
Să grăbim treierișul
și predarea cotelor

Primele semne ale toamnei au început a se arăta și odată cu ele a început șl o nouă etapă a muncilor agricole. Este vorba de pregătirea recoltei anului care vine, iar pe alocuri s-a trecut de acum chiar la stringerea recoltelor de toamnă.E un lucru de acum cunoscut — deoarece mulți țărani muncitori s-au încredințat de aceasta — că orice muncă făcută la vremea ei și cu chibzuială, după sfaturile ce ni le pun la indemînă știința, căminele culturale prin conferințele ce se țin, aduc numai cîștig. In același timp, țăranii muncitori fruntași la îndeplinirea muncilor agricole și predarea cotelor sînt pătrunși de simțămintul mîndriei patriotice, convinși fiind că au pus umărul la înflorirea și propășirea patriei.Cum să nu fie mîndri țăranii muncitori din comuna Pildești, raionul Roman, fiind acum în stăpînirea steagului de fruntași la strînsul recoltei, la treieriș, dezmiriștit și predarea cotelor ? Cum să nu le fie inima plină de mulțumire lui Gal Anton și Farcaș Ion din aceeași comună, care au primit chitanțele Nr. 1 și 2 la predarea cotelor ? Recolta lor e pusă la adăpost încă de pe Ia mijlocul lui august, datoria către popor îndeplinită. Și ca cei din Pildești sînt mulți în regiunile patriei noastre.Cu îndreptățită mulțumire privesc și comitetele executive ale sfaturilor populare și căminele culturale din comunele fruntașe roadele activității lor organizatorice și cultural-politice în tot timpul muncilor de recoltare, treieriș și colectări.Sînt însă și comune unde e deajuns să poposești o zi sau două ca să-ți dai seama fie de lipsa unei organizări a lucrărilor de la început, fie de lipsa participării active a căminelor culturale la terminarea cit mai grabnică a strînsului recoltei, treîerișului și predării cotelor către stat. Printre acestea se numără și comunele Bîrza, Do- brun și Rusăneștii de Sus, raionul Balș. Nu-i mai puțin adevărat că și S.M.T. Olari are partea lui de vină, fiindcă de multe ori s-au pierdut zile întregi de muncă cu reparatul batozelor.Greșeli de neîngăduit se întîmplă și în alte comune, ca de pildă în Tăbărești, raionul Buzău. La ariile 1 și 2, cotele pe care țăranii muncitori au înțeles să le predea imediat după treieriș, în loc să fie transportate de îndată la baza de recepție, au fost lăsate timp de 4 zile pe arii sub cerul liber, acoperite doar cu citeva rogojini. In alte comune deși treierișul e pe terminate, predarea cotelor a rămas în urmă. Și aceasta pentru că unii țărani muncitori nefiind îndrumați să grăbească predarea cotelor, lasă această importantă sarcină pe planul al doilea. Acestora care tărăgănează predarea cotelor către stat li se potrivesc de minune cuvintele spuse într-o scrisoare de un țăran muncitor fruntaș : „Să ne fie cu iertăciune, dar unora le place să primească de toate: sămînță bună, unelte agricole, pinzeturi, ba și credite. E drept, sînt fruntași la primit. Cînd vine timpul să răspundă ajutorului ce li se dă... sînt la coadă“.Or, tocmai în această privință căminele culturale au un rol important. Acela de a desfășura o vie activitate de lămurire în rîndurile țăranilor muncitori pentru a nu în- tîrzia nici măcar o zi îndeplinirea obligațiilor către statul nostru care le asigură la rîndul său ceea ce au nevoe.Grăbirea treierișului, a predării cotelor către stat este în momentul de față o sarcină din cele mai de seamă, la care trebuie să ia parte toți oamenii muncii de la sate. Hărnicia și dragostea cu care au înțeles să-și îndeplinească datoria patriotică fruntașii satelor, să fie pildă pentru fiecare. Să le urmăm exemplul !
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Proiectul de Directive al Congresului al II-lea al P.M.R. cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani prevede printre altele sporirea su
prafeței de livezi pînă la 250.000 ha. cu un număr total de 50 milioane de 
pomi fructiferi.

Recolta globală de fructe pe țară să ajungă în anul 1956 pînă la cca. 
640.000 tone, iar în anul 1965 pînă la cca. 930.000 tone.

Ce sărbătoarePentru recolta anului 
viitor

Prin satele și comunele 
raionului Turda se duce o 
muncă indîrjită în vederea 
însămînțărilor de toamnă.

Numai pînă la data de 
5 septembrie, în acest ra
ion s-au selecționat 48 tone 
semințe și s-au transportat 
și împrăștiat pe o supra
față de 72 hectare peste 
1.320 tone gunoi de grajd. 
Totodată s-au făcut arături 
de toamnă pe o suprafață 
de 3.770 hectare. Fruntașe 
în aceste munci sînt comu
nele Țureni, Poiana, Ceanu 
Mare, Plaiuri și altele.

Colectarea cerealelor
Pictură de ȘTEFAN BARABAS

Nu de mult, în zorii unei 
zile, la sediul gospodăriei 
agricole colective „Drumul 
lui Lenin" din comuna 
Sîmbotin, raionul Tg. Jiu, 
se petrecea ceva deosebit. 
Toți colectiviștii erau îm- 
brăcați ca de sărbătoare 
Un drumeț se opri în loc 
nedumerit și întrebă pe un 
sătean :

— Ce sărbătoare e oare 
aici 2

— E ziua împărțirii a- 
vansurilor în colectivă — 
îi răspunse săteanul.

Curios din fire, străinul 
acela s-a apropiat de colec
tiviști și i-a întrebat multe 
despre munca lor. A aflat 
atunci cum, de pildă, colec
tiviștii au obținut 1.100 kg. 
griu la hectar, pe cînd ță
ranii cu gospodării indivl-

e oare aici“ ?
duale din același sat au ob
ținut cu 400—500 kg. mai 
puțin.

...In scurt timp, la gospo
dărie au venit o mulțime de 
oaspeți din Bălești, Bum- 
bești, Curtișcara, Schela, 
Vădeni, Tg. Jiu și alte sate. 
Iar după ce au ascultat cu 
toții darea de seamă ținu
tă de președintele gospo
dăriei, Nicolae Pătrășcoiu, 
s-a început împărțirea a- 
vansurilor de 40 la sută. 
Primul care a pornit cu ca
rul plin de produsele pri
mite spre casa lui a fost 
colectivistul Danciu Vasile. 
In urma lui au pornit în 
chiote de veselie și Ilie Vi- 
șoi, Sfîrlează Avram și 
ceilalți colectiviști cu ca
rele încărcate de roade.

Cernat au și terminat re
coltarea florii soarelui pe 
suprafața de 25 hectare. 
Acum ei au început treiera
tul recoltei și se pregătesc 
să ducă la baza de recepție 
cotele cuvenite statului.

Recoltează floarea soarelui
Pe tarlaua lor cu floarea 

soarelui, întovărășiții din 
satul Voinești, raionul Bră
ila, au început recoltatul.

Numai în citeva zile, în
tovărășiții Marin Ceaușu, 
Marin Dragu și Nicolae

Au început arăturile pentru însămîntările 
de toamnă

ceput arăturile pentru tn- 
sămînțările de toamnă. 
Pînă acum au terminat de 
arat la adîncime de 20 cm., 
suprafața de 15 hectare. In 
aceste munci s-au eviden
țiat în mod deosebit trac
toristul Pi ți goi Ștefan și 
mecanicii Florea Ilie și 
Vlădoiu Ion.

încă din ziua de 15 au
gust — cînd au terminat 
treierișul păioaselor — 
muncitorii de la gospodă
ria agricolă de stat „ Tudor 
Vladimirescu" din comuna 
Cornești, regiunea Craiova, 
au început pregătirile pen
tru campania insămințări- 
lor de toamnă.

De curînd ei au și în-



Sărbătoarea recoltei CĂRȚI MI
Muncind cu rivnă și folosind pe o scară tot mai largă metodele agrotehnice înaintate, multe gospodării agricole colective și , 

întovărășiri agricole, precum și un număr însem
nat de țărani muncitori cu gospodării individuale au 
obținut anul acesta recolte bogate.

Pentru a cinsti cum se 
cuvine pe fruntașii recolte
lor bogate și pentru a mo
biliza pe oamenii muncii 
din agricultură în vederea 
obținerii de noi succese în 
jjătălia pentru recolte îm
belșugate, în comunele și 
satele patriei noastre se or
ganizează în luna octom
brie „Sărbătoarea recoltei".

Căminele culturale, ca
sele de citit și colțurile ro
șii din gospodăriile agrico
le colective au un rol deo
sebit de important în orga
nizarea acestei sărbători. 
Astfel, sărbătoarea recoltei 
va constitui un minunat 
prilej de popularizare a 
succeselor obținute și de 
extindere a metodelor agro
tehnice înaintate. In aceas
tă perioadă se vor organi
za diferite manifestări cu 
un bogat conținut, șezători 
și seri culturale, în cadrul 
cărora e bine să aibă loc 
întîlniri între specialiști 
și fruntași aj recoltelor 
bogate, care vor împărtăși 
țăranilor muncitori din ex
periența și metodele lor de 
muncă. Sărbătoarea recol
tei trebuie să fie întîm- 
pinată printr-o largă acti
vitate cultural-educativă, 
pentru popularizarea și 
cunoașterea de către oame
nii muncii din agricultură a proiectului de Directive al 
Congresului al II-lea al 
partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în ur
mătorii 2—3 ani. O deose
bită atenție trebuie acorda
tă popularizării succeselor 
obținute în acești ani de 
gospodăriile agricole co
lective și întovărășirile a-

gricole. Pentru a scoate în 
evidență rolul deosebit de 
important al cooperației în 
schimbul dintre oraș și sat, 
se va Ipa legătură cp coo
perativele, care în aceste 
zile vor desface diferite 
mărfuri. De asemenea, se 
vor organiza recenzii și 
prezentări de cărți agroteh
nice, iar acolo unde sînt 
posibilități, mici expoziții 
agricole care să oglindeas
că rezultatele obținute. O 

! preocupare de seamă trebu
ie să fie popularizarea prin 
cît mai multe mijloace a 
fruntașilor recoltelor boga
te, pe aceia care și-au pre
dat în întregime cotele, care 
și-au îndeplinit la timp o- 
bli^ațiile către stat. Să se 
popularizeze, de asemeni, 
oamenii noi care cresc in 
satele patriei noastre. Cîți 
nu sînt dintre aceia care au 
rupt pentru totdeauna cu 
metodele înapoiate de mun. 
că? Ciți nu sînt dintre aceia 
care mînuiesc cu pricepere 
și mîndrie tractorul, se
mănătoarea, secerătoarea 
mecanică? Astăzi țăranii 
muncitori aplică metode 
înaintate în munca cîmpu- 
lui, combat prin mijloace 
științifice dușmanii plante
lor, seamănă în cuibuii a- 
șezate în pătrat, fac poleni
zare artificială. Cînd s-a 
pomenit în trecut așa ceva?!

