
Spre tn area sărbătoare
A început secerișul. Știrea aceasta ziarele o anunță 

în prima pagină, cu litere mari, ca pe un mare eveni
ment. întreaga țară freamătă în așteptarea noii recolte.

De la un colț la celălalt al țării va începe iureșul 
secerători'or. Țăranii muncitori, după exemplul muncitori
lor de la orașe, vor să întîmpine prin noi succese marea 
sărbătoare a zilei de 23 August. Sint aproape 10 
ani de cînd poporul nostru s-a obișnuit să-și întîmpine 
printr-o muncă plină de rod, sărbătorile dragi. Tocmai 
datorită acestei munci avîntate, zilele de sărbătoare 
devin mai pline de farmecul bucuriei. Pe fețele oamenilor 
se va putea citi și în acest 23 August, mai mult ca ori 
cînd, bucuria datoriei împlinite. Pentru a putea trăi și în 
acest 23 August o astfel de zi minunată, în care rodul 
anilor ce au trecut să se întîlnească cu veștile ultimilor 
realizări, țăranii muncitori din întreaga țară vor răspun
de cu cinste chemării la întrecere pe care au lansat-o ță
ranii muncitori din regiunea Constanța. Este vorba de 
chemarea la întrecere a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din unele gospodării agricole de stat și S.M.T.- 
uri și a țăranilor muncitori din unele gospodării colective 
și întovărășiri agricole din regiunea Constanța. Chemarea 
este adresată tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele pa
triei noastre, pentru strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei în anul 1954, pentru recolte bogate la hectar, 
pentru îndeplinirea îndatoririlor față de stat.

Vom termina recoltatul și treeratul la păioase cu 5 zile 
înainte de termen și dezmiriștirea unei suprafețe de 
2096 hectare odată cu recoltatul, — se spune în angaja
mentele luate de gospodăria agricolă de stat Pandurii- 
Petroiu.

Vom respecta regulile agrotehnice la întreținerea cul
turilor și astfel vom obține peste plan cîte 280 kg. orz, 
150 kg. ovăz și 400 kg. mazăre la hectar, arată în anga
jamentele lor colectiviștii din gospodăria agricolă colec
tivă „9 Mai“ din comuna Negureni. Iată angajamentele 
luate de întovărășirea agricolă „Drumul lui Lenin", 
satul Vadu Oii : vor da peste plan la hectar 100 kg. grîu, 
200 kg. orz, 100 kg. ovăz, 400 kg. porumb, etc. Angaja
mentele pe care și le iau unitățile fruntașe ale sectorului 
socialist din regiunea Constanța sint din cele mai diferite 
domenii de activitate : agricol, zootehnic, construcții, etc.

După eliberarea țării noastre de către Armata 
Sovietică, țărănimea noastră muncitoare cu sprijinul 
pe care l-a primit din partea clasei muncitoare 
condusă de partidul comuniștilor, a căpătat po
sibilități largi de a-și croi drum către belșug. Ță
ranii muncitori din patria noastră au devenit oameni li
beri, al căror viitor însorit depinde de felul cum vor ști să 
muncească, să folosească ajutorul primit. Azi țăranul 
muncitor e stăpîn în patria sa alături de toți ceilalți oa
meni ai muncii și de aceea nu precupețește nici un efort 
pentru a da noi bogății țării noastre.

Țăranii muncitori au pornit hotăriți să se achite cu 
cinste de înalta lor datorie patriotică: o recoltă cît 
mai bogată.

Oameni ai muncii de pe ogoare! Să transformăm în
trecerea în cinstea lui 23 August într-o sărbătoare a 
recoltelor bogate!

Gata pentru a primi noua recolta 
de cereale

Muncitorii și funcționa
rii de la baza de recepție 
din Corabia și-au luat an
gajamentul să pună la 
punct, înainte de termen, 
întreaga capacitate de în- 
magazinaire a cerealelor. 
Cele 12 magazii au fost 
reparate, curățite prin in
terior și desinfectate cu 
sodă caustică și lapte de 
var. Totodată au mai fost 
puse în stare de funcționa
re 8 cîntare, 7 trioare de 
mînă, 4 vînturători și 340 
saci de cînepă. Conducerea 
bazei de recepție s-a îngri

jit ca laboratorul unde se 
va face analiza semințelor 
să fie înzestrat din timp cu 
tot utilajul trebuitor. In pre
zent aici se găsesc 3 samo
vare de cîte 1 litru fiecare, 
un aparat de umiditate, 10 
sonde, 2 truse de analiză, 
precum și alte aparate.

Acum personalul de pa
ză și magazionierii de la 
baza de recepție din Cora
bia curăță cu sapele tere
nul din jurul magaziilor, 
pentru a preveni pericolul 
de incendiu și mai ales dău
nătorii de cerale.
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Lucrări obștești 
în comuna Buda
La adunarea populară 

care a avut loc in comuna 
Buda, raionul Zeletin, pen
tru votarea autoimpunerii, 
au luat parte peste 800 ță
rani muncitori. Ei și-au 
luat angajamentul ca în 
cinstea zilei de 23 August, 
să termine construirea 
unui local de școală în sa
tul Putini, un pod în satul 
Buda, trei podețe și o fin- 
tînă în satul Fulgu.

Constantin Predescu 
corespondent

Mîndria satului
In comuna Vilcele, raio

nul Slatina, se înalță vă- 
zînd cu ochii clădirea mare 
și încăpătoare a căminului 
cultural. Cu multă rîvnă 
muncesc alături de ute- 
miști, vîrstnici, femei și 
pionieri. Muncă stăruitoare 
depune tovarășul Alexan
dru Andrei, președintele 
cooperativei și deputat în 
Marea Adunare Națională. 
Noul cămin cultural, mîn
dria țăranilor muncitori 
din Vilcele, va fi terminat 
in cinstea celei de a 10-a a- 
niversări a eliberării patri
ei noastre.

Nicu Fulga 
corespondent

80 la sută 
peste plan

Sprijinite de Agevacoop, 
cooperativele din raionul 
Gura Jiului au încheiat nu
meroase contracte cu pro
ducătorii viticoli pentru 
vînzarea strugurilor de 
masă. Pînă la data de 1 iu
nie numărul celor ce-au 

contractat se ridicase la 
256. Ei s-au angajat să li
vreze 246.000 kg. struguri 
de masă. Astfel planul de 
contractare a strugurilor de 
masă pe întregul raion a 
fost depășit cu 80 la sută.

Printre primii au încheiat 
contracte cu cooperativele 
pentru vînzare de struguri 
de masă Matei Dorobanțu 
și Preda Dumitru din co
muna Dăbuleni, Gh. Istrate 
Jana Tudor. lovan Mihala- 
che și alții din comuna Că
lărași.

In scopul asigurării unei 
productivități sporite la re
colta de struguri, coopera
tivele au dat contractanți- 
lor avans 101.600 lei și 
totodată le-au distribuit 
piatră vînătă, var și alte 
materiale necesare la îngri
jirea viilor.

F. Aurel 
corespondent

Cu sprijinul 
muncitorilor

Ajutați de muncitorii de 
la schela Sovrompetrol- 
Berea, țăranii muncitori 
din comuna Pleșcoi, raio
nul Buzău, au electrificat 
cele două magazine ale 
cooperativei.

Ivistion Sava 
corespondent

Local nou 
pentru școală

Mare sărbătoare a fost 
în ziua.de 14 iunie în sa
tul Sărata, raionul Săveni, 
cînd s-a inaugurat noul lo
cal al școlii, ridicat prin 
autoimpunere. In frunte cu 
comuniștii, țăranii munci
tori, tineri și vîrstnici, au 
muncit cu însuflețire la 
înălțarea noului local de 
școală.

Ilie Pascal 
corespondent

Recoltatul orzului
Recoltatul orzului a în

ceput în numeroase co
mune din regiunea Bucu
rești. In comuna Spanțov, 
odată cu recoltatul, mulți 
țărani muncitori execută și 
dezmiriștitul. Țăranii mun
citori Gh. Baicu și Tudo- 
rache Ciobanu din această 
comună după ce au recol
tat orzul de pe cîte 0,25 
ha. au arat și au însămîn- 
țat suprafețele recoltate cu 
porumb furajer.

In grădina școlii
Aplicînd cele învățate Ia 

lecții, pionierii și elevii 
școlii din comuna Munteni, 
raionul Tecuci, ajutați de 
învățători, au amenajat o 
frumoasă grădină cu flori 
și pomi fructiferi. Ei îngri
jesc cu drag legumele și 
zarzavaturile răsădite pa 
parcelele școlii, după meto
dele agrotehnice.

N. P. Popa 
corespondent

Primul în comună 
la predarea 
cotei de lină

Gh. Gh. Grigoraș a fost 
primul țăran muncitor din 
comuna Cîndești, raionul 
Buhuși, care a dus cota de 
lină la centrul de colectare. 
El a predat cele 5,250 kg. 
lînă și a primit chitanța nr. 
1 pe comună. Tot în ziua 
aceea au mai predat cotele 
de lînă și Bejan Ion, precum 
și alți țărani muncitori din 
Cîndești.

Tache Vasilache 
corespondent

★

Clădirea aceasta pe care 
ne-o arată fotografia din 
dreapta, este noua școală din
comuna Măgura, raionul Bu
zău, construită prin autoim
punere și resurse locale.

