— Cum ați făcut irigația? — în
cercă el să afle lămuriri de la Ion.

Și domol, cu răbdare, Ion îi po
vesti. 11 plimbă pe lîngă șanțurile 
care împînzeau ogorul, apoi îl duse 
din nou la grădină. începuse să 
vorbească molcom. Dar pe măsură 
ce povestea despre metodele folo
site în gospodărie la o seamă de 
culturi, se înflăcăra singur.

— Uite, la cartofi folosim o me
todă nouă — urmă secretarul. — 
Noi nu mai facem mușuroaie în 
jurul vrejurilor pentru că se pierde 
iute apa. Întindem pămîntul drept 
și așa el păstrează mai multă apă. 
Planta crește mai bine și dă cartofi 
mai mulți.

Asemenea lucruri stîrneau un in
teres mereu mai mare în sufletul 
lui Grigore. De cîteva ori el merse 
cu Ion pe ogoarele gospodăriei. O 
luă și pe bătrînă cu el. Intr-un loc 
văzură mai multe fete care lipeau 
una de alta roatele de floarea 
soarelui, apoi le despărțeau. Acea
stă treabă i se păru foarte ciudată 
mamei lui Grigore.

— Ce fac fetele voastre, se joa
că ? — întrebă bătrîna.

— Asta se cheamă polenizare 
artificială, nu joacă — îi răspunse 
Ion.

Grigore și maică-sa aflară în 
ziua aceea ce înseamnă poleniza
rea artificială, iar în alte zile afla
ră de ce oamenii gospodăriei pră
șesc de patru ori porumbul și 
sfecla de zahăr, de ce au folosit 
sămînță selecționată și multe alte 
metode chibzuite pe care ei nu nu
mai că nu le întrebuințaseră vre
odată, dar nici nu le aflaseră mă
car pînă acum.

— Bine — spuse bătrîna — toate 
astea sînt frumoase. Dar crezi că 
ajută la ceva?

— Sînt sigur, cum sînt sigur că 
voi...

Amuți. Voise să spună „că voi 
veți veni în gospodăria noastră”, 
dar se oprise, adueîndu-și aminte 
că Tuțuienii sînt oameni încăpă-

țînați. In asemenea cazuri, Ion 
știa că trebuie să-l lași pe om să 
spună el ce vrei tu să spui.

— Ce zici? se-ntoarse Grigore. j
— Că sînt sigur.
— Dar voi abia faceți încercări.
— Colhoznicii sovietici folosesc 

aceste metode de ani de zile și au 
reușit. O să vedeți la toamnă că 
am dreptate.

Dreptatea lui Ion se dovedi cu 
prisosință în toamnă. Recolta fu 
bogată, uimitor de bogată. Nu s-a 
mai pomenit niciodată la Cegani 
ca un hectar de pămînt să dea 
22.000 kilograme sfeclă de zahăr, 
2.000 kilograme grîu și 20.000 kilo
grame cartofi. Orezul crescuse și 
el îmbelșugat. Și aceasta uimea 
cel mai mult pe săteni.

Grigore și mai ales maică-sa, nu 
mai aveau nimic de pus la îndo
ială. Cînd văzură ce primește fie
care colectivist pentru munca lui, 
înțeleseră și mai bine cît de multă 
dreptate avusese Ion.

— Iosif Pavel — spuse Grigore 
bătrînei — a primit 3.500 kg. grîu, 
3.000 kg. porumb, orz, floarea soa
relui, orez, bani, vin, țuică. In 
viața lui n-a avut atîta bogăție în 
casă. Și a lucrat doar el cu fiu-su. 
Alte familii care au avut mai mulți 
oameni la muncă, au luat mai 
mult. Ce .zici, mămuță? Noi in
trăm ?

Mămuța îl privi lung :
— Te trage inima ?
— Mă trage, mămuță, dar nu e 

numai ce crezi matale. Nu vreau 
să mergem numai pentrucă e Sofia 
acolo. Mă trage în colectivă și altă 
chemare, mai mare. Vreau să trăim 
mai bine. Au ei acolo știința lor a 
naibii de bună, cu care scot roade 
multe. Ai văzut. Toți știau minu
năția asta. Cînd erau singuri, îna
inte de a intra în colectivă, nu știa 
niciunul. Au învățat știința acolo 
și n-o duc rău. Asta mă cheamă și 
pe mine acolo, mămuță.

Privind departe cu ocliii ei 
umezi, bătrîna dădu din cap :

— Se schimbă rostul lumii. Dacă 
tu Grigore o înțelegi pe cea nouă, 
fă cum crezi. Tu ești tînăr, mergi 
pe drumul tău. Am să încerc să 
mă țin și eu după voi, tinerii...

Peste vreo două săptămîni, Gri
gore duse cererea la gospodărie. 
Vestea se răspîndi în tot satul. 
Mulți îl opreau și-l întrebau :

— Ce făcuși, mă, Grigore ?
El le vorbea de munca frumoasă 

de la gospodărie, de metodele co
lectiviștilor, de roadele lor. Alți 
trei mijlocași făcură cereri, apoi 
alții. Printre aceștia din urmă era 
și Petre al lui Aron.

— Dacă o făcu Grigore, o fac și 
eu — a zis el și a dat cererea.

In primăvară, adunarea gene-' 
rală încuviință primirea noilor 
membri. Ei luară parte Ia cele 
dintîi însămînțări. In trei săptă
mîni Grigore ajunse fruntaș.

împăcarea dintre el și Sofia se 
făcu la o adunare generală, cînd 
fata îl chemă la întrecere pentru 
folosirea unor noi metode agroteh
nice. Iar întrecerea s-a sfîrșit cu 
una dintre cele mai frumoase nunți 
care a avut loc pînă atunci în sat 
la Cegani.

D. TURTUREANU



Triumful măreței învățături leniniste
întreaga omenire muncitoare aniversează 

la 22 aprilie împlinirea a 84 de ani de la naș
terea lui Vladimir Ilici Lenin.

Slăvit și mereu viu este numele lui Lenin în 
inimile popoarelor pentru că el și-a închinat 
întreaga sa viață luptei pentru libertatea și 
fericirea celor ce muncesc.

Mare continuator al operei și învățăturii lui 
Marx și Engels, Lenin a făurit învățătura des
pre partidul de tip nou. Sub conducerea directă 
a lui Lenin s-a întemeiat Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, s-a 
creat primul stat din lume al mun
citorilor și țăranilor — Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

învățătura leninistă, atotbirui
toare, a devenit o armă puternică 
a sutelor de milioane de oameni 
care luptă pentru socialism, demo
crație și pace. Prieten și conducă
tor al oamenilor muncii de pretu
tindeni, marele Lenin a arătat po
poarelor calea justă a eliberării din 
robia capitalistă, a trasat drumul 
transformării revoluționare a lu
mii. Sub conducerea directă a ma
relui Lenin, gloriosul P-C-U.S. a 
călăuzit popoarele Rusiei la victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Sub steagul biruitor al leninis
mului, în lume a început o eră nouă 
—■ era prăbușirii capitalismului și 
a triumfului socialismului. In anii 
ce au urmat, popoarele Uniunii So
vietice au înfăptuit socialismul și 
pășesc cu înflăcărare pe drumul co
munismului. Uniunea Sovietică 
a devenit într-un timp scurt o mare 
putere industrială și țara cu cea mai 
înaintată agricultură din lume. Uria
șele realizări ale oamenilor sovietici 
se datoresc faptului că gloriosul
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, sub con
ducerea Comitetului său Central în frunte cu 
I. V. Stalin, marele continuator al operei lui 
V. I. Lenin, a apărat genialul plan leninist de 
transformare socialistă a Rusiei și l-a dus la 
victorie deplină. Marile înfăptuiri petrecute în 
Patria constructorilor comunismului arată în
tregii omeniri încotro, spre ce înflorire și 
bunăstare duce leninismul.

Cu ajutorul și sprijinul frățesc al Uniunii 
Sovietice au pășit pe drumul arătat de Lenin, 

după cel de-al doilea război mondial, po
poarele țărilor de democrație populară. Strîns 
unite în uriașul lagăr al păcii, democrației și 
socialismului, popoarele acestor țări își con
struiesc cu succes luminosul viitor socialist.

Pe drumul leninist a pășit și poporul romîn. 
Urmînd pilda gloriosului popor sovietic, po
porul nostru, sub conducerea partidului comu
niștilor, s-a dezrobit din jugul moșierilor și 
capitaliștilor, și luîndu-și soarta în propriile 

sale mîini, și-a făurit o nouă orînduire de stat 
potrivit intereselor și năzuințelor sale — regi
mul de democrație populară. Intr-un timp 
scurt, partidul, guvernul și poporul nostru, 
mergînd pe calea învățăturii leniniste, au 
dobîndit succese însemnate în dezvoltarea in
dustriei noastre socialiste, în transformarea 
socialistă a agriculturii, în opera de electrifi
care a țării, în desfășurarea revoluției cultu
rale.

Lucru de căpetenie în leninism este dicta
tura proletariatului. La temelia acesteia stă 

al'anța de nezdruncinat dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare. Urmînd încer
cata învățătură leninistă, partidul nostru con
sideră că sarcina centrală și principala che
zășie a succesului în opera de construire a so
cialismului este întărirea continuă a alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, 
dezvoltarea și întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare în această alianță. Hotărî- 
rile plenarei din 19—20 august 1953 și măsu-

rile luate de partid și guvern în ul
tima vreme în vederea dezvoltării 
agriculturii, sprijinirea în măsură 
tot mai mare a gospodării’or colec
tive, a întovărășirilor agricole și a 
gospodăriilor individuale ale țăra
nilor muncitori sînt menite să asi
gure sporirea necontenită a produc
ției agricole.