In cadrul acestei mani
festări echipele artistice să 
prezinte programe frumoa
se și bogate din viața sa
tului. Să se organizeze ser
bări cîmpenești, manifestă
ri sportive la care să fie in
vitați în mod special țăranii 
muncitori fruntași din co
mună și din comunele în
vecinate. Sărbătoarea re
coltei să constituie o adevă
rată sărbătoare și un puter
nic îndemn pentru țărăni
mea muncitoare ca în cin
stea celui de al II-lea Con
gres al partidului să obțină 
noi succese pe drumul în
floririi agriculturii noastre, 
pe drumul făuririi unei 
vieți noi în satele p.atriei 
noastre.

Arta noastrâ populară

Un aspect din expoziția de la Mediaș
In ziua de 22 august 

a.c. s-a deschis la Me
diaș expoziția de creație 
populară.

Zilnic, expoziția este 
vizitată de sute de oa
meni ai muncii din oraș 
și raion. Ei admiră fru
moasele creații prin care 
poporul nostru își mani
festă pe deplin talentul 
său, dragostea sa ne
mărginită față de marele 
popor sovietic.

In sala expoziției sînt 
expuse lucrări ca: cos
tume naționale ardele
nești, costume reprezen- 
tînd porturi ale minori
tăților naționale, execu
tate de harnicele țărănoi 
muncitoare Benghea Pa- 
raschiva, Deppner Ana

Seara la repetiție
E-n tîrziul nopții, după 

cel de al doilea cîntat al 
cocoșilor. La căminul cul
tural vreo 15 tineri încă nu 
au plecat la culcare, cu 
toată oboseala de azi de la 
munca cîmpului, Strînși în 
jurul unei mese, ei repetă 
cu glas tare rolurile din 
piesa „Inspecția" de H. Ni- 
colaide. Echipa de teatru a 
căminului cultural din Ba- 
sarabi-Constanța se pregă-, 
tește pentru concurs. Res
ponsabilul echipei de tea
tru, din cînd în cînd între
rupe firul dialogurilor, sfă- 
tuindu-i pe tineri:

— Pe scenă trebuie să 
vorbești clar. Fiecare rol 

din comuna Șeica Mare, 
Dan Lucreția din comu
na Alma pe Tîrnavă și 
altele. De asemenea, în 
sala expoziției pot fi vă
zute obiecte de sticlă 
executate de muncitorii 
Forman Octavian, Aldea 
Ioan și alții, fruntași ai 
întrecerii socialiste de 
la fabrica „Vitrometan", 
cît și diferite vase din 
ceramică cu desen deco
rativ pe care sînt scrise 
lozinci slăvind prietenia 
romîno-sovietică, execu
tate de muncitorii Szoke 
Geza, Barta Francisc și 
Biickoși Elena de la fa
brica de ceramică din 
orașul Mediaș.P. Oprițoiu 

corespondent

să fie jucat în așa fel, încît 
să trezească interesul spec
tatorilor!...

Repetiția s-a terminat, 
însă tinerii actori nu se în
dură să plece. Colectiviștii 
Fenzi Calila și Dida Sari- 
van, al căror nume este 
scris pe tabla de onoare a 
fruntașilor în muncile agri- 

" cole, propun ca repetițiile 
să se facă mai des, să în- 
tîmpine „sărbătoarea re
coltei" cu piesa pregătită 
Propunerea lor este primită 
de toți membrii echipei de 
teatru. Xenia Dăscălescu, 
directoarea căminului, ex
plică tinerilor cum se va 
desfășura concursul.

Nicolae Tăutu MINDRIE
Poetul Nicolae Tăutu a publicat de curînd o 

nouă culeg.ere de ver
suri. Un ciclu de poeme 
din acest volum înfăți
șează acțiunile eroice 
duse de armatele romî- 
nești alături de cele so
vietice împotriva trupe
lor hitleriste. In alte 
poezii Nicolae Tăutu în
fățișează momente din 
viața ostașilor, aspecte 
din pregătirea de luptă 
și din viața de cazarmă.

întreg volumul este 
străbătut de mîndria po
etului care trăiește în- 
tr-o patrie liberă, păzită 
de brațe puternice.

★Feodor GladcovMAȘA DIN ZAPOLIE
De curînd, colecția 

„Literatura pentru toți" 
a publicat nuvela lui 
Feodor Gladcov, „Mașa 
din Zapolie", care relie
fează frumoasele trăsă
turi morale ale femeii 
sovietice.

Eroina nuve'ei, Mașa, 
rămasă singură după 
plecarea bărbatului ei pe 
front, muncește laolaltă 
cu celelalte femei din sat 
pentru ca recolta să nu ■ 
sufere și soldații să aibă 
pîinea asigurată.

In acelaș volum este 
cuprinsă și povestirea 
„Mlădițe“. Aici autorul 
redă un aspect din 
timpul războiului civil, 
care dezvăluie tăria de 
caracter a tineretului 
rus, curajul lui în fața 
morții și hotărîrea de a 
învinge pe dușman și de 
a păstra cuceririle revo
luției.

_____________________

Noi construcții de cămine culturale Consfătuirea de la Costești
• Cu sprijinul activ al organizației de 

partid și grija sfatului popular comu
nal, țăranii muncitori din Făurești, ra
ionul Olteț, își construiesc, prin auto- 
impunere și muncă voluntară, un cămin 
cultural propriu. Ei au terminat pînă 
acum turnarea fundației și au început 
lucrările de zidărie.

Țăranii muncitori din Făurești și-au 
luat angajamentul să termine construc
ția căminului cultural în cinstea zilei de 
7 Noiembrie.

• La chemarea deputaților și a comuniș
tilor, țăranii muncitori din Domneștii de 
Jos, raionul Mihăilești, au hotărît să-și 
construiască un nou local pentru cămi
nul cultural. Astfel, la adunarea care a 
avut loc în ziua de 3 septembrie, nume
roși țărani muncitori au răspuns cu dra
goste la chemarea lansată. 35 țărani 
muncitori au cărat de la gară cu căru
țele 8.000 bucăți cărămidă pentru că
min, iar alții au prestat de asemeni 
munci voluntare pentru a vedea ridicat 
cit mai curînd noul lăcaș de cultură.

• Lucrările de construcție a noului local 
al căminului cultural din comuna Basa- 
rabi, raionul Medgidia, se apropie de 
sfîrșit. Organizația de bază P.M.R. și 
organizațiile de masă sprijină în mod 

efectiv lucrările, pentru ca noul cămin 
cultural să fie terminat pînă la 7 Noiem
brie. Țăranii muncitori și îndeosebi tine
retul, în frunte cu utemiștii Ridvan Mu
rat și Niță Sarivan, fac numeroase ore 
de muncă voluntară, amenajînd curtea 
și fațada noului local.

• Căminul cultural din comuna Episco
pia Bihorului, regiunea Oradea, desfă
șoară o frumoasă activitate. Brigada ar
tistică de agitație prezintă programul la 
locul de muncă al țăranilor muncitori; 
se organizează informarea politică și se 
duce o frumoasă muncă cu cartea. In 
același timp căminul cultural, cu spriji
nul sfatului popular, a luat din timp mă
surile necesare pentru buna desfășurare 
a activității culturale în lunile de iarnă. 
Astfel, au fost terminate reparațiile la 
clădirea căminului, zugrăvitul pereților, 
vopsitul ușilor și ferestrelor, s-a construit 
o fîntînă în curtea căminului cultural. 
De asemenea, s-au confecționa; perdele 
și decoruri noi. Așa întîmpină lunile de 

iarnă activiștii culturali din Episcopia 
Bihorului.

De curînd, a avut loc con
sfătuirea cadrelor didactice 
din raionul Costești, regiu
nea Pitești.

In cadrul consfătuirii 
s-au ținut 4 referate pri
vind activitatea cadrelor 
didactice. Din expunerea 
referenților au reeșit reali
zările și lipsurile unor co
lective didactice. Așa. de 
pildă, colectivul școlii 
Gliganu a avut rezultate 
frumoase la învățătură și 
în munca social-culturaiă. 
De asemenea, și colectivele 
didactice din Stolnici, Broș 
teni, Ungheni și Mozăceni 
au obținut rezultate bune 
în muncă, în vreme ce co
lectivele școlilor din Săpa
ta de Jos, Căldărairu, Dea- 
gurile, Recea și Izvoru au 
depus o activitate slabă în 
munca șocial-cultura'ă.

Referatul secției, de îd- 
vățăm nt a oglindit îndeb- 
sebi munca dusă de cadrele 
didactice în ceea ce priveș
te școlarizarea. Activitatea 
culturală a fost pomenită 
dp^r . îm treacăt.

După referatele prezen
tate au urmat discuțiile. 
Numărul participanților la 
discuții a fost destul de 
mare. Cu acest prilej unele 
cadre didactice au mani
festat o poziție greșită, sus- 
ținînd că munca culturală 
ar aduce greutăți muncii 
didactice. Ele au fost com
bătute la sfîrșitul discuții
lor, arătîndu-se cum se 
poate împleti armonios 
munca didactică cu cea 
culturală.

Tot la această consfă
tuire s-au făcițt cunoscute 
lipsurile în muncă ale în
tregului colectiv didactic 
din Săpata de Jos, oare nu 
s-a preocupat de loc de 
campania agricolă de vară. 

■ Din desfășurarea con
sfătuirii a reeșit- că secția 
raiona’ă de învăjțămînt nu 
a dat importanță cuvenită 
culturalizării maselor și 
nici nu a trasat cadrelor 
didactice sarcini în acest 
sens.



