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Sărbătoarea marii prietenii
In aceste zile de belșug ale toamnei și-a ales poporul 

nostru vremea sărbătoririi marii și scumpei prietenii 
ce-1 leagă de gloriosul popor sovietic eliberator. Anul 
acesta sărbătorirea Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice 
(7 octombrie—7 noiembrie) are o însemnătate deose
bită. Se împlinesc 10 ani de la înființarea A.R.L.U.S.-u. 
lui (Asociația Romînă pentru Strîngerea Legăturilor cu 
Uniunea Sovietică). Totodată, poporul nostru sărbăto
rește anul acesta Luna prieteniei cu poporul sovietic, 
odată cu pregătirile ce se fac în întîmpinarea celui de 
al Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

In cinstea acestor însemnate evenimente din viața 
poporului nostru, oamenii muncii au pornit o însuflețită 
întrecere. La orașe ca și la sate clocotul muncii răsună 
puternic. Produse mai multe și de bună calitate făuresc 
muncitorii. Pe ogoare oamenii muncii din agricultură 
zoresc strînsul recoltei, pun temelie trainică unui rod 
mai îmbelșugat în anul ce vine. Proiectul Directivelor 
Congresului al îl-lea al partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2-3 ani arată unde tre
buie să ajungă agricultura țării noastre pentru a se 
asigura creșterea continuă a buneistări în patria noas
tră. Atingerea acestor țeluri impune o muncă a pămin. 
tului făcută cu pricepere și după regulile științei.

Experiența sovietică a dovedit cît au de cîștigat ță
ranii muncitori însămînțînd în condițiunile și la datele 
prevăzute de agronomi și folosind metode înaintate. 
Insămînțănd în rinduri încrucișate, așa cum fac col
hoznicii, se asigură creșterea cu 4-500 kg. a produo- 
ției fa hectar. Nu trebuie să uitam că obținerea unor 
recolte mari la hectar se dobindește numai aplicînd 
toate măsurile agrotehnice prevăzute de știință. Între
cerea pornită în satele noastre pentru folosirea fiecă
rei palme de pămînt și a dobîndirii de cît mai multe 
roade, va fi încununată de bune rezultate dacă vom 
ști să împletim hărnicia cu folosirea științei agroteh
nice înaintate, așa cum ne învață colhoznicii.

Acum, în zilele de sărbătoare ale Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice. oamenii muncii din țara noastră 
caută să-și însușească cît mai mult din nesecatul iz
vor al experienței sovietice. Bibliotecile sătești cuprind 
o seamă de cărți care împărtășesc experiența înaintată 
a colhoznicilor. Către astfel de cărți se cere să ne în
dreptăm. La căminele culturale sînt programate o se
rie de conferințe, discuții și schimburi de experiență 
privind punerea în practică a metodelor colhoznicilor. 
Mergînd la aceste conferințe și întîlniri, țăranii munci, 
tori dobîndesc cunoștințe multe și folositoare.

Poporul romîn se pregătește să întîmpine cu toată 
dragostea sărbătorirea Lunii Prieteniei Romîno-So
vietice. Manifestîndu-și dragostea nețărmurită față de 
gloriosul său prieten, poporul sovietic, poporul nostru 
este hotărît să întărească mai departe marea prietenie, 
chezășie a înflorii patriei noastre.

Freamătul întrecerii in 
întîmpinarea Congresului 
partidului și a zilei de 7 
Noiembrie a cuprins șt pe 
țăranii muncitori din comu. 
na Moșnița Nouă, raionul 
Timișoara. Pe ogoare se dă 
zor cu strîngerea recoltei și 
executarea arăturilor. Mulți 
sînt țăranii muncitori din 
Moșnița Nouă care
și însămințat. Alții
pregătesc cu însuflețire, în
cearcă puterea de încolțiră 
a semințelor, își repară u- 
neltele, înir-un cuvint luptă 
pentru recolta bogată a a- 
nului viitor.

— Cite nu sînt de făcut 
în aceste zile senine de 
toamnă dacă ți-e dragă 

îi place să spună

au
se

munca

Citiți in pagina 6-a: 
„Toate forțele pentru 
grăbirea însămînțărilor 
de toamnă."

Foloasele contractărilor 
do animale

Cînd a auzit de avanta
jele de care se bucură cei 
ce contractează animale, 
țăranul muncitor- Bivolaru 
Dumitru a fost printre pri
mii din comună care a ve
nit să facă contract cu coo
perativa.

Lunile au trecut și a sosit 
vremea de predare a vite
lor contractate. Așa de bi
ne fuseseră îngrijite, îneît 
deveniseră adevărați ciu- 
taci. De aceea el a și pri
mit pentru ej suma de lei 
6.102. Mulțumit de prețul 
primit, Bivolaru Dumitru 
a făcut un nou contract 
pentru încă o pereche de 
vite.