Leninismul este strîns legat de 
lupta pentru pace. Chiar a doua zi 
după victoria Marii Revoluții din 
Octombrie. Lenin a proclamat po
litica păcii și prie'eniei între po
poare drept principiu de bază al po
liticii externe a statului sovietic. 
Lenin a arătat întotdeauna posibi
litatea coexistenței pașnice a siste
mului socialist cu cel capital’st, a 
întrecerii pașnice între ele. Parti
dul Comunist și Guvernul Sovietic 
s-au călăuzit și se călăuzesc întot
deauna după ideile marelui Lenin 
în politica de apărare a păcii în lu
mea întreagă.

Leninismul a devenit astăzi stea
gul luptei întregii omeniri progre
siste împotriva imperialismului, 
pentru pace, pentru prietenie între 
popoarele tuturor țărilor, pentru 
viitorul luminos al tuturor popoare
lor.

Pășind în fruntea armatei de ne
cuprins a partizanilor păcii, 
Uniunea Sovietică duce o politică

de slăbire a încordării în relațiile inter
naționale, pentru stabilirea unor legături de 
prietenie între state. Propunerea sovietică cu 
privire la încheierea unui tratat general euro
pean de securitate colectivă a devenit o 
cerință de viață și popoarele luptă pentru în
făptuirea acestei nobile idei.

Steagul lui Lenin însuflețește lupta oameni
lor muncii, învățătura sa luminează calea ome
nirii. Leninismul este cauza păcii, democrației 
și socialismului și va triumfa în întreaga lume.

De cum te apropii de pămîntu- 
rile colhozului „Lenin“, satul Bo
risovo, din apropierea Moscovei îți 
dai seama numaidecît că aici col
hoznicii duc o viață îmbelșugată 
și civilizată. De-a lungul ulițelor 
largi se înșiruie case arătoase și 
frumoase. Mai departe se văd fer
mele și alte clădiri ale gospodăriei 
colhozului. Pe malul înalt al rîului 
Moscova se înalță o clădire mare 
și albă, cu coloane; este noua casă 
de cultură sătească.

Ne oprim în fața sediului comi
tetului de conducere al colhozului; 
sîntem întîmpinați de un bărbat de 
statură mijlocie, bine legat Pe re
verul hainei lui strălucește steaua 
de aur de Erou al Muncii Socialis
te. Acesta este președintele comi
tetului de conducere, Mitrofan Za
harov. Președintele ne vorbește cu 
plăcere despre viața și faptele aces
tui colhoz care poartă numele ma
relui Lenin.

De la el aflăm că colhozul „Le
nin" are 2.000 hectare de pămînt, 
însămînțat în cea mai mare parte 
cu cartofi, legume și culturi fura

colhozul
jere. Colhozul are multe livezi. La 
fermele colhozului sînt în prezent 
1.500 capete de vite de tot felul și 
2.000 păsări.

Anul trecut venitul colhozului 
„Lenin" s-a ridicat la suma de 3,7 
milioane ruble, iar în acest an veni
tul lui va fi și mai mare.

Cu fiecare an crește plata zile- 
Ior-muncă. Așa de pildă, mica fa
milie a colhoznicului Alexei Sadov 
a căpătat pentru zilele-muncă făcu
te 36 tone de legume, pe lîngă cere
ale și 7.000 ruble în numerar. La 
aceasta trebuie să adăugăm că Sa
dov, ca și ceilalți membri ai colho
zului, are lotul lui de pămînt pe 
lîngă casă — o livadă și o grădină 
de zarzavat, care-i aduc de aseme
nea venituri însemnate.

— Stînd de vorbă cu dumnea
voastră — spune Mitrofan Zaharov 
— mă întorc cu gîndul în trecut, 
la vremea cînd au început să ia 
ființă la noi în țară cele dintîi col

hozuri. Eu am avut fericirea să fac 
parte din cei 25.000 de muncitori 
comuniști trimiși de partid Ia sate 
ca să ajute țărănimea să înfăptu
iască ideia leninistă a colectiviză
rii. De atunci a trecut multă vreme 
și am întîmpinat multe greutăți pe 
drumul nostru. Dar drumul nostru 
era luminat de geniul lui Lenin și 
asta ne dădea încredere și ne ajuta 
să biruim orice piedici. Colhozul a 
crescut și odată cu dînsul au cres
cut și oamenii. In soarta oricărui 
colhoznic vezi soarta întregii ță- 
rănimi sovietice.

...Iată-ne în casa nouă a mulgă
toarei Klavdia Alexeeva, Eroină a 
Muncii Socialiste din colhozul „Le
nin". Am rugat gazda să ne spună 
cîteva cuvinte despre munca și 
viața ei.

— Ce-ași putea să vă spun? îmi 
dau silința să muncesc cît se poate 
mai bine. Cît despre viața mea, pof
tim de judecați și singuri, — și 

ne-a condus prin odăile luminoase 
ale casei ei, în care am văzut mobi
lă bună, o mulțime de flori, raf
turi de cărți, tablouri pe pereți.

Cînd ne-am luat rămas bun, 
Klavdia Alexeeva ne-a spus:

— Noi am făurit colhozul și ne 
dăm silința să-i sporim bogăția 
printr-o muncă de mare producti
vitate. In acest an eu mi-am luat 
angajamentul să obțin de la fiecare 
vacă cîte 4.700 litri de lapte.

In satele care alcătuiesc colhozul 
„Lenin“ sînt trei școli elementare și 
două școli medii, trei biblioteci care 
cuprind 15.000 volume, o casă a 
culturii agricole și însfîrșit, casa de 
cultură.

Aruncînd o privire în trecut, pu- 
nînd față-n față trecutul cu prezen
tul, oamenii văd ce departe am 
ajuns noi și ce multe lucruri am în
făptuit. Și ei simt cu toții, cu o pu
tere deosebită, toată măreția idei
lor leniniste întruchipate în viață.

G. VINOGRADOV
G. ULIANOV



Plantarea răsadurilor de legume la locul definitiv
Răsadurile pentru cultura legu

melor se pregătesc din timp în se
re și răsadnițe calde. Cultura le
gumelor cu ajutorul răsadului pre
zintă marele avantaj prin faptul că 
scurtează perioada de vegetație a 
plantelor cu 15—30 zile.

Răsadul pentru plantat la locul 
definitiv trebuie să fie viguros, să
nătos, de culoare verde închisă, iar 
rădăcinile să fie bine crescute.

Timpul cel mai potrivit pentru 
plantarea răsadului este spre seară 
cînd pierderea de iapă este cu mult 
mai mică decît în cursul zilei; plan
tatul se poate face și dimineața 
pînă la orele 9—10, iar pe timp no- 
ros în tot cursul zilei. Pentru a 
nu se rupe rădăcinile cînd se scoa
te răsadul, cu 24 ore înainte de 
plantat, acesta se udă bine.

Răsadul se scoate cu un bețișor 
avîndu-se grijă să rămînă pă- 
mînt la rădăcină. Nu este bine să 
se smulgă răsadul fir cu fir, întru- 
oît se rup rădăcinile. După ce ră
sadul a fost scos se clasifică după 
mărime și grosime, apoi se faso
nează. Fasonarea constă în scurta
rea rădăcinilor prea alungite și tă
ierea frunzelor pînă la o treime 
din ilungime. La praz și ceapă ră
dăcinile se scurtează pînă la 1—2 
cm. Fasonarea se face cu cuțitul și 
la mai multe pliante deodată strînse 
îm mănunchi. După fasonare rădă
cinile răsadului se înmoaie într-un 
amestec format din lut, balegă de 
vacă și apă. Această operație de 
mocirlire ajută la prinderea plan
telor și ajută creșterea după plan
tare.

Despre vrednicia țăranilor mun
citori din Batăr și mai ales despre 
succesele colectiviștilor am avut 
prilejul să aflu încă în tren, de la 
un unchiaș dintr-o comună înveci
nată cu care intrasem în vorbă. Ți
nea unchiașul morțiș să mă con
vingă că vite frumoase, pămînt bun 
și oameni harnici ca pe aceste 
locuri mai rar.

Și am avut prilejul să mă con
ving de cele spuse de unchiaș cu 
atita foc. De cum am intrat în 
curtea gospodăriei mi-am dat sea
ma că colectiviștii din Batăr nu 
mai sînt cei de acum 2 ani de zile, 
cînd gospodăria nu era printre cele 
fruntașe.Acum există o grijă deose
bită nu numai pentru lucrarea pă- 
mîntului, ci și pentru celelalte iz
voare ale avutului obștesc, printre

Vitele și porcii, proprietatea colectiviștilor din comuna Batăr, regiunea Oradea.
care un loc de frunte îl ocupă creș- . pentru 100 de scroafe, un 
terea și îngrășarea animalelor.

CREȘTE AVUTUL OBȘTESC

Au trecut 3 ani de la înființarea 
gospodăriei agricole colective 
„Drum Nou“ din Batăr. începutul? 
8 cai, 8 boi, 5 vaci și 3 porci. Puțin. 
Dar pe atunci însemna mult. Mai 
aveau însă colectiviștii din Batăr 

■ceva. Ceva de mare preț. încredere 
în viitorul lor. In forțele lor.

Dacă în primii doi ani creșterea 
si îngrășarea animalelor era o trea
bă fără importanță și legată doar

Răspunsul dat de tov. inginer 
agronom M. Oprescu mai mul
tor cititori ai revistei noastre, 
care vor să cunoască mai bine 
tehnica plantării răsadurilor de 
legume de cîmp.