Patria noastră va avea
10.000.000 hectare pămînt arabil

Vom dezvolta și mai mult creșterea animalelor

O măsură importantă, cuprinsă în proiectul Directivelor Congresului al II- leâ al partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani, este mărirea suprafeței de pămînt arabil. Așa cum prevede proiectul de Directive, în anul 1956 suprafața arabilă a țării va fi de 10 milioane hectare. Mărirea suprafeței arabile va aduce după sine sporirea producției agricole, va contribui în mod simțitor la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Pentru ca să ajungem la 10.000.000 hectare pămînt arabil se vor face o seamă de lucrări, — pentru punerea în valoare a tuturor terenurilor — ca: îndiguiri, desecări, canalizări, defrișări, desțeleniri, amenajări, etc.Și pînă acum, în multe regiuni ale țării — și mai cu seamă în lunca Dunării — au fost redate agriculturii însemnate suprafețe de pămînt arabil. Dar atît în lunca Dunării, cit și în alte regiuni ale țării mai sînt numeroase terenuri inundabile care pot fi redate agriculturii.In părțile de sud ale țării și în Moldova sînt mari suprafețe de izlazuri comunale și finețe naturale care dau o producție destul de slabă, care în timpul verii nu pot să asigure nici măcar pășunatul. E necesar ca aceste terenuri să fie transformate în suprafețe cultivate cu plante furajere care dau o însemnată cantitate de masă verde la hectar.De asemenea, în vatra satelor sînt terenuri deosebit de productive, dar nu sînt folosite în modul cel mai chibzuit, iar în unele locuri aceste terenuri sînt
Selecționarea semințelor trebuie grăbită

Un accent deosebit se 
pune acum pe selecționarea 
și condiționarea semințelor 
pentru însă/nțnțări; cu toa
te acestea selecționarea se
mințelor în raionul Brăila 
se desfășoară anevoios. 
Din situația secției agrico
le a sfatului popular raio
nal reiese că singura co
mună în care țăranii mun
citori au înțeles rostul a- 
cestei operațiuni este co
muna Movila Mires ii. *In 
afară de aceasta, în nici 
una din comunele raionu
lui nu s-a selecționat să- 
mința necesară însămîn- 
țărilor din toamna aceasta. 
Parte din țăranii muncitori 
și-a procurat sămuița nece
sară, însă nu a selecțio
nat-o. Aceasta pentru că 
nu s-au înființat centrele 
de selecționare în comunele 
Nazaru, Cotul Lung, Rîm- 

virane. Pe terenurile din vatra satelor se pot organiza minunate grădini de zarzavat, se pot cultiva cartofi, se pot planta duzi în vederea dezvoltării și creșterii viermilor de mătase.Este știut că mlaștinile, mărăcinișurile, arboretele de invazie ocupă însemnate suprafețe de teren. Prin irigări, desțeleniri, îndiguiri, canalizări și alte lucrări, a- ceste suprafețe pot fi redate agriculturii în vederea cultivării cu cereale.Zeci de mii de hectare de pămînt fertil așezat în pantă, pe care nu se pot face arături în fiece an, pot fi minunate locuri pentru creșterea și dezvoltarea pomi- culturii și-a viței de vie.Pe marginile șoselelor și ale căilor ferate, care în multe locuri slujesc creșterii buruienilor și adăpostirii diferiților dăunători ai culturilor agricole pot, de a- semenea, să fie plantați pomi fructiferi.Acum, cînd în satele noastre se discută proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani, țăranii muncitori care cunosc așezarea pămîntului de cînd se știu, pot să dea un ajutor prețios la descoperirea terenurilor nelucrate și la punerea lor în folosință.Să dăm viață tuturor măsurilor privitoare la lărgirea suprafeței de teren arabil. Să dăm patriei zeci de mii de hectare de ogoare noi. Hărnicia oamenilor muncii din agricultură, ajutată de puterea mașinilor și tractoarelor care vor lua calea satelor, va contribui la înflorirea agriculturii noastre, la necontenita ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.
nicelu și altele, cen
trele figurează doar în 
scriptele comitetelor exe
cutive ale sfaturilor popu
lare. Cît privește celelalteIn grădina colectivei „Vasilescu Vasia” din comuna 23 August, regiunea Constanța. Iată, de pildă, pe una din parcele se recoltează ardeiul, iar într-un alt colț al gră- dinei se face irigarea verzei.

In raionul Stalin, în ul
timii ani s-au obținut unețe 
succese în dezvoltarea sec
torului zootehnic. Iată, de 
pildă, în gospodăriile agri
cole colective din raion, în 
anii 1953-54, numărul tau
rinelor a crescut cu 118.73 
la sută, a porcinelor cu 
128,78 Id sută. Fruntașe în 
creșterea dezvoltării și ri
dicării productivității în 
sectorul zootehnic sînt gos
podăriile agricole colective 
din comunele Hărman, Bod 
și Codlea, iar în sectorul 
individual țăranii munci
tori din comunele Lunca 
Clinicului, Barcani, Bran și 
altele.

Realizările obținute pînă 
acum sînt mici față de po
sibilitățile pe care le are 
raionul nostru, față de sar
cinile ce ni le pune In față 
proiectul de Directive al 
Congresului al II-lea. Pen
tru îndeplinirea acestor 
sarcini, noi avem create 
toate posibilitățile. Este ne
cesar ca în următorii 2-3 ani 
să mărim numărul anima
lelor, să îmbunătățim cali
tatea și productivitatea 
lor. O deosebită atenție tre
buie să dăm măririi numă-

In binele nostru și al întregului popor
In proiectul de Directive 

al Congresului al II-lea al 
partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în ur
mătorii 2-3 ani, vedem a- 
jutorul pe care ni-l dă par
tidul și statul ca să lucrăm 
mai bine pămîntul, să ob
ținem recolte din ce în ce 
mai bogate.

Pentru a mări suprafața 
de pămînt cultivabil, chiar 
din toamna aceasta vom 
desțeleni peste 60 hectare 
din terenul de pe marginea 
rîului Teleorman, unde 
vom face și lucrările de 
stăvilire a inundațiilor. 
Aci vom cultiva legume și 
zarzavaturi. Tot pentru a 
feri ogoarele de înecuri, 
vom construi un dig de 400 
m. la marginea satului, 
unde își revarsă puhoaiele 
de apă valea Samarului.

Sporirea producției de 
cereale la hectar va fi una 
din preocupările de seamă 
pentru noi. Dar ca să reu
șim acest lucru, va trebui

★

centre, din neglijența comi
tetelor executive ele nu au 
fost dotate nici pînă in pre
zent cu vîntiirători, trioare, 
selectoare și altele.Tăslăoanu Vasilica corespondent 

rului vacilor de rasă. In ce
ea ce privește ridicarea pro
ductivității acestora, tre
buie să realizăm 1.800 litri 
lapte pe cap de vacă în 
gospodăriile agricole colec
tive și 1.600 litri în secto
rul individual. Sarcină de 
mare răspundere stă în 
fața noastră de a mări nu
mărul ovinelor, porcinelor 
și cabalinelor. Noi vom lua 
măsuri mai întîi pentru îm
bunătățirea rasei acestora, 
care se resimte în raionul 
nostru.

Una dip condițiile prin
cipale pentru mărirea șep- 
telului și a productivității 
animalelor este dezvoltarea 
și îmbunătățirea bazei fu
rajere și a asistenței vete
rinare. In anul viitor 1.000 
hectare vor fi îngrășate 
prin tîrlire, cu îngrășămin
te naturale, iar alte 600 
hectare prin ingrășare chi
mică. In comunele Teliu, 
Intorsura Buzăului, Săcele, 
vom curăța pășunile de mă
răcini pe o suprafață de 
1.500 hectare, iar cele din 
comunele Hărman, Sînpe- 
tru și Bod, le vom însămîn- 
ța cu furaje. De asemeni, 
vom canaliza 150 hectare 
ca în comuna noastră să 
se înrădăcineze temeinic 
regulile agrotehnice. Insă- 
mînțatul porumbului în cui
buri așezate în pătrat și al 
păioaselor în rînduri încru
cișate, arăturile adînci de 
toamnă, vor fi introduse 
treptat. Obiceiurile învechi
te de lucru, cum sînt semă
natul griului „pe piele", ră- 
rițatul, nerespectarea epo
cilor de însămînțare, vor fi 
înlăturate. Miciți țărani 
muncitori care au pus în 
practică învățăturile căpă
tate la cercul agrotehnic de 
la căminul cultural, au re
zultate frumoase în munca 
lor. >

Din cauza numărului 
mic de pomi fructiferi, în 
comuna noastră se duce 
lipsă de fructe. Ca să înlă
turăm aceasta, în primă
vara anului viitor se vor 
planta peste 3.000 peri, 
meri, cireși, vișini, gutui, 
corcoduși. Numai pe mar-, 
ginea drumurilor vom sădi

★

Un centru fruntaș
Centrul de conservat 

fructe din comuna Novaci 
este un centru model și în 
același timp fruntaș pe 
raion. Prin popularizarea 
la stația de radioficare 

în comunele Sînpetru și 
Prejmer. In vederea reali
zării acestor sarcini, nouă 
trebuie să ne stea în față 
ridicarea productivității la 
fiecare hectar în parte. O 
condiție necesară pentru 
mărirea șppțelului, așa cum 
arată și proiectul de Di
rective este și aceea a 
asigurării adăposturilor 
pentru animale. Pentru 
viitorii 2-3 ani trebuie 
să asigurăm adăposturi 
pentru vitele din gos
podăriile agricole colective 
Ghimbav, Codlea, Rîșnov, 
Feldioara, Săcele și Cris
tian.

Noi sîntem convinși că 
mobilizînd toate forțele și 
mijloacele noastre pentru 
dezvoltarea creșterii ani
malelor în raionul nostru, 
vom da un ajutor impor
tant la aprovizionarea 
populației cu carne, lapte, 
lină și a industriei cu ma
terii prime de origină ani
mală. Ing. zootehnist 

RAITA AUREL șeful serviciului zootehnic de lia sfatul popular raional Stalin
cel puțin 1.500 puieți duzi.

Deși avem o mare supra
față de pămînt arabil, 3.850 
hectare, în comuna noastră 
numărul vitelor, mai ales 
al porcilor și vacilor, este 
mic. Noi avem posibilități 
să obținem succese însem
nate în privința sporirii 
creșterii șeptelulul și a pro
ductivității animalelor. De 
la bun început va trebui să 
asigurăm baza furajeră, 
adăposturile pentru ani
male și păsări.

Țăranii muncitori din co
muna noastră, în frunte cu 
noi, salariații sfatului 
popular și membrii de par
tid, ne vom da toată silința 
să punem în viață măsurile 
prevăzute în proiectul de 
Directive, căci aceasta este 
în binele nostru și al între
gului popor.

ELENA NEDELCU președinta comitetului executiv al sfatului popular din comuna Olteni, raionul Vîrtoapele
de conservat fructe

și la gazeta de stradă 
a importanței conservării 
de cantități cît mai mari de 
fructe, precum și a țăranilor 
fruntași care și-au valori
ficat fructele prin coopera
tivă, numărul celor care 
valorifică prin cooperativă 
a crescut mereu. Printre 
țăranii muncitori fruntași 
la valorificarea fructelor se 
numără: Ciorogaru Elena, 
care a valorificat 579 kg. 
prune, Negucioiu Florica 
1.216 kg. prune, Duligeanu 
Ilie 344 kg. smeură, Taban 
Dochia 220 kg. smeură.