In stingă, caravane cinema
tografice moderne, sosite din 
Uniunea Sovietică, pentru sa
tele patriei noastre.
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450 de ani de la moartea
Adesea, la șezători, bătirînii po-

vestesc legende despre lupta dim 
trecut a poporului, împotriva cotro
pitorilor care au ținut veacuri în
tregi poporul nostru sub jug. De 
multe ori povestitorii aduc vorba 
despre cum Ștefan cel Mare, con
ducând ostașii moldoveni, și cu spri

Aspect de la solemnitatea dezvelirii plăcii comemorative care 
a avut loc la Rodiul Inalt-Vaslui, duminică 27 iunie, cu prilejul 
împlinirii a 450 ani de la moartea lui Ștefan cel Mare.

jinul sotniilor de cazaci, a zdrobit 
în multe bătălii urdiite trimise de 
sultani pentru a robi Moldova. 
Poporul păstrează cu drag aminti
rea viteazului domnitor moldovean.

Una dintre cele mai luminoase 
figuri ale trecutului nostru de glo
rie a fost Ștefan cel Mare, domni

Â fost alesă cea mai harnică
Sala căminului cultural era ne

încăpătoare. La chemarea deputatei 
lor, Ungureanu Ana, gospodinele 
din circumscripția electorală Nr. 11 
din comuna Vădenî, raionul Tg. 
Jiu, veniseră să-și aleagă delegate
le de grupă.

— Eu o propun pe Pîrcălabu Au
relia, căci ea este o femeie harnică; 
totdeauna ne-a fost un exemplu 
prin felul cum își îngrijește gospo
dăria și cum își muncește ogorul — 
a spus gospodina Matei E. Maria. 
Luînd cuvîntul gospodina Paras- 
chiva Aurelia, a arătat cu cită dra
goste răspunde vecina sa, Pîrcă
labu Aurelia, la muncile de folos 
obștesc. Restul de femei au susți
nut cu încredere pe Pîrcălabu 
Aurelia, pe care au ales-o delegată 
în grupa 2-a.

Lupu Florian era numai de-o 
șchioapă cînd peste Lăzăreni șuie
rau obuze, undeva, aproape de sat, 
explodau bombe. Noaptea se încru
cișau deasupra satului gloanțele 
trasoare, rachetele multicolore și 
luminile reflectoarelor. Oamenii își 
săpaseră în pămint ascunzișuri. E- 
rau între liniile frontului, pe pă- 
mintul numit al nimănui. Avioane
le fasciste se mai lăsau în picaj 
deasupra satului, cînd țîncul Lupu 
Florian a ieșit din ascunzișul săpat 
într-un mal. El a văzut primul din 
sat tancurile sovietice. Veneau cu 
turelele deschise. De pe tancuri le 
zîmbeau flăcăi chipeși. A fost a- 
tunci în sat o revărsare de bucu
rie. Potop de îmbrățișări între ță
rani și eliberatori, puzderie de flori 
au acoperit tancurile.

★
De curînd Lupu Florian, cel mai 

tinerel dintre cei 36 de dansatori 
din Lăzăreni, s a gîndît printre 
primii din comună la un dans nou, 
dans de recunoștință eliberatori
lor. Dansatorii din Lăzăreni au 

tor al Moldovei între anii 1457- 
1504, de la a cărui moarte se 
împlinesc la 2 iulie, 450 de ani.

Aspru cu boierii care jertfeau 
soarta Moldovei pentru a intra în 
grațiile Turcilor, Ștefan cel Mare 
a fost unul dintre domnitorii cei 
mai apropiați și mai iubiți de po

por. Dovadă sînt binecunoscutele 
legende create despre Ștefan cel 
Mare de răzeși — țăranii liberi — și 
tîrgoveți — oamenii muncii din 
tîrguri.

Despre vitejia lui Ștefan cel Mare 
s-a dus vestea peste mări și țări. 
La curtea domnilonilui soseau solii

Tineri și tinere, 

înscrieți-vă în școlile S. F. U.!
Înscrierile pentru școlile S.F.U. 

cărbune și S.F.U. construcții, din 
întreaga țară, continuă pînă la da
ta de 15 iulie 1954.

In școlile S.F.U., ale căror 
cursuri au o durată de șase luni, 
elevii primesc în mod gratuit hrană, 
cazare, îmbrăcăminte și încălțămin
te, cărți școlare, material educativ 
și cultural, precum și transportul pe 
C.F.R. de acasă la școală și de la 
școală la întreprinderea unde sînt 
repartizați.

Elevii primesc pe timpul școlii o 
indemnizație lunară care crește în 
ultimele luni de învățătură.

Recunoștință eliberatorilor
cerut ajutorul casei de cultură din Goldstein Eli, de la casa de cul- 
Oradea. împreună cu tovarășa tură, țăranii au făurit nu un dans,

Spectacolul „Floarea Purpurie** jucat de echipa casei raio
nale de cultură le-*a fost de um neprețuit ajutor în crearea și 
pregătirea suitei de dansuri pe tema eliberării.

lui Ștefan cel Mare
de pretutindeni. Cronicarii scriau 
numai cuvinte de laudă la adresa 
domnitorului moldovean.

„O, bărbat demn de admirat, în
tru nimic inferior conducătorilor 
eroi, pe care atît îi admirăm, care 
cel dintîi dintre principii lumii a 
repurtat în zilele noastre o victorie 
atît de strălucită împotriva Turci
lor" a scris cronicarul polonez 
Dlugosz despre Ștefan cel Mare. 
Pînă și Karl Marx, genialul învă
țător al proletariatului, a descris 
într-una din scrierile sale bătălia 
de la Vaslui dintre Moldoveni și 
Turci.

In momentele cele mai grele, 
cînd hoardele turcești năvăleau în 
țară, Ștefan cel Mare a găsit îm
bărbătare și sprijin la principii 
Moscovei și Kievului, continuînd 
astfel legăturile de prietenie cu 
popoarele slave din răsărit, legă
turi statornicite prin rudenie de 
Alexandru cel Bun și de înaintașii 
acestuia, domnitorii din familia 
Mușat.

La 450 de ani după moartea lui 
Ștefan cel Mare, poporul nostru, 
pe deplin stăpân pe soarta sa, con
struiește o viață nouă așa cum n-au 
putut-o visa nici răzeșii și vecinii 
din vremea domnitorului moldo
vean și nici urmașii lor din urmă
toarele 2-3 veacuri. Și construind 
viața nouă, poporul nostru își în
dreaptă gândurile către popoarele 
Uniunii Sovietice, către poporul 
rus de care ne leagă o prietenie 
cimentată în veacuri de lupte, po
por a cărui prietenie este chezășia 
izbînzii depline.

Se pot înscrie în aceste școli ti
neri și tinere între 16—25 ani — 
pentru școlile S.F.U. construcții — 
iar pentru școlile S.F.U. cărbune ti
neri între 17 ani și jumătate și 25 
ani.

Cei ce doresc să se înscrie la șco
lile S.F.U. trebuie să fie sănătoși, 
să știe carte, să aibe carte de mun
că (cei care au mai fost angajați), 
buletin de identitate, livret miitar 
(cei care au făcut armata).

înscrierile se fac prin Birourile 
Raionale de Recrutare și Repartiza
re a Forțelor de Muncă, în fiecare 
reședință de raion.

Din activitatea 
gazetelor de perete

Pregătesc gazeta de perete pentru 
arie

— Ne mai despart cîteva zile 
pînă vom începe strînsul păioase- 
lor.

Așa sta de vorbă, într-una din 
zile, tovarășul Vasile Tîrziu, secre
tarul organizației de bază P.M.R. 
din gospodăria agricolă colectivă 
„Scânteia", satul Nisipari, regiu
nea Constanța, cu colectivul re
dacțional al gazetei de perete. El a 
instruit atunci colectivul gazetei 
de perete să facă din timp gazeta 
de arie, să mărească numărul co
respondenților în vederea populari
zării metodei sovietice Brediuc, a 
fruntașilor în întrecerea socialistă 
din campania recoltării. Totodată 
el i-a învățat pe membrii colegiu
lui de redacție să publice și arti
cole în care să fie satirizați co
dașii.

Oglinda comunei
De treci prin comuna Meteș din 

raionul Alba, nu se poate să nu te 
oprești în fața gazetei de perete din 
dreptul sfatului popular. Gazeta 
de perete este într-adevăr oglinda 
comunei. Articolele sînt proaspăt 
schimbate și vorbesc despre frun
tașii în muncile de întreținere a 
culturilor, precum și despre pre
gătirile țăranilor muncitori din 
Meteș pentru recoltare.
O gazetă de perete fără activitate

O gazetă de perete trebuie să 
aibă totdeauna articole noi despre 
realizările și faptele țăranilor 
muncitori din comună. Nu același 
lucru se întîmplă cu gazeta de pe
rete din comuna Corbu de Sus, ra
ionul Medgidia, la care nu se 
schimbă articolele cu lunile. Acum 
găsești articole cu însămînțatu). 
Dacă activitatea gazetei de perete 
continuă să fie ca pînă acum, s-ar 
putea ca la treerat să publice arti
cole cu plivitul păioaselor.