Legumele trebuie cultivate pe 
terenuri care au fost arate din toam
nă, bogate în materii hrănitoare 
și bine pregătite în primăvară. 
După ce terenul ia fost bine pregătit 
se face marcatul. Marcarea se face 
în lungul și latul locului. Răsadul 
se scoate din răsadniță în ziua în 
care se face plantatul. Transportul 
răsadului pînă la locul de plantare 
se face cu grijă, în cutii acoperite 
pentru a feri răsadul de căldură. 
Gropițele în care se plantează răsa
dul este bine să se facă chiar îm 
momentul plantării, folosind plan
tatorul în așa fel ca rădăcinele 
plantei să nu se îndoaie la plantat. 
Pentru plantele care dau rădăcini 
și din tulpină, cum sînt: varza, 
pătlăgelele roșii, castraveții, etc., 
adîncimea de plantare ajunge u- 
neori chiar pînă lîngă prima frun
ză. Sfecla, țelina, salata, care au 
tulpină scurtă, se înfig în pământ 
pînă la frunze, iar ceapa și prazul 
se plantează la adâncime mai mică. 
Pămîntul se presează pentru a nu 
rămîne goluri la rădăcina plante
lor. După plantare răsadul se udă 
imediat pentru a se asigura prin
derea, dîndu-se pînă la un litru de 
apă pentru fiecare plantă. Apoi se 

* *

Crește avutul gospodăriei 
și al colectiviștilor

de necesitatea muncii pămîntului, 
apoi începînd din anul 1953 și 
mai cu seamă după apariția legii 
cu privire la dezvoltarea creșterii 
animalelor colectiviștii au făcut 
pași mari înainte.

La marginea satului, acolo unde 
altădată se întindeau moșiile gro
filor, unde trudeau pălmașii flă
mânzi pentru cei ce huzureau, se 
înalță o construcție nouă. Este pri
ma construcție a colectiviștilor, 
proprietatea lor. Și cu cîtă mîndrie 
vorbesc ei despre noul grajd cu o 
capacitate de 100 capete de vite. 
Tot aci se va construi o maternitate 

saivan 
pentru 300 de oi. Gospodăria are 
54 vite cornute, dintre care 14 vaci 
de rasa Siementhal, 50 cai, peste 60 
porci mari, dintre care 40 scroafe 
de prăsilă, 56 purcei, 144 oi rasă 
Merinos și peste 100 miei. Sînt 
primii pași. Planul pe anul acesta 
prevede însă și mai mult.

Bulzan Gavrilă este cioban la 
oile gospodăriei. Are ca ajutor pe 
băiatul lui, Vasile. Datorită^ grijii 
pe care o dă oilor, așa după cum 
este sfătuit, a obținut anul trecut 
în loc de 3 kg., 5 kg. lînă de la fie
care oaie. Ba de Ia unele a obținut

presară locul udat cu pămînt bine 
mărunțit.

Distanțele la care se plantează 
răsadul se stabilesc ținînd seamă 
de pretențiile fiecărui soi, de mări
mea lui, de bogăția pământului și 
de mecanizarea lucrărilor. Astfel, 
roșiile pot ajunge la distanțele de 
150 cm. între rînduri și 30 cm. pe 
rînd.

înainte de plantare cu vreo zece 
zile, răsadul trebuie călit, adică o- 
bișnuit cu condițiile vitrege ce le 
va avea în cîmp (se vor ridica feres
trele de la răsadnițe la început nu
mai cîteva ore spire amiază, apoi 
toată ziua; iar în ultimele zile se 
ridică și noaptea, oprindu-se uda
tul).

Epoca de plantare depinde de fe
lul culturii: cultură timpurie, de 
vară stau de toamnă; mai ales de 
felul cum se comportă planta res
pectivă față de temperatură. Varza, 
țelina, ceapa, se plantează mai tim
puriu, pe cînd ardeiul, pătlăgelele 
roșii, vinetele, etc. se plantează 
după ce pericolul brumelor a trecut. 
In regiunile mai calde de la noi a 
și început plantatul verzei, cono
pidei, iar în regiunile Arad, Timi
șoara a început plantatul și la roșii, 
ardei.

După 3—4 zile de la plantare, 
lipsurile ce se ivesc se completea
ză cu răsad oprit din aceeași spe
cie și soi.

Plantatul răsadului este o lucrare 
de mare importanță, care executată 
în condițiuni bune și la timp con
tribuie la sporirea recoltelor de le
gume.

chiar 6 kg. Cartea l-a ajutat pe cio
banul Bulzan să muncească bine 
și să ajungă Ia rezultate atît de 
frumoase.

Dar nu-i deajuns să ai vite. Tre
buie asigurată și hrana lor, după 
recomandările tehnicienilor. Pro
ducția scăzută de lapte la vaci se 
datorește furajelor puține. O hrană 
bună .pentru vite ai numai dacă te 
îngrijești din timp de baza furajeră. 
In anul 1952 însă aceasta le-a scă
pat colectiviștilor din vedere. Anul 
acesta însă situația e alta. Supra
fața pentru baza furajeră s-a mă
rit cu 50 la sută. De asemeni, s-a 

mărit cu 20 hectare și suprafața ce 
se va semăna cu porumb, și s-au 
luat măsuri c.a cea mai maire parte 
din suprafața cultivată cu porumb 
să fie semănată îm cuiburi așezate 
în pătrat. Vor fi îinsilozate mari 
cantități de furaje. Metodele agro
tehnice ce se vor aplica anul acesta 
la toate culturile vor face ca să 
sporească și mai mult producția, a- 
sigurîndu-se astfel și hrana anima
lelor.

PRIMELE VENITURI
De curînd colectiviștii au avut 

o plăcută surpriză. Din una din că

lnsămîuțează în cu buri 
așezate în pătrat

Majoritatea țăranilor muncitori 
din comuna Bosia, regiunea Iași, 
cunosc avantajele semănării unor 
culturi în cuiburi așezate în pătrat.

Gîndindu-se la recoltele bogate 
pe care le vor obține prin aplica
rea acestei metode, o serie de ță
rani muncitori au luat măsurile ne
cesare pentru a-și semăna cultu
rile în cuiburi așezate în pătrat. 
Printre deputății care au populari
zat noua metodă de semănat și 
sînt pildă în muncă, se află loan 
C. Crețu, membru în comitetul e- 
xecutiv. El și-a făcut un marcator, 
a pregătit terenul și a însămînțat 
jumătate hectar cu porumb. De a- 
semeni, deputății Gheorghe Burlea, 
și Sergiu Mușat au însămînțat car
tofi’în cuiburi așezate în pătrat.

—•—
Demascarea unor chiaburi 

ce-au vrut să saboteze 
însămînțările

Țăranii muncitori din raionul 
Bistrița, aplică cu tot mai mul
tă încredere agromiinimul, te
melia recoltelor mari, dar chiaburii 
caută în fel și chip să împiedice 
obținerea de recolte sporite, care 
înseamnă belșug în casele celor 
ce muncesc. Astfel chiaburii Bo- 
zonog Alexe, Schuster Paula și 
Cioșan Vasile din comuna Teaca 
au încercat să însămînțeze semin
țe necurățate și netratate. Ei au 
fost însă prinși la timp de agentul 
agricol, care i-a obligat să însă
mînțeze numai boabe bine alese și 
tratate.

ruțele ce au intrat pe poarta gospo
dăriei s-au descărcat produse de 
mare preț. 31 kg. talpă crupon, 
38 fuse de piele, 22 kg. bumbac. A- 
cestea sînt numai o parte din avan
tajele de care se bucură cei care în
cheie contracte de îngrășare și li
vrare a animalelor.

— Hamurile pentru cai le vom 
primi peste cîteva zile — a spus 
președintele, tovarășul Maghiar 
Vasile, colectiviștilor ce priveau 
produsele industriale primite.

Colectiviștii, după cum prevede 
contractul încheiat cu O.R.A.C.A., 
au livrat în luna aceasta 8 boi și 3 
vaci în greutate de peste 6.700 kg. 
Au mai încheiat contract pentru li
vrarea de 700 kg. lînă merinos și 
pentru produse lactate ce se prelu
crează chiar în gospodărie. Se va 
mai contracta vînzarea a 20 de por
ci grași și a altor produse. Banii 
și produsele ce se vor primi vor 
spori avutul colectiviștilor.

OAMENI NOI
Sediul gospodăriei a devenit 

pentru colectiviști o casă dragă. E 
seară și e tîrziu. Se vorbește de 
marcatorul pentru semănatul po
rumbului în cuiburi așezate în pă
trat. Fiecare își dă părerea. Se 
vorbește apoi de răsadnițele de la 
grădină. Pămîntul e pregătit.

— Cînd începem? Fiecare aș
teaptă cu nerăbdare. O singură 
grijă, nu cumva să rămînă în 
urmă. Se ascultă la radio starea 
timpului. Nimeni nu vrea să plece 
spre casă.

Intr-un tîrziu tovarășul Maghiar 
Vasile îi poftește să plece către 
casele lor.

— De o vreme încoace mai am 
o grijă pe cap — spume președin
tele. — Să-i trimit acasă. Altfel 
sînt în stare să stea toată noaptea 
să discute despre agrotehnică. Și 
cînd te gândești că ân urmă cu câți
va ani, de cum se întuneca nu ve
deai țipenie de om pe uliță.

C. MUNTEANU
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Să aplicăm metode avansate 
în cultura cartofilor

Comarnescu V. și 
Berindei M.

Ed. Agro-Silvică de Stat 
Cartea ne arată cit de folosi

tori sînt cartofii, atit prin calită
țile lor nutritive cit și prin pro
prietățile lor industriale. Sînt 
descrise toate soiurile de cartofi 
care se cultivă la noi în (ară, 
precum și locul lor în asolament. 
Se dau amănunte asupra pregă
tirii pămîntului în care se vor 
cultiva cartofii și asupra selec
ționării cartofilor de sămînță. 
Broșura mai conține sfaturi pen
tru plantarea cartofilor, întreți
nerea culturilor și recoltarea lor.

