
Mîndria cea mai mare
lată ce ne scrie corespondentul nostru Ion Sbîrciog din 

Tg. Jiu.
„Era într-o zi călduroasă din vara anului trecut. Bar- 

bonie Constantin, deputat în sfatul popular al comunei 
Roșîa-Jiu, terminase de treerat. Cam odată cu el a ter
minat și Băbucea Gh. din aceeași comună, lată-i cu sacii 
la cîntar. Barbonie Constantin a obținut 1.520 kg. boabe 
curate, iar Băbucea numai 800 kg. boabe amestecate cu 
neghină și alte corpuri străine".

Pățania lui Băbucea își are și ea tîlcul ei. In 
timp ce Barbonie ascultind de tehnicienii agronomi 
și-a făcut lucrările de semănat Ia timp, și-a grăpat primă
vara griul și l-a plivit ori de cite ori a ieșit buruiana, 
Băbucea așteptînd „mana cerească" nu și-a făcut lucră
rile de întreținere la grîul său.

Din experiența primului și din pățania celuilalt au în
vățat consătenii lor. Niciodată nu s-a văzut ca în anul 
acesta, în comună, o asemenea acțiune pentru ca toți ță
ranii muncitori să-și facă lucrările de întreținere a cul
turilor. In citeva zile au prășit și plivit peste 50 hec
tare culturi. Și în comuna Săbăoani, raionul Roman, prin 
hărnicia țăranilor muncitori, 150 de hectare cu sfeclă de 
zahăr, porumb, grîu, floarea soarelui și alte culturi au 
fost curățate de buruieni.

De foloasele prășitului și plivitului la timp și de cite 
ori se vede buruiana — dușmanul neîmpăcat al culturi
lor — s-au convins nu numai cei care au dobîndit recolte 
mari, ci și ceilalți care d’ntr-un motiv sau altul nu și-au 
făcut lucrările de întreținere la timp. A venit vremea 
cind se poruncește — prin muncă chibzuită — aceluiași 
pămint căruia în trecut i se cerșea. Și pămîntul lucrat 
după știință, culturile îngrijite la timp, dau recolte mari, 
recolte cum nu s-au mai văzut. Și cine oare n-ar vrea să 
scoată cu sute și chiar cu mii de kilograme de grîu, po
rumb sau alte produse mai mult, în schimbul cîtorva zile 
de muncă făcută la timp și după agrominim ?

Fruntașii au dobîndit anul trecut recolte bogate pentru 
că au ascultat de sfaturile agronomilor, au folosit învă
țămintele din conferințele ținute la căminul cultural, au 
folosit indicațiile și îndemnul din Hotăririle partidului 
și guvernului privitoare la însămînțări și întreținerea 
culturilor.

Zilele acestea partidul și guvernul au venit din nou în 
sprijinul țărănimii muncitoare. Hotărîrea privitoare la 
executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, 
dezmiriștit, treerat, însămînțări și arături de toamnă, 
precum și cu privire la realizarea planului de colectare 
pe 1954, arată limpede ce anume avem de făcut în mo
mentul de față. îndeplinirea întocmai a prevederilor Ho- 
tărîrii este o datorie patriotică de mare cinste pentru fie
care om al muncii din țara noastră.

Oameni ai muncii de pe ogoare ! In aceste zile fiecare 
ceas e deosebit de prețios. Fiecare zi de muncă hotărăște 
dacă vom strînge sau nu recolte bune anul acesta. Cea 
mai mare mîndrie pentru un om al muncii de pe ogoare 
este acum să fie fruntaș în muncile pentru pîinea între
gului popor muncitor. ----•----

Pregătiri pentru recoltare și treeriș
Nu va trece mult timp și lanurile cu grîu, orz și alte 

păioase, astăzi verzi, vor îmbrăca haina aurie, vor da în 
copt Va începe campania de recoltare și treeriș. încă de 
pe acum, conducerea S.M.T-ului din Proștea Mare, re
giunea Stalin, a început pregătirile pentru această impor
tantă campanie. Muncind cu dragoste și pricepere, 
muncitorii S.M.T.-ului Proștea Mare, pînă la 15 mai au 
reparat și verificat 6 batoze și un număr de 6 secerători- 
legători.

Tovarășii Văsăseanu loan și Șipoș Bella, din echipa 
condusă de tovarășul Oszvald Alexandru, așteaptă cu 
bucurie această campanie. Ei depășesc zilnic normele. In 
prezent lucrează la repararea a încă două batoze.
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DIN SATELE PATRIEI NOASTRE
Școala nouă

In mijlocul satului Ră- 
chitoasa, din raionul Zele- 
tin, se înalță impunătoare 
clădirea viitoarei școli ele
mentare. Țăranii muncitori 
se mîndresc cu școala mare 
ce-o construiesc, cu clase 
spațioase și coridoare lu
minoase, unde, în toamna 
acestui an, va răsuna melo
dia vieții zglobiii, a copilă
riei.

Constantin Predescu 
corespondent

Brigăzi sanitare 
la sate

Era zi de duminică. Dis 
de dimineață, autocamionul 
spitalului raional Buzău 
străbate drumul ce duce 
spre comuna Stîlpu. In ca
mion sînt mai mulți medici 
și surori. Merg să dea con
sultații oamenilor muncii 
din agricultură.

Vestea venirii echipei de 
medici s-a întins repede. La 
cele trei cabinete medicale 
au fost examinați muncitori 
și salariați ai gospodăriei 
de stat, țărani colectiviști 
și alți locuitori din comună. 
Și în fiecare duminică bri
gada sanitară de la spita
lul Buzău vizitează alte 
sate, dînd mult sprijin dis
pensarelor medicale comu
nale.

Stelian Bariciu 
corespondent

Rezultatele lor
...Aprilie 1954.
— De ce să fim codași în 

realizarea sarcinilor de 
plan la achiziții ? ■— spuse 
tovarășul Fira Oprea, pre
ședintele cooperativei 
Fălcoiu, raionul Caracal, 
către tovarășul Dumitru 
Grigoriu, achizitorul coope
rativei. Chiar dacă am- 
realizat numai 65 la sută 
din planul pe trimestrul 
întîi, noi vom lupta ca în 
luna aprilie să cîștigăm și 
ceea ce am pierdut.

— Adevărat — răspunse 
tovarășul Grigoriu — tre
buie să lichidăm cu lipsu
rile ce ne-au fost arătate la 
ședință și apoi să vezi de 
nu depășim noi planul.

...Mai 1954.
Acum vicepreședintele șl 

achizitorul cooperativei ies 
foarte fericiți de la ședința

de analiză a muncii pe lu
na aprilie. Conducerea 
U.R.C.A.D.-Caracal i-a feli
citat pentru îndeplinirea cu 
151 la sută a planului.

Dar achizitorii cooperati
vei Fălcoiu nu s-au culcat 
pe laurii victoriei, ci au 
reușit în cursul lunii mai, 
numai în 20 de zile să în
deplinească planul cu 128 
la sută. Printre produsele 
achiziționate în cele 20 de 
zile sînt: 248 kg. grîu, 
3.582 kg. porumb, 925 kg. 
floarea soarelui, 2.331 ouă, 
3.892 kg. rădăcinoase, 631 
kg. verdețuri, 271 kg. spa
nac, 2.454 kg. ceapă și al
tele, care au fost trimise 
apoi centrelor muncitorești.

Marin Oprea 
șeful serviciului 

Agevacoop Caracal

Au început prașila a doua
Cele 11 brigăzi de cîmp 

ale gospodăriei colective 
din Cenad, raionul Sîn- 
nicolaul Mare, au terminat 
prima prașilă la cele 100 
hectare floarea soarelui, 
120 hectare sfeclă de za
hăr, 30 hectare sfeclă fura
jeră, 20 hectare cartofi și 
alte culturi pirășitoare. în
trecerea între brigăzi con
tinuă cu și mai mult elan 
acum cînd colectiviștii din 
Cenad au început prașila a 
doua. Pînă acum brigada 
utemistă condusă de Vlas- 
cici Gheorghe deține dra
pelul roșu de brigadă frun
tașă în întrecerea socia
listă la întreținerea culturi
lor. Celelalte brigăzi zo
resc pentru a o întrece.

Și întrecerea dă roade. 
Colectiviștii au prășit a 
doua oară 30 hectare sfe
clă de zahăr, 60 hectare 
floaresa soarelui, 11 hec
tare usturoi, 10 hectare 
ceapă și altele. Iar colecti
viștii din brigada utemistă 
au terminat cu prașila a 
doua la toate culturile.

Și ca muncile în gospo
dărie să se facă la timp, ei 
s-au hotărît să ajute bri
gada a 7-a rămasă în urmă 
cu prășitul. Colectiviștii 
muncesc de zor, aplicînd la 
întreținerea culturilor me
tode agrotehnice avansate 
și sfaturile inginerului a- 
gronom Dumitru Ștefan.

Iosif Jambor 
corespondent

Radiofoniștii amatori din Spătărei
Unsprezece tineri din satul 

Spătărei, raionul Alexandria, 
s-au îndreptat în ziua de 11 
noiembrie 1953 spre căminul cul
tural, pentru ceva cu totul deose
bit: deschiderea cercului de ra
dioamatori. După ei au venit al
ții și după vreo trei săptămîni 30 
a fost numărul tinerilor pe care-l 
puteai găsi în fiecare miercuri în 
fața planșelor cu bobine de in
ducție și mașinării complicate. 
Tineri care nu știau ce-i compa
sul și echerul au început să le 
mînuiască cu îndemînarea unui 
desenator tehnic cu experiență.

Numai după 14 lecții, Duluță 
Marin, cel mai talentat radio
amator, și-a construit singur un 
aparat de radio cu galena. Apoi 
prăjinile antenelor au fost ridi
cate și pe casele lui Băduliseanu 
Ștefan, Obretin Adrian, Filip Pe
tre, Segărceanu Anton, Selescu,

tar acum 80 de țărani și-au 
instalat aparate de radio cu ga- 
lenă. Ele au fost construite sub 
conducerea tovarășului C. Bleau, 
de membrii cercului de radio
amatori.

Membrii cercului și-au luat 
asupra lor sarcina de-a construi 
în timpul orelor de lecții practice 
aparate de radio pentru toți ță
ranii muncitori din sat.

— Vom face c treabă bună,

•— spune Duluță Marin. Membrii 
cercului de radioamatori și cei
lalți țărani care au aparate de 
radio au fost primii la însămîn- 
țat și sînt fruntași și la întreți
nerea culturilor. Muncesc după 
povețele pe care le ascultă la ra
dio. E drept că și noi i-am aju
tat. Nu numai cu aparate de ra
dio. Am înființat un punct me
teorologic și zilnic i-am înștiin
țat care-i temperatura pămîntu- 
lui la adîncimea de însămînțat, 
temperatura aerului, dacă plouă 
sau nu.

. — In curînd—spune Segărcea
nu Anton—nu va fi casă în satul 
Spătărei deasupra căreia să nu 
se înalțe antenele aparatului de 
radio, nu va fi om care în drum 
spre casă sau spre cîmp să nu se 
oprească în dreptul punctului 
meteorologic.

B. COVRIGEANU
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cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, tairiștit, treerat, însămințăii 
și arături adinei de toamnă, precum și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954

Executarea la tinup și în bune 
condițiuni a lucrărilor de îngrijire 
a culturilor, de recoltat, dezmiriștit, 
treerat, însămînțări și arături a- 
dtaci de toamnă, precum și îndepli
nirea planului de colectare a pro
duselor agricole vegetale, au o deo
sebită importanță in lupta pentru 
dobîndirea unei recolte bogate și 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului nostru.

Rezultatele obținute anul trecut 
de gospodăriile agricole de stat, 
gospodăriile colective, întovărăși
rile agricole și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, care au 
dezmiriștit și însămînțat toamna la 
timp, au executat arături adinei de 
toamnă și au însămînțat primăvara 
devreme, îngrijind bine culturile, 
recoltînd și treerînd la timp, dove
desc importanța hotărîtoare a aces
tor lucrări în obținerea de recolte 
mari și sigure.

Consfătuirea pe țară a fruntași
lor în producție la cultura porum
bului, cartofilor și sfeclei de zahăr 
a scos în evidență faptul că mase 
largi de țărani muncitori colecti
viști, întovărășiți și individuali, a- 
plicînd întocmai regulile agroteh
nice, au dobîndit sporuri însemnate 
de recolte, contribuind la aprovizio
narea oamenilor muncii și la ridi
carea .propriului lor nivel de trai.

Prin aplicarea lucrărilor minime 
agrotehnice și în special a lucrări
lor de întreținere a culturilor, în ra
ioanele Deta, Criș, Turda și altele, 
producția de porumb planificată a 
fost depășită realizîndu-se peste 
2.000 kg. la hectar producție me
die pe întregul raion ; de aseme
nea raionul Săcueni a obținut la 
cartofi peste 16.000 kg. la hectar, 
iar în raioanele Tîrgu Mureș, Lu
duș și Aiud producția medie la hec
tar pe întregul raion la sfecla de 
zahăr a fost de peste 20.000 kg.

In anul trecut, gospodăriile agri
cole de stat au depășit la grîu cu 
11% producția medie la hectar pla
nificată și au livrat statului peste 
10.000 tone grîu peste plan, asigu
rând astfel mai multă pîine oame
nilor muncii.

Aceste exemple arată limpede 
cît de mari și nesecate stat rezer
vele pentru sporirea producției a- 
gricole și cît de puțin încă s-a fă
cut pentru obținerea creșterii sim
țitoare a recoltelor la hectar.

In vara anului trecut, cu toate 
succesele obținute la îngrijirea cul
turilor, strîngerea recoltei, dezmi- 
riștit și treerat —• au existat lipsuri 
serioase, care au pricinuit pierderi 
de recolte.

Unele stațiuni de mașini și trac
toare, centre mecanice și gospo
dării agricole de stat nu au termi
nat la timp repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole. Aceasta a 
stânjenit începerea la timpul potrivit 
a lucrărilor de îngrijire a culturilor 
și de recoltare și a determinat pre
lungirea lucrărilor de treerat.

Stațiunile de mașini și tractoare 
Miroși din regiunea București, Hol- 
boca din regiunea Iași și Teiul din 
Vale din regiunea Pitești, deși au 
fost înzestrate cu un număr însem
nat de secerători-legători, nu s-au 
îngrijit să-și pregătească cadrele 
necesare pentru mînuirea acestor 
mașini, astfel că nici jumătate din 
capacitatea de lucru a secerători- 
lor-legători nu a fost ■folosită-.

In unele gospodării agricole de 
stai, cum stat Jamul Mare din re
giunea Timișoara și Brateș din re
giunea Galați, îngrijirea culturilor, 
în special a celor prășitoare, nu s-a 

făcut la timp, cu toate că dispuneau 
de un însemnat parc de mașini a- 
giricoie cu care ar fi putut mecaniza 
lucrările de prășit.

Coanitetele executive ale Sfaturi
lor populare ale regiunilor Galați, 
Bîrlad, Constanța, Ploești — neîn- 
vățînd din lipsurile pe care le-au 
avut anii trecuți — nici în anul 
1953 nu au organizat cum trebuie 
executarea dezmiriștitului și arătu
rilor; aceasta a făcut ca lucrările 
de pregătire a însămînțărilor de 
toamnă să se execute târziu, la un 
nivel agrotehnic foarte scăzut, ceea 
ce a dus la compromiterea unei 
părți din culturile de toamnă. Da
torită faptului că în toamna anului 
trecut s-au executat arături adinei 
numai pe 50% din suprafețele des
tinate culturilor de primăvară, ta- 
sămînțăirile din primăvara acestui 
an s-au făcut, în aceste regiuni, cu 
întârziere.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și unele comitete executive 
ale sfaturilor populare au reparti
zat în anul trecut în mod birocratic 
garniturile de treer, neținînd sea
ma de volumul treeratului, de nu
mărul și capacitatea de lucru a ba
tozelor, din care cauză în timpul 
treeratului un mare număr de ba
toze au trebuit să fie mutate din- 
tr-o regiune în alta. Aceasta a dus 
și la situația că zeci de batoze au 
lucrat sub capacitatea lor de lucru. 
In regiunile Arad, Bacău, Galați și 
Bîrlad, unde nu s-a respectat pla
nul stabilit, terminarea treeratului 
a întârziat cu 15—20 zile.

Din cauza slabei organizări a 
treeratului, a colectărilor de cereale 
și a transportului la bazele de re- 
cepționare a cerealelor, planul de 
colectare nu a fost realizat în a- 
celași ritm cu treeratul.