Articolele stau în dosar
Despre comuna Dumbrava Ro

șie, raionul Piatra Neamț, nu poți 
spune că nu are gazetă de perete. 
Ai spune un neadevăr. Gazetă de 
perete există, are un cadru frumos, 
înrămat, cu geam. Articole ... exis
tă și ele, dar în dosar, după cum 
spune secretarul sfatului popular. 
Le ține acolo fiindcă s-ar putea 
să le decoloreze soarele și ploaia. 
Cînd le așează la gazetă nu știm. 
Poate cînd prinde de veste că vine 
cineva de la raion.

ci o suită de dansuri pe tema eli
berării.

Viața grea a țăranilor înaintea 
eliberării, nețărmurita bucurie cu 
care au întâmpinat ei pe elibera
tori, munca liberă și rodnică din 
anii de după eliberare și ajutorul 
sovietic sînt clar înfățișate prin 
mișcările și mimica din dansurile 
populare locale. Unele scene ca 
îmbrățișările dintre ostașii sovietici 
și țărani, dragostea ostașilor so
vietici pentru copii, pe care-i iau în 
brațe pe tancuri și le dau dulciuri, 
au fost realizate învățînd din bale
tul cu care dansatorii din Lăzăreni 
au făcut cunoștință din filme și în 
sălile de teatru din Oradea.

Suita de dansuri „Recunoștință 
eliberatorilor” va stîrni admirația 
tuturor spectatorilor la concursul 
artiștilor amatori, iar pînă la 23 
August — ziua măreței sărbători a 
eliberării patriei — ea va fi com
pletată cu noi scene din viața co
munei.
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Pnma zi de seceriș
Colectiviștii Tudor Stoi- 

ciu și Ion Drăgănescu s-au 
sculat înaintea zorilor. Au 
luat coasele la spinare și 
au plecat către lanul de 
orz.

— O să ajungem pri
mii — spuse Stoiciu. — 
Pînă vin și ceilalți, noi 
vom da gata cărările; să 
ne găsească tractoriștii pre
gătiți.

Cînd ajunseră însă a- 
proape de lanul cu orz, vă
zură că nu-s primii. Le-o 
luaseră înainte președinte
le, brigadierul și alfi colec
tiviști.

— Grăbiți, grăbiți, că ați 
rămas codași — glumi că
tre ei Gh. Frînctt, președin
tele gospodăriei.

— Că doar n-oți fi dor
mit aci, fraților!... se miră 
Stoiciu.

Nu apucară să termine 
bine de făcut cărările, că 
dinspre șosea începu să 
se audă duduit de motoare:

— Vin tractoriștii cu»se- 
cerătorile! izbucniră bucu
roși colectiviștii.

După cîteva minute cele 
trei secerători-legatori tra
se de minunatele tractoare 
K.D. ale brigăzii a 4-a de 
la S.M.T. Sărulești, înain
tau cu spor prin holda de 
orz înaltă pînă la brîu. 
Pe urna din secerători 
lucra cu pricepere însuși 
președintele gospodăriei.

Snopii legați gata cu sfoa
ră sînt aruncați unul după 
altul pe miriștea tunsă ca-n 
palmă.

— Nici un spic pe jos, 
nici un bob pierdut!... se a- 
dreasă Marin Moldoveanu, 
agronomul de sector de la 
S.M.T., tractoriștilor și mî- 
nui tori lor de secerători.

In urma secerătorilor e- 
chipe de colectiviști string 
în clăi snopii grei și bogați 
în rod. Cîntecul vesel al 
Măriei Dolbe zboară peste 
holde:

„Viața noastră în gospo
dărie

Crește și-nflorește ne
încetat.

Hai, dă-i zor, Marie, 
Marie,

Strîngem mtndri rod îm
belșugat.

Nemărginită este bucu
ria colectiviștilor din 
Fundulea-Brănești. In cîte
va zile, cele 55 hectare orz 
de toamnă și de primăvară 
vor fi secerate și snopii 
transportați la arie; toto
dată se face dezmiriștitul. 
Cu aceeași hărnicie vor 
ștrînge și griul de pe cele 
150 hectare.

Holda se leagănă în un
duiri ușoare pînă în zare, 
unde ți se pace că pămîntul 
se împreună cu cerul.

AUREL BABEANU

Tînărul tractorist Stanciu Gh. conduce cu multă 
atenție tractorul.

In urma secerătorii, minuită cu pricepere de către 
colectivistul Vasile Păiăgeanu, snopii de orz se înșiră 
unul după altul. E recolta colectiviștilor din Fundu
lea-Brănești.

Au achiiat cotele 
pe întreg anul

Comuna Izbiceni, raionul 
Corabia, se numără printre 
comunele fruntașe la pre
darea cotelor de carne și 
lapte datorate statului pe 
anul acesta. Majoritatea 
țăranilor muncitori s-au 
achitat cu cinste de această 
datorie patriotică. Mulți 
dintre ei și-au achitat co
tele de carne pe întreg 
anul. Pildă sînt Gulie Flo- 
rea, ce a predat la baza de 
recepție 40 kg. carne, Ba
ciu Ioan 28 kg., Marin Va- 
sile 40 kg., Mușuroi Marin 
58 kg.

V. lonescu 
corespondent 

—•—
Tot mai multe stîne 

cooperatiste
Pe plaiurile raionului 

Pucioasa au fost organiza
te, în cursul acestui an, 24 
stîne cooperatiste. Numă
rul total de oi cu care s-au 
înscris țăranii muncitori in 
stînele cooperatiste se ri
dică la peste 21.000. Nu
mai tn comuna Bezdead 
sînt 4 stine cooperatiste ce 
cuprind 3.200 ol, ia> in co
muna Moroteni 3 stîne cu 
2.800 oi.

Cele 3 cășerii din raion, 
una așezată pe muntele 
Vaca și două pe Plaiul 
Mircli. prelucrează luna' 
zeci de mii litri lapte pro
venit de la stinele coopera
tiste.

Bălescu Grigore 
corespondent 

----•----

Iși predau cotele de lapte
Nu de mult, în comuna 

Bîltanele, raionul Strehaia, 
a luat ființă un centru de 
colectare a laptelui. Aces
ta scutește pe țăranii mun
citori din comună să mai 
meargă aproape 5 km. să 
predea cota de lapte la cen
trul de colectare din comu
na vecină. Numai în cîteva 
zile de la înființarea acestui 
centru de colectare a lapte
lui, numărul celor care 
și-au predat cotele a sporit 
mult. Țăranii muncitori 
Ursei I. Gh., Muscata I. 
Nicolae, Șchiopu M. Con
stantin, Popescu A Ion și 
mulți alții și-au achitat 
în întregime cotele de lapte 
ce le datorau statului pe a- 
nul acesta.

Sîrbu Roman 
corespondent

Mărfuri noi la cooperativă
Muncitorii din fabrici și 

uzine se străduiesc să tri
mită ta sate, prin coope
rative, cantități tot mal 
mari de unelte agricole, ma

teriale de construcție, pre
cum și produse alimentare 
și de larg consum.

Zilele trecute au fost 
descărcate la depozitul U. 
R.C.A.D. Novaci mai multe 
camioane pline cu tot felul 
de mărfuri. Printre acestea 
erau : 7.500 coase, 2.719 
seceri, 7.000 furci de fier, 
2.000 sape, 710 greble de 
fier. La depozitul de confec

ții și textile au sosit numaf 
într-o săptămînă 12.982 m. 
pînză albită, 6.171 m. dife
rite țesături, 1.934 batiste, 
500 basmale, 210 m. fețe de 
mese, 572 m. mătase cu di
ferite desene și culori, 415 
perechi sandale de vară 
pentru copii și vîrstnicl, 
precum și alte mărfuri în 
valoare de 93.308 lei.

Toate aceste mărfuri au 
fost trimise apoi în satele 
raionului Novaci pentru ca 
în perioada campaniei de 
recoltare și treeriș să sa 
poată tace aprovizionarea 
cu ușurință. In ultimul timp 
s-au vîndut prin cooperati
vele sătești printre alte 
mărfuri și 20 biciclete, mai 
multe aparate de radio și 
3 perechi hamuri de cal.

Mihăilescu Vasile
corespondent

Codași la întreținerea culturilor 
și pregătirile pentru recoltare
Este știut cîtă pagubă aduce rărițatul și mușuroi- 

tul la porumb și la floarea soarelui. Acest lucru îl cu
noaște și agentul agricol Stanică Ion din comuna Bu- 
toești, regiunea Craiova, ca dealtfel și ceilalți tovarăși 
din conducerea sfatului popular. Totuși, acum la îngri
jirea culturilor, ei nu luptă pentru înlăturarea acestor 1 
obiceiuri învechite. Țăranul muncitor Chilim Gheorghe; 
și alții nu sînt ajutați să înțeleagă cît se pierde prin ră-; 
rițat și mușuroit și sînt lăsați să lucreze după meto- ' 
dele apucate din băbrîni. Ba mai mult. Atît agentul ! 
agricol Stanică Ion, referentul agricol Stancu Ion, cît J 
și unii deputați ai sfatului, ei înșiși sînt codași la ta-; 
treținerea culturilor și la pregătirile pentru recoltare. ' 
Cele 7 prăsitori de la centrul de închiriat al coopera- ! 
tivei zac nefolosite. Centrele de reparat funcționeazăj 
la întîmplare. De aceea nu-i de mirare dacă comuna ; 
Butoești este codașă pe raion la întreținerea culturilor 1 
ca și în muncile de pregătire pentru recoltare și treeriș.! 
Aceasta se dptorește dealtfel și slabei activități dusă! 
de comitetul executiv al sfatului popular în frunte cu ] 
tovarășul secretar Stelaru Aurel, care ține loc și de 
președinte de sfat. Tov. Stelaru Aurel în loc să orga- < 
nizeze și să controleze îndeaproape munca fiecărui! 
salariat, se ocupă mai mult de treburile sale personale. ] 
Faptele dovedesc că o parte dintre tovarășii din sfatul ] 
popular sînt îngăduitori față de acțiunile dușmănoase' 
ale chiaburilor. Aproape toate semănăturile chiaburilor ! 
Lepădat Gh. Petculescu, I. Gheorghe, Nicolae Petcu- J 
lescu, Colțescu I. Gheorghe și Săcăcel Gheorghe sînt 
pline de buruieni. Pînă în prezent comitetul executiv al 
sfatului popular din această comună nu a luat nici o 
măsură împotriva chiaburilor sabotori.