63 pag, — 0,60 lei
Metode avansate 

In zootehnie folosite 
la noi în țară

Roșea Lucian
Ed. Agro-Silvică de Stat 

In broșură sînt arătate cîteva 
metode înaintate pentru crește
rea animalelor. Astfel, este des
cris pășunatul sistematic și pre
gătirea științifică a hranei ne
cesare unei bune întrețineri a a- 
nimalelor. Se dau sfaturi asupra 
hrănirii suplimentare a animale
lor tinere și a vacilor de lapte.

42 pag. — 0,40 lei
Cum am obținut 42.000 kg. 
sfeclă de zahăr la hectar

Dop Ion
Ed. Agro-Silvică de Stat 

Bragadierul de cîmp Dop Ion, 
din gospodăria agricolă colecti
vă „Ogorul Roșu" din comuna 
Laslea, raionul Sighișoara, îm
părtășește experiența sa în culti
varea sfeclei de zahăr. In bro
șură sînt arătate toate regulile 
agrotehnice pe care le-a aplicat 
pentru a obține 42.000 kg. sfeclă 
de zahăr la hectar.

21 pag. — 0,20 lei

Prin depășirea vitezei zilnice 
să asigurăm succesul muncilor agricole 

de primăvară

Campania agricolă de primăvară 
este în toi.

Im regiunea Iași, unde a lost fo
losită din plin întreaga capacitate 
de lucru a tractoarelor, mașinilor 
și atelajelor existente, s-a realizat 
sută la sută viteza zilnică de lucru 
planificată. Acest rezultat a fost 
obținut pentru că — după îndru
marea organelor de partid — orga
nele sfaturilor populare de la re
giune, raioane și comune, precum 
și tehnicienii agronomi, au dus o 
intensă muncă de lămurire și mo
bilizare a țărănimii muncitoare 
pentru efectuarea la timp a munci
lor agricole de primăvară.

In regiunile Craiova, Suceava, 
Constanța, Galați și Pitești sfatu
rile populare au trecut la lichidarea 

întîrzierii în desfășurarea campa
niei de însămînțări realizîndu-se 
viteza zilnică de lucru în proporție 
de peste 75 la sută.

Capacitatea de lucru a tractoare
lor, mașinilor agricole și atelajelor 
a fost mai slab folosită în ultimele 
zile în regiunile Bacău, Cluj, Timi
șoara și Hunedoara, unde viteza 
zilnică de lucru este nesatisfăcă
toare.

Pentru grăbirea terminării mun
cilor agricole și realizarea însă- 
mînțărilor în timpul cel mai scurt, 
sfaturile populare trebuie să ia ur
gente măsuri și să vegheze ca să 
fie folosită organizat și fără între
rupere întreaga capacitate de lu
cru existentă, astfel ca să se reali
zeze și să se respecte continuu vi
teza de lucru planificată.

Ni se semnalează că...
Căminul cultural din comuna 

Colonești, raionul Zeletin. a fost 
înzestrat cu un aparat cinemato
grafic, sosit d^n Uniunea Sovie
tică De ani de zile însă, <n aceas
tă comună nu a fost trimis nici 
un film. Secțiile artă și cultură 
ale sfatului popular raional Ze
letin și sfatului popular regional 
Bîrlad cunosc acest lucru, dar nu 
iau nici o măsură. Țăranii mun
citori din Colonești sînt dornici 
de a viziona filme la căminul cul
tural și cer îndreptarea grabnică 
a acestor stări de lucruri.

C. Predescu
corespondent
★

In activitatea sfatului popu
lar al comunei Baru-Mare din 
raionul Hațeg, regiunea Hune
doara, există o totală delăsare in 
muncă. Un exemplu grăitor ni-l 
oferă clădirea sfatului popular 
comunal, care nu are geamuri la 
ușa de la intrare, nu are nici o 
lampă de luminat, în schimb are 
aproape toate mesele stricate. 
Gazeta de perete nu are geam, 
iar de articole nici pomeneală. 
Locuitorii comunei cînd au de re
zolvat o problemă trebuie să vină 
la sfat cîteva zile la rînd pînă 
reușesc să găsească pe cineva. 
Pentru străini această situație 
constituie un mare semn de în
trebare. „Unde-i președintele? 
Unde sînt ceilalți salariați ai 
sfatului?" Pentru localnici însă 
nu. Ei știu că președintele e 
foarte ocupat cu munca de te
ren, mai exact... cu sondarea bu
toaielor de vin și țuică.

Noi credem că tovarășii de la 
sfat ar trebui să se trezească din 
această amorțeală.

Costea Petru 
corespondent

s
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In ziua aceea s-a muncit din 
greu. Prinși în viitoarea întrece
rii patriotice în cinstea zilei de 
1 Mai, țăranii muncitori au por
nit spre cîmp mai înainte de a 
se crăpa de ziuă și s-au întors 
seara tîrziu, frînți de oboseală: 
Le-ar fi prins bine somnul, îl 
meritau din plin, dar pe Frătea
nu, pe Vîntu și pe alți țărani 
muncitori din sat nu i-a lăsat i- 
nima să nu se abată pe la că
minul cultural. Echipa de teatru 
avea repetiție. Ultima repetiție 
înainte ca piesele de teatru 
„înainte de termen" și „Oamenii 
poruncesc pămîntului" să fie ju
cate în alte sate.

Cele două piese de teatru se 
potrivesc de minune cu munca 
țăranilor din Ciuturești, de par
că ar fi rupte chiar din viața sa
tului lor. In piesa „înainte de 
termen" este vorba despre între
cerea patriotică la însămînțări. 
Ea a fost un îndemn puternic 
pentru ciutureșteni, cînd au por
nit să se-ntreacă la însămînțări 
cu satele din împrejurimi. Și 
piesa „Oamenii poruncesc pă
mîntului", care oglindește lupta 
colectiviștilor pentru recolte bo
gate le-a fost de folos. Sfaturile 
agronomilor și roadele culese de 
fruntașii din sat i-au îndemnat, 
nu-i vorbă, să muncească pămîn- 
tul alt fel ca pîn-acum, dar piesa 
de teatru i-a hotărît pe mulți 
dintre ei să-și lucreze ogoarele 
pentru totdeauna în chip nou.

Feciorul lui Vîntu, în rolul 
brigadierului Andrei, a jucat 
cu mult talent. Andrei, eroul 
principal, e harnic și cinstit.

„Oamenii poruncesc pămîntului44
Și-ar da și viața pentru gospo
dăria colectivă, dar n-are încre
dere în metodele agrotehnice 
înaintate, se împotrivește cu în- 
căpățînare folosirii lor. Brigada 
lui a scos abia 1.500 kg. po
rumb la hectar, dar Andrei e 
mulțumit, fiindcă țăranii cu gos
podării individuale au obținut o 
producție mai mică. Pămîntul 
nostru nu poate da mai mult — 
răspunde Andrei celor care-l sfă
tuiesc să folosească metode a- 
grotehnice înaintate în munca 
sa.

Membrii echipei de 
teatru a căminului 
cultural din Cristian, 
regiunea Stalin, se 
pregătesc temeinic 
pentru cel de al trei
lea concurs pe țară 
al artiștilor amatori.

Iată pe cîțiva din
tre ei interpretînd o 
scenă din piesa de 
teatru „Oamenii po
runcesc pămîntului1*.

Moș Onisie, țăran 
cu gospodărie indivi
duală, vine ca deobi- 
cei în vizită la colec
tiviști să afle metode
le lor de muncă. A- 
cum stă de vorbă cu 
Anghelina, responsa
bila fermei zooteh 
nice.

Zadarnice sînt sfaturile preșe
dintelui gospodăriei, zadarnice 
sînt rugămințile Anghelinei, fata 
pe care o iubește și care se căsă
torește pînă la urmă cu Niculae, 
un flăcău nu așa de' chipeș ca 
Andrei, dar un om înaintat, ce 
îmbină munca practică cu cer
cetările științifice.

— Bine joacă băiatul tău, 
Vîntule, parcă s-a născut artist 
— îl laudă Frăteanu.

Dar cînd se întoarce spre 
Vîntu, locul de-alături era gol.

— Era între noi — întrebă el 

pe Petrache Răchită — unde s-o 
fi dus, nu știi ?

— A plecat in fundul sălii cînd 
rîdeam de fiu-său cum joacă pe 
brigadierul ăsta Andrei, care 
nu vrea să lase porumbul ne- 
mușuroit. Știi că și el l-a mușu- 
roit anul trecut.

Cu cît crește dramatismul pie
sei, cu cît Andrei, simpatizat de 
public la început, devine mai în
căpățînat, cu atit sînt mai mulți 
țărani care privesc în podea. 
Sînt cei care și-au lucrat pămîn
tul ca Andrei și-au obținut roade 
mici.

Da, anul trecut mulți au fost 
țăranii din Ciuturești, raionul 
Bacău, care și-au muncit ogorul 
cum au apucat din bătrîni. A- 
nul acesta îi poți număra însă pe 
degete.

-k
In drum spre case artiștii a- 

matori discută cu tovarășa Se- 
vastia Sandu, instructoarea e- ț 
chipei de teatru și cu spectatorii. J

— Rolul lui Andrei a fost bine I 
jucat, convingător — spune to- | 
varășa Sandu. ț

— Da, — aprobă Frăteanu — ț 
și celelalte... numai că artiștii « 
noștri ar trebui să arate mai z 
mult dispreț față de Andrei. | 
Doar e un om înapoiat și oatne- } 
ni de soiul ăsta ne aduc uneori j 
destule pagube. Și apoi nu ui- ț 
tați că mergeți să jucați piesa • 
asta de teatru în satele și comu- ț 
nele vecine. Dacă țăranii nu vor < 
disprețui oamenii de felul lui An- ' 
drei nu-i veți face să porunceas- | 
că pămîntului. ț



De la Tribunalul Suprem
Intre 6—14 aprilie 1954, Cole

giul Militar al Tribunalului Su
prem al Republicii Populare Ro- 
mîne, compus din colonel Ilie 
Moisescu, președinte, colonel De
meter Alexandru și co'.onel Ciulei 
Ion, asesori populari, procurori fi
ind colonel Aurel Ardeleanu, colo
nel Rudolf Rosman, colonel Grigo
re Rîpeanu și maior Ion Pohonțu, 
a judecat procesul grupului de spi
oni și complotiști în frunte cu L. 
Patrașcanu.