Pînă acum cîteva zile 
centrul de conservat fructe 
al cooperativei a achizițio
nat peste 15.000 kg. smeu
ră pe care le-a palpat, 
peste 11.000 kg. mere șl 
12.000 kg. prune.Mihăilescu Vasile corespondent



Frumoase și întinse sînt 
ogoarele gospodăriei agri
cole colective din Cenad. 
Ca să le străbați îți tre
buie cîteva ceasuri bune. 
Și nu să mergi pe jos. Să 
ai la îndemînă o căruță 
ușoară trasă de un cal iute 
de picior, condus de cineva 
care cunoaște bine cărările. 
Altminteri, odată intrat 
printre porumbiștile ce se 
întind pe o suprafață de 
peste 700 hectare, greu mai 
ieși la liman.

Dacă îți pui în gînd să 
treci și pe la cele 9 arii de 
treier ale colectivei, apoi 
țin-te bine. 1.329 hectare cu 
păioase au fost secerate-n 

sediului gospodăriei agricole colectiveClădirea

\ I

vara asta, dintre oare 1000 
hectare numai grîu.

Colectiva mai are culturi 
de : floarea soarelui, cartofi 
de vară și de toamnă, gră
dina și minunata livadă de 
piersici, plante medicinale 
și tehnice, sute de hectare 
cu lucernă, porumb fura
jer, porumb siloz, sfeclă 
furajeră, borceag de toam
nă și de primăvară și alte 
culturi, fără să mai punem 
la socoteală pășunile.

Acum cinci ani
Era întir-o frumoasă zi de 

august. In zfua aceea pe 
malul bătrînului și liniști
tului Mureș se năștea o fa
milie mare, compusă din 
121 familii, cu 464 hectare 
de pămînt.

Inaugurîndu-și colectiva 
lor, cenădenii n-au uitat că 
pentru libertatea, pentru fe
ricirea lor și a copiilor lor 
au luptat și căzut în luptă 
cu dușmanul mulți eroi ai 
clasei muncitoare. Iată de 
ce colectivei tor dragi i-au

Tractoristul fruntaș Virag Karol face arături pentru semănatul rapiței

Intre
Steaguri roșii — răsăritul 
Flutură pe nesfîrșitul 
Apelor... și pe ogoare, 
Unde coace pîinea-n soare.

cerea
Ploaia sub făgaș de nor 
Fuge după un tractor
Și se-ntreabă, deopotrivă:
Care-i pritnu-n colectivă ?

G. BARBU

dat numele de gospodăria 
agricolă colectivă „Ștefan 
Plavăț“, în amintirea veș
nică a comunistului bănă
țean, eroul clasei munci
toare, Ștefan Plavăț.

Au încercat ei, chiabu
rii să semene vrajba în
tre cei care au făcut cereri 

să intre în gospodărie. Co
muniștii însă au strîns în 
jurul lor pe țăranii munci
tori și au demascat unelti
rile chiaburilor, au arătat 
scopul pe care îl urmăreau 
chiaburii de a dezbina u- 
nirea ce se înfăptuia între 
ei. Cînd au văzut chiabu
rii că n-au reușit să le 
spargă unitatea, au trecut 
la amenințări.

Aveau chiaburii de 
ce să se teamă. Chiar din 
primul an recoltele gospo
dăriei au fost mult mai bu
ne ca ale celor din sectorul 
individual. Rezultatul a 
fost că alte 72 familii s-au 
înscris în colectivă. Apoi a 
mai trecut un an. Cînd au 
văzut ce bucate au adus co
lectiviștii în casele lor în 
toamna lui 1952, alte 377 
familii cu 1.466 hectare, 
vite, căruțe și unelte au 
intrat în colectivă. Și iată 
astăzi colectiva din Ce
nad numără 650 fami
lii cu 3.011 hectare de 
pămînt.

la fermele 
gospodăriei

57 vaci cu lapte și 81 
viței de toată frumusețea 
are gospodăria. L-am găsit 
pe comunistul Deheleanu 
Gheorghe mîngîind fruntea 

unui vițeluș de numai cîte
va zile. Alți zeci de vițeî 
jucăuși tropăiau în ocol 
întinzîndu-și boturile spre 
el. Văzîndu-i, fără să vrei 
zîmbești. Tovarășul Dehe
leanu părea însă supărat. 
Mirat l-am întrebat:

— Cum poți fi supărat 
cînd vezi atîta voioșie la 
tineretul ăsta ?

Mă privi tăcut, apoi în
cepu să-și verse amarul.

— Păi tocmai asta-i, to
varășe. De nu știu cită 
vreme cer să mai vină 
oameni la grajd. Ce crezi 
că spun unii ? „Destul am 
fost biriș la vacile altora. 
Nu mai vreau să mai mi
ros baliga și acum“. Spu
ne, să nu te cătrănești ? 
Păi ale cui sînt vitele as
tea? Ale colectivei. Da’ co
lectiva a cui îi? A noastră. 
L-am întrebat pe unul:

— Tu ai vacă ?
—- Am — spune el.
— Și n-o îngrijești ?
— Ba încă cum !
— Dar... baliga de la 

vaca ta nu miroase ?
L-am prins. N-avea ce 

să mai zică.
Deheleanu Gheorghe cînd 

povestește de vaci și viței, 
le spune pe nume. Vorbește 
cu ele, le îngrijește ca pe 
cel mai de preț lucru. 
Datorită îngrijirii bune, du
pă metode noi, a reușit să 
sporească cu 40 la sută 
producția de lapte.

Anul trecut pentru a-și 
căra acasă produsele ce i 
se cuveneau, lui Dejielea- 
nu i-au trebuit multe căru
țe. Pentru 957 zile-muncă el 
a primit 6.420 kg. grîu, 
2.206 kg. porumb, 1.327 kg. 
orz, 414 kg. floarea soare
lui, 27,400 kg. zahăr, fără 
să mai punem cîteva căru

țe de legume, zarzavat și 
altele, precum și bani.

★
In cei cinci ani de zile 

sectorul zootehnic, de care 
răspunde tovarășul Țăr’a- 
nu Silviu, s-a dezvoltat 
mult. Astăzi gospodăria 
colectivă din Cenad are pe 
lîngă ferma de vaci și vi
ței, o turmă de 569 oi, 99 
porci grași și 476 tineret, 
328 cai, 430 păsări și 68 
stupi. Gospodăria are un 
camion propriu pentru 
transport. S-au construit 
un grajd pentru vite și o 
maternitate modernă pen
tru scroafe, coteț pentru 
păsări, un pătul pentru 
porumb cu o capacitate de 
10 vagoane.
„Tractorist voi fi și eu"

Dacă dintr-un anumit 
motiv ești acum supărat, 
deschide ușa și intră în 
clădirea unde este insta
lată grădinița de copii și 
te vei înveseli îndată. 
Cîntecul cel mai drag al 
lor este „Tractorist voi fi 
și eu”. Au învățat să-l 
cînte tare, să se audă pînă 
la brigada lui Voichiță 
Vasile. Să afle și el dorin
ța lor.

80 de copii, sub îngri
jirea a două educatoare 
și două îngrijitoare, capătă 
educație și masă gratuită 
de 4 ori pe zi. Seara, cînd 
mamele își iau copiii 
acasă, ei le povestesc des
pre joacă, spun poeziile în
vățate. Viață fericită, lip
sită de griji. Gospodăria 
colectivă poate să le asi
gure o astfel de viață. Și 
nivelul de viață al colecti
viștilor a crescut și crește 
mereu. Anul trecut venitul 
gospodăriei a întrecut Clement Munteanu

1.063.900 lei. Numai din 
legume și zarzavaturi s-au 
cîștigat peste 428.000 lei, 
din produsele animale 
108.964 lei.

Despre avantajele mun
cii în colectivă pot vorbi 
mulți dintre membrii gos
podăriei din Cenad. Trifu- 
nov Mircea a primit anul 
trecut peste un vagon de 
produse. Harcay Nicolae 
numai grîu a luat anul tre
cut 8.553 kg., orz 2.073 
kg., porumb 2.851 kg., floa
rea soarelui 559 kg., fără 
să mai vorbim de celelalte.

★
E seară. La sediul gos

podăriei, împreună cu in
ginerul agronom al colec
tivei, brigadierii de cîmp 
discută despre ce s-a făcut 
și ce mai au de făcut. Une
ori aceste ședințe sînt des
tul de furtunoase. Așa i-a 
învățat organizația de par
tid, să nu ascundă lipsu
rile.

Mai nou, lipsurile sînt 
analizate în lumina proiec
tului de Directive al Con
gresului al Il-lea cu pri
vire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2—3 ani. 
La brigăzile de cîmp, la 
ferme sau la brigada de 
construcții poți vedea preo
cuparea fiecăruia pentru 
dezvoltarea colectivei. O 
gospodărie atît de mare are 
nevoie de o bună organiza
re a muncii, de o și mai lar
gă mecanizare.

Am trecut pe lîngă liva
da de piersici a gospodă
riei. Minunați pomi și bine 
îngrijiți. Am vorbit cu moș 
Niculae, pentru care fieca
re pom e un frate al lui. 
Cînd am adus vorba des
pre viitor, moș Niculae 
m-a privit tăcut, apoi m-a 
rugat să-l urmez. La cîțiva 
zeci de metri mai la vale 
se întinde o tarla cu puieți 
de piersici.

— Sînt 25.000. Să vii să 
vezi peste 2—3 ani livada 
noastră de piersici. Cînd 
am auzit de proiectul de 
Directive, primul gînd mi-a 
fost la puieții ăștia.



Intr-un colhoz din Altai

Școala medie din colhozul „Molotov".

La Expoziția Agricolă Unională
(Cîteva cifre)

După sfîrșitul zilei de 
lucru s-au strîns în bi
roul comitetului de con
ducere ' oamenii cărora 
colhoznicii le-au încre
dințat conducerea marii 
lor gospodării obștești. 
Conducătorii și activul 
colhozului s-au întrunit 
într-o ședință ordinară a 
comitetului de conducere. 
Asemenea ședințe au loc 
cu regularitate de trei 
ori pe lună. Cei de față 
cunoașteau dinainte or
dinea de zi și de aceea 
au discutat chestiunile 
respective și au luat ho- 
tărîri chibzuite, potrivit 
statutului artelului agri
col.