A. Frigioiu 
corespondent

Mașina încărcată cu stîlpi opri 
pe imașul din marginea tarlalei cu 
grîu a gospodăriei agricole colecti
ve din satul Izvin, raionul Timi
șoara. E o căldură obositoare, dar 
un grup de colectiviști muncește de 
zor. Breca Achim și Filim Gheor
ghe descarcă stîlpii din mașină și-l 
împînzesc pe arie. Alți colectiviști 
sapă gropi adinei.

— Ce zici Nicolae, terminăm azi 
de îngropat stîlpii?

— Păi s-ar putea să fie altfel ? 
Om zori și noi, că mtine vine to
varășul electrician să tragă firul 
electric și gata, aria-i electrificată — 
răspunde colectivistul Zabolțchi 
Nicolae. Apoi îndreptlndu-și privi
rea spre lanul de grîu spuse:

— Nu e timp de pierdut. Uite, 
griul dă în copt. Pînă la seceriș nu 
mai e mult. Și angajamentul...

Colectiviștii din Izvin au liotărît 
ca anul acesta. în cinstea zilei de 
23 August, să organizeze o arie

In prag de recoltare la Izvin
model ca să se poată lucra și noap
tea. Să termine secerișul celor 17 
hectare orz, a celor 14 hectare ovăz 
și a celor 88 hectare cu grîu în 
timpul cel mai scurt, iar treerișul 
să fie gata în 12 zile de la începere. 
Și această hotărîre e angajamentul 
pe care și l-a luat fiecare colec

tivist in cinstea marii sărbători.
Zabolțchi Nicolae, cu fața spre 

lanul de grîu, parcă se vede la 

seceriș. Apoi treerișul. Se înserea
ză, dar batoza nu a încetat. Pe arie 
se aprind becurile electrice, iar el 
dă de zor snopii pe batoză. Din ba
toză se revarsă o mare de aur. de 
grîu frumos. Și așa va fi. Acum co
lectivistul îngroapă de zor stîlpii. 

. La marginea ariei, Petcu Nicolae și 
Marcu Nicolae aranjează pichetul de 
incendiu. Lopeți, sape, casmale și 
găleți sînt înșirate pe un suport. 
Alături, 5 butoaie mari sînt gala 
pentru a fi umplute cu apă.

Se lasă seara. La sediul gospodă. 
riei colectiviștii discută asupra or- 
zanizării muncii la arie.

— Eu — începe brigadierul Lu- 
căcel losif — m-am sfătuit cu oa
menii și mi-am împărțit brigada. 
Secerișul o să meargă repede. A- 
vem noi o secerătoare și cu cele 2 
secerători-legători de la S.M.T. Re- 
metea vom face treabă bună. Echi

pa a doua, cu cele 10 atelaje, va 
căra snopii la arie, iar cei din e- 
chipa a treia vor clădi jtreada.

— Tătara Teodor, el se pricepe 
la clădit. El să răspundă de jirea- 
dă, — se aud glasuri. Și tînărul 
colectivist e triîndru de încrederea 
pe care colectiviștii o au în el.

— Propun ca batozar pe Bor- 
bei. El știe cum să dea snopii la 
val, să nu se înfunde batoza și să 
rămlnă grîu în paie — spune colec
tivista Lavring Aurelia.

Au chibzuit mult colectiviștii pen
tru a~și organiza bine munca la a- 
rie. Au fost pregătite și panourile 
la care vor fi popularizați fruntașii. 
Cîteva fotomontaje și lozinci vor 
înfrumuseța aria. In timput pauzei 
colectiviștii vor citi ziare și vor 
asculta muzică. Aparatul de radio 
va fi adus la arie, să cinte să-i în
veselească pe colectiviști la sârbă- 
toarea treerișului.

MIHAIL BORZA



li vomr întîlni în faza interraională 
a concursului artiștilor amatori

Greu ți-ar fi venit să crezi de 
nu i-ai fi văzut cu ochii, că acei 
jucători care săltau cu atîta 
vioiciune, care chiuiau ca flă
căii erau oameni între 40 și 65 
de ani. Toți făceau parte din e- 
chipa căminului cultural al co- 
monei Mihăilești.

Urmă apoi pe scenă Florica 
Gospodarii. După ce se pierdură 
ultimile note ale cîntecului 
„Geaba-i lună, geaba-s stele", 
sala căminului cultural al comu
nei Cornetu răsună de ropotul a- 
plauzelor cu care fu răsplătită 
solista din Domnești.

Poezia „Conștiința lumii" a 
fost recitată de C. Nicolae de

l-am întîlnit
Cei din comuna Stănești sînt 

oameni harnici. Despre vrednicia 
lor s-a dus vestea în întregul ra
ion. In campania agricolă de 
primăvară ca și în muncile de 
întreținere a culturilor sînt în 
fruntea întrecerii patriotice între 
Comune. Cei din Stănești sînt 
harnici și la cîntec și joc. In eta

la căminul cultural din aceeași 
comună, cu atîta căldură și nes
trămutată hotărîre, încît răscoli 
sufletele sutelor de spectatori ce 
se aflau în sală.

Mult au plăcut apoi cîntecele 
tinerele echipe de cor ale 
căminului cultural din Singu- 
reni, ca și vocile soliștilor To
ma Ion și Iamandi Ion, din satul 
Dîrvari, comuna Ciorogîrla. 
Pînă la urmă, pentru faza inter
raională au fost alese echipe ale 
căminelor culturale din Domneș
tii de Sus, Singureni și Dîrvari.

N. Popovicî 
corespondent

la raion
pa raională, la Tg. Jiu, l-am 
întîlnit pe cei mai buni coriști, 
jucători, soliști și fluierași din 
Stănești: Ion, Ioana și Constan
tin Danciu, Victor Urican, Sinul' 
Cireșica, Zăvoi Valeria, Virgil' 
Ștefani și alții.

I. Sbirciog 
corespondent

Inimile celor de pe scenă bat cu mai muită repeziciune. Și au de ce... 
au venit tovarăși de Ia radio, din București. Ei înregistrează pe bandă 
de magnetofon, aspecte de la concurs. întorși acasă, artiștii amatori vor 
răsuci un buton și-și vor auzi glasurile la radio.

Tînăra Simu Cireșica, 
solistă a căminului cultural 
din comuna Stănești, Tg. Jiu, 
K cîntat frumoase melodii 
populare romînești.

La centrul Crivești

Victor Urican, solist vo
cal și din fluier, din comuna 
Stănești, raionul Tg. Jiu, exe- 
cutînd din gură „Du-te dor cu 
dorurile".

E destul să o privești 
spre a-l ghici gîndurile... 
Recitind poezia „Lovitu
ra cea mai dreaptă", co
lectivista Maria Preda 
din Tekirghiol își expri
mă hotărîrea dîrză de a 
apăra cu orice preț viața 
sa nouă. Și înflăcărarea 
ei a cuprins pe toți cei 
de față.

Cu fluierul își mai domolea amărăciu
nile pe vremea boierilor, țăranul nostru 
muncitor. Astăzi fluierul îl însoțește prin 
anii noi și luminoși. Iată-1 în această fo
tografie pe fluierariil Iscru Constantin de 
la căminul cultural „Gh. Dimitrov" din 
comuna Negru Vodă, cîntînd din fluier o 
bătută îndrăcită ce a fost viu aplaudată.

Din toate vremurile au îndrăgit țăranii 
noștri muncitori jocurile naționale. Intre 

ele, la» loc de cinste e „Brîul". El este, 
un dans voinicesc. Nici flăcăii nu-1 joacă

1 Din zorii zilei începuseră să 
Vină una după alta echipele artis
tice din cele 18 comune, pentru 
etapa pe raion. Fețele concurenți- 
lor oglindeau veselia și dorința 
(fierbinte a fiecăruia de a ieși bine 
la concurs.

! Frumusețea costumelor, vio- 
ciunea mișcărilor, disciplina de 
care au dat dovadă cei 50 de ar-* 
liști amatori ai căminului cultu
ral din Fundeanu, au ținut tot 
'timpul vie atenția țăranilor 
muncitori din Crivești, a munci* 
lorilor de la S.M.T. Crivești, pre
cum și a ceferiștilor de la stația 
Tutova.

Apoi au fost aplaudați, înde
lung, artiștii amatori de la cămi
nul cultural din Băloșești, ai că
rui soliști vocali și instrumen

tiști au cîntat din piculină, cim
poi, caval și fluier.