In conformitate cu actul de acu
zare, au fost trimiși în judecată : 
L. PATRAȘCANU, acuzat de cri
mele prevăzute în art. 2, lit. c dîn 
legea nr. 291/947 cu modificările 
ei ulterioare, art. 184 combinat cu 
art. 229 din Codul Penal și art-
190 pct. 1 și 2 din Codul Penal; 
R. KOFLER, acuzat de crimele 
prevăzute de art. 2, lit. c din legea 
Nr. 291/947 și de art. 191 din Co
dul Penal; ION MOCSONY STIR- 
CEA, acuzat de crimele prevăzute 
de art. 184 combinat cu art. 229 
din Codul Penal ; H. ZILBER și 
AL. ȘTEFANESCU, acuzați de cri
mele prevăzute de art. 2, lit. c din 
legea Nr. 291/947 și de art. 184 
combinat cu art. 229 și 191 din Co
dul Penal; VICTORIA STRBU, a- 
cuzată de crimele prevăzute de art. 
2 lit. c din legea Nir. 291/947; 
J. BERMAN și E. CALMANOVICI, 
acuzați de crimele prevăzute de 
art. 2, lit. c din legea Nr. 291/947 
și art. 191 din Codul Penal; LENA 
CONSTANTE și H. BRAUNER, a- 
cuzați de crimele prevăzute de art.
191 și 184 combinat cu art. 230 
din Codul Penal; H. TOROSIAN, 
acuzat de crimele prevăzute de 
art. 190, art. 184 combinat cu art. 
230 din Codul Penal.

Ancheta judecătorească a confir
mat în întregime materialele an
chetei prealabile și acuzațiile cu
prinse în actul de acuzare.

Tribunalul a stabilit că în peri
oada dictaturii fasciste, în preajma 
și în timpul războiului antisovietic, 
acuzații L. Patrașcanu, Kofler și 
complicii lor împreună cu spionul 
Al. Ștefănescu și cu agenții provo
catori și spionii St. Foriș, H. Zil- 
ber, E- Calmariovici și J- Berman, 
au constituit un grup trădător, 
care a desfășurat acțiuni criminale 
în vederea slăbirii și paralizării 
luptei forțelor democratice și pa
triotice împotriva fascismului și a 
criminalului război antisovietic.

Cercetările au dovedit că încă 
în anul 1940, Patrașcanu a întreți
nut legătura cu directorul general 
al siguranței legionare Al. Ghica. 
E[ a devenit unul din cei mai 
mîrșavi agenți ai siguranței și ul
terior unul din principalii agenți 
ai serviciilor de spionaj ale unor 
puteri imperialiste.

In timpul războiului criminal 
antisovietic acești provocatori și 
spioni au dat pe mîna siguranței 
un mare număr 
trloți antifasciști, dintre care mulți 
au fost executați de autoritățile 
fasciste.

In anul 1943, L. Patrașcanu și-a 
aranjat, cu ajutorul subsecretaru-

de luptători pa-

Comunicaf

lui de stat la interne în guvernul 
fascist, generalul Pichi Vasiliu, 
o internare de cîteva luni în lagă
rul de la Tg. Jiu pentru a-și aco
peri astfel legăturile cu siguranța 
fascistă și pentru a desfășura a- 
colo acțiuni provocatoare împotri
va internaților antifasciști.

Acțlonînd ca dușman înrăit al 
poporului romîn, L. Patrașcanu s-a 
întîlnit în iulie 1944 cu Ion Anto
nescu și a căutat prin felurite mij
loace să întîrzie răsturnarea clicii 
fasciste de către forțele patrioti
ce.

După eliberarea țării noastre de 
către forțele armate ale Uniunii 
Sovietice, cînd forțele patriotice au 
reușit să doboare dictatura fascis
tă și să aresteze căpeteniile anto- 
nesciene, L. Patrașcanu primește 
din partea serviciilor de spionaj ale 
unor puteri imperialiste directiva 
de a păstra cu orice preț funcția 
înaltă în care se strecurase, în ve
derea intensificării activității cri
minale împotriva statului și po
porului romîn. El are în acest scop 
o serie de întrevederi secrete cu a- 
genți ai serviciilor de spionaj ale 
S.U.A.

Folosind situația sa în guvern. 
Patrașcanu organizează un grup 
complotist-antistatal, avînd agenți 
atît în aparatul exterior al Ministe
rului de Externe, cît și în Ministe
rul Justiției, Institutul de statistică 
și în alte instituții de stat.

In preajma lui 24 februarie 1945, 
Patrașcanu transmite lui Rădescu, 
prin intermediul spionului ame
rican L. Madison, asentimentul 
său pentru organizarea unei lovi
turi militaro-fasciste.

Prin spionii americani Thomas 
Hall și Wiliam Hamilton, Patraș
canu și grupul său intră în legă
tură cu grupul complotist al lui 
Maniu, V. Rădulescu-Pogoneanu, 
Gr. Niculescu-Buzești, C. Vișoianu, 
baronul I. Mocsony-Stîrcea, fost 
mareșal al palatului, și alți complo
tiști, în vederea unificării tuturor 
grupurilor teroriste ce erau dirijate 
de serviciul de spionaj american și 
serviciile de spionaj ale altor puteri 
imperialiste și a organizării unei 
lovituri de stat pentru răsturnarea 
puterii populare, restaurarea re
gimului burghezo-moșieresc, ră
pirea independenței naționale a Ro
mîniei și readucerea dominației im
perialiste asupra Romîniei.

In vederea acestei acțiuni cri
minale, complotiștii s-au înțeles 
să coordoneze acțiunea grupurilor 
teroriste și înzestrarea lor cu arma
ment-

Acuzatul FI. Zilber, agent provo
cator al siguranței încă din 1932, 
devenit apoi agent al spionajului 
american, făcea legătura între cele 
două grupuri complotiste antista
tale, grupul de spioni în frunte cu 
■Patrașcanu și grupul manist de 
spioni în frunte cu Vișoianu, Nieu- 
lescu-Buzești și Rădulescu-Pogo
neanu.

al R. P. R.
Conducerea acestui complot cri

minal a fost încredințată trădătoru
lui Patrașcanu, care a avut în acest 
scop întrevederi secrete cu Thomas 
Hall, iar în februarie 1947 a plecat 
în străinătate, unde cu ajutorul a- 
cuzatului Torosian, a luat contact 
cu complotiștii C. Vișoianu și Gr- 
Niculescu-Buzești, fugiți din țară.

Acțiunea criminală a eșuat, o 
parte din conducătorii complotului 
fiind descoperiți și arestați de că
tre organele de stat.

După cum s-a stabilit, în caz de 
nereușită a complotului, acuzatul 
Patrașcanu urma să fie scos din 
țară de către Hali și Hamilton. Cei 
doi spioni americani fiind nevoiți 
să părăsească țara pe neașteptate, 
Patrașcanu a încercat în mai multe 
rînduri să fugă din țară.

Tribunalul a stabilit de asemenea 
o serie de fapte care arată totala 
descompunere morală a lui Patraș
canu și a complicilor săi.

In cursul dezbaterilor procesului 
a fost dovedită pe deplin vinovăția 
acuzaților prin documente origi
nale descoperite de organele de 
cercetări, prin corespondența per
sonală a acuzaților, precum și prin 
depozițiile unui număr de 89 mar
tori.

In fața probelor incontestabile, 
acuzații au confirmat în instanță 
declarațiile făcute la cercetări, re- 
cunoscîndu-și vina pentru crimele 
săvîrșite.

Tribunalul Suprem al R.P-R- a 
stabilit că acuzatul L. Patrașcanu 
se face vinovat de trădare de pa
trie, de acțiunea de paralizare a 
luptei forțelor patriotice împotriva 
fascismului, de organizarea unui 
grup complotist contrarevoluțio
nar și antistatal, în scopul acapa
rării puterii și restabilirii regimului 
burghezo-moșieresc și a dominației 
imperialiste asupra Romîniei.

Tribunalul a stabilit că acuzații 
R Kofler, H. Zilber, Al. Ștefănescu,
E. Calmanovici, J. Berman s-au 
făcut vinovați de crimă de trădare 
de patrie și de acte de provocare 
împotriva patrioților antifasciști; 
acuzata V. Sîrbu s-a făcut vinovată 
de acte de provocare împotriva pa
trioților antifasciști; acuzații I. 
Mocsony-Stîrcea, L. Constante, H. 
Torosian și H Brauner s-au făcut 
vinovați de crimă de trădare de 
patrie.

Tribunalul Suprem al R.P.R. ho
tărăște :

Condamnă pe L. Patrașcanu și 
R. Kofler, la pedeapsa cu moartea;

H- Zilber, Al. Ștefănescu, E. 
Calmanovici la muncă silnică pe 
viață ;

I. Mocsony-Stîrcea și H. Toro
sian la cîte 15 ani muncă silnică;

H. Brauner și L. Constante la 
cîte 12 ani muncă silnică ;

J. Berman la 10 ani muncă sil
nică;

V. Sîrbu la 8 ani muncă silnică.
Sentința este definitivă.

★
Sentința Tribunalului Suprem al 

R.P.R. de condamnare la moarte a 
lui L. Patrașcanu și R. Kofler a 
fost executată.