In colhozul „Molotov" 
munca este bine orga
nizată. Principala unita
te de producție este bri
gada, care are în seama 
ei un anumit lot de pă- 
mînt, animale de trac
țiune și inventar. Aici 
lucrează trei brigăzi de 
cîmp, o brigadă de nu
trețuri, una de pomicul
tură, una de grădinătie 
și una de construcții. 
Fiecare din aceste bri
găzi numără de la 15

35 oameni. Brigăzile 
jlhozului lucrează în 

strînsă colaborare cu bri
găzile de tractoare ale 
S.M.T.-ului. Fiecare fer

îngrijitoarele de porci Clavdia Izmadenova și Nadejda Nekrasova din colhozul „ftlolctov".

mă de animale este 
deservită de o anumită 
brigadă, la fel ca și fie
care întreprindere auxi
liară.

Fiecare șef de brigadă 
sau conducător al unui 
sector de gospodărie are 
c sarcină anuală de pro
ducție întocmită pe baza 
planului anual de pro
ducție al colhozului.

Toți colhoznicii și toa
te colhoznicele în stare 
să muncească lucrează 
în gospodăria obștească. 
Producția colhozului în 
continuă dezvoltare are 
destule brațe de muncă. 
Mașinile cu care este în
zestrat colhozul ușurea
ză munca oamenilor și 
permit să se elibereze 
oamenii pentru alte 
munci.

Datorită organizării 
chibzuite a muncii, în 
colhozul „M o 1 o t o v“ 
munca clocotește întot
deauna din plin. Col
hoznicii muncesc cu de
votament sub conduce
rea organizației de partid.

Printre colhoznici s-a 
organizat o rodnică în
trecere, care însuflețeș
te oamenii și ajută la ri
dicarea celor rămași în 
urmă la nivelul fruntași
lor. In timpul muncilor 

de cîmp organizația de 
partid și comitetul de 
conducere al colhozului 
înmînează brigăzilor 
fruntașe drapelul de pro
ducție. Pe un tabel spe
cial, pus pe un perete al 
biroului colhozului, se 
trec cu regularitate re
zultatele lucrărilor efec
tuate de brigăzi și de 
colhoz în ansamblu în 
fiecare zi. Asemenea ta
bele de indici am văzut 
și în taberele de cîmp. 
Seara se transmite prin 
stația de radioamplifi
care în casele colhozni
cilor și în taberele de 
cîmp o dare de seamă 
asupra desfășurării 
muncilor de cîmp și se 
afișează în diferite punc
te ale satului un buletin 
special pe aceeași temă. 
Colhoznicii află de ase
menea despre înfăptuiri
le fruntașilor și despre 
unele lipsuri ce se mai 
ivesc și prin gazetele 
de perete. Comuniștii 
agitatori organizează 
conferințe și discuții, 
mobilizîndu-i pe col
hoznici pentru îndepli
nirea cu succes a ho- 
tărîrilor partidului și 
guvernului cu privire la 
măsurile pentru dezvol
tarea continuă a agri
culturii.

Organizația de partid 
are un ajutor credincios 
și de nădejde în or
ganizația comsomolistă. 
Comsomoliștii inițiază 
numeroase acțiuni valo
roase. Ei au organizat 
în taberele de cîmp mici 
biblioteci și cercuri de 
artiști amatori.

întreaga gospodărie 
obștească a colhozului 
„MolOtov", temeinicită 
îi. mijlocul stepei pustii, 
este rodul minunat al 
unui puternic și bine 
organizat colectiv de 
colhoznici. B. JIRNOV

La Expoziția Agricolă Unională participă 154.916 fruntași și organizatori ai agriculturii. Printre participants la expoziție sînt mulți maiștri vest’ți ai recoltelor bogate de cereale, plante tehnice și alte culturi, talentați organizatori ai producției colhoznice, mecanizatori, crescători de animale și oameni de știință de seamă.
© In pavilioanele „Ce

realele" și „R.S.S. Ucrai
neană" au fost amenajate 
standuri speciale închinate 
șefului de echipă Mark O- 
zernîi, din colhozul „Cer- 
vonîi Partizan", raionul Li- 
hov, regiunea Dneprope
trovsk, Erou al Muncii So
cialiste, laureat al Premiu
lui Stalin, care a stabilit 
un record mondial în ce 
privește producția la hec
tar a porumbului; el a ob- 
țiunt 22.380 kg. boabe la 
hectar.

9 In pavilionul „Regiu
nile Centrale", își prezintă 
realizările și șefa de echipă 
E. Nilova din colhozul 
„Ilici", raionul Bejeț, re
giunea Kalinin, Erou al 
Muncii Socialiste, care 
a obținut cîte 1.120 kg. 
fire de in și cîte 430 kg. 
semințe de in la hectar.

® In pavilionul „R.S.S. 
Uzbecă" reține atenția vi
zitatorilor expoziției stan
dul care înfățișează înfăp
tuirile lui Nazarali Niazov, 
șef de echipă în colhozul 
„Voroșilov", raionul Ian- 
ghi-Iul, regiunea Tașkent, 
Erou al Muncii Socialiste, 
laureat al Premiului Stalin. 
Muncind timp de mai 
mulți ani la selecționarea 
tufelor de bumbac din 
soiul „108-F", Nazarali 
Niazov a obținut noul 
soi de bumbac „N-l“, care

Instalații de pompe eoliene pe pășunile 
din Kazalistan

Pe pășunile aflate la dis
tanță din Kazakstan au 
apărut turnuri ușoare, aju
rate, de oțel cu roți eolie
ne. Sînt instalațiile de 
pompe eoliene construite 
de inginerii kazahi. Fie
care din ele ridică apa din- 
tr-o fîntînă adincă pină la 
50 metri, asigurînd alimen
tarea cu apă a 5.000 oi și 
200 bovine.

Mecanizarea recoltării verzei
Anul acesta în colhozu

rile din U.R.S.S., vor fi 
oentru prima oară folosite 
pe larg mașinile la recol
tarea ierzei. Stațiunile de 
mașini și tractoare au pri
mit combine de cea mai 
nouă construcție, pentru 
recoltarea verzei. Mașinile 
sînt purtate pe tractor și 

se deosebește prin faptul 
că numeroasele lui capsule 
sînt așezate aproape de 
tulpină, ceea ce ușurează 
mult recoltarea cu mijloa
ce mecanice. In unii ani, 
echipa lui Nazarali Niazov 
recoltează cîte 9.300 kg. 
bumbac la hectar.

o In pavilionul „Regiu
nile Moscova, Tuia, Ria- 
zan și Kaluga" este pre
zentată experiența în mun
că a brigadierului V. Ma
karov din colhozul „Voro
șilov". raionul Untomsk, 
regiunea Moscova, Erou al 
Muncii Socialiste, care a 
obținut anul trecut peste 
29.600 kg. cartofi, 50.100 
kg. varză timpurie și 
108.800 kg. varză tîrzie la 
hectar.

® In cele 76 pavilioane 
ale expoziției își prezintă 
realizările lor 3.911 colho
zuri. In pavilionul „Cerea
lele", un loc de vază îl o- 
cupă colhozul „Kirov" din 
raionul Korenov, ținutul 
Krasnodar. In 1952, aceas
tă gospodărie a obținut de 
pe o suprafață de peste 
6.000 hectare cîte 2.260 kg. 
grîu de toamnă la hectar, 
în 1953 cîte 2.350 kg., iar 
anul acesta cîte 2.470 kg.

• Un stand special de 
la pavilionul „Cerealele" 
înfățișează realizările col
hozului „Cikalov" din ra
ionul Novo-Moskovsk, re
giunea Dnepropetrovsk, 
care recoltează în fiecare 
an cîte 5.000 kg. porumb 
la hectar. Colhozul folo
sește pe scară largă po
rumbul la îngrășatul porci
lor. Anul trecut, colhozului 
i-a revenit cîte 2.500 kg. 
carne de porc la fiecare 100 
hectare de arătură, reali- 
zînd de pe urma valorifi
cării cărnii de porc un ve
nit de 522.000 ruble.

Instalațiile de pompe eo
liene sînt portative; ele 
sînt demontabile in cîteva 
ansambluri, pot fi ușor 
transportate pe pășunile în
depărtate și montate de trei 
lucrători în decurs de o zi.

Au și fost confecționate 
aproximativ 300 de astfel 
de instalații.

acționa'e de motorul aces
tuia. Organele active ale 
mașinii apucă căpățînile de 
varză și cu ajutorul unui 
transportor le trimit in
tr-un cărucior așezat în 
'spate. In timpul transpor
tării, căpățînile sînt cură
țate de rădăcini și de frun
zele de prisos.



Fruntași în munca 

de achiziții

Așa s-a obișnuit achizi
torul Vasile Baciu^din sa
tul Rafila-Negrești, ca la 
fiecare sfîrșit de săptămină 
să-și facă bilanțul muncii 
sale. Răsfoiește carnetul cu 
însemnări zilnice și-și no
tează noile propuneri. Așa 
făcea și acum. Deși se 
înoptase de-a binelea, n-a 
plecat încă acasă. Toată 
săptămină. fusese ocupat 
cu munca de achiziții. Azi 
însă, cînd se încheia situa
ția unei săptămîni, nu-i ve
nea să-și creadă ochilor. 
In ultimele șase zile a reu
șit să achiziționeze prin 
cooperativă peste 2.500 kg. 
grîu, 460 kg. orz, 210 kg. 
floarea soarelui și 16.635 
kg. fructe. Acum, în ceas 
de seară, cînd larma zilei 
se curmă, liniștea care 
se lasă îl îndeamnă parcă 
la gîndire. lată, și-a a- 
dus aminte de o metodă de 
muncă pe care el n-a apli
cat-o pînă acum. Din ziare 
aflase că dă rezultate fru
moase și voia să o încerce 
și el mai curînd. Pentru a- 
ceasta și-a scos din nou 
carnetul și a notat sublini
ind : „Popularizarea ță
ranilor muncitori fruntași 
în valorificarea surplusu
lui produselor lor. Antrena-

onoare din fața sfatului 
popular 'erau scrise mai 
multe nume de fruntași la 
valorificări. Printre ei se 
aflau și numele țăranilor 
muncitori .Jean Gheorghe 
Bostan și Vasile Dumea.

rea lor în această ac
țiune".