Echipelor artistice ale căminu
lui cultural din Crivești le-a ve
nit rîndul după vreo două echipe 
mai puțin pregătite. Cu atît mai 
frumos a părut programul criveș- ; 
tenilor. îndeosebi au fost răsplă-i 
tiți cu aplauze soliștii Vasile Ma- 
carie, Angela Borș și Mihai Că
lin.

Programele văzute la faza ra- j 
ională, desfășurată la Crivești, a 
căminelor culturale din raionul 
Bîrlad, nu vor fi uitate curînd 
de cei ce s-iau desfătat auzim 
iu-le, privindu-le.

ECHIPA DE DANSURI TATA

Grigore Florea 
corespondent

Nu e mu 
regelele (văl* 
pereau feței 
tătare. Ținute 
neric și urni 
amar de vrt 
bucură acum 
drepturi ca ț 
Fotografiile 
echipa artiștii 
tiviștilor tata 
praisar, execi 
de vio* ’•me i 
tema u. —”



Au muncit toți cu tragere de inimă. Nu se cădea ca ei să fie mai pre 
s decît cei ce urmau să le fie oaspeți înCobadin, unde a avut Ioc faza 
ională. Fiecare tînăr sau tînără din echipa de agitație a suit pe scenă, 
iprins de o puternică emoție. Acum, acum, se va hotărî care dintre su
le de artiști amatori vor fi fruntași.

i. Dar mai iute decît flăcăii cei mai 
eri de picior, îl joacă bătrînul colectivist 
:tre Jugănaru din Comuna Bărăganu, cu 
ate că are 71 de ani.
„Colectivistul Petre Tudose din satul La- 
irile, comuna Bărăganu** — anunță pre- 
ntatorul de programe. îndată ce a apărut 
icăul pe scenă, în sala cu sute de oameni 
1 s-a mai auzit o șoaptă. Cu glasul său 
i cît de puternic pe atît de melodios, so- 
stul a cîntat bucuria muncii libere, a 
eții sale fericite.

Au sărbătorit succesul
La cel de al doilea concurs al 

artiștilor amatori din anul 1951, 
corul, soliștii vocali și instru
mentiști din Poteîu, raionul Co
rabia, au ajuns pînă in faza fina
lă la București.

— Atunci n-a fost prea greu — 
discutau artiștii amatori din 
Potelu, în timpul repetițiilor. — 
Acum dacă rămînem Ia pregăti
rea de atunci, nici la raion nu 
putem ajunge.

Astă iarnă a hălăduit în voie

viscolul în cîmpia Dunării. Îndo
ia plopii, dar pe artiștii amatori 
din Potelu n-a putut să-i [in
tuiască în casă. Mergeu seară 
de seară la repetiții.

Duminică au avut concursul 
la raion și au ieșit primii.

In seara zilei următoare au 
sărbătorit succesul printr-o nouă 
repetiție.

Victor lonescu
corespondent

Manifestări artistice de stradă
Mii de oameni ar fi dorit să ia 

parte la programele artiștilor a- 
matori din raionul Orăștie, dar 
în centrul raional nu găsești o 
sală atît de încăpătoare. Și atun
ci, spectatori și artiști au hotă- 
rît să dea și spectacole în stra
dă .

Înainte de începerea progra
mului, artiștii amatori și specta
torii — țărani, muncitori, elevi, 
funcționari — au defilat în frun
te cu fanfara militară prin oraș.

Din rîndul orășenilor aflați în 
coloanele care defilau sau a ce
lor care-i priveau de pe trotuare 
izbucneau spontan strigăturile 
făurite doar cu o clipă înainte de 
a fi strigate:

înfrățirea să tot crească
Și Republica-nflorească

Șl

Călușarii din cîrnpie
Cu mult drag noi îi primim
Și succes noi le dorim"
Cei 500 de dansatori, peste 

500 de coriști, sutele de soliști 
vocali și instrumentiști, de pre
zentatori de programe și recita
tori, vor povesti în satele lor nu 
numai despre minunatele zile de 
întrecere ale artiștilor amatori, 
dar și despre prietenia de nez
druncinat între oamenii muncii 
de la orașe și sate.

Ion Popa 
și Toma Pietraru 

corespondenți

Se cam supăra ea, 
cirtd pregătindu-se pen
tru concurs, dirijorul o 
îndemna să repete, să 
repete mereu, dar ropo
tele de aplauze ale spec
tatorilor au răsplătit-o 
cu prisosință de oste
neală, pe colectivista 
Maria Nadea. Solista din 
comuna Cumpăna a cîn
tat „Toată lumea are 
dor".

SE ÎȘI ARATĂ MĂIESTRIA

c’<nd fe
le ) aco- 
femeilor 

n întu- 
iță atît 
e, ele se 
aceleași 
bărbații, 
fățișează 
a colec- 
din To- 

nd plini 
dar- cu 
- (i .ce.

„Foaie verde trei mușcate 
Intre orașe și sate

In fotografie: Coloana formată din artiști amatori și 
spectatori străbate străzile Orăștiei.

Din sala concursului
Sîntem la R. Sărat, în curtea 

teatrului de vară. Să dăm corti
na la o parte, să privim cu toții, 
cele prezentate de tinerii și vîrst- 
nicii care au adus pe scenă frîn- 
turi din munca lor, din gînduri- 
le și preocupările care-i frămîn- 
tă zilnic.

★
Pe scenă joacă acum tinerii 

din Obidiți. Sînt trei băieți și 
șase fete. Fotele fetelor sînt îm
podobite cu flori mari și flutura
și sclipitori, băieții în cămăși 
albe, lungi, încinși cu brîie sub
țiri și ciucurași, purtînd fiecare 
în dansul lor sg’.obiu cîte două 
fete. Fac pași mărunți, unul la 
dreapta și doi înainte, apoi miș
cări de pe un picior pe altul. E 
jocul „Hațegana".

★
Un joc săltăreț, cu strigături 

și chiuituri, răsună acum pe sce
na teatrului „Hop șa, hop șa“..< 

„Ușurel și apăsat
Ca la Obrejița-n sat“.
Dansurile celor din Obrejița 

au cules ropote lungi de aplau
ze din partea spectatorilor.

★
„Nu, nu sîntem carne de ospe

țe
Să știe corbii și să-nvețe" 

recită în continuare tînăra Năs- 
tase Dobra, poezia „La masa

ferde" de Maria Banuș. In glasul 
ei vibra mînia. Auzind aceste 
versuri, mamele strîngeau și mai 
tare pruncii în brațe.

★
Pe scenă apar tinerii din Jitia. 

Fetele poartă marame lungi — 
țesute din borangic care aco
peră iile albe și fptele negre. 
Băieții poartă căciuli și mintene 
negre înflorate. Prezentatorul a- 
nunță dansul „Ciuful“, iar pașii 
tinerilor pornesc cînd pe vîrfuri, 
cînd pe călcîie, fără să facă nici 
un zgomot. Spectatorii au aplau
dat îndelung pe dansatorii din 
Jitia.

★
Și-au făcut apariția pe scenă 

oameni vîrstnici. Ei sînt de aco
lo, de sus, din munte, din partea 
Dumitreșilor, unde oamenii au 
păstrat ca pe o comoară costu
mele lor frumoase, cîntecele și , 
jocurile lor pline de viață. Ascul- 
tînd corul căminului cultural din > 
Dumitrești, și tu, cititorule, ai fi I 
fost de aceeași părere cu specta
torii din Rîmnic, că este cel mai 
bun cor din raion.

Și așa, pînă seara tîrziu, au ur
cat pe scenă artiștii amatori ai 
căminelor culturale din Sihlea, 
Jitia, Obidiți, Dumitrești și alte
le.

Constantinescu Marîa 
corespondent
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Să executăm la timp ciupitul 
și cîrnitul bumbacului

In primele două luni 
ale verii, bumbacul trece 
prin cea mai însemnată pe
rioadă de vegetație. Atunci 
se petrec fazele de îmbo- 
bocire, înflorire și formare 
a capsulelor, în care timp 
plantele au nevoie de hra
nă multă și îngrijire bună. 
In același timp însă cu for
marea și dezvoltarea mu
gurilor și a capsulelor de pe 
ramurile cu rod are loc și 
creșterea ramurilor fără 
rod și a vîrfului tulpinei. 
Aceasta înseamnă că o 
parte mare din apa șl 
hrana necesară ramurilor 
cu rod este consumată de 
ramurile fără rod și de vîr- 
ful tulpinei, ceea ce poate 
duce la căderea florilor și 
a capsulelor. De aceea, este 
necesar ca omul să intervi
nă pentru a ajuta dezvol
tarea normală a ramurilor 
cu rod, execufind ciupitul 
și cîrnitul bumbacului.

Ciupitul se face atunci 
ctnd plantele au format cite 
1—2 muguri de rod și con
stă In îndepărtarea ramu
rilor fără rod. Ciupitul se 
face astfel: cu mina stin
gă se prinde planta, tar cu 
degetele de la mina dreap
tă se cuprinde strîns tul
pina sub prima ramură de

rod și printro mișcare in 
jos se îndepărtează toate 
ramurile, frurtzele și mugu
rit ce se află mai jos de 
prima ramură de rod.

Cîțiva din dăunătorii culturilor
Știm cu toții ce pagube 

mari ne aduc dăunătorii 
culturilor. De aceea trebuie 
să luptăm neîncetat, cu 
toate forțele, ca să-i stîripim 
pentru a ne asigura recolte 
bogate.