Unele întreprinderi din cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini nu au 
dat atenția cuvenită îndeplinirii 
sarcinilor de plan privind livrările 
de mașini, piese de schimb și unelte 
agricole către Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

Astfel, întreprinderea „Semănă
toarea" a livrat secerători-legători 
cu defecte grave de fabricație, din 
care cauză acestea nu au putut fi 
folosite din plin în timpul campa
niei de recoltare din anul 1953, iar 
în ceea ce privește piesele de 
schimb a pus la dispoziția agricul
turii cantități insuficiente și de 
slabă calitate.

Aceste defecțiuni puteau fi înlă
turate dacă conducerea Ministeru
lui Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini și Direcțiile 
generale productive din acest mi
nister ar fi executat un control per
manent asupra pregătirii tehnolo
gice a producției și asupra fabri
cării la timp și de bună calitate a 
mașinilor, pieselor de schimb și 
uneltelor agricole.

In primăvara acestui an, un 
mare număr de țărani muncitori cu 
gospodării . .individuale, răspunzînd 
chemării fruntașilor în producția 
agricolă și urmînd exemplul gospo
dăriilor agricole colective, întovă
rășirilor și,gospodăriilor agricole 
ale statului, au depus eforturi deo
sebite, executând lucrările agricole 
de primăvară într-un timp mai 
scurt și la un nivel agrotehnic, ri
dicat. ■ - u. ...

Hotărîtor în obținerea recoltelor 
îmbelșugate este de aici înainte 
executarea la timp și de calitate a 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor agricole, de recoltat și treerat.

In multe regiuni, cerealele de 
toamnă s-au dezvoltat încet, ceea ce 
a făcut ca ele să fie ajunse din urmă 
de cerealele de primăvară. Aceasta 
înseamnă că într-un termen scurt 
va trebui să executăm un volum de 
lucrări de recoltare și îngrijire a 
culturilor prășitoare cu mult mai 
mare deoît deobicei.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și 
C.C. al P.M.R. consideră că cea 
mai importantă sarcină a organe
lor de stat și de partid, a muncito
rilor, tehnicienilor și specialiștilor 
din agricultură, precum și a țără
nimii muncitoare, este îndeplinirea 
la timp și în bune condițiuni a lu
crărilor de îngrijire a culturilor, re
coltat, dezmiriștit, treerat, însă
mînțări și arături adînci de toamnă, 
precum și realizarea în întregime a 
planului de colectări.

Isn acest scop Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. și C.C. al P.M.R.

H otărăsc:
Executarea lucrărilor 

de îngrijire a culturilor
1. Ministerul Agriculturii și Sil

viculturii, comitetele executive ale 
sfaturilor populare și organizațiile 
de partid sînt obligate să ia imediat 
măsuri pentru organizarea, îndru
marea și controlul aplicării întoc
mai a regulilor agrotehnice de în
grijire a tuturor culturilor.

Lucrările pentru îngrijirea prin
cipalelor culturi rămîn cele stabi
lite în Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri și a C.C. al P.M.R. din 3 mar
tie a.c. privitoare la pregătirea și 
executarea la timp și în bune con
dițiuni a lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1954.

Condițiile climaterice deosebite 
de la sfîrșitul iernii și din primă
vara acestui an favorizează mult 
dezvoltarea buruienilor și pot duce 
la compromiterea culturilor, mai 
ales în regiunile Galați, Bîrlad și 
Constanța, unde o parte din cultu
rile de toamnă au ieșit rărite din 
iarnă.

Pentru înlăturarea acestui peri
col și pentru obținerea de recolte 
sporite, se vor lua toate măsurile 
necesare pentru stîrpirea buruieni
lor.

a) Plivitul buruienilor se va face 
ori de cite ori va fi nevoie, la cultu
rile de cereale păioase, legumi
noase, textile, legume și chiar 
la culturile prășitoare pe rtaduri și 
în cuiburi.

In toate loturile seminceire seva 
executa — pe lingă plivitul buruie
nilor — și plivitul tuturor plante
lor străine culturii.

b) Prășitul se va face la toate 
culturile prășitoare la timp și ori 
de cîte ori va fi nevoie și nu mai 
puțin de trei ori la porumb și car
tofi, de patru ori la sfecla de zahăr 
și de cinci ori la bumbac.

Pentru executarea prășitului la 
timp și cît mai repede, se va ex
tinde la maximum mecanizarea 
prășitului prin folosirea tuturor 
prășitoarelor trase de. animale și a 
cultivatoarelor acționate de tractor, 
pregătite anume pentru prășit. Se 
va folosi din plin tractorul l.A.R. 
la lucrările de prășit,)) ':>>
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S.M.T, și ,/goșpo,d<ijxl^țjcpleqasi
statului stat .obligați să-,Mdoșea-sca 
întreaga capacitate de lucru a tu
turor mașinilor de prășit. In acest 
scop, vor pregăti cele mai bune ca
dre de tractoriști și mânuitori de 
mașini, fiind direct răspunzători de 

volumul și calitatea lucrărilor exe
cutate.

Se obligă gospodăriile agricole 
ale statului și se recomandă gospo
dăriilor agricole colective, întovă
rășirilor agricole și țăranilor mun
citori cu gospodării individuale ca 
pe suprafețele însămînțate în cui
buri așezate în pătrat să se exe
cute îngrijirea culturilor cu prăși- 
toarele cu tracțiune mecanică și a- 
nimală, atît ta lung cît și în lat, 
pentru a realiza economie de brațe 
de muncă, de timp și sporuri mari 
de recoltă.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
au datoria să lămurească pe ță
ranii muncitori asupra foloaselor 
întrebuințării prășitoairei și asupra 
pagubelor pe care le aduc mușuroi- 
tul și rărițatul la porumb și floarea 
soarelui, ta special în regiunile se
cetoase. Acolo unde lipsesc prăși- 
toairele, ei vor arăta practic țăra
nilor muncitori cum să transforme 
plugul și rarița ta prășitoare și 
oum s-o mânuiască.

c) La îngrijirea culturilor se vor 
aplica într-o măsură cît mai mare 
metodele agrotehnice înaintate și 
experiența fruntașilor în producție, 
îndeosebi :

polenizarea artificială suplimen
tară la culturile de secară, lucernă, 
porumb și floarea soarelui;

ciupitul la bumbac și cîrnitul la 
ricin, tutun și bumbac;

tagirășarea în timpul vegetației 
cu îngrășăminte organice și mine
rale a culturilor tehnice și legume
lor, și ta special a culturilor din lo
turile semincere.

2. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare stat obligate 
să organizeze recunoașterea cultu
rilor bune de sămînță la stațiunile 
experimentale ale I.C_.A.R.-ului, la 
gospodăriile agricole ale statului și 
gospodăriile agricole colective, iar 
la întovărășirile agricole și gospo
dăriile individuale numai pentru 
culturile cu contract, astfel ca fie
care regiune să-și asigure semin
țele de soi necesare pentru produc
ția anului viitor.

3. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare sînt obligate 
ca prin inginerii și tehnicienii agro
nomi să îndrume și să ajute gospo
dăriile agricole colective, întovără
șirile agricole, țăranii muncitori cu 
gospodării individuale și gospodă
riile anexe la executarea lucrărilor 
din grădinile de legume, orezarii și 
celelalte culturi irigate.

Pe suprafețele cultivate cu legume 
rădăcinoase se va face prășitul de 
cîte ori este nevoie și răritul de cel 
puțin două ori.

Culturile de legume irigate vor 
fi udate după nevoie și prășite după 
fiecare udaț. j

Inginerii și tehnicienii legumi
coli vor da o atenție deosebită cul
turilor de arpagic, în vederea reali
zării producțiilor planificate și asi
gurării cantităților necesare de ar
pagic pentru anul viitor.

Se va executa plivitul repetat al 
orezului pentru stîrpirea eostreiu- 
iui, care este cea mai vătămătoare 
buruiană a acestei culturi.

4. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare stat obligate 
să îndrume și,să a sigure .executarea 
lucrărilor de îngrijire în livezi, vii 
și pepiniere;

se va executa prășitul de cîte ori
(Continuare în pagina 3-a)
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este nevoie și udatul pomilor din 
plantațiile nou înființate, de cel 
puțin trei ori în timpul verii ;

se vor executa următoarele lu
crări de îngrijire a viilor: legatul 
lăstarilor, pregătirea lăstarilor pen
tru completarea golurilor prin 
marcotaj și pentru altoirea în verde, 
completarea golurilor și prășituj 
viilor pe rod, prășitul în plantațiile 
tinere de viță de vie, prășitul în 
plantațiile de portaltoi și în școlile 
de viță.

5. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare sînt obligate să 
asigure controlul fitosanitar al cul
turilor și efectuarea lucrărilor de 
combatere a dăunătorilor și a bo
lilor ;

se va executa stropirea de vară 
a pomilor pentru combaterea pădu
chelui din San Jose și a altor dău
nători din livezi;

stropirea viilor împotriva manei 
se va face în mod obligatoriu îna
inte și după înflorire, iar celelalte 
stropiri se vor face de cîte ori va fi 
nevoie.

Pregătirea recoltatului 
și treeratului

1. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
afe sfaturilor populare sînt obligate 
să ia măsuri în gospodăriile agri
cole ale statului, stațiunile de ma
șini și tractoare și gospodăriile a- 
nexe pentru :

punerea în stare de funcțiune a 
cositorilor, secerătorilor simple, a 
secerătorilor-legători, greblelor me
canice, locomobilelor, tractoarelor, 
motoarelor, batozelor, combinelor, 
trioarelor, selectoarelor, dezmiriști- 
toarelor, plugurilor și a mijloacelor 
de transport, pînă la data de 20 iu
nie a.c.;

asigurarea unui stoc minim de 
piese de schimb curente și de ma
teriale (sfoară, pînză pentru sece- 
rători-legători, curele de transmi
sie, saci);

stabilirea pînă la 20 iunie a.c. a 
volumului lucrărilor de recoltat și 
treerat și repartizarea sarcinilor și 
a inventarului necesar pe brigăzi și 
tractoare;

aprovizionarea cu carburanți și 
lubrefianți, asigurîndu-se, la în
ceputul campaniei, umplerea rezer
voarelor, iar în timpul muncilor a- 
giricole o rezervă permanentă pen
tru cel puțin 15 zile de lucru;

stabilirea locului și numărului a- 
riilor electrificate și asigurarea ca
drelor necesare pentru punerea lor 
în funcțiune pînă la data de 15 iu
nie a.c.;

pregătirea dispozitivelor nete- 
sare pentru treeratul mahării, ra- 
piței, muștarului, lucarnei și trifoiu
lui;

asigurarea condițiilor tehnice și 
organizatorice pentru aplicarea me
todei graficului orar la lucrările de 
recoltat și treerat;

asigurarea cuplurilor la mașinile 
de recoltat și la batoze în vederea 
folosirii totale a puterii tractoare
lor și a eliberării unui număr cît 
mai mare de tractoare necesare 
pentru dezmiriștit;

revizuirea șî completarea insta^ 
lațiilor electrice la tractoare, pen
tru a se putea lucra și noaptea.

2. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor luâ mă

suri în stațiunile de mașini și trac
toare pentru :

încheierea contractelor de lucru 
între S.M.T. și gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile agri
cole, gospodăriile anexe, sfaturile 
populare și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, pentru lu
crările de recoltat și de pregătire a 
însămînțărilor de toamnă și primă
vară pînă la 20 iunie a.c.;

repartizarea garniturilor de freer 
pe gospodării agricole colective, în
tovărășiri agricole și comune, în 
funcție de volumul lucrărilor și ca
pacitatea de lucru a batozelor;

S.M.T.-urile și centrele mecanice 
vor organiza cu mijloace proprii 
124 ateliere mobile și echipe de a- 
jutor tehnic pentru asigurarea 
funcționării fără întrerupere a par
cului de mașini și tractoare pe 
timpul recoltatului și treeratului.

Directorii și contabilii șefi din 
S.M.T.-uri răspund de întocmirea 
corectă și în termenul legal a con
turilor pentru plata lucrărilor exe
cutate de S.M.T.

Pînă la 15 iunie vor fi convocate 
sfaturile S.M.T. pentru analizarea 
mersului lucrărilor de îngrijire a 
culturilor și a lucrărilor de pregă
tire a recoltatului și treeratului.

3. In vederea desfășurării în 
bune condițiuni a lucrărilor de re
coltat și treerat se recomandă gos
podăriilor agricole colective și în
tovărășirilor agricole să pregătea
scă pînă la 20 iunie a.c. uneltele, 
mijloacele de transport și utilajul 
agricol necesar pentru strîngerea 
recoltei și executarea treeratului.

Se recomandă gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor a- 
gricole să asigure din timp parti
ciparea tuturor membrilor la lucră
rile de întreținere a culturilor, re
coltat, treerat, cu respectarea nor
melor de lucru aprobate de aduna
rea generală;

să asigure evidența și calcularea 
exactă și la timp a zilelor-muncă 
realizate de colectiviști.

4. Comitetele executive ale sfatu
rilor populare vor sprijini și con
trola repararea și punerea în stare 
de funcționare a inventarului agri
col de recoltat și treerat din secto
rul particular.

Proprietarii și deținătorii de trac
toare, motoare și mașini de recol
tat și treerat vor termina repara
țiile și punerea lor în stare de func
ționare pînă la 20 iunie a.c.

Aprovizionarea cu piese de 
schimb, materiale, carburanți și lu- 
brefianți pentru repararea, întreți
nerea și funcționarea tractoarelor, 
motoarelor și mașinilor de recoltat 
și treerat din sectorul particular se 
va face contra cost prin întreprin
derile comerciale de stat și coope
ratiste.

Repararea pieselor și organelor 
de tractoare și mașini agricole care 
nu se poate face la atelierele să
tești va fi executată contra cost la 
atelierele cooperativelor meșteșu
gărești, ale gospodăriilor locale și 
la cele particulare pe baza progra
mării făcute de către sfaturile 
populare.

Pînă la 20 iunie a.c. vor fi sta
bilite locurile ariilor de treerat și 
vOr fi asigurate utilajul și materia
lul necesar pentru înzestrarea lor 
(vîntuirători, ' trioare, selectoare, 
cîntare verificate, pichete împotriva 
incendiilor, etc.) în vederea bunei 
funcționări a ariilor, asigurării pro
tecției muncii și securității recoltei.

5. Comitetele executive ale sfa

turilor populare sînt obligate să 
acorde ajutorul necesar gospodării
lor agricole ale statului, pentru an
gajarea brațelor de muncă necesa
re executării lucrărilor de îngrijire 
a culturilor, recoltat și treerat. 
Conducerile gospodăriilor agricole 
ale statului sînt obligate să asigu
re recrutarea, cazarea, întreținerea 
și plata muncitorilor sezonieri an
gajați.

6. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, ministerele cu gospodă
rii anexe și comitetele executive ale 
sfaturilor populare sînt obligate să 
controleze executarea în termen a 
reparațiilor și calitatea lor, precum 
și îndeplinirea tuturor sarcinilor 
de pregătire a recoltatului și tree
ratului.

Executarea lucrărilor 
de recoltat și treerat

1. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, ministerele, întreprin
derile și organizațiile economice 
cu gospodării anexe și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
sînt obligate să asigure recoltarea 
tuturor culturilor în epocile optime 
și în timpul cel mai scurt.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
de la direcțiile agricole regionale, 
trusturile regionale Gostat, secțiile 
agricole raionale, punctele agrico
le, gospodăriile agricole ale statu
lui, stațiunile de mașini și tractoare 
și gospodăriile anexe au sarcina să 
determine, conform regulilor agro
tehnice, timpul cel mai potrivit pen
tru începerea și executarea lucră
rilor de recoltat pentru fiecare cul
tură, în fiecare raion, comună, gos
podărie a statului, gospodărie agri
colă colectivă și întovărășire agri
colă.

Se vor lua toate măsurile pen
tru preîntîmpinarea pierderilor prin 
scuturare, mai cu seamă la rapiță, 
muștar și mazăre.

Păioasele recoltate manual sau 
cu mașinile simple vor fi legate, 
iar snopii se vor aduna și așeza în 
clăi în rînduri drepte, pentru a se 
putea executa dezmiriștitul.

In vederea reducerii pierderilor la 
recoltat, se va organiza strîngerea 
spicelor după secerat, antrenînd în 
acest scop tineretul, în frunte cu 
utemiștii și pionierii.

In lungul liniilor de caile ferată, 
clăile se vor așeza la o distanță de 
cel puțin 50 m. de linia ferată și se 
va ara o fîșie de protecție.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare vor lua măsuri ca pe 
întreaga perioadă cît durează re
coltatul să se asigure paza perma
nentă a recoltelor în cîmp prin e- 
chipe de zi și de noapte.

2. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor lua mă
suri ca treeratul să înceapă cel mai 
tîrziu în trei zile după începutul 
recoltatului la mazăre, rapiță, muș
tar și în cinci zi'le după începu
tul recoltatului la cerealele pă- 
ioase.