★

A doua zi, pe tabla de

Sfaturi gospodărești
Bulion de gogoșari sau de ardei grașiAlegem gogoșarii sau ardeii bine copți, de culoare roșie închisă, proaspăt culeși, sănătoși, ii spălăm și înlăturăm codițele împreună cu semințele. Ii fierbem și frecăm pe sită pentru a-i strecura. Terciul se pune din nou la foc, pentru a se îngroșa (ca magiunul). Este mai bine să coacem ardeii în loc

Spălăm ardeii de mărime mijlocie, îi curățăm de codițe și semințe. Ii presă- răm pe dinăuntru cu sare cernută pînă se albesc de tot. Ii punem într-un vas să stea 2-3 zile, în care timp lasă zeamă și devin moi.
In luna septembrie cresc din belșug, necuîtivate, cele mai bune ciuperci. Eie se pot păstra murate, Întocmai ca și ardeii, în sare. Numai că de îndată ce

Cînd munca colectorului 
nu-i sprijinită

Cu răsuflarea întretăia
tă, Nicolae Radulescu, un 
omuleț scund, cu o căutătu
ră energică, pătrunzătoare, 
ajunse în fata casei lui Ion 
Muscăloiu. In ziua aceea 
se simțea mâi obosit ca ori- 
cînd, De dimineață, de cînd 
a pornit-o la drum, a colin
dat pe la casele a 36 gospo
dari și acum simțea că nu 
mai poate umbla.

— De, — îșî spuse în 
sinea sa Nicolae Radules
cu, schițînd un zîrnbet a- 
mar, îngrijorat — așa e 
cînd lucrezi de unul singur, 
cînd nu te ajută nimeni. 
Muncești, muncești și re
zultatele nu se văd.

...Așa colindă zilnic uli
țele celor 5 sate ale comu
nei Titu Tîirg, noul colec
tor Nicolae Radulescu. Lu
cru firesc. Este doar colec
tor și intră în atribuția sa 
să treacă pe la casele gos
podarilor din Titu Tîrg, să 
le amintească ce cote mai 
au de dat și să discute cu 
ei alte lucruri legate de 
viața satului. Dar în comu
na Titu Tîrg sînt peste 900 
de gospodării și e greu să 
le faci față la toate. Asta 
gîndește cu necaz și noul 
colector, Nicolae Rădules- 
cu, dar n-are încotro. Căci 
cui i se adresează, nu-i dă 
nici un sprijin.

Conducerea căminului 
cultural, de pildă, crede că 
dacă tine din cînd în cînd 
— și asta destul de rar — 
cîte o conferință, nu mai 
are nimic de făcut. In co
mună sînt destui țărani 
muncitori care și-au achi
tat la timp cotele. Au fost 
ei oare popularizați ? De 
unde. Tabla de onoare stă 
goală. Nu-i vorbă, nici la 
tabla codașilor nu vezi pe 
nimeni. Și sînt și din ăștia. 
Dar oare în adunările ob
ștești s-a pomenit despre 
cineva care nu înțelege 
să-și îndeplinească îndato
ririle ? Poate unii spun, da.

să-i fierbem, căci astfel bulionul va fi mult mai gustos, apoi se trece prin sită sau ciur. Sarea topită în puțină apă caldă se pune aproape de sfîrșitul fierberii (jumătate de lingură la un litru terci). Bulionul bine scăzut se pune, ca și magiunul cald, în borcane afumate cu pucioasă și se leagă cu mațe uscate
Ardei pentru umplut (în sare)Apoi îi așezăm în borcane sau putini opărite și afumate. Rînduim ardeii în straturi îndesate bine și turnăm saramura lăsată de ardei, care trebuie să acopere cel puțin cu un lat de deget. Așezăm deasupra

Ciuperci murate le-am cules, curățat și spălat repede, tăiem piciorul de sub pălărie și punem totul să stea astfel pînă a dour. zi. Sare punem 2 linguri cu vîrf de fiecare kilo- 

E greu însă să-și aducă, a.- 
minte cînd anume."

Din păcate în comuna 
Titu Tîrg sînt și. deputați 
care atunci cînd li se pro
pune să mai meargă prin 
sat să mai stea de vorbă cu 
oamenii, promit, dar cînd 
e vorba să treacă la fapte, 
găsesc alte treburi, care 
cică nu pot fi aminate. Prin
tre ei sînt destui care nu 
și-au achitat încă cotele de 
lapte și carne către stat. 
Așa e Savu Marin, Vintilă 
Alexandru și alții.

Oare ce fel de pildă dau 
ei alegătorilor lor ?

Dar în comuna Titu Tîrg 
mai este o cauză pentru 
care munca ou colectările 
nu se desfășoară în bune 
condițiuni. A intrat în obiș
nuința celor de la sfatul 
popular să schimbe des co
lectorul comunei. Din a- 
ceastă pricină nici unul 
dintre ei nu apucă să cu
noască bine munca. Cei 
de la sfatul popular își 
fac următoarea socoteală : 
Dacă e slab înseamnă că 
trebuie să-l înlocuim ime
diat cu unul mai bun, 
iar dacă e prea bun în
seamnă că trebuie să-l a- 
vansăm neîntîrziat în mun
că.Așa se explică faptul că 
în comuna Titu Tîrg, în- 
trun an și patru luni de 
zile s-au schimbat trei co
lectori. Rezultatul este că 
în Titu Tîrg planul de co
lectarea laptelui și cărnii 
nu s-a îndeplinit pînă la a- 
ceastă dată nici măcar pe 
jumătate.

Cei de la sfatul popular 
în loc să caute fel de fel de 
motive pentru care au ră
mas în coada tuturor, ar fi 
mai bine să caute să-și îm
bunătățească felul de a 
munci, să mobilizeze pe de
putați să folosească cămi
nul cultural în vederea lă
muririi oamenilor, și fără 
îndoială că în scurtă vreme 
lucrurile se vor schimba.Doina Iliescu

de vită. Se păstrează la rece. Se poate folosi pentru bulion carnea ardeilor rămasă după recoltarea semințelor, dar cu condiția să fie folosită imediat, proaspătă. Acest bulion este foarte gustos nu numai Ia sosuri, dar iarna, înăcrit cu puțin oțet, este o gustare minunată.
un teasc de scîndură și o greutate. In borcanele de sticlă se așează în gîtul lor scîndurele în cruciș. Legăm borcanele cu mațe uscate de vită și le ținem la rece, dar la Ioc ferit de umezeală.
gram de ciuperci. La fund și deasupra lor punem un strat de frunze de vișini sau coacăz. Din cînd în cînd scuturăm vasul ca să se ampstec^ .șararnupa.

Scurte vești
• Intr-o parte a Germaniei apusene, în landul Schles

wig Holstein, au avut loc, la 12-septembrie alegeri par
lamentare. In aceste alegeri partidul.} creștin-democrat 
al lui Adenauer a suferit" o Înfrîngere serioasă. Partidul 
creștin-democrat a obținut cu aproape 250.000 voturi 
mai puține decît în alegerile din 1953.

• La invitația Guvernului Central Popular dl Repu
blicii Populare Chineze, primul ministru al Birmaniei, 
U. Nu, va face o vizită oficială în cursul lunii decembrie 
în R.P. Chineză.

• Ministrul de Externe englez, Anthony Eden, a por
nit la sfîrșitul săptămînii trecute într-o călătorie de șase 
zile la Bruxelles, Bonn, Roma și Paris. Scopul acestei că
lătorii este reînarmarea Germaniei apusene.

• Bandele ciancaișiste continuă provocările împotriva 
R.P. Chineze. In repetate rînduri avioane ciancaișiste fac 
zboruri și bombardează regiuni din R.P. Chineză. Uni
tățile atiaeriene ale Armatei Populare de Eliberare au 
doborît multe din avioanele vrăjmașe.

• La 13 septembrie s-a deschis, la Budapesta, Congre
sul internațional pentru mecanizarea agriculturii, la 
care participă delegații din Uniunea Sovietică, R.P.R., 
R. D. Germană, R. Cehoslovacă și R. P. Ungară.

• Primul ministru al Indoneziei, Sastroamidjojo, va 
sosi în curînd la New Delhi (India), pentru a discuta cu 
primul ministru al Indiei, Nehru, asupra pregătirilor în 
vederea organizării unei conferințe a țărilor din Africa și 
Asia, propusă de guvernul indonezian.

Ce se ascunde 
sub pactul Asiei de sud-estMai mulți cititori ai revistei vor să afle mai pe larg: ce se ascunde sub pactul Asiei* de sud-est ?
Iată răspunsul: In ulti

mul timp politica externă 
dusă de cercurile conducă
toare din Statele Unite ale 
Americii a suferit o serie 
de înfrîngeri puternice. A- 
cest fapt a făcut ca diplo
mația americană să se în
drepte tot mai mult spre 
crearea de noi coaliții răz
boinice, cu care să țină în 
frîu popoarele. De curînd 
sub supravegherea directă 
a ministrului afacerilor 
externe al S.U.A., John 
Foster Dulles, s-a încheiat 
la Manilla (capitala Filipi- 
nelor) un așa numit bloc 
al Asiei de sud-est, asemă
nător pactelor războinice 
al Atlanticului și al Pacifi
cului. Purtînd denumirea 
pe scurt de S.E.A.T.O., blo
cul Asiei de sud-est are 
menirea de a readuce pe ca
lea războiului vremurile de 
altădată, cînd imperialiștii 
din apus hotărau după vo
ia lor de soarta popoarelor 
Asiei, cînd puteau îneca în 
sînge lupta de eliberare na
țională a popoarelor.

Sub cuvînt că vor să or
ganizeze „securitatea co
lectivă în Asia“, cercurile 
conducătoare americane, 
speriate de prestigiul tot 
mai puternic al Republicii 
Populare Chineze, vor să 
atragă și alte țări capita
liste în vederea dezlănțui
rii unui nou atac împotriva 
poporului chinez și a celor
lalte popoare din lagărul 
păcii.

Fățărnicia și șubrezenia 
politicii americane s-a vă
zut limpede și de această 
dată. Pe de altă parte, la 
conferința de la Manilla 
au ieșit din nou la iveală 
grave neînțelegeri între 
participanți. La încheierea 
pactului Asiei de sud-est, 
dintre țările Asiei nu au 
participat decît Tailanda, 
Filipinele și Pakistanul, 
țări care fiind la cheremul 

Statelor Unite, nu pot sus
ține interesele Asiei. De a- 
semeni, dintre celelalte țări 
participante, Anglia și 
Franța nu fac parte din a- 
cest continent, iar Austra
lia și Noua Zeelandă se a- 
flă în zona Pacificului și 
sînt dominioane engleze. 
Vedem deci că după pro
iectele americane, țări ne
asiatice au dezbătut și au 
luat hotărîri pentru apăra
rea altor țări. Or, în nenu
mărate rînduri popoarele 
asiatice au declarat că nu 
au nevoie și nu doresc să 
mai îndure „ocrotirea** stă- 
pînirii imperialiste, fie ea 
americană sau engleză. A- 
cest lucru este dovedit cu 
prisosință de refuzul Indiei, 
Ceylonului și Birmaniei de 
a participa la alcătuirea a- 
cestui pact. Ziarele ameri
cane însă au dat pe fiață una 
din clauzele ascunse ale 
pactului asiatic și anume 
că dacă va fi necesar, ra
za de acțiune a acestei or
ganizații războinice se.va 
întinde chiar și asupra ’ță
rilor care au refuzat să 
participe la conferință. Este 
ușor de înțeles deci că sub 
aceste vorbe se ascunde 
planul S.U.A. de a înăbuși 
orice mișcare de eliberare 
națională din Asia.