CAJiNET EXTERN
laminarea

Premiului Inlernațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii 

între popoare** 
dr»ului Andrea Andreen
La 15 aprilie a avut loc la 

Moscova, laminarea Premiului 
Internațional Stalin „Pentru în- ; 
tărirea păcii între popoare" doc- ' 
torului în medicină Andrea An- l 
dreen, luptătoare activă pentru 
pace, președinta Uniunii de 
stingă a femeilor din Suedia, ; 
vicepreședintă a Federației De
mocrate Internaționale a Femei
lor. !

Călătoria lui Dulles la Londra 
ș; Paris

In cursul săptămânii trecute 
ministrul de externe al S.U.A., 
Dulles, și-a vizitat pe neaștep
tate „prietenii" englezi și fran
cezi. Ce-a căutat la Londra și 
Paris, ministrul de externe ame
rican ? Cercurile guvernante a- 
mericane punînd la cale noi unel- 

'■ tiri războinice ținteau ca prin 
amenințări să impună planurile 
lor și guvernanților englezi și 
francezi. Așa cum au subliniat și 
ziarele burgheze, atît la Londra 
cît și la Paris, Dulles a primit un 
„duș rece".

Propunerea lui Dulles cu pri
vire la organizarea unei așa zise 
„acțiuni unite" a S.U.A.. Angliei. 
Franței și altor țări în Indochi
na. și la întocmirea unui fel dej 
ultimatum adresat de către ace
leași țări Republicii Populare 
Chineze, a fost respinsă. Guver- 

, nete Angliei și Franței au trebuit 
să țină seamă de' împotrivirea 
popoarelor lor care se opun pre
lungirii războiului din Indochina.

i Dulles a izbutit însă să impu
nă voința cercurilor războinice 
din S.U.A. în ceea ce privește 
planul de creare a unui pact mi
litar în Asia. 1

Popoarele din întreaga lume! 
se ridică împotriva noilor acțiuni | 
războinice americane și cer o po-1 
litică de întărire a păcii, prin tra-! 
tative. |

Garanțiile engleze |

La 12 aprilie guvernul englez » 
a dat spre publicare așa zisele { 
„garanții" în legătură cu „co- * 
munitatea defensivă europeană". | 
Prin aceste „garanții" se urmă-1 
rea să se determine parlamen- j 
tele Franței și Italiei să ratifice | 
grabnic tratatul în legătură cu l 
„comunitatea defensivă europea- ? 
nă" și să liniștească opinia pu-j 
blică din țările respective alar- j 
mate de reînvierea armatei hitle- j 
riște. |

Dar atît la Paris cît și la Roma { 
pretinsele „garanții" engleze au! 

' provocat dezamăgire. In Franța,' 
răspunsul englez a avut darul să * 
adîncească neînțelegerile din sî- | 

ț nul guvernului. Frământări s-au ' 
i ivit și in rîndul cercurilor guver- ț 
| namentale din Italia. ț
1 Masele populare din Franța și ’ 
(Italia se ridică cu tot mai multă | 
j dîrzenie împotriva „comunității | 
! defensive europene". Ele cer să ! 
» se renunțe la acest tratat care 1 
{ primejduiește securitatea Eu-1 
) ropei. I



Pentru interzicerea armei 
atom ce și cu hidrogen!
In ultimele săptămîni Statele U- 

nite ale Americii au făcut experien
țe cu bombe cu hidrogen în regiu
nea Bikini. Totodată cunoscuti oa
meni de stat din S.U.A. au făcut 
declarații amenintînd cu folosirea 
armei atomice și cu hidrogen „du
pă aprecierea lor“. Sperau cercurile 
agresive americane că astfel vor 
reuși să semene teamă în rîndurile 
popoarelor. Dar socotelile de acasă 
cu cele din tîrg nu se potrivesc. A- 
ceastă amenințare nu numai că nu 
a înspăimîntat pe oamenii simpli, 
dar a provocat o vie revoltă în rîn
durile a sute de milioane de oameni 
din cele mai diferite colturi ale lu
mii

JAPONIA. — In întreaga tară 
au loc mitinguri și adunări de ma
să în care se cere să fie interzise 
experimentarea și folosirea armei 
atomice și cu hidrogen. Sub presiu
nea maselor, cele două camere ale 
parlamentului japonez au dat o re- 

< zoluție în care cer interzicerea ar
mei atomice.

AUSTRIA. — La o adunare a 
partizanilor păcii care a avut loc 
la Viena, a fost aprobată Declara
ția Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii cu privire la arma atomică. 
Hotărîirea luată de participanții la 
adunare cheamă la luptă împotriva 
pericolului unui război atomic.

BRAZILIA. — 117 deputați ai 
Congresului national, reprezentînd 
diferite partide politice, numeroși 
oameni de cultură și știință, pictori 
și actori de seamă, preoți, etc., au 
publicat o declarație specială în 
care cheamă toate organizațiile 
să-și unească eforturile pentru a- 
părarea păcii, pentru slăbirea în
cordării internaționale.

Popoarele cer interzicerea ne
condiționată a armei atomice, cu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de 
arme de ucidere în masă, slăbirea 
încordării internaționale, întărirea 
păcii.

Asia, cel mai bogat continent din 
lume. Brăzdat de fluvii în jurul că
rora din cele mai vechi timpuri, cu 
mii de ani în urmă, popoarele au 
întemeiat state cu o civilizație ves
tită. Pămîntul asiatic poate hrăni 
cu roadele sale sute și sute de mi
lioane de oameni. Pe malurile flu
viului Gange, care străbate o parte 
din India și pe malurile fluviului 
chinez Jank-Tse-Kiang se întind 
orezarii nesfîrșite. Pămîntul Ma-

Satul unde s-a născut Huang- 
Van-Mu, țăran vietnamez, se gă
sește așezat în valea Nghia-Lo, în
tre fluviul Roșu și rîul Bo. Pe văi
le sale rodesc întinse orezarii. De 
aici și denumirea acestei regiuni 
„grînarul Nord-Estului“. Huang- 
Van-Mu își amintește de o zi înso
rită a anului 1945, cînd țăranii din 
valea Nghia-Lo au alungat pe mili- 
tariștii japonezi și au instaurat pu
terea populară. Dar în curînd co
tropitorii imperialiști au năvălit în 
satele din Nghia-Lo. Satele au de
venit pustii, iar casele care au scă
pat incendiatorilor erau în ruine.

In fiecare zi 200 de țărani trebu
iau să se prezinte la postul militar 
pentru a servi drept „coolies“: ei

Țăranii iranieni sînt nevoiți să 
lucreze pămîntul în dijmă. Dar 
oijma aici e de un fel deosebit: mo
șierul capătă jumătate din produse, 
Iar toate cheltuielile pentru unel
tele de lucrat pămîntul, pentru în
grășăminte și vitecadîm seama ță- 
i anului. Cînd moșierul sosește în

A 5-a aniversare a mișcării mondla'e 
pentru pace

La 20 aprilie s-au împlinit cinci 
ani de la primul Congres al Par
tizanilor Păcii care s-a desfășurat 
in același timp la Paris și Praga.

Pentru întîia oară in istoria lu
mii. 2.200 reprezentanți ai popoare
lor din 72 țări s-au întrunit pentru 
a-și spune cuvîntul într-o problemă 
atît de însemnată : pacea. La Con
gresul următor, care a avut loc la 
Varșovia, in noiembrie 1950 a luat 
ființă Consiliul Mondial al Păcii.

Masele populare sînt astăzi tot 
mai conștiente că războaiele pot fi 
înlăturate, că prin luptă unită și ne
obosită se poate cuceri pacea, ațî- 
țătorii la război pot fi înfrînți. Toa
te acțiunile Consiliu'ui Mondial al 
Păcii au găsit sprijinul a milioane 
de oameni, fie că locuiau in înde
părtata Indonezie sau în inima Ger
maniei. De pildă, marea campanie 
din anii 1950—1951 de strîngere a 
semnăturilor pe Apelul de la 
Stockholm pentru interzicerea ar
mei atomice a avut un puternic 
ecou în toate țările. Cele 500 mi
lioane de semnături care au fost 
puse pe acest Apel au silit pe agre
sorii americani să nu folosească 
bomba atomică în Coreea.

Campania inițiată de Consiliul 
Mondial al Păcii pentru tratative 
de bună credință între state a în
ceput să dea roade. Forțele păcii au 
obținut un mare succes prin înce
tarea focului în Coreea. Uniunea 
Sovietică, prin propunerile care le 
face în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, cît și la toate conferin
țele internaționale, se dovedește cea 
mai vajnică apărătoare a păcii în 
lume. In ce privește reducerea ge
nerală a înarmărilor și interzicerea 
fabricării armelor atomice. Uniunea 
Sovietică a făcut propuneri concre
te. Astfel, U.R.S.S. a propus redu
cerea cu o treime a forțelor arma
te ale celor cinci mari puteri și o 
conferință internațională pentru re
ducerea înarmărilor de către toate 

FAPTE GRĂITOARE
DE O PARTE Șl DE CEALALTĂ A ASIEI...

laiei, al Indoneziei, al Burmei și 
Tailandei furnizează 90 la sută din 
producția mondială de cauciuc. Pe
trolul din Iran și Irak el singur ar 
fi deajuns pentru a aduce bunăsta
rea popoarelor ce locuiesc pe aceste 
meleaguri. Dar petrolul irakez, 
cauciucul malaiezian și indone
zian, magneziul indian și toate ce
lelalte bogății ale Asiei sînt ex
ploatate de puteri străine. Dar po-
DRUMUL LUI HUANG-VAN-MU 
erau obligați să tragă cărucioarele 
în care se lăfăiau ocupanții. Dacă 
refuzau, urmau închisoarea și tor
turile. In cei 5 ani de ocupație 
„grînarul Nord-Estului“ devenise o 
vale a sîngelui și a lacrimilor.