Se vor treera cu precădere: ma
zărea, rapița, macul, plantele me
dicinale, muștarul și culturile din 
loturile semincere, luîndu-se mă
suri de tratare imediată a mazării 
cu sulfura de carbon.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare sînt obligate să orga
nizeze temeinic treeratul mazării, 
folosind toate mijloacele în vederea 
scurtării timpului de treerat și în
lăturării pierderilor.

Treeratul loturilor semincere re- 
cunoscute, din gospodăriile agrico
le ale statului și gospodăriile co
lective, se va face separat pentru 
fiecare soi și înmulțire, luîndu-se 
toate măsurile pentru a nu se a- 
mesteca. Semințele rezultate se 
vor condiționa și depozita separat 
Treeratul trifolienelor se va termina 
cel mai tîrziu la 15 octombrie a.c.

3. Comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale și raio
nale și împuterniciții Comitetului 
de Stat pentru Colectarea Produse
lor Agricole vor stabili, înainte de 
începerea treeratului, ritmul zilnic 
de treerat pe regiuni, raioane și 
comune.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale, în cadrul 
termenelor fixate, vor stabili ritmul 
de treerat pentru fiecare batoză în 
parte, vor organiza pe producători 
în cete, programîndu-i pe zile, pe 
bază de tabele nominale.

4. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, comitetele executive ale 
sfaturilor populare, directorii Di
recțiilor agricole regionale, șefii 
secțiilor agricole raionale, directo
rii trusturilor gospodăriilor de 
stat, directorii gospodăriilor agri
cole ale statului și ai gospodăriilor 
anexe sînt obligați, iar gospodării
lor agricole colective, întovărășiri
lor agricole și țăranilor muncitori 
cu gospodării individuale li se re
comandă să asigure organizarea 
și executarea la timp a recoltării 
plantelor furajere, însilozarea, 
transportul și depozitarea în bune 
condițiuni a furajelor.

Pentru asigurarea hranei vitelor 
se recomandă cultivarea plantelor 
furajere în miriștele care nu sînt 
destinate însămînțărilor de toam
nă.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
vor îndruma pe țăranii muncitori 
colectiviști, întovărășiți și cu gos
podării individuale să însămînțeze 
porumb furajer, mei sau dughie, 
imediat după recoltat.

In vederea asigurării semințelor 
de plante furajere, se vor rezerva 
suprafețe din culturile existente 
pentru producerea de semințe, 
conform indicațiilor Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii.

Organizarea colectării, 
recepționării și depozitării 

produselor agricole vegetale
Comitetul de Stat pentru Colec

tarea Produselor Agricole, comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare vor asigura colectarea, recep- 
ționarea și depozitarea produselor 
agricole în termenele prevăzute în 
legile de colectare.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale, raionale 
și comunale, împreună cu împuter 
niciții* regionali și raionali ai 
C.S.C.P.A., vor stabili din timp rit
mul zilnic de colectare în baza 
planului de recoltat și treerat.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare raionale, împreună cu 
împuterniciții C.S.C.P.A. și cu di
rectorii centrelor regionale de re- 
cepționare, vor repartiza comunele 
pe fiecare bază de recepție, vor în- 
tocmi programul lor de prezentare 
pe zile și ore, spre a evita aglome- : 
rărite la baze, asigurînd funcționa- J W 
rea permanentă a acestora între o- 
rele 5 21.

Pe timpul campaniei de colecta4

(Continuare in pagina 4-a)
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re, personalul sectorului de recep- 
ționări din C.S.C.P.A. va avea 
ziua de muncă nenormată. In tim
pul perioadei de vîrf a campaniei de 
colectare, — și care nu va dura mai 
mult de două luni, — personalul 
sectorului de recepționări din 
C.S.C.P.A. va primi pentru munca 
depusă peste durata normală a zi
lei de muncă, precum și pentru re
zultatele obținute în realizarea pla
nului, indemnizații de 25-75* din 
salariul tarifar de încadrare, înafa- 
ră de premiile prevăzute prin regu
lamentul de premiere aprobat prin 
H.C.M. 2142^952, cu modificările a- 
duse prin H.C.AL 242/954.

In campania de colectare 
C.S.C.P.A. va putea înființa baze 
sezoniere pentru a face fată ritmu
lui de colectare.

Comitetul de Stat pentru Colecta
rea Produselor Agricole și comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare vor numi la fiecare garnitură 
de treer cîte un delegat de batoză 
ale cărui atribuțiuni vor fi stabilite 
de C.S.C.P.A.

Recrutarea delegaților de bato
ză se va face cu 15 zile înainte de 
începerea treeratului.

Drepturile cuvenite delegaților 
de batoză se vor stabili de către 
Comitetul de Stat pentru Colecta
rea Produselor Agricole, Comitetul 
de Stat al Planificării și Ministe
rul de Finanțe, împreună cu Consi
liul Central al Sindicatelor, iar 
plata lor se va face de către 
C.S.C.P.A., prin împuterniciții re
gionali.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare și împuternicitul 
C.S.C.P.A. răspund de transpor
tarea zilnică de la arii la bazele de 
recepționare a cantităților de cerea
le provenite din cote, din plata în 
natură către S.M.T. și din uium ; 
ele vor organiza convoaie cu atela
jele producătorilor și vor numi prin 
decizia comitetului executiv al sfa
tului popular comunal delegatul 
de convoi care răspunde de condu
cerea convoiului și predarea pro
duselor la bazele de recepționare.

Bazele de recepționare sînt obli
gate a plăti produsele imediat la 
predare, iar delegatul de convoi, 
la întoarcerea în comună, va depu
ne banii la secretarul sfatului popu
lar comunal, care va plăti în ace
eași zi producătorilor. Se interzice 
reținerea din aceste sume a orică
ror alte obligații ale celor ce și-au 
predat cotele.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale și raionale, 
împreună cu împuterniciții regio
nali și raionali ai C.S.C.P.A., vor 
analiza săptămînal mersul treera
tului și al colectărilor și vor lua 
măsuri pentru realizarea ritmului 
de treerat asigurînd concordanța 
între ritmul de treerat și realizarea 
colectării.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale, împreună 
cu agenții colectori ai C.S.C.P.A.- 
ului, în decurs de 5 zile de la ter
minarea treeratului în comună, vor 
încheia procese-verbale din care să 
rezulte suprafața însămînțată, su
prafața de pe care s a treerat și în
deplinirea planului de colectări.

Comitetul de Stat pentru Colec
tarea Produselor Agricole va lua 
măsuri ca pînă la 20 iunie a.c. să fie 
terminate lucrările de reparație a 
magaziilor de cereale, curățirea și

toamnă, precum șl cu priv
dezinfectarea lor și înzestrarea ma
gaziilor cu utilajele necesare.

Magaziile și depozitele de orice 
fel deținute de C.S.C.P.A. la data 
apariției prezentei Hotărîri, indi
ferent cui aparțin, precum și liniile 
de garaj, rampele de încărcare, 
basculele și alte utilaje, rămîn mai 
departe în folosința provizorie a 
C.S.C.P.A.-ului.

Se exceptează de la prevederile 
de mai sus spațiile de înmagazina- 
re aparținînd gospodăriilor agri
cole de stat care nu vor putea fi 
ocupate decît cu avizul prealabil 
al Âîinisterului Agriculturii și Sil
viculturii.

Pentru asigurarea în bune con
dițiuni și la timp a transportului 
de cereale de la bazele de recepți
onare sezoniere la bazele perma
nente, comitetele executive ale 
sfaturilor populare, împuterniciții 
regionali ai C.S.C.P.A.-ului, împre
ună cu directorii C.R.R., vor întoc
mi pînă la 20 iunie 1954 planul 
mișcării cerealelor în cadrul regiu
nii și a mijloacelor de transport, 
conform H.C.M. nr. 57/952.

întreprinderile, instituțiile și or
ganizațiile economice, în afară de 
întreprinderile de construcții și 
cele care transportă lemne de foc 
și cherestea, vor pune la dispoziția 
centrelor regionale de recepționare 
în zilele de sâmbătă și duminică 
mijloacele pentru transportul ce
realelor de la bazele de recepționa
re sezoniere la cele permanente. 
Centrele regionale de recepționare 
vor suporta costul carburanților, 
lubrefianților și plata șoferilor.

Comitetul de Stat pentru Colec
tarea Produselor Agricole va lua 
măsuri pentru înmagazinarea se
parată a semințelor și păstrarea lor 
în cele mai bune condițiuni, evitîn- 
du-se cu desăvârșire amestecul în
tre soiuri și specii.

Gospodăriile agricole ale statului, 
după ce își vor reține necesarul de 
semințe și fondul de asigurare, vor 
preda producția de semințe recu
noscute la fondul de stat al semin
țelor de soi, spre a servi la' schim
barea semințelor comune în vede
rea ridicării producției la hectar.

Fondul de rezervă se va reînnoi 
și constitui din semințe provenite 
din culturi recunoscute în cîmp 
sau din semințe comune identifica
te la bazele de recepție ca bune 
pentru sămînță. Folosirea tui se 
va face numai de către Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii cu a- 
probarea Consiliului de Miniștri.

Toate ministerele și organizații
le economice cu unități agricole și 
gospodării anexe sînt obligate 
să-și asigure din producție proprie 
cantitatea de semințe necesare rea
lizării planului de cultură pe anul 
1954/1955.

Executarea lucrărilor 
de pregătire a însămînțărilor

Pentru a nu se repeta lipsurile 
din anii trecuți, cînd în unele regi
uni și unități agricole lucrările de 
pregătire a însămînțărilor n-au fost 
făcute conform regulilor agroteh
nice, sau aceste reguli au fost apli
cate șablon, ceea ce a determinat 
executarea însămînțărilor în condi
țiuni grele și necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ, Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, comitetele executive ale sfaturi
lor populare și organizațiile de par
tid sînt obligate să ia toate măsu
rile pentru :

re la realizarea planului de
1. Executarea dezmiriștitului 

imediat, sau în cel mult trei zile 
după recoltat pe întreaga suprafață 
de păioase și leguminoase din gos
podăriile agricole ale statului, din 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășirile agricole.

Inginerii și tehnicienii vor duce 
o susținută muncă de lămurire a 
tuturor țăranilor muncitori asupra 
foloaselor dezmiriștitului, convin- 
gîndu-i că este în interesul lor să 
execute această lucrare, care duce 
la obținerea de mari sporuri de re
coltă.

2. Executarea arăturilor, după 
dezmiriștit, se va face ținînd sea
ma de culturile care vor fi însămîn- 
țate.

Pentru culturile de toamnă, te
renurile vor fi arate la 18-20 cm. a- 
dîncime, în cel mult 2—3 săptă- 
mîni de la dezmiriștit, și vor fi 
grăpate odată cu arătura sau ime
diat după aceasta.

Pentru culturile de primăvară se 
va executa arătura adîncă de 20-25 
cm., de asemenea în cel mult 2-3 
săptămîni.

3. Pe terenurile comunelor unde 
condițiunile naturale nu permit 
executarea dezmiriștitului sau unde 
dezmiriștitul a întîrziat, se vor 
face arături conform recomandă
rilor Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii.

4. Arăturile adînci de toamnă 
pe terenurile ocupate cu culturi ce 
se recoltează tîrziu se vor executa 
imediat după recoltare.

Tulpinile de porumb, floarea soa
relui, bumbac etc., trebuie să fie 
tăiate și cărate cît mai repede pen
tru a nu stînjeni sau întîrzia execu
tarea arăturilor.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
și Comitetul Central al P.M.R. a- 
trag în mod deosebit atenția asu
pra importanței și necesității exe
cutării la timp a dezmiriștitului și 
a arăturilor adînci de toamnă — 
lucrări de bază pentru sporirea pro
ducției la hectar.

In acest scop, obligă conducerile 
gospodăriilor agricole ale statului 
și recomandă gospodăriilor agrico
le colective, întovărășirilor agricole 
și țăranilor muncitori cu gospodă
rii individuale să execute dezmiriș
titul și arăturile adînci de toamnă 
pe toată suprafața, cu excepția te
renurilor în pantă, expuse spălării 
ploilor de toamnă.

5. Odată cu arăturile adînci de 
toamnă se va face și îngrășarea 
de bază, luîndu-se măsuri pentru 
folosirea în întregime a gunoiului 
de grajd și a îngrășămintelor mi
nerale.

6. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale și 
raionale vor lua măsuri și vor con
trola ca gospodăriile agricole ale 
statului să-și asigure din producția 
anului 1954 semințe selecționate 
de calitatea I-a pentru însămîn- 
țări.

De asemenea, vor sfătui și vor 
ajuta pe colectiviști, întovărășiți și 
țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale șă-și asigure din produc
ția proprie semințe de bună cali
tate.

7. Pentru asigurarea executării 
arăturilor și a însămînțărilor se 
va face pînă la 25 iunie a.c. calcu
lul capacității de lucru a tractoare
lor și semănătoarelor și restructu
rarea acestora în cadrul regiunii și 
între regiuni.

Toate semănătorile eu tracțiune

colectare pe 1354
animală și mecanică din sectorul 
socialist și ale particularilor vor fi 
verificate și reparate pînă la 10 au
gust a.c.

Pentru a se folosi la maximum 
capacitatea de lucru a semănători
lor se va face plan de lucru pe fie
care semănătoare.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
vor arăta țăranilor muncitori avan
tajele executării arăturilor adînci 
cu tractoarele și ale însămînțărilor 
cu semănătoarea.

S.M.T.-urile trebuie să dea un 
sprijin mai mare țărănimii munci
toare în executarea arăturilor a- 
dînci și a semănatului. ■

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii va elabora un plan concret 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
care să asigure realizarea recolta
tului și a însămînțărilor din toam
na anului 1954 și arăturilor adînci 
pentru însămînțările din primăva
ra anului 1955, în bune condițiuni 
agrotehnice.

Sarcinile altor ministere, 
instituții, întreprinderi 

economice și cooperatiste
1. Ministerul Industriei Metalur* 

gice și Construcțiilor de Mașini va 
asigura producerea și livrarea de 
mașini și unelte agricole, materi
ale și piese de schimb necesare re
parării și funcționării fără întreru
pere a întregului utilaj folosit la în
treținerea culturilor, recoltare, tre
erat și colectări, conform planului 
de stat.

Va asigura fabricarea pînă la 
20 iunie a.c. a 5.000 grupuri de 
piese necesare pentru transforma
rea plugurilor și rarițelor în prăși- 
toare.

2. Ministerul Industriei Ușoare 
va produce și livra piesele de 
schimb și materialele necesare re
parării și funcționării mașinilor a- 
gricole, asigurînd aprovizionarea 
cu curele, curelușe, prelate, saci, 
conform planului de stat.

3. Ministerul Industriei Lemnu
lui, Hîrtiei și Celulozei va asigura 
livrarea materialului lemnos pentru 
repararea batozelor de calitate co
respunzătoare, la timp și în cantită
țile specificate în planul de stat.

4. Ministerul Industriei Petrolu
lui va aproviziona toate unitățile 
agricole cu carburanți și lubrefian- 
ți direct și prin depozitele proprii, 
astfel ca acestea să aibă la începu
tul campaniei depozitele pline, iar 
în timpul campaniei un stoc per
manent de consum pentru cel pu
țin 15 zile de lucru. Autocamioa
nele deplasate de la celelalte minis
tere pentru campania agricolă se 
vor aproviziona de la depozitele Mi
nisterului Industriei Petrolului din 
regiunile unde vor lucra.

5. Ministerul Industriei Cărbune
lui va asigura conform planului căr
bunii de forjă necesari reparațiilor 
și întreținerii uneltelor și mașinilor 
agricole care vor lucra în această 
campanie.

Pentru nevoile gospodăriilor a- 
gricole ale statului va livra, pînă 
la 30 iunie, 50%. din cota planifica
tă pe trimestrul III.

6. Ministerul Energiei Electrice 
și Industriei Electrotehnice va a- 
sigura, pînă la 15 iunie a.c., utila
jele și materialele necesare electri
ficării ariilor în cantitățile prevă
zute în planul de stat.

7. Ministerul Industriei Chimice 

(Continuare în pagina 5-a)
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cu privire la executarea lucrărilor de ingrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, freerat, insâmintări 
și arături adinei de toamnă, precum și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954

(Urmare din pagina 4-a) 
va livra la termenele stabilite in- 
secto-fungicidele și îngrășăminteie 
minerale, conform planului de stat.

8. Centrocoop-ul va lua măsuri 
să aprovizioneze unitățile sale ex
terioare cu : insecto-fungicide, sul
fura de carbon, var și sulfat de cu
pru, piese necesare pentru transfor
marea plugurilor și rarițelor în 
prășitori, precum și alte materiale 
după planul stabilit de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii ;

va aproviziona gospodăriile a- 
gricole colective, întovărășirile a- 
gricole și gospodăriile individuale 
cu unelte, materiale și piese de 
schimb necesare reparării și func
ționării tractoarelor și mașinilor a- 
gricole folosite la întreținerea cul
turilor, la recoltat și treerat.