Iată cum putem recu
noaște și combate cîțiva 
dintre acești dăunători :

Purecele inului este de 
culoare neagră-verzuie și 
de vreo 2 milimetri 
lungime. El mănîncă mai 
ales inul abia răsărit, iar 
larva lui face galerii în ră
dăcina acestei plante din 
care se hrănește. Purecele 
se combate prin: semănarea 
inului cît mai timpuriu pri
măvara, prăfuirea cu arse- 
niat de calciu 10 kg. ia hec
tar, D.D.T. 20 kg. la hectar, 
sau cu nitroxan 30 kg. la 
hectar.

Gîndacul roșu al lucernei 
are aceeași mărime ca și 
gîndacul ovăzului, dar ari
pile sînt de culoare roșie 
închis, pătate cu negru. 
Gîndacul cît și larvele sale 
se hrănesc cu frunze de lu
cerna, din care mai rămîn 
doar nervurile. Combaterea 
se face prin grăparea lucer

După vreo lună de la 
ciupit se începe a doua lu
crare importantă: cîrnitul. 
Aceasta constă în ruperea 
vîrfurilor plantelor în peri

oada ctnd 75 la sută din ele 
au format 6—8 ramuri cu 
rod la cultura neirigată și 
8—10 ramuri cu rod la cul
tura irigată. Lucrarea se 
face cu amlndouă rnlinile 
astfel: cultivatorul merge 
intre două rtnduri de bum
bac și cu o mină rupe vir- 
furlle plantelor de la un 
rind și cu cealaltă mină de 
la celălalt rind, deasupra 
ultimei ramuri cu rod.

Avind in vedere impor
tanța pe care o are excuta- 
rea ciupitului și cirnllului 
pentru grăbirea coacerii 
șl pentru mărirea produc
ției de bumbac, fiecare cul
tivator va trebui să facă la 
timp aceste lucrări, deoa
rece orice întirziere aduce 
căderea primelor organe 
de rod apărute și deci 
pagube însemnate in pro
ducția de bumbac.

In același timp însă nu 
trebuie să uităm de cele
lalte lucrări agrotehnice ne
cesare bumbacului: prăși- 
tuț, de pildă, are o impor
tanță mare în obținerea de 
recolte sporite la bumbac. 
De aceea e necesar să exe
cutăm cel puțin cinci pră
șite, pentru a distruge bu
ruienile din sol și a asigura 
apa și hrana necesară plan
telor.

nei în lung și în lat pri
măvara cît mai timpuriu, 
adunarea insectelor cu aju
torul unui aparat și cosirea 
lucernei mai din vreme, ur
mată de grăpare. La cosire 
se lasă benzi necosite, iar 
după ce insectele si larvele 
s-att strîns pe ele, se stro
pesc cu arseniat de calciu 
sau de plumb, ori se prăfu- 
iesc cu D.D.T.

Omida pășunilor are vreo 
3 cm. lungime și e de cu
loare neagră, cu inele și 
dungi galbene. Fluturii a- 
cestor omizi sînt bruni. Pri
măvara omida se hrănește 
cu iarba de pe pășuni și 
finețe. Distrugerea acestui 
dăunător se face prin des
țelenirea din toamnă a fî- 
nețelor prea atacate și da
rea în folosință cîțiva ani 
pentru alte culturi, grăpa
rea de primăvară a pășuni
lor. trecîndu-se apoi cu tă
vălugul de mai multe ori. 
Culturile de cereale din ve
cinătatea pășunilor dăuna
te, pentru a fi ferite, se pră- 
fuiesc pe margini cu airse- 
niat de calciu, cîte 10 kg. 
la hectar.

Din patria constructorilor comunismului
La fermele de animale ale unui colhoz

Colhozul „Lenin" din re
giunea Moscova este una 
din cele mai bogate gospo
dării agricole. Cea mai de 
seamă ramură a gospodă
riei colhozului este crește
rea animalelor. In anul 
1953 venitul colhozului de 
pe urma creșterii animale
lor s-a ridicat la 1.654.000 
ruble.

La fermele colhozului 
„Lenin" se aplică cu fie
care an tot mai larg meca
nizarea. Aici apar tot mai 
multe mașini și aparate 
care ușurează munca în
grijitorilor de animale.

S-au mecanizat alimenta
rea cu apă a grajdurilor, 
mulsul vacilor și scoaterea 
bălegarului. S-au instalat 
șine pentru transporturile 
din interiorul fermelor și se 
construiește o nouă instala
ție de transport pe fir sus
pendat. La ferme au apă
rut mașini pentru prepara
rea nutrețurilor. In colhoz 
se folosesc instalații de 
fiert nutrețul. De ase
menea, fermele colhozu
lui sînt înzestrate cu ma

O tabără pentru întreținerea vitelor cornute mari, în 
perioada de vară, în colhozul „Stalin'* din regiunea 

Slalino (R.S.S. Ucraineană).
— *

Plantarea de grădini și li
vezi de-a lungul canalului 
Volga-Don

In raionul Ceapurnikov 
al canalului au fost sădiți 
mii de meri, peri, vișini, 
caiși, sute de tufe de agriși 
și coacăze.

Terasele tuturor ecluze
lor canalului s-au îmbră
cat în verdeață. In stratu
rile de flori au fost sădite 
1.500.000 de fire. Grădinile 

Multe din mașinile agricole sovietice sînt universale, ceea ce îngăduie folosirea 
lor la diferite lucrări.

in fotografie: combina cu trei rinduri „USS-3“, pentru recoltarea sfeclei fura
jere și a morcovilor

șini de tăiat și spălat ră- 
dăcinoasele, de tocat tur
tele de floarea soarelui, pre
cum și cu numeroase alte 
mecanisme. De buna func
ționare a mecanismelor se 
îngrijesc mecanicii colhozu
lui, Nikolai și Vasili Pe
trov, precum și tehnicienii 
stațiunii de mașini și trac
toare.

Sint mari și interesante 
planurile colhozului pentru 
viitorul apropiat. S a pla
nificat construirea a patru 
semi-turnuri de însilozare, 
fiecare din ele cu o capaci
tate de 100 tone. Se cons
truiește o instalație de 
transportare a nutrețului 
pe fir suspendat, precum și 
un coteț pentru 1.000 pă
sări.

In biroul președintelui 
colhozului, Mitrofan Zaha
rov, Erou al Muncii Socia
liste, se află proiectul unei 
noi instalații mecanizate 
de preparat nutreț.

Mecanizarea preparării 
nutrețurilor capătă o în
semnătate uriașă odată cu 
trecerea la întreținerea a- 

Scurte vești
de flori și pajiștile de ga
zon ocupă o suprafață de 
30.000 km. pătrați.
Ucraina în ajunul seceri

șului
Colhoznicii, muncitorii 

din S.M.T.-uri și din sovho
zuri fac pregătiri în vede
rea secerișului. Anul aces
ta se vor recolta cu com
binele 82 la sută din tota
lul culturilor de cereale, iar 

nimalelor în tttbnre, cu fo
losirea treptată a nutrețu
rilor verzi.

Aceste nutrețuri sînt uofe 
ca hrană suplimentară în 
felul următor: de la 17 mai 
la 1 iunie — secară de 
toamnă: de la 1 la 10 iunie
— grîu de toamnă; de la 
10 iunie la 10 iulie — ier
buri perene (trifoi) din pri
mul cosit; de la 10 la 20 iu
lie — amestec de borceag 
și ovăz din primul cosit; 
de la 20 iulie la 1 august
— amestec de borceag și 
ovăz din al doilea cosit. 
In august, septembrie și 
octombrie vacile se vor 
hrăni cu varză furajeră, 
turneps , nutreț însilozat 
timpuriu, otavă de trifoi și 
resturi de legume.

Colhozul însămînțează 
în fiecare an pentru nt 
(uri 23 hectare cu porumb, 
25 hectare cu ovăz și bor
ceag, 10 hectare cu varză 
furajeră, 45 hectare cu se
cară și grîu de toamnă și 
160 hectare cu trifoi.

Zootehnician al colhozu
lui este tînăra specialistă 
Polina Bobrova. Ea n-are 7 
decît 23 de ani, dar își 
duce cu multă pricepere 
munca.

— De cîțiva ani încoa
ce — spune ea — sub ochii 
mei s-au petrecut prefaceri 
uriașe in mecanizarea lu
crărilor cu volum mare de 
muncă de la feratele de a- 
nimale. S-au făcut multe. 
Dar Hotărîrile plenarei din 
septembrie 1953 a C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la dez
voltarea agriculturii ne o- 
bligă să găsim noi căi și 
posibilități pentru ridicarea 
productivității creșterii ani
malelor.

O. VINOGRADOV 

într-o serie de regiuni pînă 
la 98 la sută .

In colhozuri se crează a- 
proximativ 20.000 de arii 
mecanizate, aproape de 
două ori mai multe decît 
anul trecut. 20.000 de ma
șini vor lucra la strînsul 
paielor de pe cîmp, ceea 
ce va permite să se pregă
tească solul în termene a- 
grotehnice optime în vede
rea lucrărilor de toamn
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V»~ita lui Ciu En-lai în India Darul fermierilor americani
Timp de cîteva zile, la Delhi, capitala Indiei, primul 

ministru și ministrul de externe al R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, l-a vizitat pe primul ministru al Indiei, Nehru, pre
cum și pe președintele și vicepreședintele Indiei.