Huang-Van-Mu împreună cu 
alte sute de țărani s-au unit și au 
luptat împotriva distrugerii sate
lor. contra jafurilor și a impozite
lor, împotriva muncilor forțate. A 
fost o perioadă de lungi și grele su
ferințe de care Huang își amintește 
cu tristețe. Au venit apoi soldații 
armatei populare. La sărbătoarea 
victoriei au participat mii de ță
rani vietnamezi din toată valea 
Nghia-Lo. Pentru Huang-Van-Mu 
au început să se arate zorile unei 
noi vieți. Căruțele și cirezile de 

MANÎNCA ATÎTA CÎT SA NU MORI DE
sat, fapt care se întîmplă foarte 
rar, țăranii sînt obligați să organi
zeze o serbare; ei trebuie ca în 
cinstea sosirii lui să pregătească 
un prînz ales tăindu-și ultimele lor 
vite. Țăranii umblă îmbrăcați în 
zdrențe murdare. Țărăncile în vîr- 

statele. De asemenea, tot Uniunea 
Sovietică a propus inche.erea unui 
tratat general european, menit să 
asigure pacea, să înlă'ure primej
dia războiului. Popoarele văd in 
propunerile Uniunii Sovietice pro
priul lor program de apărare a pă
cii.

Dacă urmărim numai știrile care 
ne-au venit în ultimele zile și tot ne 
dăm destul de bine seama că nu 
trece nici o zi fără ca in lume să nu 
se întreprindă o nouă acțiune în 
apărarea păcii. La Londra au avut 
loc două adunări convocate de co
mitetul englez pentru apărarea pă
cii, la care au participat mii de ce
tățeni. ce au cerut interzicerea ar
mei atomice Interzicerea armelor 
de ucidere în masă a fost cerută și 
la mitingul organizat la Delhi de 
Consiliul Păcii pe întreaga Indie.

In țara noastră există peste 
24.000 comitete de luptă pentru 
pace cu peste 300.000 membri aleși 
din rîndurile celor mai largi cate
gorii de cetățeni. Ele duc o activi
tate rodnică pentru lămurirea ma
selor asupra tuturor problemelor 
legate de lupta pentru pace. O ase
menea activitate desfășoară, de pil
dă, și comitetul de luptă pentru 
pace din comuna Adînca, raionul 
Tîrgoviște, care în colaborare cu 
conducerea căminului cultural or
ganizează săptămînal adunări cu 
țăranii muncitori, în cadrul cărora 
se prezintă cronica evenimentelor 
internaționale și conferințe legate 
de lupta pentru pace.

A cincea aniversare a mișcării 
mondiale pentru pace găsește po
poarele lumii și mai strîns unite 
pentru a salva pacea. Astăzi cei 
care vor să dezlănțuie un nou război 
întîmpină rezistența hotărîtă și or
ganizată a popoarelor. Ele sînt con
știente că nu este destul să dorești 
pacea, ci este necesar ca prin fapte 
hotărîte să faci să triumfe pacea și 
prietenia între popoare.

poarele Asiei s-au ridicat la luptă; 
vor să fie stăpîne în țara lor. Ele 
au o pildă luminoasă : într-o mare 
parte din Asia. în Asia sovietică, 
în R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R.P. Mongolă, în Vietnam, pretu
tindeni unde poporul a alungat pe 
exploatatorii imperialiști și a luat 
puterea în stat, el se bucură de roa
dele bogatului pămînt asiatic. In 
aceste țări țărănimea își clădește o 
viață nouă.

vaci au fost înapoiate țăranilor 
doar la cîteva zile după eliberare. 
Muncitorii din Phu-Vo au pornit la 
întrecere patriotică pentru a pro
duce cît mai multe căruțe pentru 
țăranii din valea Nghia-Lo. In pa
tru zile de la eliberare la Sang-Hu 
a luat sfîrșit construirea unui lung 
canal de irigație. S-au format gru
pe de ajutor reciproc ale țăranilor. 
Huang-Van-Mu merge zilnic la 
școala populară de seară. Viața lui 
Huang-Van-Mu a fost grea și plină 
de suferințe. De la un „coolies** 
care ducea o viață de mizerie, 
el a devenit astăzi, în Republica 
Democrată Vietnameză un om li
ber, care se bucură din ce în ce mai 
mult de o viață îmbelșugată.

FOAME“
stă de 25 ani arată ca niște babe 
de 75 ani.

In satele iraniene există o zica
lă: „Mănîncă atît încît să nu mori 
de foame“.

Așa arată viața într-o parte șl 
alta a Asiei.

Din R. P. Chineză
Anul acesta împrumuturile a- 

cordate de către stat țăranilor 
chinezi se ridică la suma de 11,2 
milioane de milioane de yuani 
(așa se numesc banii chinezi).

Peste jumătate din această 
sumă uriașă este destinată Chi
nei de est și Chinei centrale de 
sud. cele două mari provincii 
producătoare de cereale din R.P. 
Chineză unde însâmînțările de 
primăvară se desfășoară cu suc
ces. împrumuturile sînt acordate 
în primul rînd cooperativelor a- 
gricole de producție. O coopera
tivă cu 20 familii de țărani mun-, 
citori primește în medie 6 mi
lioane de yuani In provincia 
Henanul central de sud. renu
mită pentru producția de cereale, 
bumbac și tutun, cele 2.500 de 
cooperative agricole de producție 
au primit peste 10.000 de mi
lioane de yuani. In felul acesta, 
ele au avut oosibilitatea să cum
pere mai multe îngrășăminte, 
unelte agricole și utilajul nece
sar însămîntărilor din primă
vara aceasta In provincia $an- 
dun din China de est, cea mal 
mare parte din împrumut a fost 
acordată cooperativelor agricole 
de producție și grupurilor de a- 
jutor reciproc în muncă.

In China de sud-vest, care dă 
aproape 16 la sută din cantitatea 
totală de cereale necesare în
tregii țări, țăranii muncitori prp 
mese anul acesta 1,2 milioane de 
milioane de yuani, ca împrumu
turi. Anul acesta, numărul coo
perativelor agricole de produc
ție din această regiune se va 
mări de trei ori față de anul tre
cut. Meseriașii de la sate vor 
primi de asemenea împrumuturi 
însemnate cu care să-și comple
teze utilajul în vederea fabricării 
de unelte agricole de bună cali
tate necesare țăranilor munci
tori. Cooperativele de credit priJ 
mese 28.000 de milioane de 
yuani în vederea satisfacerii ce
rerilor de împrumuturi mici fă
cute de țărani în cazuri urgente.

In provincia Hubei, cea mai 
mare producătoare de bumbac 
din China de nord, unde se pre
vede că producția de bumbac din 
anul acesta va crește cu 29 la 
sută față de anul trecut vor fi 
acordate împrumuturi în valoare 
de peste 300.000 de milioane de 
yuani. Țăranii muncitori vor pri
mi mari sume de bani în vede
rea înființării sau măririi coope
rativelor agricole de producție, 
iar alte milioane de yuani vor fi 
cheltuite pentru sistemele de iri
gație. împrumuturile acordate 
pentru procurarea de semințe, 
îngrășăminte și animale de trac
țiune vor atinge cifra de 150.000 
milioane de yuani.

Pînă la sfîrșitul lunii martie, 
țăranii din Cihna de nord-est au 
primit aproape 250.000 de mi
lioane de yuani. Ei au avut ast
fel posibilitatea să cumpere în 
vederea însămînțărilor de pri
măvară unelte agricole moder
ne, îngrășăminte, semințe și fu
raje pentru animale.



E greu, dar... nu se Iasă
Dumitru Oprescu mută pachetul 

cu broșuri agrotehnice în mîna 
stingă.

— Greu, Diaconescule, greu al 
dracului.

— Ași, zici și tu așa să te alinți;. 
pachetul ăsta n-are nici 10 kile.

— Nu de pachet e vorba ; e greu 
să fii agent agricol: planuri de 
cultură... însămînțări... evidență... 
metode înaintate... întreținerea cul
turilor, mai tîrziu... recoltat și dez- 
miriștit, mai apoi... arături adînci 
de toamnă, după aia... cercuri agro
tehnice... încercarea puterii de în- 
colțire a semințelor...

— Ohoo, opreștete c-ajunseși 
în... 55 și n-aș vrea să vorbesc în- 
tr-un ceas rău, dar cum muncești 
tu, mare mirare ar fi să te prindă 
anul nou agent agricol...

— Parcă tu ești mai breaz. Nici 
nu meriți să fii director de cămin.

S-au despărțit supărați. De su
părat ce era agentul agricol, a dus 
broșurile acasă, le-a aruncat întir-un 
colț și-acolo au rămas.

Mare bucurie pe capul șoarecilor.
— Ce serviți ? întreba o șori- 

cioaică pe șobolanul cel mare.
— Porumb — răspundea el.
Și șoricioaica îi servea o broșu

ră despre cultivarea porumbului. 
Altul ținea regim și a dorit cartofi. 
I s-a servit o broșură despre meto
da plantării de vară a cartofilor. 
Unui șoricel care avea poftă de dul
ciuri i s-a servit imediat o broșură 
despre sfecla de zahăr. Cum s-ar 
spune la alegere.

Numai că țăranii din Moșoaia 
au cerut broșurile spre necazul 
șoarecilor și... al agentului agricol.

— Greu e să fii agent,agricol — 
i-a spus el cînd l-a mai întîlnit o- 
dată pe Diaconescu.

A dus după aceea broșurile la 
sfat și acolo sînt și-n ziua de as
tăzi. Adică ar putea să fie dacă 
nu cumva șoarecii de la sfat — mai 
iubitori de carte, că nu rod decît 
hîrtii — n-au isprăvit ceea ce înce
puseră confrații lor.