9. Ministerul Transporturilor Na
vale și Aeriene va livra pînă la 10 
iunie a.c. cantitățile planificate de 
piese de schimb pentru autocami
oanele Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii și C.S.C.P.A., ce vor 
fi folosite în campanie.

La cererea unităților Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii și a 
C.S.C.P.A., va pune la dispoziție 
autocamioanele necesare pentru 
transportul urgent de piese de 
schimb, combustibil, lubrefianți și 
chimicale, în 24 ore.

10. Ministerul Căilor Ferate va 
asigura acordarea de vagoane, în 
48 ore de la cerere, pentru trans
portul de tractoare, batoze, com
bustibil, lubrefianți, utilaje, piese 
și alte materiale necesare pentru 
campania agricolă de vară.

Pe baza planurilor operative lu
nare va asigura transportul produ
selor agricole colectate, punînd la 
dispoziție vagoanele necesare în 
zilele programate.

In perioada 15 iunie — 1 noiem
brie 1954 se admite schimbarea 
stației de încărcare pe aceeași sec
ție de circulație pentru produsele a- 
gricole colectate prevăzute în pla
nurile operative lunare de trans
port, fără penalități.

In aceeași perioadă se admite 
schimbarea produsului planificat 
cu un alt produs care se încarcă 
In aceeași categorie de vagoane.

In vederea micșorării rulajului 
vagoanelor, Ministerul Căilor Fe
rate și C.S.C.P.A. vor lua măsuri 
de sporire a marșrutizării prin în
cărcări concentrate, asigurînd mij
loacele necesare de încărcare, des
cărcare, în termenul tarifar.

Pînă la 10 iunie 1954 se vor lua 
măsuri de verificare și montare a 
parascînteilor, stropitoarelor din 
camerele de fum și cenușarelor de 
la locomotivele în circulație, spre a 
se evita incendierea lanurilor și 
magaziilor.

Pînă la 30 iunie 1954 se vor re
vizui și repara liniile de garaj, a 
căror întreținere intră în sarcina 
C.F.R., precum și cîntarele și po
durile bascule din stațiile cu încăr
cări și descărcări de cereale.

Ministerul Căilor Ferate și Mi
nisterul Transporturilor Navale și 
Aeriene vor lua măsuri ca pînă la 
30 iunie 1954 vagoanele, autocami
oanele și hambarele șlepurilor des
tinate pentru transportul de cereale 
să fie etanșate și prevăzute cu șa
blonul „bun pentru cereale 1954“ 
De asemenea, pînă la aceeași dată 

vor lua măsuri ca în gările și por
turile ce le aparțin să fie reparate 
drumurile de acces la magazii, 
rampe și silozuri, pentru a se asi
gura accesul vehiculelor ce trans
portă cereale la locul de înmagazi- 
nare.

11. Ministerele și organizațiile 
economice de stat și cooperatiste 
vor pune la dispoziția Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii munci
tori, ateliere mobile și camioane în 
vederea deservirii tractoarelor și 
mașinilor agricole folosite la recol
tat și treerat.

Prin grija ministerelor respecti
ve, întreprinderile industriale care 
patronează gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și trac
toare au obligația de a sprijini sec
torul mecanic al acestor unități. 
Acțiunea de sprijin se va desfășura 
pe baza unui plan de colaborare 
stabilit între gospodării agricole de 
stat, S.M.T.-uri și întreprinderile 
industriale.

12. Ministerele, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, insti
tuțiile și întreprinderile care po
sedă spațiu propriu pentru depozi
tarea cerealelor vor lua măsuri pen
tru terminarea reparării, curățirii 
și dezinfectării lor pînă la 15 iunie 
1954.

13. Ministerul Sănătății împre
ună cu Crucea Roșie a R.P.R. va 
organiza posturi de prim-ajutor la 
arii.

Organizarea muncii 
politice de masă

Pentru îndeplinirea la timp și 
în bune condițiuni a sarcinilor pre
văzute în această Hotărîre :

1. Comitetele de partid regionale 
și raionale vor îndruma și ajuta sfa
turile populare în buna pregătire a 
sesiunilor ce vor avea loc și în ela
borarea măsurilor organizatorice 
practice pentru realizarea tuturor 
sarcinilor ce le revin cu privire la 
muncile agricole.

2. Comitetele de partid regionale 
și raionale trebuie să asigure o îm
bunătățire continuă a muncii politi
ce la sate, mobilizînd toate organi
zațiile de partid și de masă, pe toți 
membrii de partid, deputății sfaturi
lor populare, membri ai organizații
lor de masă și organele agricole ale 
sfaturilor populare pentru asigu
rarea executării la timp a lucră
rilor de îngrijire • a culturilor, 
recoltat, dezmiriștit, treerat, colec
tat, arat și semănat, pentru partici
parea întregii țărănimi muncitoare 
la lupta în vederea sporirii produc
ției agricole la hectar.

3. Organele regionale și raionale 
de partid vor îndruma organizațiile 
de bază din gospodăriile agricole 
ale statului, S.M.T.-uri, gospodării 
agricole colective și întovărășiri a- 
gricole, să mobilizeze pe toți mun
citorii, tehnicienii, colectiviștii, înto- 
vărășiții și țăranii muncitori indivi
duali pentru terminarea la timp a 
reparațiilor utilajului necesar mun
cilor agricole și extinderea mecani
zării lucrărilor de îngrijire a culturi
lor, recoltat, dezmiriștit, arat și se
mănat.

4. Organizațiile de partid și sin
dicale vor organiza întrecerea so
cialistă pe unități, brigăzi, echipe 
și oameni. Mefnbrii de partid și ute- 
miștii au datoria să fie în fruntea 

întrecerii. O sarcină a organizațiilor 
de partid și sindicale este de a an
trena un număr cît mai mare de 
femei în întrecere.

a) In sectorul individual se va 
organiza întrecerea patriotică îii- 
tre comune, sate, sectoare și pe 
gospodării.

b) întrecerea trebuie să aibă ca 
obiectiv lucrările principale din fie
care perioadă a muncilor agricole 
(de ex.: în perioada de îngrijire a 
culturilor să se acorde atenția 
principală executării la timp a pra- 
șilelor și plivitului).

c) Organizațiile de partid tre
buie să lupte împotriva organizării 
formale și birocratice a întrecerii, 
să folosească experiența pozitivă 
dobîndită, să ajute la organizarea 
practică a întrecerii și să urmă
rească fără întrerupere îndeplini
rea angajamentelor.

d) Se va face o largă populari
zare prin gazete de stradă, panouri 
de onoare, cămine culturale și pre
sa locală a rezultatelor obținute în 
întrecere cît și a fruntașilor între
cerii în producția agricolă.

5. Organizațiile de partid din 
comune și sate vor organiza o lar
gă muncă politică de masă, folo
sind pe toți agitatorii membri și 
nemembri de partid, deputății sfa
turilor populare comunale, utemiș- 
ti, delegatele de femei, fruntașii re
coltelor bogate și intelectualii sa
telor, pentru a duce muncă de lă
murire pe sectoare și grupe de case 
în rîndurile țărănimii muncitoare 
în vederea executării lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, recoltării la 
timp și pregătirii terenului pentru 
însămînțări.

In perioada de pregătire a strîn- 
gerii recoltei organizațiile de partid 
au datoria să mobilizeze membrii 
de partid și pe cei fără de partid 
pentru a sprijini sfaturile populare 
în organizarea ariilor, în alegerea 
oamenilor corespunzători pentru 
pază, a delegaților de convoaie și 
în organizarea transporturilor ce
realelor la bazele de recepționare.

Pentru buna desfășurare a tree- 
ratului și a predării cotelor, orga
nizațiile de partid au datoria de a 
asigura la arii o permanentă mun
că de lămurire și convingere a ță
ranilor muncitori, folosind pe sca
ră largă citirea ziarelor și a broșu
rilor, convorbiri ale agitatorilor, 
echipe artistice. In această muncă 
se vor folosi și extinde experiențele 
bune din anul trecut.

6. Comitetele regionale și raio
nale de partid au datoria ca odată 
cu urmărirea muncilor de îngrijirea 
culturilor, recoltat, treerat și colec
tări să acorde o deosebită atenție 
lucrărilor care au un rol hotărîtor 
în obținerea recoltelor bogate în a- 
nul următor.

In acest scop, organizațiile de 
partid trebuie să ducă o largă mun
că de lămurire a țărănimii munci
toare asupra importanței și necesi
tății dezmiriștitului, arăturilor pen
tru însămînțările de toamnă, a ară
turilor adinei, folosirii semănăto
rilor la semănat și asupra avanta
jelor lucrării pămîntului pe supra
fețe mari, cu mijloace mecanizate ; 
ele trebuie să sprijine pe inginerii 
și tehnicienii agronomi în munca 
de îndrumare agrotehnică a țărăni
mii muncitoare.

7. Birourile comitetelor regionale, 
raionale și ale organizațiilor de 
partid sătești vor analiza periodic 
desfășurarea muncilor agricole 
luînd hotăruri pentru îndreptarea 
lipsurilor.

8. Sarcini deosebite revin comi
tetelor regionale, orășenești și raio
nale de partid în îndrumarea și con
ducerea organizațiilor de partid din 
întreprinderile producătoare de 
mașini, unelte agricole, piese de 
schimb, din întreprinderile care 
execută reparații pentru unități so
cialiste din agricultură. Ele trebuie 
să mobilizeze pe muncitori și teh
nicieni în executarea la timp a sar
cinilor de plan și să exercite con
trolul asupra realizării planului de 
către întreprinderile respective.

a) Organele de partid vor trebui 
să controleze permanent întreprin
derile industriale care acordă spri
jin tehnico-organizatoric S.M.T.- 
urilor și G.A.S.-urilor, și să le în
drume ca prin ajutorul lor să se 
asigure repararea la timp și buna 
funcționare a tractoarelor și mași
nilor agricole.

9. Presa centrală și locală va 
populariza metodele agrotehnice 
avansate, experiența în muncă și 
rezultatele bune obținute de frun
tașii în producție din țara noastră, 
mobilizînd oamenii muncii de la 
orașe și sate în lupta pentru o re
coltă bogată.

Presa centrală și locală trebuie 
să critice cu ascuțime rămînerile 
în urmă și măsurile și practicile bi
rocratice care pun piedici bunei des
fășurări a muncilor agricole.

10. Ministerul Culturii, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, So
cietatea pentru Răspîndirea Științei 
și Culturii vor organiza în cadrul 
căminelor culturale din comune și 
sate, în stațiunile de mașini și trac
toare, gospodării agricole de stat, 
gospodării agricole colective și în
tovărășiri agricole, conferințe și 
convorbiri, lămurind țărănimea 
muncitoare asupra importanței exe
cutării lucrărilor agricole la timp 
și în bune condițiuni.

Se vor organiza emisiuni speciale 
la radio și rularea la comune și 
sate a filmelor cu subiecte despre 
introducerea metodelor avansate în 
practica agricolă.

Se va desfășura o largă propa
gandă agricolă vizuală și scrisă 
prin editarea de foi volante, planșe, 
afișe, broșuri, popularizînd măsu
rile agrotehnice și metodele înain
tate de muncă din agricultura so
vietică și din experiența fruntașilor 
din țara noastră în obținerea de re
colte bogate.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și 
C.C. al P.M.R. cheamă pe toți ță
ranii muncitori cu gospodării indi
viduale, pe membrii gospodăriilor 
colective și ai întovărășirilor agri
cole, tractoriștii, tehnicienii și ingi
nerii din S.M.T., de la centrele me
canice din gospodăriile agricole ale 
statului și pe toți tehnicienii și oa
menii de știință din agricultură, în 
frunte cu membrii de partid, să 
muncească cu toată rîvna și capa
citatea lor pentru a obține o recoltă 
bogată la toate culturile și a realiza 
planul de colectări, în scopul dez
voltării economiei naționale și al 
ridicării continue a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Gii. GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîa 

GH. APOSTOL



Am sosit la Bătrîni pe vremea 
primului. Era senin. Doar un nor 
ascundea privirilor vîrful muntelui 
ce străjuiește comuna la apus.

Pe plai, cîntecele păsărilor se în
treceau cu melodiile îngînate de oa
meni și se învălmășeau intr-un mur
mur de primăvară. Dar deodată, un 
glas frumos și puternic se ridică 
limpede. Pe cărarea dinspre creas
ta muntelui, pe malul apel Bătrî- 
neanca, venea o femeie și cînta: 

Frunzuliță și-o lalea 
Cînd eram pe vremea mea 
Republica nu era 
Boierii mă chinuiau 
Logofeții mă-njurau 
Amarul m-ambătrînit 
Altă vreme a venit, 
RepubWca a înflorit 
Iar eu am întinerit.

Seara la cămin am auzit din nou 
cîntecul acesta. Apoi Maria Miru a 
cîntat altele despre munca harnici
lor colectiviști din Bătrîni, despre 
roadele bogate ce le culeg de pe 
ogoarele colectivei.

Iar în anii care vin, 
Va fi rodul tot mai plin, 
Și-o să crane de necaz 
Chiaburii, la orice p>as.

Cîntecul Măriei Miru suna ca un 
angajament al tuturor colectiviști
lor și avea in el dîrzenia comunis
tei.

Dîrză e comunista Maria Miru 
la muncă în colectivă, dîrză a fost 
și astă iarnă, cînd deși avea sănă
tatea cam șubredă, a străbătut ki
lometri întregi pînă la cămin, să 
repete pe scenă cîntecele făurite de 
ea' despre gospodăria colectivă.

In seara aceea l-am cunoscut și 
pe moș Ion Peticită, cimpoierul. 
Moșul nu mai are mult pînă împli
nește optzeci de ani, dar astă iarnă 
nu s-a temut să străbată 18 kilome
tri din cătunul lui și pînă la căminul 
cultural și alți 18 înapoi, pentru a 
fi prezent la fiecare repetiție a că
minului cultural. Cei 12 cimpoieri 
conduși de el au cîntat la 30 decem
brie 1952 la București, și lui moș 
Ion Peticită i s-a prins atunci de re
verul bărbăracului de dimie deco
rația: A 5-a aniversare a Republi
cii Populare Romîne, pentru merite 

deosebite în munca artistică. Și mai 
are uncheșul o mîndrie: elevul său, 
cimpoierul Arion St. Gheorghe, 
cîniă astăzi în Ansamblul Armatei.

Și ca Maria Miru și moș Ion Pe
ticită sînt mul ți artiști amatori 
V----------- - -----------------------------

Tinere din comuna Boteni-Muscel, pregătind un dans popular pe 
tema secerișului, pentru faza raională a concursului.

Brigada artistică de agitație a casei raionale de cultură din Lugoj 
dînd un spectacol la cîmp, pentru țăranii din Sîlha.

ce-au înfruntat astă iarnă gerul tă
ios și pericolul de-a fi sfîșiați de 
haitele de lupi, pentru a veni de la 
peste zece kilometri la repetiții. 
Așa-i, de pildă, dansatorul Arion 
Stoichiță ce-și va sărbători anul 

acesta a 60-a aniversare a zilei sale 
de naștere. Așa-s și soții Steliana 
și Dumitru Voinea. Așa-i și cîntă- 
reața din frunză Florica Mizgoi, ale 
cărei cîntece imprimate pe bandă 
de magnetofon le ascultăm uneori 
la radio.

Pe toți aceștia, pe coriști și dan
satori, pe cei 12 cimpoieri, pe so
liștii vocali și din frunză, îi vor pu
tea vedea în curînd cei mai buni 
artiști amatori din raionul Teleajen, 
cînd se vor întîlni în faza raională 
a concursului. Și vor învăța de la 
artiștii amatori din Bătrîni că mă
iestria artistică este rodul muncii 
neprecupețite.

GHEORGHE BALAN

In cinstea fruntașilor
Echipa artistică de amatori a 

căminului cultural din comuna Ba- 
sarabi, raionul Medgidia, a dat o 
frumoasă șezătoare în cinstea frun
tașilor în muncile agricole. La șe
zătoare, fruntașii au stat în primele 
locuri, pe banca rezervată eviden- 
țiaților. Tovarășul inginer agronom 
Lascu Iacob a ținut înainte de șe
zătoare o conferință agrotehnică. 
Peste 100 de țărani muncitori 
au urmărit cu atenție expu
nerea care a fost ilustrată cu 
exemple din comună. Apoi pe 
scenă a apărut corul căminului 
cultural, dirijat de profesorul Bă- 
răscu Petre, care a executat cînte
cele „Doruleț", „Hei Marie“, „Foaie 
verde baraboi“ și „Sub al păcii stin
dard".