întrevederile a avut loc într-un moment cînd popoarele 
așteaptă măsuri care să ducă la slăbirea încordării care 
se află astăzi în lume. Desfășurîndu-se intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, bazată pe respectul reciproc al celor 
două popoare, întilnirea dintre Ciu En-lai și Nehru con
tribuie cu adevărat la întărirea securității popoarelor din 
Asia.

Discuțiile au dus la realizarea unui anumit succes, 
care nu numai că va întări prietenia dintre R.P. Chineză 
și India, ci vor ajuta, de asemenea, la întărirea păcii în 
Asia și în lumea întreagă. Așa cum se arată în declara
ția comună a celor doi prim miniștri, prietenia dintre cele 
două mari țări ale Asiei va sprijini cauza păcii în 
omenire.

T totivele de la Washington

La Washington s-au întîlnit, în același timp, primul 
ministru al Angliei, Churchill și ministrul său de externe 
Eden, cu președintele S.U.A. Eisenhower și secretarul 
departamentului de stat, Dulles.

Rostul acestei întrevederi a fost să înlăture marile ne
înțelegeri care despart Anglia de Statele Unite ale Ame
ricii în problemele care frămîntă astăzi omenirea. Neîn
țelegerile dintre Anglia și Statele Unite ale Americiî 
privesc atît problemele Asiei, cît și alte chestiuni din 
îume. Așa cum scriu ziarele apusene, tratativele duse în 
capitala S.U.A. n-au avut darul să înlăture serioasele 
dezbinări dintre cele două țări. Anglia nu îmbrățișează 
punctul de vedere al americanilor cu privire la încheie
rea unui pact războinic în Asia de sud-est.

Politicienii americani și ziarele lor sînt foarte nemul
țumiți de poziția miniștrilor englezi. Discuțiile duse în 
India între Ciu En-lai și Nehru au avut darul să-i turbure 
și mai mult pe americani. Ei iși văd zdruncinate planurile 
lor de înrăutățire a situației din Asia.
Manifestații ale țăranilor italieni

Din Italia se anunță 
că în localitatea Casenati- 
co a avut loc o mare mani
festație a țăranilor dijmași, 
a muncitorilor agricoli, care 
cer încheierea de noi con

Referendumul popular în R. D. Germană
La 27 iunie a început 

în Republica Democrată 
Germană referendumul 
popular în problema „Pen
tru un tratat de pace și re
tragerea trupelor de ocupa
ție sau pentru tratatul cu 
privire la „comunitatea 

tracte, scăderea dijmelor și 
ajutoare pentru șomeiri.

Manifestanții au fost a- 
tacați de poliție care a mal
tratat și rănit pe muJți 
dintre ei. Numeroși țărani 
au fost arestați.

defensivă europeană", „tra
tatul general" și staționa
rea trupelor de ocupație pe 
termen de 50 de ani". In 
prima zi a referendumului 
popular au votat 90 la sută 
dintre cei cu drept de vot 
(cetățeni caire au împlinit

La o sărbătoare a fermie
rilor din Columbus, statul 
Mississipi (S.U.A.), fer
mierii au dat în dar mem

brilor comitetului Congre
sului o pereche de panta
loni scurți de copil. Panta
lonii fuseseră botezați „ra
iul lui Eisenhower" și în
fățișau ciuntirea veniturilor 
fermierilor americani ase
meni scurtării pantaloni
lor.

Dealtfel Eisenhower, pre
ședintele Statelor Unite 
ale Americii, nici nu mai 
încearcă să ascundă grea
ua situație a micilor fer
mieri. „Roata morii econo
mice a măcinat pe multi 
fermieri, în special pe cei 
tineri" — a declarat fără 
nici o îngrijorare Eisenho
wer. Numeroși crescători 
de vite, fermieri americani, 
au fost nevoiți să-și vîndă 
vitele pe care le mai aveau 
pe lîngă casă ca să-și poată 
întreține familia.

Poate credeți că președin
tele S.U.A. n-a dat nici o so
luție pentru „îndreptarea" 
acestei situații tragice. Vă 
înșelați. Fără să se gîndea- 
scă prea mult, a dat „so
luția fericită", „Astăzi fer
mierul care tinde spre 
bunăstare, nu trebuie să se 
bazeze numai pe propriile 
sale capacități și pe pămîn- 

pînă în ziua referendumului 
vîrsta de 18 ani) și 85 la 
sută dintre băieți și fete 
admiși la vot (în vîrstă de 
16—18 ani).

In peste 1.000 comune 
ale republicii au votat de
ja la 27 iunie toți cetățe
nii, înregistrați în liste.

tul roditor, el trebuie să-și 
îndrepte privirile departe, 
peste granițele țărilor noa
stre, de pildă, îfi spre Ma- 
laia sau Congo belgian". 
Președintele Eisenhower 
vrea să spună că fermierii 
americani trebuie să-și 
caute posibilitatea de a 
trăi nu în Statele Unite, 
ci departe de hotarele ei. 
Acest „sfat" nu este ceva 
nou. Se aseamănă leit cu 
ideia de mult răsuflată: 
„popor fără spațiu" Toată 
goliciunea acestei teorii s-a 
vădit și atunci cînd a între
buințat-o Hitler, pentru a-și 

S.U.A. și sateliții lor au torpilat tratativele 
de Ia Geneva cu privire la problema coreeană.

(Ziarele)

Delegatul american către lisînmanist: Și să se mai 
spună că n-am dat dovadă de voință de înțelegere!

Desen de A. Lucaci

(Din „Scînteia" Nr. 3010, din 27 iunie 1954).

justifica agresiunea. Și cu 
atît mai mult se dovedește 
mincinoasă această teorie 
în Statele Unite ale Ame
rica, unde o populație cam 
de două ori mai numeroa
să decît a Germaniei, lo
cuiește pe un teritoriu de 35 
de ori mai mare. Fermierii 
americani dacă ar fi lă- 
sați să-și lucreze în voie 
bucățelele lor de pămînt — 
fără a fi la tot pasul ame
nințați de angaralele puse 
de stăpîni și camăta mari
lor bogătași — n-ar avea 
nevoie să-și lase țara și să 
plece în pribegie.

★

Din nou, la porunca imperialiș- 
or americani, într-un alt colț de 

îume bubuie tunul, bombe ucigașe 
dărimă orașe, pier oameni nevino- 
vați. Cît preț se mai poate pune a- 
tunci pe vorbele mieroase despre 
„respectarea libertății popoarelor" 
și a „neamestecului în treburile in
terne ale altor țări", cu care iși 
împodobesc oamenii politici ameri
cani discursurile lor ? Asemenea 
vorbe nu valorează nici două para
le și sînt menite să amăgească bu
na credință a popoarelor. Interven
ția S.U.A. în Guatemala dovedește 
că cercurile conducătoare america
ne caută pe orice cale să înrăută
țească situația internațională, că 
sînt dușmane a oricărei slăbiri în 
relațiile internaționale.

„Jos mîinile de pe Guatemala" 
este glasul care răsună în toată 
menirea.

Mii de oameni din diferite țări 
ale lumii se adună și cer cu tărie 
să se pună capăt atacului banditesc 
pornit împotriva poporului guate
malez. Studenți mexicani, munci

Alături de lupta poporului 
guatemalez

tori brazilieni, deputați chilieni, 
partizani ai păcii din Italia, Anglia, 
India și Statele Unite se ridică îm
potriva intervenției americane în 
Guatemala. Cetățeni de rînd, oa
meni politici de seamă, organizații 
obștești și religioase fraternizează 
cu lupta dreaptă a guvernului și 
poporului Guatemalei.

Camera Deputaților din Uruguai, 
într-o ședință extraordinară, a 
votat o rezoluție în care protestea 
ză împotriva atentatului la suvera
nitatea Guatemalei și și arată soli
daritatea cu poporul frate din a- 
ceastă țară. Rezoluții asemănătoa
re au fost votate în Argentina, Chi
li și alte țări ale Americii Latine. 
In fața ambasadei americane din 
Montevideo, 2.500 metalurgiști au 
organizat o demonstrație scandînd 
lozincile : „Ucigașilor, afară din 

Guatemala!“, „Moarte imperialiș
tilor americani !’‘

Protestului opiniei publice de pe 
continentul american i se alătură 
solidaritatea fierbinte a tuturor oa
menilor cinstiți. In apărarea po
porului guatemalez și-au ridicat gla
sul de protest Federația Democra
tă Internațională a Femeilor, Fe
derația Sindicală Mondială, Fede 
rația Mondială a Tineretului Demo
crat, Comitetul mișcării partizani
lor păcii din Italia, etc. Consiliu! 
Central al Sindicatelor din țara 
noastră înfierînd odioasa agresiune 
împotriva poporului guatemalez u- 
rează oamenilor muncii din Guate
mala succes deplin pentru apărarea 
independenței țării lor.

Guvernul Sovietic s a dovedit și 
de această dată apărător dîrz al li
bertăților și independenței popoa

relor. In Consiliul de Securitate 
reprezentantul Uniunii Sovietice, 
prin votul său, a împiedicat mași- 
națiunea pusă la cale de S.U.A. de 
a lăsa pradă Guatemala organi
zatorilor americani ai intervenției. 
Atacul împotriva Guatemalei con
tinuă încă, fiindcă Statele Unite 
ale Americii nesocotesc rezoluția 
luată de Consiliul de Securitate 
de a se pune de îndată capăt tutu
ror acțiunilor care pot să ducă la 
întinderea vărsării de sînge.