Popoarele asiatice au cu
noscut în istoria lor ce în
seamnă „apărarea** intere
selor lor de către puterile 
imperialiste. Ele se împo
trivesc cu hotărîre mane
vrelor războinice america
ne. Ziarul indonezian „Sun
day Courier** scrie într-un 
articol : „Noi știm prea 
bine că S.E.A.T.O. repre
zintă apărarea colonialis
mului, o unealtă de repri
mare a libertății popoare
lor Asiei**.

Pactul Asiei de sud-est, 
născut într-un moment de 
grea încurcătură a politicii 
imperialiste, purtînd pece
tea neînțelegerilor dintre 
statele capitaliste și res
pins de marea majoritate a 
țărilor asiatice, nu poate 
dăinui multă vreme.

■ if at Vfc.ua . i .■
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Răspunsurile lui V. M. Molotov
la întrebările redactorului șef al ziarului japonez 

Țiubu Nippon Simbun“, dl. M. SudzukiMOSCOVA 13 (Agd£- popoarelor din multe țări
pres). — TASS transmite 
răspunsurile* lui V. M.
Molotov la întrebările re
dactorului șef al ziarului 
japonez „Țiubu Nippon 
Sirirbun'*, domnul Mițuru 
Sudzuki.

Stimate domnule M. 
Sudzuki, am primit scrisoa
rea dvs. care cuprinde în
trebări cu privire la rela
țiile sovieto-japoneze.

In conformitate cu dorin
ța exprimată de dvs. răs
pund Ia aceste întrebări.1. „Cu privire la încheierea unui pact de neutralitate sau a unui pact de neagresiune între Japonia și U.R.S.S.

După conferința de la Ge
neva, se accentuează sta
rea de spirit a opiniei pu
blice mondiale în favoarea 
stabilirii cît mai grabnice 
a coexistenței între răsărit 
și apus. Poporul japonez, 
cu excepția unei minorități 
neînsemnate, nu dorește de
sigur nici el să fie în rela
ții dușmănoase cu U.R.S.S. 
sau să intre din nou în a- 
semenea relații cu U.R.S.S.

In această ordine de idei, 
care este în momentul de 
față părerea dvs. despre po
sibilitatea încheierii unui 
pact de neutralitate sau a 
unui pact de neagresiune 
între Japonia și U.R.S.S. ?“

Răspuns. După cum se 
știe, în relațiile sale cu ce- 
lelelalte țări Guvernul So
vietic pornește de la recu
noașterea principiului co
existenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite 
și de la faptul că pot fi re
alizate hotăirîri de comun a- 
cord în problemele interna
ționale nereglementate, da
că părțile interesate tind 
spre acest lucru. Oamenii 
sovietici sînt convinși că o 
asemenea politică cores
punde nu numai intereselor 
popoarelor din Uniunea 
Sovietică, ci și intereselor 
popoarelor din celelalte țări 
care năzuiesc spre micșora
rea încordării internaționa
le și consolidarea păcii.

Uniunea Sovietică duce 
"n mod .consecvent o poli
tică de pace și năzuiește 
spre dezvoltarea unor rela
ții normale cu toate statele 
care năzuiesc, la rîndul lor, 
să întrețină asemenea rela
ții cu U.R.S.S.

Ea duce aceeași politică 
și față de Japonia cu care 
nu întreține pînă în pre
zent relații normale, deși 
problema reglementării a- 
cestor relațij a devenit ac
tuală. Se înțelege că rezol
varea acestei chestiuni ar 
îngădui examinarea proble
melor concrete ale relații
lor dintre U.R.S.S. și.Japo
nia. :iU— -2. „Cu privire la restabilirea relațiilor normale in- Japonia și U.R.Ș.S.

In ciuda faptului că au 
trecut deja nouă ani de la 
terminarea celui de al doi
lea război mondial și că, 
mai ales după conferința dc ? 
la Geneva, crește dorința? Totuși, el consideră, în ace-

de a restabili coexistența 
pașnică între Răsărit și A- 
pus," relațiile normale din
tre Japonia și U.R.S.S. 
n-au fost încă restabilite.

Resimțind un profund re
gret în legătură ou situa
ția sus-airătată, aș dori să 
știu care sînt, după părerea 
dvs. obstacolele care împie
dică în momentul de față 
restabilirea relațiilor nor
male între cele două țări?**Răspuns. Obstacolul 
principal care împiedică 
restabilirea relațiilor nor
male între cele două țări 
este, după părerea mea, fap
tul că anumite cercuri din 
Japonia urmează dictatul 
cercurilor dominante din 
S.U.A. care caută să menți
nă Japonia în situația de 
țară dependentă. Se înțele
ge că Japonia nu poate să 
rămînă vreme îndelungată 
în această situație de țară 
semiocupată.

In ceea ce privește Uniu
nea Sovietică, ea declară 
că este gata să normalizeze 
relațiile cu Japonia, în ca
zul cînd din partea Japo
niei va fi manifestată a- 
ceeași hotărfre.3. „Cu privire Ia dezvoltarea comerțului între Japonia și U.R.S.S.

Consider că existența le
găturilor comerciale între 
țări vecine, precum și lăr
girea într-o măsură cît mai 
mare a volumului unui a- 
semenea comerț, constituie 
un fenomen firesc și, prin 
urmare, și o dorință inevi
tabilă a popoarelor japonez 
și sovietic.

După părerea dvs. care 
este calea concretă pe care 
se poate dezvolta comerțul 
între Japonia și U.R.S.S. ?“Răspuns. U.R.S.S. este 
pentru dezvoltarea relații
lor comerciale cu Japonia 
în condiții reciproc avanta
joase, deoarece aceasta co
respunde intereselor po
poarelor celor două țări. 
Acest lucru este confirmat 
și de experiența perioadei 
în care U.R.S.S. și Japonia 
întrețineau largi legături 
comerciale, ceea ce aducea 
mari avantaje ambelor păr
ți. Trebuie subliniat că po
sibilitățile existente pentru 
dezvoltarea comerțului în
tre U.R.S.S. și Japonia sînt 
departe de a fi folosite.

Ca măsuri concrete în 
acest scop ar putea servi 
întîlniri mai frecvente între 
persoane și delegații inte
resate în comerțul sovieto- 
japonez. S-ar putea discuta 
și problema Ga U.R.S.S. și 
Japonia să facă un schimb 
de misiuni comerciale ofi
ciale în cofidițh de egali
tate în drepturi și recipro
citate.

4. „Cu privire la reînar- marea Japoniei.
Poporul japonez nu do

rește scăderea nivelului 
său de trai, ca rezultat al 
re'narmării sau al sporirii 

.efectivului forțelor, armate.

lași timp, admisibil ca un 
stat independent și suveran 
să aibă forte armate pro
prii, independente, în con
cordantă cu necesitățile mi
nime ale autoapărării și cu 
posibilitățile sale econo
mice.

Care este părerea dvs. în 
privința forțelor armate de 
autoapărare ale Japoniei ?“Răspuns. Uniunea Sovie
tică este pentru o redu
cere substanțială a înarmă
rilor de către toate statele 
și pentru interzicerea ne
condiționată a armelor ato
mice, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de 
exterminare în masă. Tot 
odată, Uniunea Sovietică 
pornește de la premisa că 
orice stat suveran poate 
dispune de forțele armate 
necesare autoapărării.

După cum se știe, propu
nerile Guvernului Sovietic 
cu privire la tratatul de pace cu Japonia prevăd că o 
Japonie independentă, iubi
toare de pace și democrati
că poate dispune 
armate necesare 
autoapărare.5. „Cu privire voltarea legăturilor culturale între Japonia și U.R.S.S.

Sînt profund convins că 
lărgirea legăturilor cultu
rale între Japonia și 
U.R.S.S. va exercita, o in
fluență favorabilă asupra 
consolidării unor relații cu 
adevărat prietenești între 
Japonia și U.R.S.S., chiar 
și în cazul cînd nu se aș
teaptă într-un viitor apro
piat restabilirea relațiilor 
normale între cele două 
țări.

Care este părerea dvs. 
în această problemă ?“Răspuns. Uniunea Sovie
tică sprijină bucuros și 
tinde prin toate mijloacele 
la dezvoltarea legăturilor 
culturale cu celelalte țări, 
inclusiv Japonia. Numeroa
se delegații de oameni de 
știință și cultură din alte 
țări au vizitat în ultimii ani 
U.R.S.S., iar delegații cul
turale sovietice au vizitat o 
serie de țări străine. După 
cum se știe, și cîteva dele
gații din Japonia au vizitat 
Uniunea Sovietică. Nu ne 
îndoim că în Japonia există 
destui oameni, mai ales în 
rîndurile intelectualității 
japoneze, care năzuiesc în 
mod sincer spre lărgirea 
legăturilor culturale cu po
poarele U.R.S.S.

Este în afară de orice în
doială că acest lucru va 
exercita o influență favora
bilă asupra întăririi rela
țiilor prietenești dintre Ja
ponia și U.R.S.S., relații în 
care sînt interesate atît 
popoarele noastre cit și ce
lelalte popoare care tind 
șpre dezvoltarea colaboră
rii internaționale și spre 
consolidarea păcii gene
rale.

de forte 
pentrula dez-

împotriva oricăror planuri 
de reînarmare a Germaniei apusene

Cuvîntul hotărît pe care 
l-a spus Franța respin-gînd 
tratatul „comunității de
fensive europene'* a pus în- 
tr-o grea încurcătură for
țele războinice. Ocupîndu- 
se de această problemă, 
Declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al 
U.R.S.S., publicată de cu- 
rînd, face o adîncă și judi
cioasă analiză privitor la 
situația internațională din 
Europa, așa cum se prezin
tă ea după respingerea de 
către Franța a „comunită
ții defensive europene''. 
Susținătorii politicii de re
înviere a militarismului 
german și în primul rînd 
cercurile conducătoare din 
S.U.A. au primit o lovitură 
puternică.