Tînăra Nița Sarivan solo și corul 
au interpretat cu deosebit talent 
cîteva cîntece. Apoi echipa de 
dansuri a căminului cultural 
din satul Simioc, a executat cu 
multă măiestrie jocuri populare ro- 
mînești.

In încheiere, tovarășele Maria 
Radu și Ana Stanca din brigada 
artistică de agitație au interpretat 
scheciul „Perinița cu ace“, prin care 
au satirizat pe țăranii muncitori 
codași în muncile agricole.

Axenia Dăscălescu 
corespondent

Se scurseseră șase zile de 
muncă însuflețită. Țăranii 
muncitori din satul Răchi
ta, raionul Făget, prășise
ră în bună parte culturile 
de cartofi, sfeclă de zahăir 
și altele. Ba unii din ei ter
minaseră și pirașila a doua. 
O zi de odihnă și ei vor 
începe din nou munca pe 
ogoare.

Căminul cultural din sa
tul lor a fost odinioară 
crîșma unui boier din Dum
brava unde țăranii mer
geau și cheltuiau singurul 
ban ce-1 aveau în chimir, 
doar să uite suferințele.

Azi, iată-1 pe Gheju Con
stantin cu părul albit de 
ani, intrînd în căminul cul
tural. De multe ori a pășit 
pragul acestei clădiri și de 
multe ori cînd intra aici 
își amintea de copilașii ră
mași acasă fără un dram 
de mămăligă, în frig, fără 
straie pe ei. Ce putea să fa
că cu puținii bani ce-i avea? 
7/>ar să-și mai alunge ama
nul cu un păhărel de ra
chiu. Dar azi el intră în 
cămin cu dragoste. Tinerii 
și vîrstnicii îl întîmpină cu 
zîmbete. Gheju Constantin 
trece prin sala de repetiție, 
unde artiștii amatori repe
tă piesa „Pe malul Topo-

logului". Se îndrepta spre 
bibliotecă, dar cînd trecu 
prin „camera aparatului de 
radio", cum îi spun săte
nii, privirea i se îndreptă 
spre cele trei mese la care

mai mulți tineri jucau șah. 
Se apropie .de masa unde 
joacă Nicolae, feciorul său, 
cu Jucu Petru, un alt tî- 
năr și după ce privi atent 
poziția pieselor spuse:

— Ce faci Nicolae? Vezi 
că pierzi tura. Nu muta 
calul. Eh, mă faci de ruși
ne.

— Lasă-mă, tată, că văd 
și eu. Dacă tot o să-mi spui, 
eu n-o să mai învăț să ju
dec. Și-apoi eu n-am luat 
diploma pe raion la Spar- 

tachiadă, cum ai luat dum
neata, — răspunde Nicolae.

Jocul de șah e un lucru 
obișnuit la răchiteni. La 
început îl știa doar di
rectorul căminului cultural, 
dar acum îl cunoaște a- 
proape întregul sat.

In timp ce unii tineri și 
vîrstnici se întrec la șah, 
alții citesc cărți și ziare în 
sala de lectură. Cele peste 
1.500 de cărți ale căminu
lui cultural sînt averea în
tregului sat.

— Tovarășe Jucșor, am 
adus „Pîine albă". A ci
tit-o și femeia mea. Știi ce, 
vreau ca duminica viitoare 
s-o povestesc întregului sat 
aici, la cămin, — spune ță
ranul muncitor Stoian Ni
colae, întinzînd cartea bi
bliotecarului.

-—Vrei să faci o recenzie? 
Atunci te punem pe afiș, 
să vadă întregul sat — 
răspunde Jucșor Alexan
dru.

— Acum dă-mi broșura 
„Sporim recoltele de po
rumb făcînd mai multe 
prașile și la vreme". O ci

tea aseară Gheorghe Boc, 
s-o citesc și eu. Porumbul 
l-am prășit odată, vreau 
să-l prășesc de mai multe 
ori. Să văd ce spune bro
șura.

— Mie ce carte-mi dai, 
Jucșor ? întrebă Faur A- 
lexandru, apropiindu-se de 
bibliotecar.

— Ia și citește broșura 
asta — interveni Stoian 
Nicolae — că tu nu-ți prea 
prășești porumbul la vre
me.

Liniștea care domnea în 
sala de lectură a fost între
ruptă de o voce:

— Emisiunea pentru oa
menii muncii de la țară, ve- 
niți și ascultați.

Adunați în jurul apara
tului de radio, femei, tineri 
și vîrstnici ascultau atenți 
vocea crainicului. S-a vor
bit la radio despre însem
nătatea îngrijirii la timp a 
culturilor de primăvară. 
Ascultătorii se priveau unul 
pe altul. Privirile lor par
că spuneau : „Eu încă nu 
mi-am plivit grîul, ba eu 
l-am plivit, am prășit și po
rumbul".

După amiază, țăranii 
muncitori din Răchita erau 
adunați în jurul terenului 
de volei. Tinerii din satul 
lor jucau volei cu cei din 
Dumbrava. Victoria a reve
nit oaspeților, dar gazdele 
nu s-au descurajat. Orice 
început e greu. E doar pri
mul an cînd în Răchita se 
joacă volei.

Spectatorii de la meciul 
de volei s-au adunat apoi 
în sala de serbări a cămi
nului cultural. începea pro
gramul artistic.

MIHAIL BORZA
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VIAȚA FERICITĂ A COPIILOR SOVIETICI

C-opu/or nou născuți li se dă o îngrijire deose
bită de către medici. Astfel copiii colhoznicilor din 
districtul Kirov se bucură de îngrijirea excelentului 
medic pediatru (de copii) H. Ruziev, unul dintre 
cei mai cunoscuți din Kirghizia.

In fotografie vedem pe colhoznica Satabecova 
aducînd oe fiica ei Kuliai la consultația medicului.

La grădinița de copil a colhozului „Budionîi", 
regiunea Krasnodar. Micuții Svetlana Cernîșev 
și Ivan Șapar iubesc mult cîntecul armonicei. In 

Țara Sovietică calea le este larg deschisă și — atunci 
cînd vor fi mari — prin puterile lor ei își vor înde
plini dorința de a deveni cîntăreți vestiți.

('"'ercul aeromodeliștilor. Aici pionierii au postbi- 
^-'litatea să capete numeroase cunoștințe în dome

niul aeromodelismului, sport foarte iubit de tineret.
In fotografie vedem un grup de pionieri din ora

șul laroslavl cercetind cu atenție un aeromodel

In familia colhoznicei Maștakova
Casa familiei Alaștakov nu se deose

bește cu nimic de celelalte case din satul 
Lobkovo, regiunea Saratov. Casa aceasta, 
de mărime potrivită, cu patiru ferestre 
care dau în uliță, stă pe malul rîulețului 
care desparte satul în două.

In curtea împrejmuită cu gard de 
lemn, Maștakov are găini și gîște, o 
scroafă cu zece purcei, o vacă în grajd...

— Poftim, poftim în casă, — ne invită 
6tăpîna casei, Evdokia Maștakova.

Pînă să se lase întunericul mai e încă 
vreme și în casă nu s-a aprins lu
mina electrică. Bărbatul Evdokiei, Ste
pan, potrivește aparatul de radio ca să 
asculte vești din Moscova. Evdokia s-a 
dus să trebăluiască la bucătărie. Fata 
cea mai mare s-a întors de la ferma col
hozului și acum se gătește în fața oglin
zii. Cea mai mică mulge vaca.

Casa e încăpătoare și curată. Se simte 
că aici trăiește o familie de buni gospo
dari. După geamul dulapului se înșiruie 
rînduri drepte de cărți. Intr-un ungher 
6tă mașina de cusut. In orele libere stă- 
pîna casei coase și brodează.

...Am zăbovit la masă pînă tîrziu. Fe
tele s-au dus la clubul colhozului.

— Vara trecută a fost secetă, dar col
hozul nostru a dobîndit totuși mai multe 
grîne, mei, tutun și alte produse decît în 
anii trecuți. Venitul colhozului s-a ridicat

la aproape 2 milioane ruble. In colhoz 
s-a mecanizat complet însămînțatul și 
aratul, recoltarea, cositul finului, trans
portarea nutrețului la ferme.

Soții Maștakov ne-au vorbit cu mîn- 
drie despre copiii lor. Au trei copii. Fata 
cea mai mare, Alexandra, lucrează la 
ferma de cai. Ea a absolvit școala de 7 
clase și acum învață, fără frecvență, la 
școala tehnică zooveterinară.

Fata cea mică. Ana, termină anul 
acesta școala de 10 clase, iar la toamnă 
se va înscrie la Institutul de mecanizare 
a agriculturii din Saratov. Băiatul, Ana- 
tolii, e ofițer în Armata Sovietică.

Stepan Maștakov și nevasta lui ne-au 
arătat hambarul lor, pivnița, grajdul. 
Mai au grîne încă pentru un an de zile, 
măcar că au mai vîndut din ele peste o 
sută de puduri (un pud are 16 kg.).

— Aproape toate acestea le-am căpă
tat din gospodăria obștească a colhozu
lui,— ne-a lămurit Evdokia. Pe lîngă 
asta mai avem și în gospodăria perso
nală o vacă cu vițel, o scroafă cu purcei, 
trei oi, cîteva zeci de găini și gîște. Și 
totuși venitul din gospodăria personală 
abia dacă trece cu puțin de o zecime din 
întregul venit al familiei, pe care îl dă 
mai cu seamă gospodăria obștească. Iată 
ce înseamnă colhozul 1

M. BELIAEV

Răritul la timp al sfeclei de zahăr
de agronom

Răritul sfeclei de zahăr este una din 
cele mai însemnate lucrări din muncile 
de întreținere a acestei culturi. Pentru a 
obține recolte bogate de sfeclă, plantelor 
tinere trebuie să li se creeze condiții bune 
de dezvoltare, asigurîndu-li-se la fiecare 
hectar o desime normală—cîte 5-6 plante 
ta fiecare metru pe rîndul semănat.

Cînd răsare sfecla, pe rînduri sînt pînă 
la 100 plante la fiecare metru liniar. 
Această desime poate fi îngăduită nu
mai în perioada de început a dezvoltării 
plantei. Cînd apare prima pereche de 
frunze adevărate, sfecla trebuie rărită.

Pentru a repartiza just plantele de sfe
clă, fiecare colhoznic trebuie să aibă în 
timpul răritului o linie de măsurare. Ră
ritul se execută cu mîna și nu cu sapa, 
deoarece sapa vatămă plantele.

In rînduri trebuie lăsate numai plan
tele viguroase, bine dezvoltate. Practica 
a arătat că dacă la rărit se lasă numai 
plante viguroase, bine dezvoltate, recolta 
de sfeclă crește cu cel puțin 20 la sută.

M. KOLIGAEV
Totodată, trebuie să se sădească supli

mentar plante de sfeclă acolo unde ele 
sînt rare. Plantele sădite trebuie stropite 
cu o soluție de îngrășăminte minerale: 
10—15 grame de salpetru amoniacal sau 
cu o soluție slabă de must de bălegar — 
cîte o jumătate de litru de fiecare plantă.

Pentru a grăbi răritul se folosesc cul
tivatoare de tractor, care răresc plantația 
în curmezișul rîndurilor (buchetare). In 
felul acesta se asigură o repartiție uni
formă a plantelor în rînduri, afînarea so
lului, stîrpirea buruienilor — ceea ce con
tribuie la ridicarea producției la hectar 
a sfeclei de zahăr.

Desfacerea buchetelor trebuie începută 
a doua zi după buchetare, lăsînd în fie
care buchet cîte o plantă din cele mai 
bine dezvoltate.

Imediat după rărit, pămîntul trebuie 
afînat pe rînduri și între rînduri la o 
adîncime de 7—8 cm., îndepărtînd toate 
buruienile și îngrășînd totodată plantele 
cu îngrășăminte locale și minerale.

Oameni de seamă

Marele compozitor rus M. 1. Glinka
La 1 iunie s-au împlinit 

150 de ani de la nașterea 
marelui compozitor rus M. 
I. Glinka (1804—1857). 
Contemporan cu genialul 
poet rus A. S. Pușkin, Glin
ka a pus temeliile unei noi 
dezvoltări a muzicii națio
nale ruse.

In satul părinților săi 
Novospaskoe, din regiunea 
Smolensk, regiune vestită 
prin cîntăreții și muzicanții 
săi din popor, unde s-a 
născut și a crescut Glinka, 
viitorul compozitor a cu
noscut îndeaproape viața 
poporului. El a ascultat cu 
nesaț cîntecele iobagilor.

Glinka a pus la temelia 
operelor sale muzicale mo
tive de melodii populare, 
ridicînd cu o măiestrie ne
întrecută aceste motive la 
înălțimi artistice nemai 
atinse pînă atunci.

Dragostea de patrie a lui

Glinka și credința lui adîn- 
că în popor și-au găsit în
truchiparea în opera „Ivan 
Susanin", cea dintîi operă 
clasică rusă. In chipul lui 
Ivan Susanin, simplu țăran 
care și-a dat viața pentru 
salvarea patriei și în chipu
rile pline de bărbăție ale 
oamenilor din popor, ridi
cați la luptă pentru inde
pendența patriei lor, Glin
ka a înfățișat cele mai 
bune, cele mai nobile trăsă

turi ale caracterului națio
nal rus.

Felul în care a înfățișat 
Glinka în această operă 
muzicală poporul de rînd, 
era o mare cutezanță în 
vremurile acelea și marea 
boierime se arăta supărată 
că, spre deosebire de eroii 
obișnuiți de operă, marele 
compozitor a scos pe scenă 
țărani în opinci.

M. I. Glinka a mai scris 
opera „Ruslan și Ludmila", 
după poemul cu același 
titlu al lui A. S. Pușkin, o- 
peră-basm bogată în melo
dii naționale, uvertura sim
fonică „Kamarinskaia", pe 
motivele celui mai popular 
dans național rus cu același 
nume, numeroase romanțe 
și multe alte lucrări muzi
cale, pline de căldură și de 
dragoste față de oameni, 
armonioase și limpezi ca 
apa de izvor.



IN ATENȚIA 
CĂMINELOR CULTURALE 
In cursul lunii iunie se vor 

trimite căminelor culturale ur
mătoarele conferințe :

1. Situația internațională.
2. Să valorificăm prin coopera

tivă cît mai multe produse ale 
gospodăriilor noastre.

3. Importanța colectărilor pro
duselor agricole pentru dezvol
tarea economiei naționale.

4. Să recoltăm la timp și în 
bune condițiuni.

5. Să dezmiriștim ogoarele 
odată cu recoltatul.

6. Cum putem apăra sănătatea 
animalelor.

7. Dăunătorii culturilor de 
cartofi și combaterea lor.

★
Cu începere de Ia 2 iunie a.c. 

emisiunile radiofonice de îndru
mare pentru formațiunile corale, 
instrumentale și soliști — care 
aveau loc în fiecare marți — se 
vor transmite în fiecare miercuri 
de la ora 19,45—20 cu excepția 
zilei de 9 iunie cînd această emi
siune va avea loc ia ora 18. Lun
gimile de undă pe care se emite 
sînt: 1935, 397, 351, 202.

Exemplul învățătorilor
Printre cei mai buni activiști ai 

căminului cultura! din comuna 
Rus, raionul Dej, îi găsim și pe în
vățătorii și profesorii școlii elemen
tare din comună. In ultimele con
ferințe ei le-au vorbit țăranilor 
muncitori despre aplicarea reguli
lor agrotehnice și sporirea produc
ției agricole la culturile de porumb 
fi cartofi. Ca exemplu, ei au în-

sămințat pe lotul școlar porumb, 
cartofi, varză și fasole în cuiburi 
așezate în pătrat. In timp ce între
țin culturile după metode agroteh
nice înaintate, învățătorii și tova
rășul Muscă Vasile, directorul că
minului cultural, explică însemnă
tatea aplicării acestor metode.

Rusu Augustin 
corespondent

Hrana copilului de la 1-3 ani
Mamele reușesc să crească copii voinici și 

voioși, dacă îi îngrijesc cu pricepere, îi hră
nesc la timp și potrivit cu vîrsta lor. Copiii 
trebuie să ia masa de 5 ori pe zi și în fiecare 
zi la aceeași oră.