Țăranii din Aîoșoaia au mai ce
rut de cîteva ori broșuri agroteh
nice, dar de fiecare dată agentul 
le răspundea:

— Ia mai dați-mi pace, oameni 
buni. Voi habar n-aveți cît îi de 
greu să fii agent agricol...

Așa o fi, dar...
„Dacă sceptrul greu mîna ți-o

apasă
Altuia mai vrednic locul tău îl 

lasă".
Și oameni vrednici și pricepuți 

se găsesc destui în Moșoaia, ra
ionul Pitești. Numai că Dumitru 
Oprescu se plînge mereu că-i greu 
serviciul de agent agricol, dar nu ! 
lasă.

----•----
Una singură... avea sfatul

— Cum stați cu însămînțărilc ?
— Bine — răspunse încîntat pre

ședintele sfatului popular al comu
nei Borod, raionul Aleșd. Toate 
uneltele au fost reparate înainte de 
termen.

— Chiar toate ? întreb neîncre
zător. Și chiaburii le-au reparat ? 
I-ați controlat ?

— Se poate ?! Chiar eu personal. 
Nu găsești unealtă care să nu fi 
trecut prin mîna mea.

Vorbea foarte convingător preșe
dintele, dar eu nu l-am crezut. Gă
sisem o semănătoare nereparată. 
Una singură, e drept, că numai 
una avea sfatul...

Intre secția culturală și secția învățămînt a sfatului popu
lar regional Bîrlad nu există colaborare. Deși cunosc fap
tul că mulți directori de cămine culturale sînt învățători 

și profesori, secțiile programează în aceeași zi și la ace
leași ore seminarii raionale cu directorii de cămine cultu
rale și cercuri pedagogice cu cadrele didactice.

— „Doi din mine n-o să facă l“.

Aldămașul tovărășului președinte
Simbătă, după masă, cînd s-a 

trântit în pat o oră, două, ca deobi- 
cei, Toth Simion, președintele sfa
tului popular din comuna Secătura, 
raionul Cimpeni, a visat pe semne 
rău, că seara a pornit să dea și el 
o raită pe la cămin. Președinte de, 
și nu se face să nu știe cum arată 
căminul cultural din comuna sa pe 
dinăuntru. Pe dinafară... îl vede ori 
de cîte ori trece pe șosea.

Retras intr-un colț, președintele 
urmărea desfășurarea programu
lui.

— Dansează al naibii de frumos 
și eu să nu știu că am în comună 
așa flăcăi de ispravă l se căina pre
ședintele... Ascultă, mă, se adresă 
el mai tîrziu unui corist, ce vă o- 
morîțt atît, parcă v-ați pregăti de 
concurs!?

— Chiar așa, mîine avem con
curs la Albac, vin și cei din Gîrda. 
Cei mai buni vor merge la raion.

— Concurs ? Și să nu-mi spuneți 
și mie! ...Dar las-că nu-i timpul 
trecut. Trebuie să ieșiți primii, să-i 
intreceți pe ăi din Albac și Gîrda. 
Să se ducă vestea de Secătura... de 
președinte...

— Cred că cei din Albac și Gîr
da o să ne întreacă. Sînt mai buni... 
Președinții sfaturilor i-au ajutat...

Președintele Toth se gîndea că 
ar fi cazul să-i ajute și el. Deodată, 
străfulgerat de o idee care mai tîr
ziu i se păru strașnică, președinte
le era gata să-i cheme la cooperati
vă. N-ar strica — gîndea el — un 
stimulent de vreo 20 litri de vin. Să 
știe băieții pentru ce ies primii. A- 
poi se ferici că nu s-a pripit să-și 
dea drumul la gură. Thii, cît pe-aci 
Toth să n-ai cap politic. Dacă beau 
vinul și nu ies primii ?! Mai bine 
acum le promit, și după concurs... 
Se încred ei în cuvîntul unui pre
ședinte. Apoi tuși înfundat de cî
teva ori să-șl dreagă glasul și în
cepu să vorbească gros, ca la șe
dințe :

— Mă fraților... Ascultați la mi

ne... Mă cunoașteți și vă cunosc. La 
mine cuvîntu-i cuvînt. Dacă mă
car un solist iese primul la con
curs să știți că aveți de la preșe
dinte, adică de la mine, aldămașul. 
Dau 20 kilograme de vin. E bine?...

★
A doua zi la concurs soliștii vo

cali ai căminului cultural din Se
cătura au ieșit într-adevăr primii. 
Dar nu pentru că președintele din 
sat promisese un premiu atît de 
„important". Altu-i motivul: oa
menii s-au pregătit din vreme, au 
cîntat cu dragoste, dornici să re
prezinte cu cinste comuna lor.

Să fi văzut bucurie pe capul to
varășului președinte. Nici dacă i-ar 
fi născut soția, poate n-ar fi fost 
atît de fericit. Abia mai prididea 
cu strînsul mîinilor, cu felicitările. 
Iar mai apoi, cu fața luminată de 
un zîmbet, nu uită să le spună:

— N-am uitat fraților de aldă- 
maș... să vină cineva să-mi ajute.

Voluntari s-au găsit, nici vorbă. 
Și iată că peste vreun sfert de ceas 
președintele sfatului popular din 
Secătura sosea gîfîind, aducînd cu 
el o vadră de vin roșcat. S-au ri
dicat paharele, s-a ciocnit și s-a 
închinat în cinstea președintelui — 
toate acestea într-una din sălile de 
clasă din Albac, unde s-a ținut con
cursul — iar mai tîrziu, cînd oa
menii s-au încins, cineva a strigat 
din fundul crîșmei — pardon, al 
sălii de clasă transformată în 
crișmă:

— Ia zi, mă, un cîntec pentru 
președintele nost'.

— Trăiască președintele... Ura... 
se auziră alte strigăte.

Și președintele era fericit la cul
me :

— Bravo băieți, s-a dus vestea 
de nreședintele din Secătura.

Și vestea, uite, a ajuns pînă... la 
regiune. Și de aici tocmai... „In 
acul Albinei", căci mai rar găsești 
pe cineva să „sprijine" în felul 
acesta activitatea culturală.

ION MÂRG1NEANU

Oameni grijulii
— Spune și d-ta, tovarășă Timar, 

dacă un director de cămin cultural 
nu trebuie să se respecte ? E de- 
ajuns să-ți rotești numai odată pri
virea prin locuința mea, ca să te 
convingi de lucrul acesta. Este ? 
Uite acum, cînd sîntem în plină 
campanie agricolă, trebuie sau nu 
eu, în calitatea mea de director, să 
mă documentez? Trebuie. Uite, 
teancurile astea de conferințe tri
mise de S.R.S.C., broșurile, ziarele 
și revistele astea sînt cel mai bun 
indiciu. Este ? Este. Ce spun ele ? 
Ele spun că eu sînt un om griju
liu. La mine totul este în ordine și 
în mare siguranță. Și unde e mai 
multă siguranță, dacă nu în lo
cuința directorului ? Nu uita că 
acestea sînt bunurile poporului și 
că de aceste bunuri răspunde di
rectorul. Dacă stăteau la cămin, 
spune și dumneata, mai erau ele 
în starea în care sînt ? Categoric 
că nu.

După ce dădu de mai multe ori 
din cap în semn de încuviințare, 
bibliotecara Timar Livia spuse:

— Și eu sînt ordonată. Cele a- 
proape o mie de volume ale biblio
tecii stau frumos într-un dulap. Le 
țin cu multă strășnicie sub cheie. 
Știți, e o tendință extraordinară 
spre stricăciune. Se găsesc oameni 
care se aruncă pur și simplu asu
pra cărții. Ei bine, eu am reușit ca 
anul acesta să-mi feresc cărțile de 
acești stricători. Ehei, munca de bi
bliotecar nu-i chiar atît de ușoară I 
Dar oricum, dumneavoastră mă în- 
treceți. Și pentru că este un pro
verb „ochiul stăpînului îngrașă 
vita”, știți... m-am gîndit să luați 
acasă la dumneavoastră și biblio
teca. Ar fi într-o siguranță și mai 
mare.

— Mda, să mă mai gîndesc... 
Știi... eu sînt un om grijuliu, cal
culat... Toate le fac cu multă chib
zuială 1 Mîine primești răspunsul...

Aceasta e, pe scurt, activitatea 
directorului și a bibliotecarei că
minului cultural din comuna Șieuț, 
raionul Bistrița.

—— •—

Socoteala lor
Zi frumoasă de april. Mai mulți 

chiaburi din comuna Cogealac, ra
ionul Istria, printre care Dumitru 
Oancea, Ion Barbu și Stanciu 
Capsec își încălzesc burțile la 
soare.

— Cît ai cîștigat la tîrgul de 
ieri, măi Ioane ? îl întreabă 
Oancea pe Barbu.

— Numai 4.000 I
— Dar tu Capsec ?
— Zi-i cap sec și lasă-1 în pace, 

— răspunse Barbu în locul lui. •— 
Nici nu s-a dus la tîrg. Vrea să 
înceapă semănatul.

— Păi ce să fac, se apără Cap
sec, — toată lumea seamănă...

— Las-să semene proștii, să 
muncească... Eu știu că trebu- 
rile-mi merg bine — zise Oancea. 
Care-i mai bănoasă ? Cărăușia 
și negustoria sau munca cîmpu- 
lui ? Răspunde Capsec I

— Negustoria...
— Atunci ce ne rămîne de fă

cut ?
— Negustorie, — răspund chia

burii în cor.
Și-au plecat la tîirg c-așa-i în 

Cogealac : socoteala... chiaburilor 
se potrivește cu... a organelor în 
drept din această comună, care 
nu-i obligă să însămînțeze la timp.
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