Este fără putință de tă
gadă faptul că francezii au 
dat dovadă că istoria ulti
milor 10 ani i-a învățat 
să-și cunoască prietenii și 
mai ales dușmanii. Fran
cezul de rînd știe prea bine 
că Adenauer merge pe ca
lea înaintașilor lui întru a- 
gresiune: Bismark, Wil
helm și Hitler. Ruinile 
Oradour-ului, lagărele de 
concentrare cu care hitle- 
riștii împînziseră Franța și 
Europa, sînt prea proaspe
te în amintirea francezilor 
pentru a îngădui renaște
rea fascismului hitlerist. 
Francezul de rînd știe prea 
bine că n-ar fi putut să-i 
alunge pe hitleriști din Pa
ris, dacă n-ar fi existat e- 
roii de la Stalingrad. Iată 
de ce poporul Franței nu va 
putea fi atras în nicio ali
anță războinică îndreptată 
împotriva adevăraților săi 
prieteni: popoarele Uniunii 
Sovietice.

Așa numita „comunitate 
defensivă europeană" ur
ma să răpească Franței și 
ultimele rămășițe de inde
pendență, spre a o lăsa în 
„paza" unei Germanii apu
sene remilitarizate. Dar re
învierea militarismului fas
cist în inima Europei, în 
Germania apuseană, nu în
seamnă un pericol numai 
pentru Franța, ci și pentru 
întreaga lume.

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. atrage serios a- 
tenția asupra primejdiei

care o reprezintă pentru po- 
poa rele E ur opei r.ei ace rea 
militarismului german. Și 
întradevăr, reînvierea 'mi
litarismului german în 
același timp cu construirea 
de noi uzine atomice, cu fa
bricarea de noi tipuri de 
bombe, reprezintă o ame
nințare gravă pentru pacea 
și civilizația lumii.

întotdeauna istoria a a- 
rătat că împărțirea Europei 
în blocuri de țări opuse nu 
poate duce decît la război. 
De aceea. Uniunea Sovie
tică a propus crearea unui 
sistem de securitate co
lectivă a tuturor țărilor eu
ropene Dar cercurile gu
vernamentale ale puterilor 
apusene trec sub tăcere 
propunerile sovietice refe
ritoare la problema ger
mană și la problema înche
ierii tratatului generai eu
ropean. Ele încearcă acum 
să înjghebe în locul 
„C.D.E." o nouă alianță 
războinică, de data aceasta 
cu participarea Angliei. In
diferent sub ce mască s-ar 
ascunde această nouă ali
anță războinică, este clar 
că interesele francezilor, 
ca și cele ale germanilor nu 
cer altceva decît o Europă 
unită, cu participarea celor 
32 țări europene, a celor 
două Germanii, iar după 
unificarea lor a unei Ger
manii unite și democratice.

Așa cum se arată în De
clarația Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., 
Uniunea Sovietică „va face 
și de acum înainte tot po
sibilul pentru realizarea u- 
nor. acorduri privind pro
blemele internaționale ne
rezolvate, inclusiv proble
ma Germaniei, sistemul de 
securitate colectivă în Eu
ropa, interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen și 
reducerea înarmărilor sta
telor, în scopul slăbirii con
tinue a încordării interna
ționale'*.

Dacă acestor eforturi de 
pace ale Uniunii Sovietice 
li se vor alătura străduin
țele pașnice ale tuturor ce
lorlalte țări, este sigur că 
forțele războiului nu vor 
putea să dezlănțuie un nou 
pîrjol în lume, iar pacea își 
va clădi un uriaș edificiu: 
prietenia popoarelor.

Imperialiștii americani și englezi urmăresc ca în locul grupării militare războinice botezată „comunitatea defensivă europeană'*, să se înjghebeze o altă grupare, la care să participe Germania apuseană remilitarizată și în felul acesta Franța să fie înșelată și ademenită să intre în această grupare războinică.

Cu stimă,V MOLOTOV
Moscova;( t llu sapumbri.fi
1954; . i I ■ i s ; 1
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Vă scriu aceste rânduri 
pentru a vă spune cită re
cunoștință vă port. Că da
că n-ați fi fost d-voastră, 

nu știu, zău, ce m-ași fi 
făcut. Dar, mat intii de 
toate, să mă prezint: sint 
un cal bătrîn și ca orice 
cal mat în vîrstă, îmi place 
să duc o viață lihnită. Așa 
e cînd ajungi la o anumită 
vîrstă. Toate încep să te 
supere. Uite, pe mine, de 
pildă, pînă și arșița de a- 
fară mă supără. Noroc că 
într-o zi, tocmai cînd mă 
topeam de căldură, au ve
nit finii la mine. Merită 
să-i vezi. Sînt niște vițeluși 
de toată frumusețea.

— Nașule Roibu, mi-au 
spus ei intr-un glas, ți-am 
găsit un loc unde o să te 
simți mai bine ca acasă.

Cum am auzit una ca 
asta am și ciulit urechile.

— la spuneți degrabă, 
măi finilor, unde se află 
minunăția asta ?

— Păi la căimnul cultu
ral. Chiar de acolo venim. 
Și nu putem spune că n-am 
petrecut bine Am stat la 
umbră, am mai dat cu cor
nițele in bibliotecă, am mai 
zvîrlit niște reviste, ba pî
nă la urmă am și rumegat 
citeva cărți. Bune și gus
toase sint cărțile de la că
min. Du-te și d-ta...

— Cum o să mă duc! 
m-am mirat eu. Pe unde 
intru în cămin ? Și-apoi, 
chiar dacă intru, n-o să 
mă dea nimeni afară?

— Din partea asta nici 
o grijă I Acolo e ca in (ara 
lui „Vraiște-mpărat”, U- 
șile stau tot timpul deschi

se și nici trepte nu sint 
ca să te împiedici cumva de 
ele...

Atunci mi-am luat ini- 
ma-n bot și m-am dus la 
cămin. Bine mai e la că-

Multe pozne mai vede 
omul cit trăiește, și, mai 

' ales omul care umblă. Uite, 
I zilele trecute mă aflam in 
gara comunei Pogoanele, 
regiunea Ploești. Pînă la 
tren mai era, așa că am în
ceput să mă plimb pe pe
ron dmtr-u-n capăt intr-al
tul. Mare-mi fu mirarea 
cînd ceva mai la vale de 
rampă zării o grămadă de 
oameni în... costume de 
bate. Unii se scăldau în
tr-o băltoacă, alții erau 
m'.njiți cu nămol și se us
cau la soare. „Măi, ce-o fi 
aici?" Dau să intreb pe 
unul. Dar mi-a fost rușine. 
„Hei, Poznașule, ăi fi uitat 
tu localitățile balneare cu 
ape sărate. Vezi, să nu te 
faci de rîs!" Totuși, de-un 
lac care să tămăduiască 
reumatismele în... gara Po
goanele, nu auzisem nici
odată. Asta m-a făcut să-mi 
iau inima-n dinți și să-l 

mm 1 Stau toată ziulica to
lănit pe niște cărți și de ni
mic nu-mi pasă. Dacă vre
unui om ii trece prin min
te să vină pe acolo, cum 
mă vede, cum pleacă. Și 
m-am gîndit că tot stau eu 
pe aici și păzesc căminul, 
ce-ar fi dacă m-ați numi 
director? Ca simbrie mă 
mulțumesc și cu o jumăta
te normă de fin. O să am 
grijă să-mt completez fira- 
na cu cărțile care au mai 
rămas în bibliotecă. Iar 
cînd o să mă. chemați la 
raion, n-o să fie nevoie să 
cer mijloace de transport. 
O fugă de cal odihnit și am 
ajuns la secție. Eu vă rog 
să țineți seamă de propune
rea mea. Aștept răspuns. 
Adresa mea exactă este:Calul „Roibu“ de la căminul cultural din satul Nucșoara, raionul Curtea de Argeș.

întreb pe un bătrîn care 
stătea cu pantalonii sufle
cați, uscîndu-și la soare pi
cioarele unse cu nămol:

— Ce-i cu băltoaca asta, 
moșule ?

— Nu e băltoacă nepoa
te, ăsta-i... „Grigorovici- 
ghiol" îmi răspunse zîm- 
bind moșneagul.

— N-am auzit de-un 
ghiol cu numele ăsta!

— Nici una, fiindcă gaze
ta de perete, ca și noul 
născut, este... goală, adică 
nu are nici un articol.

— Ce deosebire este în
tre gazeta de perete din 
comuna Broșteni, regiunea 
Bîrlad și un... copil nou 
născut ?

In comuna Gighera, ra
ionul Gura Jiului, s-au a- 
dus niște materiale pentru 
construirea căminului cul
tural. Apoi, pe locul unde 
au sosit materialele, a so
sit și... învățătorul Gheor- 
ghe Ciulin. S-a uitat la ele, 
s-a uitat în dreapta și în 
stînga și văzînd că nu se 
uită nimeni la el, a luat 
din grămadă. Iar dacă i-a

— Nici n-aveai de unde 
să auzi l Ăsta... s-a înfiin
țat de curînd.

— Cum așa?
— Foarte bine. Adică... 

vorba vine. Tovarășul Gri- 
gorovici, președintele coo
perativelor din raionul Po
goanele a primit o mare 
cantitate de sare pentru 
cooperativele sătești. Sa
rea a fost depozitată colo 

mers odată, învățătorul 
merge acum mereu la... 
grămadă 1 Zice că ia tot 
pentru cămin. Bine înțeles, 
nu pentru cel cultural 1 
Pentru căminul... personali

Pentru asemenea fapte, 
învățătorul merită nota 1 
la... purtare, iar de purta
rea sa trebuie să ia... notă 
și secția de învățămînt ra
ională.

sus, pe rampă, din dispozi
ția tovarășului Grigoro
vici și lăsată acolo gră
madă și neacoperită. A ve
nit ploaia. Sarea s-a topit 
și s-a scurs, odată cu apa, 
în vîlcica asta. Așa s-a for
mat lacul. Noi i-am zis 
„Grigorovici-ghiol", gîn- 
dindu-ne la turcul împot
molit cu mîrțoaga sa în- 
tr-un lac din Dobrogea, as
tăzi foarte cunoscut: „Te- 
ch'trghiol".

— Cunosc povestea tur
cului — i-am răspuns. — 
Dar ea nu seamănă cu a 
lui Grigorovici. Fiindcă, în 
timp ce Techir a observat 
îndată urmările întîmplării, 
se pare că lui Grigorovici 
nici pînă azi nu i-a sărit în 
ochi sarea asta, pe care 
cooperativele o așteaptă de 
atîta vreme /

D-aia mi-am zis: hai să 
fac o scrisoare. Mai știi? 
Poate i-o sări în ochi I

DIN INTIMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C19) (Desen de F. Calafeteanu)

Ion :Ion :
Să tot crești la porci vecine. 

Moș Ardei :
Da Ioane, prinde bine...

Moș Ardei:
Ptiu, comedie, uite na 
Că n-ajungQ nici așa!

Moș Ardei:
Greutăți pentru etntar
Nu mai sînt? O clipă doar...

Ce te-omori cu el atît ?! 
Moș Ardei :

Ca să n-aibă numai rit...