Ei au nevoie zilnic, nu numai de alimente 
îndestulătoare ca să le astîmpere foamea, ci,

pentru ca hrana să le ajute să crească cît 
mai mult, ea trebuie să fie și felurită. 
Hrana trebuie să cuprindă zilnic zarzavaturi 
și fructe, (din care o parte nefierte, dar bine 
snălate), îacte, grăsinv, ouă. făinoase și zahăr. 
Legumele și fructe’e nefierte (care sînt -bo
gate în v’tamme) se dau csnPor, piră ‘a I an

Jocuri distractive
LA CĂMINUL CULTURAL

/ t J 4 t < r s 9 /t r,

ORIZONTAL : 1. Mai mulți cîntă 
și unul conduce. — Unul caire joa
că fotbal, volei, etc. 2. Orar numai 
pe jumătate ! — Rînd. — Joacă pe 
scena căminului cultural. 3. Impo
zit. — Noroi (Moldova). — Fără 
el n-am putea trăi. 4. Instituție cul
turală. 5. Aici se string țăranii 
muncitori la șezători. — Inițialele 
unui poet și dramaturg contempo
ran din țara noastră. 6. Romane, 
versuri, nuvele, schițe, piese de tea
tru... ia un loc. 7. Unii îi poartă la 
manșetele cămășilor. — Operă 
(prescurtat). 8. Nu e dulce, nici 
acră, nici săirată. — De cînd s-a 
organizat cel de al treilea concurs 
al echipelor artistice, se joacă tot 
mai des pe scena căminului cultu
ral. 9. După mina lui cîntă corul

Sportul la sate
UN COLECTIV SPORTIV 
FRUNTAȘ

In comuna Boțești din raionul 
Topoloveni există o vie activitate 
sportivă. Sub îndrumarea tovară
șului Herghelegiu, directorul cămi
nului cultural și profesor de educa
ție fizică, 64 de tineri sportivi, din 
cei 73 ai colectivului, au reușit să 
obțină insignele G. M. A. sau 
F.G.M.A. Printre sportivii fruntași 
se numără tinerele țărănci munci
toare Elena și Maria Radu, care 
s-au clasat primele pe regiunea Pi
tești la probele de atletism.

Cele mai bune secții ale colecti
vului sînt cele de atletism, volei, 
fotbal, șah și popice.
FRUNTAȘI IN MUNCA, 
FRUNTAȘI IN SPORT

S.M.T.-Dej, care este fruntaș pe 
raion, și-a depășit planul de ară
turi și însămînțări cu 10 la sută 

și jumătate, rase pe râzătoare (morcov, mere) 
sau ca suc, stoarse și strecurate prin pînză 
(roșii, fructe zemoase). După doi ani se pot 
da salate. Supele de legume să fie bine îngro
șate cu griș sau orez, paste făinoase. Ouăle 
se fierb moi; pînă la vîrsta de un an și jumă
tate, dăm numai gălbenuș; pe urmă se poate 
da un ou la fiecare două zile. Iar făinoase, nu 
mai mult decît odată pe zi.

Dimineața e bine să ia copilul lapte cald 
sau ceai cu lapte și o feiie-două de pîine sau 
mălai copt, uns cu unt sau magiun, miere, 
brînză și altele.

La ora 10 se poate da copilului unul din 
aceste feluri: fructe proaspete cu pîine sau 
fructe uscate și nuci, dovleac copt sau o fe
lie de mălai copt, uns cu magiun sau cu unt.

La prinz e bine să-i dăm o supă groasă și o 
mîncare gătită, apoi un dulce sau cîteva 
fructe.

La ora 4 un pahar de lapte bătut sau iaurt. 
Seara e bine să se dea copilului două fe

luri de mîncare, de pildă : mămăligă cu brînză 
și un ou. apoi legume ori fructe; sau tăieței 
cu nuci și magiun, pe urmă legume sau fructe.

Nu sînt prielnice copiilor: supe apoase, min- 
căruri prea grase, acre, sărate, piperate, so
suri, fasole uscată, varză, cîrnați afumați și 
altele. Vinul, băuturile spirtoase sînt pentru 
copii adevărate otrăvuri.

ECATERINA TEIȘANU

căminului. — Tare. 10. Bine fără 
cap 1 — Lucrare ce se execută în 
bune condițiuni toamna. 11. Nu-i a 
mea, nici a lui, ci a... — Lucrez în 
grădină să asigur apă plantelor. — 
Pînză. 12. Nu-s vechi. — Prima 
parte din titlul unei nuvele a iui 
Remus Luca.

VERTICAL: 1. Cel ce nu s-a 
grăbit cu muncile agricole. — Cînd 
e cu tractorul, fetele îl cîntă. 2. A- 
șezare omenească. — ...vine de la 
răsărit. 3. O spune flăcăul sau fata 
pe scena căminului. 4. Ele string 
mii iți oameni la cămin. — Ion 
Oprea. 5. Conjuncție—Pregătiri de 
terenuri. 6. ... de noi membri în e- 
chipele artistice ale căminului cul
tural. — In loc de ,,sau“ spui... 7. 
Cu ea prinzi sapa și condeiul. — 
Oraș unde a avut loc unul din Fes
tivalurile Mondiale ale Tineretului.
8. Radu Florescu. — Floarea lor 
e folosită în medicină pentru ceai.
9. Fiecare cămin are o echipă ca a- 
ceasta. — învață. 10. Prin ele trec 
firele de război. — Cărți agroteh
nice mai mici. 11. Face parte din 
poezie. — Ferite.

Cuvinte rare: im, cit, amenajări.
DEZLEGĂRILE JOCURILOR 

DIN Nr. 335.
Monoverb casnic : S-PE-TE =~ 

SPETE.
Monoverb agricol: PE-PE-NE = 

PEPENE.

Printre tractoriștii ce își depășesc 
zilnic norma se numără Vasile 
Lupșa, unul din cei mai buni jucă
tori ai echipei de fotbal și Ion Ghe-

rau, campion al regiunii Cluj la a- 
runcarea grenadei. De asemenea, 
mecanicul Iosif Bocoș, căpitanul e- 
chipei de volei, a fost premiat pen
tru buna întreținere a mașinilor. 
Acești tineri, ca și ceilalți 20 de 
purtători ai insignei G.M.A. și 25 
aspiranți ai acestei insigne, s-au 
pregătit cu sîrguință pentru Spar- 
tachiadă.

Cărți pentru tineret
Au apărut de curînd în cadrul 

colecției literare „Ogoare Noi" a 
Editurii Tineretului, cîteva cărți ' 
pentru tineretul muncitor de la 
sate. Recomandăm două dintre 
acestea: „Chemare" de A. Duna
ev schi, care redă aspecte din ? 
munca tineretului sovietic și 
„Poveste moțească" de Vasile / 
Căbulea, inspirată din viața ță- |

i

j rănimii muncitoare din patria < 
j noastră. 4

Din lucrarea „Chemare” a 
( scriitorului sovietic A. Duna- 
Ievscht se desprinde figura tinerei 

Valia Doinicova, care prin munca 
sa stăruitoare ajunge din simplă 

\ colhoznică, inginer agronom. 
j Povestea vieții tinerei colhoz- 
j nice se aseamănă cu cea a mi- 
j lioanelor de tineri sovietici, în 
J fața cărora sînt deschise cele 
ț mai largi posibilități de dezvol

tare în toate ramurile de activi
tate.

In „Poveste moțească" au
torul prezintă povestea tristă a 
vieții din trecut a țăranului obi
dit Ifrim Jude, din Țara Moților, 
și drumul nou pe care acesta pă
șește, înscriindu-se în cooperati
va de producție „Horia" din sa
tul Valea Vidreriilor. Aici el ob
ține o serie de succese care-l fac 
să se bucure din plin de roadele 
muncii sale.

Scrise într-o formă frumoasă și 
pe înțelesul maselor largi, aceste 
cărți ajută pe oamenii muncii 
din țara noastră.

I

i
i
Fabricii© d© cărămidă 
angajează muncitori

In țara noastră se ridică noi fa
brici și uzine, blocuri munci
torești, școli, cluburi, cămine cul
turale și numeroase alte construc
ții care slujesc creșterii buneistări 
a oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Pentru ridicarea acestor con
strucții sînt necesare uriașe canti
tăți de cărămizi. Fabricile de că
rămizi au nevoie de numeroși mun
citori, care în 3—4 luni au posi
bilitatea să se califice într-o me
serie. Celor care vor să muncească 
în aceste fabrici Ii se oferă nume
roase avantaje: cazare în bune 
condițiuni, cartelă de muncă grea, 
cantină cu mîncare bună, îmbrăcă
minte de protecție și salariu cores
punzător muncii. De exemplu, la 
fabrica de cărămidă „Ceramica" 
din București, muncitorii Istvan 
Gh., Toma lordache, Iliescu Gh. și 
alții cîștigă lunar peste 600 lei. La 
fe| ca ei cîștigă și muncitorii din 
celelalte fabrici.

Cei ce doresc să se angajeze, se 
vor adresa la birourile de recrutare 
și repartizare a forțelor de muncă 
ce se află în fiecare raion din 
țară.

Rectificări
In numărul din 12 mai al revistei 

noastre, cele povestite în „Scriso
rile lui Ilie Poznașu** s-au petrecut 
în comuna Moțăței, regiunea Cra
iova. In reportajul „Un slujitor al 
culturii noi“ din nr. 355, s-a scris 
raionul Tîrnăveni în loc de Topo
loveni.



iTribuna frtunJtușultȚi De pe la noi, din raionul Bujoru

„Voi îngriji bine culturile de tutun“
Acum doi ani, la începu

tul primăverii, a venit aca
să la mine un tehnician a- 
gronom de la raionul Bîr- 
lad. După ce am discutat 
împreună despre felul cum 
lucrez eu cele 2,5Q hectare 
pămînt, ce culturi cultiv, 
m-a întrebat:

— Vrei să ai un cîștig 
mai mare de pe urma lu
crării pămîntului ?

■— Vreau — i-am răs
puns eu iute, privindu-1 cu 
nedumerire.

— Dacă vrei, atunci ci
tește afișul ăsta și să-ți dai 
cu părerea dacă îți convine 
să închei contract pentru 
cultivarea tutunului sau
nu.

Auzind eu despre ce e 
vorba, am citit afișul și 
m-am dumerit pe loc asu
pra foloaselor. Totuși vreo 
săptămînă am stat la îndo
ială. îmi ziceam: In viața 
ta n-ai cultivat tutun, 
dacă dai greș ? Dar pînă 
la urmă m-am hotărît și 
am încheiat contractul. A- 
celași tehnician m-a învățat

atît pe mine cît și pe cei
lalți cultivatori de tutun, 
cum să pregătim răsadni
țele, cum să plantăm tutu
nul la cîmp și ce lucrări 
trebuie să facem. In pri
mul an am cultivat 20 ari 
de tutun. Văzînd foloasele 
pe care le-am obținut de pe 
urma acestei culturi, anul 
trecut am plantat tutun pe 
o suprafață de 40 ari. L-am

plantat la timp în ogor fă
cut din toamnă, l-am pră
șit de 3 ori și am recoltat 
236 kg. tutun, aproape tot 
de calitate superioară. Mult 
s-a mai bucurat nevasta 
cînd a văzut că de data a- 
ceasta am avut un cîștig 
și mai mare. Pe lîngă cei 
2.995 lei, am primit pe tu
tunul predat statului și 17

metri țesături, precum și 8 
kg. săpun.

Anul acesta sînt hotărît 
să obțin producții sporite 
la toate culturile . De a- 
ceea, voi îngriji cît mai bine 
culturile. In curînd voi în
cepe plantatul tutunului la 
cîmp. Pămîntul îl am pre
gătit de astă toamnă. Pînă 
acum am trecut peste el de 
două ori cu boroana de fier, 
ca să-l țin mereu afînat și 
să nu aibă buruieni. Cît 
privește întreținerea lui am 
să-l prășesc nu de 3, ci de 
4 ori în acest an. Apoi am 
învățat că nu-i tot una 
cum culegi frunzele și cum 
le usuci. Ele trebuie culese 
la timp și uscate la umbră, 
nu la soare. Cred că anul 
acesta voi obține mai mult 
tutun de calitate superioa
ră, voi avea un cîștig mai 
mare și voi dobîndi recolte 
mai mari și la celelalte 
culturi.

Gheorghe S. Munteanu 
țăran muncitor 

din comuna Berești, 
raionul Bîrlad

Colectiviștii în întrecere
„Colecttva din Ștorobă- 

neasa să cheme Ia între
cere socialistă toate gos
podăriile colective din raio
nul Alexandria'1, au răsu
nat cuvintele lui Toma I. 
Abălaru în adunarea gene
rală. „Vom termina însă- 
mînțările pînă la 15 apri
lie; vom da cinci prașile 
culturilor prăsitoare; vom 
plivi de două ori păioa- 
sele‘c — erau numai cîteva 
din angajamentele pe care 
și le-au luat. De atunci a 
trecut multă vreme. Colec
tiviștii din Ștorobăneasa 
au terminat însămințările, 
fiind printre fruntașii raio
nului. Și în munca lor au 
fost ajutați necontenit de 
tractoriștii de la S.M.T. 
Brînceni. Azi primele roa
de ale muncii au început a 
se vedea:, lanurile de grîu 
și secară înspicate strălu
cesc mîndre în bătaia soa
relui.

★
Șeful brigăzii, Toma I. 

Abălaru, a cercetat griju
liu culturile. Porumbul și

floarea soarelui răsăriseră 
în cîteva frunze. Pe ogoa
rele însămînțate, buruie
nile ajutate de ploile din 
ultimul timp, se luau la în
trecere cu plantele cultiva
te, amenințîndu-le să le 
înnăbușe. Toma Abălaru 
n-a mai stat pe gîndttri. S-a 
întors la colectivă și a doua 
zi a adus membrii brigăzii 
pe cîmp.

Frații Coară — Ion, Ni- 
colae și Florea — se între
ceau care mai de care la 
prășitul porumbului. Dar 
nici tînărul cu fața arsă de 
soare Andrei Badic, nu se 
lăsa mai prejos. Ii trecu
seră nădușelile, dar mun
ceau de zor. Pînă la prînz 
au și prășit patru hectare 
de porumb.

— Dați-i zor tovarăși — 
îi îndemna din cînd în 
cînd Marița Țugui, o fe
meie între două vîrste. — 
Dacă nu ne grăbim, ne-o 
ia înainte colectiva din 
Furculești. După cîte se 
aude ne-au și ajuns. Bra
țele colectiviștilor prind cu

mai multă tărie căpestrele 
cailor. Prășitoarele înain
tează printre rîndurile de 
porumb, aruncînd de o par
te buruiana rea.

La amiază, cînd s-au a- 
șezat să prînzească, a venit 
și Leana Crăciun. Ii nouă 
în colectivă, dar astăzi a 
muncit mai bine ca oricînd, 
reușind să-și depășească 
norma la prășitul sfeclei de 
zahăr.

In inima Leanei, ca și a 
celorlalți colectiviști, stă
ruia aceeași dorință : co
lectiva din Ștorobăneasa 
să cîștige întrecerea cu ce
lelalte gospodării colective 
și la aceasta să contribuie 
din plin și munca echipei 
din care face ea parte.

Timpul va trece degrabă. 
Colectiviștii se vor întrece 
între ei, munca va da roa
de bogate și în curînd, ca 
și în anii trecuți, colectiva 
din Ștorobăneasa va îm
părți membrilor ei belșug 
de bucate.

DOINA ILIESCU

Vreau să vă vorbesc cite 
ceva de pe meleagurile ra
ionului nostru Bujoru, de
spre muncile rodnice făcute 
de oamenii muncii din 
gospodăriile de stat, din 
gospodăriile colective, înto
vărășirile agricole, precum 
și de țăranii muncitori cu 
•gospodării individuale.

Odată ce a fost încheiată 
campania însămînțărilor de 
primăvară, cam pe la 18 
mai, țăranii muncitori din 
Bujoru au pornit de îndată 
cu mai multă îndîrjire lu
crările de îngrijire a cultu
rilor. O mare înrîurire a 
avut în această privință 
sprijinul inginerilor șl teh
nicienilor. Sub a lor în
drumare zilnică s-au însă- 
mîrițat în cuiburi așezate în 
pătrat suprafețe însemnate 
cu porumb, cartofi și floa
rea soarelui.. Apoi s-a făcut 
plivitul grînelor la timp, iar 
acum prășitul este în toi, 
cu toate că vremea e încă 
neprielnică pe aici. Ca mo
del pe raion în aceste 
munci stau gospodăria a- 
gricolă de stat „30 Decem
brie" și cele 3 gospodării 
agricole colective din co
muna Oasele.

Un mare sprijin l-au avut 
țăranii muncitori prin con
ferințele ținute de inginerii 
și tehnicienii secției agrico

le raionale și S.M.T.-urilor. 
Așa, de pildă, aceștia au 
vorbit la cele 18 cămine cul
turale din raionul Bujoru 
în ziua de 23 mai, despre 
„Importanța plivitului și a 
prășitului" Ei au spus 
printre altele despre pagu
bele mari ce le aduc bu
ruienile, felul cum se răs- 
pindesc ele, cînd și de cite 
ori trebuie să se facă pli
vitul și prășitul. Au arătat 
că dacă prășitul și răritul 
la porumb se încep cînd el 
are 3-4 frunze, sporul de 
boabe va fi cu 300 kg. la 
hectar față de cel făcut la 
5-6 frunze. Cînd prășitul 
se face de cel puțin 3-4 ori 
pe vară, nemușuroit și ne- 
rărițat, atunci se va obține 
un spor chiar de peste 600 
kg. la hectar, decît în cazul 
uneia sau a două prașile 
mușuroite sau rărițate.