Evenimentele din ultimele zile 
din Guatemala dovedesc că impe
rialiștii americani nu se mulțumesc 
numai la organizarea intervenției 
armate în această țară. Cercurile 
imperialiste din S.U.A. recurg la 
orice mijloace pentru a sili gu
vernul Guatemalei să se plece în 
fața lor. In felul acesta ele urmă
resc să înăbușe lupta dîrză a po
porului guatemalez.

Oamenii iubitori de pace din lu
mea întreagă înfierează interven
ția S.U.A. în Guatemala și cer să se 
pună Capăt acestui act banditesc.



Cuvinte și expresii... 
explicate

In scrisorile ce le primim la re
dacție, unii cititori ne roagă să le 
explicăm anumite cuvinte pe cate 
ei nu prea le înțeleg, lată-l pe to
varășul Vrăbiete din comuna Frun- 
zisor, care vrea să știe ce înseam
nă AMNEZIE.

Amnezie înseamnă slăbirea me
moriei. Spre exemplu : cînd chiabu
rul Catone Dumitrescu din comuna 
Bătrîni, raionul Telejean — care 
are moară — uită să dea bonuri de 
tnăciniș pentru cit uium a luat, ca să 
nu poată fi controlat de fisc, el 
spune că suferă de amnezie; dar 
cînd organele respective uită să 
controleze activitatea chiaburului, 
asta nu mai înseamnă amnezie — 
ci... nepăsare!

★
Mai mulți săteni din comuna 

Smeureni ne roagă să le explicăm 
dacă principiul „nimic nu se pier
de; totul se transformă" este vala
bil totdeauna. In știință da, în viața 
de toate zilele, nu. De pildă: zoo- 
tehnicianul Melene Ion de la gospo
dăria agricolă colectivă „Steaua 
Roșie" din comuna Soarș, raionul 
Făgăraș, valorifică prin cooperati
vă laptele colectiviștilor. Pînă aici, 
nu se pierde nimic. Insă, în loc ca 
banii căpătați pe lapte să-i trans
forme în articole necesare gospodă
riei, Melene Ion îi transformă tn- 
tr-o pereche de bocanci pentru... 
cumnatul său. De data asta gospo
dăria pierde, iar fapta lui Melene 
se transformă într-un fapt necinstit. 
Mai bine și-ar pierde funcția!

După o corespondentă primită 
de la Grecu Ion

★

Tovarășul Stan Vasile din Plop- 
șor ne întreabă ce înseamnă cuvin- 
tul „lacună".

Lacună înseamnă lipsă. Spre 
exemplu: cînd Pompiliu Irod, ges
tionarul cooperativei sătești din Pi- 
noasa, raionul Tg. Jiu, pune 8—10 
căpăcele de tablă pe decimalul cu 
care cîntărește zahărul, orezul sau 
peștele vîndut sătenilor — înseam
nă că dă... lacună la cîntar între 
100—150 grame.

După o corespondentă primită 
de la Costache Goga

UN REPERTORIU BOGAT
La sfatul popular al comunei 

Mihălceni, raionul Liești, se strin- 
seseră țărani mulți.

— Așteptăm de citeva ore. Mai 
vine președintele? întreba cîte 
unul pe referentul agricol Rolea 
Ghiță.

— Nu mai așteptați degeaba, 
că nu vine; e pe teren cu Băcanu 
Ștefan, colectorul. Treburi multe: 
întreținerea culturilor, pregătiri 
pentru recoltări, colectări... Cu 
toate am rămas în urmă. Plec și 
eu să le ajut.

Peste un sfert de oră, în casa lui 
Gheorghe Chioveanu, referentul a- 
gricol ajuta președintelui și colec
torului să termine încă o sticlă de 
vin.

Au băut toți trei și au cîntat pî
nă seara tîrziu.

— Bravo Băcane, ai un reperto
riu bogat. Corul căminului are 
doar vreo 10 cîntece și tu știi 30 
numai despre vin — l-a lăudat pre
ședintele pe colector cînd să plece. 
Apoi parcă aducîndu-și aminte :

— Aranjează treburile pentru

Răsfoind carnetul meu de re
porter am dat peste însemnările: 

Roznov, 20 iunie 1954. Dragii 
mei, cei care v-ați săturat de car
ne, brînză, ouă și poftiți sardele, 
măsline, icre negre, venițî la Roz
nov. Nu vă grăbiți, că sardelele nu 
prea au pe aici căutare, iar coope
rativa e plină.

21 iunie 1954, ora 9 seara. Con
siliul de conducere al cooperativei 
ține ședință ca-n fiecare seară. 
Activitate mare. Se desfundă sti
cle, se ciocnesc pahare. Și după a- 
tîta activitate e de mirare că se 
mai găsește și pentru alții băutură.

22 iunie 1954. Se vede treaba că 
aseară s-au luat hotărîri importan
te. In magaziile cooperativei s-au 
adus paltoane cu gulere de blană, 
șoșoni și n au mai rămas bani 
pentru aprovizionarea cooperativei 
cu lucruri necesare campaniei de 
recoltare.

23 iunie 1954. Tare cochetă c ca

rmine. Vezi să fie un vin la fel de 
bun ca cel de azi. Dar du-te de 
vorbește cu omul astă-seară, că-i 
știi pe ăștia, pleacă cu noaptea-n 
cap la cîmp.

— Tovarășe președinte — a în

cercat Rolea să-l înduplece — eu 
zic că mîine să nu începem cu pe
trecerea de dimineață. Să ne mai 
vadă lumea pe la sfat, pe cîmp, sau 
prin sate, c-altfel anunță raionul.

— Cine îndrăznește s-antințe !? 
s-a înfuriat președintele. Spune, ci
ne ?

Ii răspundem noi : „Albina".
După o corespondență trimisă 

de Moșescu D.

(8)

sierița Gîtlan Didina. Mereu umblă 
îmbrăcată cu vestminte noi. N-o 
costă nimic. Le ia din rafturi și cînd 
încep să se roadă, de li se vede ur
zeala, le pune la loc.

24 iunie 1954. La Roznov se gă
sește și vin. il poate bea oricine... 
dacă este prieten cu chiaburul Toma, 
singurul „autorizat" să vîndă bău
tura asta în comună.

25 iunie 1954. Astăzi li se înfun-

Ghicitoare
Ce mănîncă vara paie
Și-are dinții ruginiți
Căci de un an stă tot în ploaie !
Ia să vedem, o ghiciți ?

(Batoza chiaburului Andrei Antal 
din Tărcaia, raionul Beiuș, lăsată 
pe aria din Șuștiu)

Nu s-a ales nici o brînză
Tovarășul Bărăcescu Petre, re

ferent tehnic la sectorul lactate al 
Agevacoop-ului Caracal, a mers în 
control la centrul pentru prepararea 
cașcavalului din satul Svorsca. Du
pă ce a băut bine împreună cu res
ponsabilul centrului, tovarășul Iva
nov, s-au luat la bătaie și-n ziua 
aceea din producția de cașcaval nu 
s-a ales nici o brînză.

Noroc că merge rar în control.
După o corespondență trimisă de

Marin Oprea

Recomandare
Recomandăm ce’.or care au nevo

ie de ziare noi și vechi, să se 
adreseze urgent la cooperativa din 
Șipote, regiunea Constanța, unde 
zac nefolosite multe suluri de ziare !

Subliniem — a se adresa urgent 
și direct. Altfel, locuitorii comunei 
ar putea fi ispitiți să ceară soco
teală celor nepăsători față de difu
zarea presei.

dă celor de la cooperativa din Roz
nov. De la U.R.C.A.D. Piatra 
Neamț va veni in control tovară
șul Bercovici. N-aș vrea pentru ni
mic in lume să fiu în locul lor. Dar 
nu-mi pare rău de ei, că-i auzeam 
pe țărani bucurindu-se : de acum 
se îndreaptă lucrurile în coopera
tiva noastră.

26 iunie 1954. Nu știam ce fel 
de om e Bercovici, așa că mă gîn- 
deam: Te pomenești că dacă ăi de 
la cooperativă desfundă vreo sticlă, 
nu li se înfundă. Dar tovarășul 
Bercovici nu-i din ăia...

In dreptul cooperativei a porun
cit șoferului să lase mașina mai 
încet, s o poată privi și fără să o- 
prească s-a întors la raion.

...In carnetul meu de reporter ur
mează citeva file nescrise. Le-am 
oprit să am unde trece măsurile 
care se vor lua. Cînd or fi să fie, 
vă anunț și pe dvs.

DIN 1NTÎMPLARILE LUI M O $ ARDEI (1O) (Desen de F. CALAFETEANU)
Garnitura de treer a chiaburului Lazăr Dulca din comuna Rieni, regiunea Oradea, 

a găsit o vremea treeratului în Vașcău, unde a rămas de ianul trecut.

Chiaburul Lazăr Dulca : 
Bine-i scris aici, la sfat, 
Totu-n sat s-a reparat. 
Vrei batoza s-o mai vezi? 
Poftim să mă vizitezi...

Moș Ardei:
Dacă cei ce controlează, 
N-au venit aici, să vază 
Cum chiaburul i-a-nșelat, 
Haidem cu batoza-n sat.

Un țăran :
Bine i-a pictat Ardei;
Poți să juri că sint chiar ei.
Batoza s-a reparat
După cum s-a „controlai".