Și de fiecare dată țăranii 
muncitori pun în practică 
metode tot mai bune.

Fără îndoială că nu peste 
tot lucrările de îngrijire a 
culturilor se fac în condiții 
bune. Noi tehnicienii trebuie 
să dăm mare atenție comu
nelor rămase în urmă, să 
ajutăm mai mult pe țărani 
să obțină anul acesta re
colte mai bogate ca oricînd.

FLORIN NECȘULESCU 
tehnician agronom 

secția agricolă a raionului 
Bujoru

Pentru ca sfecla de zahăr să ne dea o recoltă boga: 
trebuie să-i aplicăm cel puțin 4 prașile. Prașila a doua 
se dă după 2—3 zile de la rărit, cu prășitoarea mecanică 
între rînduri, completată cu prașila de mină între plante 
pe rînd.

Dacă se fac 5 prașile, mărindu-se de fiecare dată adîn- 
cirnea, se vor obține 29.800 kg. sfeclă de zahăr la hectar, 
față de 15.000 kg. la hectar cînd se face o singură prașila.

Iniția prașila
Discuția dintre agentul agricol și 

țăranii muncitori din comuna Gro- 
zești, raionul Codăești, ținu pînă 
seara tîrziu.

— Am fost azi pe cîmp și 
mi-am plivit grîul. Porumbul și 
floarea soarelui sînt gata pentru 
prima prășită, așa că mîine încep 
prășitul — grăi țăranul muncitor 
Silistră Macari. Și după ce-și aprin
se țigara continuă: — Tovarășul 
Gheorghe Tofan are dreptate cînd 
spune că nu-i timp de așteptat.

★
A doua zi țăranii muncitori din 

Grozești se îndreptau spre ogoa
rele lor să-și prășească culturile. 
Unii mergeau cu prășitoarele în că
ruță, iar alții purtau sapele pe 
umăr. Silistră Macari măsură cu 
privirea ogorul semănat cu porumb.

— Frumos a răsărit. O să am po
rumb bun. Anul acesta îi dau patru

★ ★

prașile. Ei, dar pînă la patru... să 
încep cu prima.

Pe ogorul de alături țăranul 
muncitor Geanga loan începu pră
șitul la floarea soarelui. Mai încolo 
Paraschiv Alexandru și cu soția dă
deau zor cu prășitul porumbului. 
Voiau să nu le-o ia înainte Macari. 
Dar Macari zorea și el. După un 
timp veni și soția sa.

— Agentul agricol mi-a spus că 
nu trebuie să răscolim pămîntul la 
rădăcina porumbului. Tăiem buru
ienile și spargem scoarța pămîntu
lui să nu se evaporeze apa, — ii 
spune el nevesti-si.

— Te pricepi la agrotehnică, bade 
Macari — îi strigă de alături 
Geanga loan.

— Păi cum să nu mă pricep; gea
ba am ascultat conferințele? Și 
apoi îi spun nevesti-mi că ea nu 
prea a dat pe la căminul cultural.

Intr-o singură zi, țăranii munci
tori din Grozești au prășit o bună

+ ★

parte din suprafața semănată cu 
porumb, floarea soarelui și alte 
culturi prășitoare.

Chirilă Axinte 
corespondent

Ce se înlîmplâ cînd 
prășitorile nu sînt folosite

Care țăran muncitor nu cunoaș
te cît de folositoare este o prăși
toare la muncile de întreținere a 
culturilor? Cu o prășitoare trasă de 
un cal, mînuită de doi oameni și 
cu alți doi oameni care să meargă 
cu sapa pe rînd, se poate prăși zil
nic cîte un hectar și jumătate și 
chiar două hectare de porumb sau 
de floarea soarelui. Ca să prășești 
numai cu sapa, trebuie să lucreze 
cel puțin 16 oameni. Cu prășitoarea 
se face economie de brațe de mun
că, prășitul se execută la timp și 
mai repede.

In comuna Hărmănești din raio
nul Pașcani, prășitul culturilor s-a 

început de 20 de zile. Totuși pînă 
în prezent nu s-a terminat nici mă
car prașila întîia. Se pune întreba
rea: de ce prășitul merge așa de în
cet ? Iată răspunsul: Cele 7 prăși- 
lori de la centrul de închiriat unelte 
agricole al cooperativei zac nefolo
site. In loc să fie reparate și folosite 
stau aruncate în ograda lui Matei 
V. Ion, responsabilul cenlrului de 
închiriat unelte. Dacă aceste prăși- 
tori ar fi fost reparate, cîte hectare 
s-ar fi prășit în plus pe ogoarele din 
Hărmănești ? Socoteala e foarte u- 
șoară. 14 hectare pe zi înmulțite cu 
20 de zile, ne dă în total 280 hec
tare prășite. Ce părere au tovară
șul Lăbonțu Constantin, agentul a- 
gricol și ceilalți tovarăși de la sfat? 
S-ar fi terminat prașila întîia, s-ar 
fi prășit și unele culturi pentru a 
doua oară? Desigur că da. Atunci 
ce rămîne de făcut ? Prășitorile 
să fie reparate și folosite cît mai 
grabnic.



Imagini și fapte din viața copiiior
La noi Nu toți copiii din lume au aceleași posibilități de dezvoltare. 

E mare deosebirea dintre educația pe care o primește un copil din- 
tr-o țară liberă ca a noastră, sau din alte țări cu regim demo
cratic, — și dintr-o țară subjugată capitaliștilor.

Acest lucru îi putem vedea în fotografiile alăturate.
Unii primesc o educație bună, învață lucruri foarte folosi

toare. Ei sînt fericiți că trăiesc într-o țară liberă. De aceea și co
pilăria lor e din ce în ce mai frumoasă.

In aceeași vreme, în țările capitaliste, copiii care primesc 
o „educație" nu învață decît cum să slujească intereselor marilor 
bogătași. Mulți copii nici nu merg la școli, ci muncesc din greu 
ca să aibă ce mînca. In școli, prin cărți și filme, prin jocuri, copiii 
din lumea asupririi sînt învățați doar să-și urască semenii, să fie 
gata pentru a ucide.
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Cei doi copii pe care îi vedem 
în fotografia din stingă sînt ai 
unor țărani muncitori din comu
na Orlat, raionul Sibiu. Ei sînt 
deosebit de preocupați: învață 
lecția la aritmetică pentru a doua 
zi. Copiii din țara noastră au o 
grije de căpetenie : să învețe cît 
mai bine, să fie de folos patriei.

★ Numeroși copii sînt nevoiți să 
devină hamali în porturi sau în 
gări, pentru a putea cîștiga o 
pîine. Printre aceștia este și Pe
dro Villalabos din Santiago, ca
pitala republicii Chili, pe care îl 
vedem în fotografia din dreapta. 
El are 10 ani, dar la vîrsta sa 
nu a cunoscut încă școala.

„Tinerii americani trebuie Să devină ucigași curajoși și fără 
milă !“ Acesta este apelul militariștilor americani. Jaf, omor, des- 
frîu, este educația care se dă copiilor din S.U.A. Mulți copiii își pe
trec timpul liber făcînd exerciții de viitori ucigași. Ei se „joacă" de-a 
execuția prin împușcare.

Copiii oamenilor muncii din orașele și satele patriei noastre au 
posibilitatea să cunoască cele mai frumoase colțuri din țară. Priviți 
numai la copiii din această fotografie, care își petrec vacanța șco
lară în mijlocul acestei încîntătoare priveliști din stațiunea climate
rică Poiana Țapului, de la poalele munților Bucegi și veți înțelege 
bucuria lor.

La zidurile proaspăt începute, 
veni și o nevastă să ajute.

Zărindu-i insă p'intecul rotund, 
zidarii căutară spre pămint.

Le spuse-atunci, privindu-i drept, nevasta: 
„Și eu vreau să muncesc la casa asta !

Am încă doi copii, născuți în cîmp, 
cu primul scutec, frunza de porumb,

cu primul alăptat pe arătură, 
și foarfecul de moașă, o custură !“

Zidarii se înfipseră cu spor, 
praf roșu se stirnea în jurul lor.

Mistria dup-un ceas era fierbinte: 
să nu se nască pruncul înainte!

Femeile venite de la coasă 
nici nu se mai întoarseră acasă.

Săpară cîmpul ziua pe arșițe, 
și noaptea se făcură zidărițe,

trudind cu toți zidarii laolaltă 
la casa lor de naștere, înaltă !

Și ei le-au spus: „ Un ochi n-o să 
se-nchidă,

cît n-am pus cea din urmă cărămidă !“

Apoi, cînd se-mplini o săptămînă, 
olanele-și treceau din mînă-n mină.

Și în sfîrșit, cu fruntea asudată 
îi spun femeii: „Casa-i încheiată,

și poți, de n-ai nimica împotrivă, 
chiar azi s-aduci alt membru-n colectivă!"

Pentru bucuria celor mici
Comisiile1 de femei din 

cuprinsul raionului Ca
ransebeș au ținut ca de 
1 iunie, Ziua Internațională 
a Copilului, să pirilejuiască 
celor mici noi bucurii.

La sate au apărut noi 

pariuri și Solarii pentru co
pii, ca în comunele Oțelul 
Roșu și Sacul. Mai în fie
care sat s-au dat serbări și 
din fondurile strînse s-au 
cumpărat hăinuțe frumoase, 
jucării, bomboane. Rezul

1

tate'; foarte, buhe a obținut 
în această privință comisia 
de fernei din comuna Căvă- 
ran.

Icon Bohatir 
corespondent

Micul
Cine privea-în acea după 

amiază de toamnă de pe 
colina Wartemberg, orășe
lul Heilbronn, așezat la 
poalele ei, putea observa 
un lucru ciudat. Intr-o par
te a orașului, unde se pu
teau zări clădiri moderne, 
cu multe etaje, cluburi, lo
caluri de petrecere, dom
nea o liniște desăvîirșită. 
In cealaltă parte a o- 
rașului, unde sînt casele 
sărăcăcioase ale muncito
rilor, și coșurile fabrici

lor, era o continuă frămîn- 
tare. La colțurile străzilor 
se adunaseră grupuri de 
oameni care discutau a- 
prins, cu voce tare. Pe fe
țele lor se putea citi o du
rere adîncă.

— S-a îmbolnăvit micul 
Hannes de scarlatină.

Vestea trecu cu iuțeala 
fulgerului din casă în casă. 
Micul Hannes, în vîrstă de 
7 ani, zăcea la pat de cî- 
teva zile. Viața lui era în 
primejdie. O întîrziere de 
numai cîteva ore ar fi pu
tut fi hotărîtoare.

Cum putem salva viața 
micului Hannes? se între
bau locuitorii Heilbronnu- 
lui. In această parte a ora
șului în care trăiesc mii și 
mii de oameni nu există de
cît un spital. Acesta este 
neîncăpător și n-are o sec-

Hannes
ție pentru boli contagioase. 
Guvernul lui Adenauer este 
cu gîndul numai la revan
șă și la război. El nu se 
gîndește la nevoile oame
nilor simpli din Germania 
occidentală. Ce era deci de 
făcut ? Locuitorii din Heil
bronn se îndreptară atunci 
spre acea parte a Heil- 
bronn-ului în care s-au 
construit atîtea cluburi și 
localuri de noapte, unde 
se găsesc și spitale care 
sînt aproape goale. A- 
colo stau ocupanții ame
ricani, se distrează și che
fuiesc. Acolo se află „Mica 
Americă" din Heilbronn. 
Ocupanții americani nici 
n-au avut răbdare să ascul
te pînă lia capăt durerea lo
cuitorilor din Heilbronn. 
Au dat indiferenți din 
umeri:

— Nu putem primi aici 
un copil german. Duce- 
ți-vă la spitalele voastre.

In acest timp un copil de 
7 ani, bolnav de scarlatină, 
trăgea să moară. întreaga 
sa familie veghea la căpă- 
tîiul patului. Zîmbetul ma
mei care-și veghea odi
nioară copilul dormind li
niștit, a dispărut. Micul 
Hannes era ’pe moarte.

Ocupanții americani și 
adenaueriștii au refuzat 
pînă și unui copil de 7 
ani dreptul să trăiască.



EXTERN

„In numele popoarelor cerem ca 
măsură de cea mai mare urgență 
încheierea unui acord internațio
nal care să cuprindă obligația de 
a nu se mai face experiențe cu 
bombe atomice și cu hidrogen și de 
a nu se folosi aceste tipuri de 
arme“. Așa grăiește prima rezolu
ție a sesiunii extraordinare a Con
siliului Mondial al Păcii, ce s-a în
cheiat săptămina trecută la Berlin.

De la tribuna sesiunii, numeroși 
oameni de seamă au subliniat că 
năzuința popoarelor către pace a 

venit o mare forță, datorită că- 
îeia s-au obținut unele îmbunătă
țiri în relațiile internaționale. Dar 
totodată sesiunea a chemat pe toți 
oamenii din lume care urăsc răz
boiul să vegheze cu și mai multă 
hotărîre și să lupte pentru păstra
rea și întărirea păcii, deoarece pri
mejdia unui nou război este încă 
mare.

Sesiunea de la Berlin a Consi
liului Mondial al Păcii a fost ur
mărită cu un mare interes în toate 
colțurile lumii. La lucrările acestei 
sesiuni au participat fruntași ai 
mișcării pentru pace din zeci de 
țări, de diferite credințe religioase 
și politice. Ei au dezbătut probleme 
de cel mai mare interes pentru toți 
oamenii din lume : problemele cu 
privire la interzicerea armelor ato
mice și termonucleare și proble
mele cu privire la securitatea na
țiunilor. Cît este de însemnată dis- 
cularea problemei interzicerii armei 
atomice se vede și din faptul că

CARNET
In numele popoarelor

cercurile conducătoare din Statele 
Unite ale Americii nu vor să mear
gă pe calea încheierii unui acord 
internațional. Multe declarații ale 
conducătorilor americani și in
strucțiunile acestora în vederea 
sporirii producției de bombe cu hi
drogen, demască planurile primej
dioase ale cercurilor războinice din 
S.U.A., planuri urîte de toate po
poarele. in același timp popoarele 
sprijină și aprobă propunerile repe
tate ale Uniunii Sovietice pentru 
interzicerea armelor de ucidere în 
masă și pentru folosirea forței ato
mice în scopuri pașnice.

Răspunzînd năzuințelor popoare
lor, Consiliul Mondial al Păcii în 
rezoluția cu privire la problema ar
mei atomice cere răspicat interzi
cerea folosirii armei atomice și cu 
hidrogen. A doua rezoluție, cu pri
vire la problema securității, arată 
că succesele obținute pînă acum 
sub influența maselor populare în 
ceea ce privește buna înțelegere în
tre state, pot fi lărgite pe calea tra
tativelor dintre marile puteri.

Rezoluția spune limpede: „Nu 
poate fi asigurată securitatea pro
prie, fără a garanta securitatea ce
lorlalți". Lumea întreagă a putut 
să se convingă că propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la 
crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa țin seama pe 
deplin de năzuințele popoarelor 
spre garantarea păcii. Aceiași este 
și temeiul propunerilor delegației 
R. P. Chineze cu privire Ia unirea
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străduințelor popoarelor Asiei în 
vederea asigurării păcii și secu
rității in Asia.

Recomandarea comisiei culturale 
a sesiunii arată că deși s-au obți
nut rezultate bune în sirîngerea le
găturilor culturale între popoare, 
totuși nu au fost pe de-a-ntregul fo
losite posibilitățile care există.

Nu trebuie precupețit nici un
La Geneva

Conferința de Ia Geneva s-a ocu
pat în ultimele zile ale lunii mai 
îndeosebi de problema restabilirii 
păcii în Indochina. Un pas însem
nat înainte în ce privește reglemen
tarea pe cale pașnică a problemei 
indochineze î| prezintă înțelegerea 
stabilită în ședința din 29 mai. La 
sfîrșitul acestei ședințe s-a luat o 
hotărîre care prevede ca : reprezen
tanți ai celor două comandamente 
să se întîlnească deîndată la Ge
neva, iar contactul va fi stabilit la 
fața locului; se va studia așezarea 
trupelor, care se va face după în
cetarea luptelor, începînd cu ches
tiunea zonelor de regrupare din 
Vietnam. Reprezentanții celor două 
comandamente vor prezenta confe
rinței concluziile și recomandările 
lor cît mai grabnic.

La 1 iunie a și avut loc o întîl- 
nire între reprezentanții militari ai 
celor două părți aflate în război, 
pentru a pregăti consfătuirea celor 
două comandamente.

Faptul că s-a putut ajunge la a- 
ceastă hotărîre arată clar că nu
mai pe baza tratativelor se poate 
restabili pacea in Indochina. Dru

mijloc pentru a strînge și mai mult 
rîndurile apărătorilor vieții. Pentru 
izbînda cauzei păcii nu trebuie să 
ne dăm în lături de la nici o stră
danie. Hotăririle Consiliului Mon
dial a! Păcii să pătrundă pînă în 
cea mai depărtată casă, din cel mai 
îndepărtat sat al țării noastre, să 
ne slujească de îndemn în lupta 
pentru pace în Iunie.

mul rodnic pe care merge confe
rința în problema restabilirii păcii 
în Indochina se datorește în pri
mul rînd străduințelor și propuneri
lor neîncetate cu care vin delega
țiile Uniunii Sovietice, R. P. Chi
neze și R.D. Vietnameze.

Înțelegerea dintre participanțil la 
conferință într-o seamă de proble
me privitoare la situația din Indo
china are o însemnătate pozitivă 
pentru desfășurarea în viitor a lu
crărilor conferinței. Numai cercu
rile reacționare din Statele Unite 
ale Americii, interesate în menține
rea încordării internaționale, vă
desc nemulțumire față de actualul 
mers a! lucrărilor conferinței de la 
Geneva.

Deși reprezentanții americani și 
francezi ia conferință se arată în 
vorbe, pentru restabilirea păcii în 
Indochina, cercurile guvernamen
tale din S.U.A. și Franța pun ia cale 
fel de fel de planuri pentru intensi
ficarea războiului, iau măsuri care 
sînt potrivnice păcii și înțelegerii 
intre popoare.

.Țară de nevoiași"

Un ziar din Aiena a pu
blicat un articol în care, 
printre altele, se arată că 
din totalul de 7.915.654 lo
cuitori. cît numără Grecia, 
2.359.697 — adică o trei
me din populație — au cer
tificate de sărăcie. Pe bună 
dreptate Grecia este numi
tă în acel articol „Țară de 
nevoiași".

Fără îndoială că cifrele 
pot arăta în ce stare de 
jalnică mizerie se zbate po
porul grec. Dar iată și un 
fapt. Țăranul Dimos Hala- 
zoglu din satul Caridia a 
înnebunit cînd a primit de 
la agentul fiscal somația 
de plată: pentru petecul de 
pămînt sterp pe care-1 avea 
i s-a pus un impozit de 
2.500.000 drahme (așa se 
numesc banii grecești). Și 
în timp ce mizeria poporu
lui grec crește, trupele a- 
mericane se instalează în 
Grecia ca la ele acasă.

Ocupanții americani se 
izbesc de împotrivirea în- 
dîrjită a poporului grec. 
Așa s-a înțîmplat într-un 
sat din Peloponez, cînd s-a 
aflat că trupele americane 
hotărîseiră să prefacă livezi' 
întregi de măslini îîi teren 
de instrucție. Țarăn-ciJe 
și-au legat copiii de mă
slini strigînd : „Aici e Gre
cia I Dacă ne tăiați măsli
nii, tăiați-ne și copiii 1“

FAPTE
Soldații americani au 

trebuit să facă cale în
toarsă și din alte sate unde 
țăranii i-au primit cu pietre 
și cu coasele ridicate.

Sub urgia clicii 
lui Li Sîn Man

In Coreea de sud, — o- 
cupaiă de trupele america
ne — clica lui Li Sin Man 
a adus păturile nevoiașe 
ale țărănimii la grele su
ferințe.

Să vedem ce se recu
noaște chiar într-o publica
ție oficială numită „Buleti
nul lunar de statistică al 
Băncii Coreei" (este vorba 
de Coreea de sud), despre 
felul de viață îngrozitor în 
care trăiește țărănimea din 
Coreea de sud.

Publicația amintită scrie 
despre faptul că 271.578 de 
salariați agricoli continuă 
să nu aibă pămînt; acei ță
rani care au o bucată de 
pămînt sînt nevoiți să vîndă 
cămătarilor recolta încă 
înainte de a se fi copt. Bru
ma de pămînt pe care o au. 
ii condamnă pe țărani la 
moarte prin înfometare. 
Numai în cursul unei săp- 
tămîni în regiunea Cionîn 
1.080 de țărani și-au pară- Dierț .BienujF.u:j(7,I;n

vește ostașii mei, ei dan
sează și rîd ca ieșiți din

sit pămlntul, neputind sa 
facă față birurilor grele că
tre stăpînire și moșieri.

Publicația arată de ase
meni că cei ce conduc tre

GRĂITOARE
burile satelor și bogătașii 
iau pămîntul părăsit de ță
rani și îl dau apoi în aren
dă altor țărani în condi
țiuni și mai grele.

Dacă asemenea destăi
nuiri s-au putut strecura 
pînă și într-o publicație a 
slugoilor bogătașilor ame
ricani, ne putem da seama 
cită suferință și mizerie în
dură păturile nevoiașe ale 
țărănimii din această parte 
a Coreei, unde cîrmuește 
clica lui Li Șîn Man.

De ce rîd și joacă 
soldații francezi

Ziua în care vitezele ar
mate populare vietnameze 
au cucerit fortăreața Dien- 
Bien-Fu — unul dintre cele 
mai întărite puncte de re
zistență ale ocupanților 
francezi în Indochina — a 
fost fără îndoială o zi de 
doliu pentru domnii impe
rialiști de la Paris și de la 
Washington. Cu totul alt
fel a fost însă primită a- 
eeastă știre de către ma
sele populare și de către 
militări, lată ce a declarat 
printre altele colonelul 
Trapc^rt, luat prizonier la 

minți. Acum cmd sîntem 
prizonieri noi sperăm în 
succesul conferinței de la 
Geneva".

Și într-adevăr, poporul 
francez e sătul de „răz
boiul murdar" din Viet
nam și — soldați sau ci- . 
vili — toți cer să i se pună 
odată capăt.

Intre progres și șomaj

Un antreprenor din ora
șul Marvejols (Franța) a 
cumpărat o lopată mecani
că. La început muncitorii 
s-au bucurat socotind că o 
asemenea mașină le va 
ușura munca. Bucuria le-a 
fost însă de scurtă durată, 
căci au aflat că mașina 
cumpărată poate înlocui 
munca unui număr destul 
de mare de muncitori: asta 
înseamnă că în Marvejols 
va crește și mai mult nu
mărul șomerilor.

H. Rene, care scrie zia
rului „l’Humanite" despre 
această întîmplare din ora
șul său, își încheie însă co
respondența sa cu urmă
toarele cuvinte: „Va veni 
neapărat o zi în care mași
nile, datorită luptei oame
nilor muncii, în loc să le 
îngreuneze condițiile lor 
de viață... le vor oferi mi
nunate perspective de feri- 
cire*4.,

’ se ‘ ' fcîtodește de
Jțurj^ searpă la jninunateje 
înlesniri pe care le au oa
menii muncii din Uniunea 
Sovietică și celelalte țări 
ale păcid, socialismului și 
democrației de pe urma 
descoperirilor științei.

Tîrguri de sclavi
Oameni cu fețe supte 

stau și așteaptă. Cine știe 
de cînd n-au avut parte de-o 
fărîmă de pline? Și sînt 
mulți, tare mulți la număr.

E zi de tîrg. In mintea 
fiecăruia din acești oropsiți 
ai soartei s-a înfiripat spe
ranța: poate începînd de 
azi voi avea unde să lucrez. 
Sînt oameni veniți din sate 
îndepărtate. Negustorii au 
sosit. Poate vă veți între
ba : ce să cumpere de la a- 
ceste ființe nenorocite? In
tr-adevăr vite sau alte lu
cruri ce-ar putea fi vîndute 
și cumpărate nu se văd. 
Marfă sînt înșiși oamenii 
aflați în piață.

Prețul se stabilește prin 
licitație. Moșierii-samsari 
se învirf prin piață, pipăie 
mușchii oamenilor, mai 
dau cite o lovitură să în
cerce puterea de rezistență 
a celor veniți să se vîndă. 
întocmai ca într-un tîrg de 
vite, oamenii săraci sînt 
aleși cîrduri, clrduri și tri
miși la muncă pe planta
țiile moșierilor.

Asemenea tîrguri de 
sclavi au loc săptămânal la 
liunibiara, Anapolis și în 
alte „multe orașe din Bra
zilia. Tîrguri de sclavi, ca 
acum 2-3000 ani în armă, 
iată ce se poate întîlni în
tr-o (ară întinsă și bogată, 
dar stăpînită de capitaliști 
și moșieri.



Un uituc
Cînd s-o supăra tovarășul Nico- 

laie Bălașa, locțiitorul împuternici
tului C.S.C.P.A. din raionul Zeletin, 
e prăpăd. Și in ziua de 7 mai, cînd 
a venit în comuna Buda, era tare 
supărat. După ce s-a certat cu cei 
de la sfat, a plecat pe cîmp să-l 
caute pe colector. Dar colectorul

n-are treburi pe cîmp, așa că nu l-a 
găsit. Atunci s-a dus la el acasă. 
Dar cum să-l găsească acasă, cînd, 
potrivit planului de muncă, omul 
era la datorie, în satul Fulgu.

— O să-i plîngă copiii că m-a fă
cut să alerg după el ! — a răcnit 
dumnealui — și-a plecat la raion.

Aflînd despre amenințarea a- 
ceasta, oamenii din sat și-au zis :

— Ce uituc !

Fel de fel de oameni...
— Cum uituc ?! a întrebat unul 

mirat.
— Da, e uituc... uită în ce vreme 

trăiește.
Oameni „răi“

Năstoiu Ion, președintele coope
rativei din comuna Turcinești, re
giunea Craiova, se vaită către ne- 
vastă-sa :

— Am fost acum o lună pe la 
cooperativă și... răi îs oamenii 1

— Ce s-a întîmplat ?
— Anghelescu Grigore din satul 

Horezu a cerut să-i dau suta de lei 
rămasă de astă toamnă cînd a va
lorificat prunele. Săptămîna trecută 
am fost iar și...

— Iar s-a mai întîmplat ceva ?
— Da. Armășescu, Mogoșanu și 

alții din satul Cîrțiu au cerut să le 
plătesc pieile date cooperativei. Ce 
să-i faci, așa sînt oamenii, răi.

— Și ce s-a mai întîmplat?
— Vicepreședintele mi-a cerut 

să duc laptele contractat. Spune și 
tu ce să fac ?

— Nu te mai duce la cooperativă.
Asta-i și părerea noastră, fiindcă 

țăranii din Turcinești de mult vor 
să aleagă alt președinte la coope
rativă.

După o corespondență trimisă 
de 1. Stîncă

Ambițiosul
Naghi, președintele sfatului popu

lar al comunei Brinceni, raionul 
Alexandria, a mutat grădinița de 
copii preșcolari în aceeași curte cu 
grajdul de reproducători.

— Nu-i igienic — i-a spus ser
viciul sanitar.

— Nu servește educației copiilor 
— i-a spus secția de învățămlnt.

— Taurii și vierii sînt periculoși, 
pot să omoare copiii — l-au sfătuit 
unii tovarăși de la raion.

Președintele a rămas neînduple
cat și n-a vrut să mute grajdul în 
altă parte. Și știți de ce? Fiindcă 
ideea de a muta grajdul au avut-o 
mai întîi alții. Și cum poate el, coș
cogea președintele să țină seama de 
părerea altora ? !...

Aseară ți-am luat cercei
Aseară ți-am luat cercei
Tra-la-la-la-la-la-la *).
Și ți-e gîndul tot la ei.
Degeaba ți-am luat cercei
Că porumbu-i cu costrei.
Toată ziua stai gătită
Și ți-e sapa ruginită.
Și-a crescut prin ceapă-n strat
Știrul cit tine de-nalt.
Aseară ți-am luat papuci
Nici la apă nu te duci.
Și de-ți cumpăram și ghete
Tot murea mîța de sete.
Stînd cu ochii la oglindă
Nu mai vezi gunoiu-n tindă.
Că mătura nu te-ncurcă
Nici sapa, nici biata furcă.
Cine ți-o mai lua găteală
Să cadă în pat la boală.
Nici la pat nu vreau să zac
Lenei am să-i aflu leac.

*) (La fel după fiecare vers).
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(4)
Trebuie să mă felicitați, deoarece 

m-am hotărît să merg în comuna 
Balintești, raionul Birlad. Ca să 
ajung mai repede la sfat, unde a- 
veam treabă, am luat-o de-a drep
tul peste cîmp, pe o potecă. Intr-o 
parte și alta a potecii lanuri de... 
maci. Am cules un braț fiindcă, ui
tai să vă spun de ce trebuie să mă 
felicitați: în Balintești mergeam să 
mă-nsor. Cu gîndul la frumoasa 
mea Tanța, am apucat-o pe cîmp, 
peste bălării. Dar deodată m-apucă 
cineva de umăr.

— Ascultă mă, ce cauți în griul 
meu?

Eu nu văzusem griul, că era as
cuns în buruieni. Dar pînă la urmă 
m-am împăcat cu omul. Eu sînt de- 
treabă, el așișderea, iar buruienile 
din lan nu le plivise, deoarece ni
meni nu i-a spus cită pagubă va 
avea. Deși, fie vorba între noi, și el 
e vinovat, că prea se împacă bine 
cu buruienile. De altfel i-am și po

vestit săteanului că mă-nsor și iau 
fată din satul lui.

Cînd am ajuns la sfat să fac ac
tele de căsătorie, era ora zece. Sfa
tul pustiu. Am umblat prin toate 
birourile, m-am înscris singur în 
registrul de căsătoriți, am făcut ac
tul, am iscălit și eu și Tanța, am 
pus ștampila, că era la îndemîna 
oricui și mai trebuia doar o iscăli
tură... a președintelui. Zic Tanței: 
„Nu plecăm din sat pînă nu vine!" 
Fata însă începu să plîngă. Era din 
Balintești și știa ce știa: „Preșe- 
dintele-i la școală, vine la toamnă 
— îmi spune ea — iar agentul 
agricol Svîrleanu care-i ține locul 
nu dă nici pe la sfat și nici la 
cîmp nu se duce. De unde o să-l 
luăm ?".

Dacă nu știa ea, că-i din Balin
tești, cum puteam să știu eu?

Dar tot m-am descurcat. Am pus 
actul și o scrisorică într-un plic și 
le-am trimis președintelui comitetu
lui executiv al sfatului popular ra

ional. Am scris așa: „Azi, 21 mai, 
anul 1954, eu, Ilie Poznașu, vă scriu 
carte prin care vă rog să iscăliți 
acest act de-nsurătoare și să vedeți 
ce se-ntîmplă prin Balintești, c-o să 
rămînă fetele nemăritate și porum
bul... Era să scriu „neprășit", dar 
nu-mi place să mint. Așa c-am 
scris: porumbul o să fie dus cu roa
ba, iar buruienile cu carul".

După ce am pus scrisoarea la cu
tie am aflat că Svîrleanu și ceilalți 
de la sfat sînt la M.A.T. Bieții oa
meni, erau ca de obicei... pe teren.

Cînd să plec, Tanța m-apucă de 
braț.

— Dar dacă se pierde cumva ac
tul pe drum ?

— Nu-i nimic — am liniștit-o 
eu. — Venim la sfat și facem altul. 
Aici numai cine nu vrea nu poate 
să-și facă singur orice fel de act. Cu 
sau fără tovarășii ce lucrează azi 
la sfat, treburile comunei merg la 
fel de anapoda...

Așa s-a mai liniștit biata fată.
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Doctorul înțelept
Veni un cetățean la doctor șl-l 

zise:
— Domnule doctor! Mă doar* 

stomacul, lecuește-mă.
— Dar ce-ai mincat ieri? II în

treabă doctorul.
— Fructe crude! răspunse bol

navul.
— Atunci ia leacul acesta pen

tru ochi.
— De ce pentru ochi ?
— Pentru ca altă dată să vezi 

mai bine ce mănînci.
(Din „Povestiri indiene" pu

blicate în revista sovietică Ogo- 
nioc).

DIN ÎNTÎMPLARILE LUI MOȘ ARDEI (6) Desen de F. CALAFETEANU

Moș Ardei, lui Ștefănel 
l-a fătat vaca vițel.
Vițelul ~ minune mare — 
Două capete, zău, are!

— Auziți, semn minunat: 
Vaca ceea a fătat 
Un vițel cu opt picioare. 
Două capete el are!

— Bătrîiori, tineri, femei, 
Dați aici, la moș Ardei, 
Cîte-un dar, pentru vițel, 
Și-apoi vă uitați la el.

— Moș Ardei, tare-s plouați 
Că banii le-au fost luați.

— l-am taxat, așa am vrut, 
Fiindcă zvonul l-au crezut...