Dar ca el au mai făcut și 
alți săteni în comuna Go- 
loganu din regiunea Bîrlad, 
care și-au îngrijit cu dra
goste animalele contracta
te. Radu Vraca, de pildă, 
a fost și el unul dintre a- 
ceștia. Pentru cei doi boi 
și un porc, grași și sănă
toși, pe care i-a predat la 
termenul stabilit, a primit 
suma de 7.308 lei. Din a- 
ceștia, cu 620 lei și-a cum
părat numeroase mărfuri 
industriale din comerțul de 
întîmpinare, care i-au fost 
necesare în gospodărie.

Radu Vraca s-a mai 
bucurat și de alte înlesniri 
în urma contractării ani
malelor. Astfel, din cota pe 
care o avea de predat sta
tului ț s-au scăzut 38 kg. 
carne și 250 kg. porumb.

Exemplul celor doi să
teni a fost urmat încă de 
mulți țărani muncitori din 
comuna Gologanu.Urmînd

adesea Sabău Petru, 
intr-adevăr, prin munca lui, 
comunistul Sabău este un 
exemplu viu. Și-a terminal 
arăturile adinei de toamnă, 
iar de citeva zile a și înce
put să însămînțeze. Și nu 
se mulțumește numai cu a- 
tît, ii însuflețește șt pe al
ții. Așa se face că Ba'ăni 
Edmond și Erdodi Adalbert 
au făcut pînă acum arătu
rile și sînt pe terminate cu 
insămlnțatuL orzului.

— De, cum să nu te con- __ ______ ________ __
vingt că-i bine să urmezi Vass Enteric a devenit

sfatul si pilda

Se fac ultimele repetiții în vederea concursului. In 
fotografie vedem o scenă din piesa muzicală „Sărbă
toarea recoltei" de Iuliu Rațiu și H. Nicolaide, execu
tată de artiștii casei raionale de cultură din Focșani. 
Eroul principal din piesă, Guță Angheluță, semnează 
cererea de intrare în gospodăria agricolă colectivă.

și a zfei de 1 Kofembrâ
Angajamente îndeplinite

Oamenii muncii de pe o- 
goarele raionului Călmă- 
țui sînt hotărîți să întîm
pine Congresul al Il-lea al 
partidului și ziua de 7 No
iembrie cu noi succese în 
muncă. Pînă acum în frun
tea întrecerii pentru o re

coltă bogată în anul viitor 
se află colectiviștii din co
munele Golășei și Mihai 
Bravu. Ei au fost gata cu 
însămînțările de toamnă 
încă din seara zilei de 30 
septembrie, îndeplinind ast
fel angajamentele luate.

Noi întovărășiri agricole
De curînd, 32 fami

lii de țărani muncitori 
din comuna Podenii Noi, 
raionul Teleajen, s-au unit 
într-o întovărășire agri
colă. Ca drept recu
noștință ce poartă parti
dului nostru, ei au numit 
întovărășirea „Al Il-lea 
Congres al partidului".

Asemenea întovărășiri a- 
gricole au mai luat ființă 
și în comuna Mehedința, 
raionul Cricov, precum și 
în satele Degerați și Cio- 
cîrlia. Numai în luna sep

tembrie, în regiunea Plo
iești au luat ființă 13 înto
vărășiri agricole. Crearea 
noilor întovărășiri este ro
dul muncii politice desfă
șurată de organizațiile de 
bază sătești. Comuniștii 
din comunele și satele unde 
au fost înființate noile în
tovărășiri au fost în frun
tea acestei acțiuni, fiind un 
exemplu viu pentru țăranii 
muncitori.

Dumitru Bejenaru 
corespondentcomuniștilor 

devăr în curtea lui Sabău 
Petre sau a agitatorului 
Ion Singur, hambarele pli
ne stau mărturie a legătu
rii strînse ce există intre ei 
și știința agrotehnică Tot 
mai des, prin curțile țărani, 
lor muncitori din Moșnița 
Nouă se ridică noi hamba
re.

Mîndria celor din Moș
nița nu este numai aceea 
de a fi fruntași ai recolte
lor, ci și-fruntași ’.a preda
rea cotelor. Nu degeaba

- ---------1 O
sțalutile agrotehnice, c~md ^cinste pentru comună, el a 

primit chitanța nr. 1 la pre
darea cotelor către stat. A- 
colo unde unii întîrzie să-și 
îndeplinească această da-

privești la hambarelejpline 
ale celor care respectă a- 
ceste sfaturi, —obișnuiește 
adesea să spună țăranul 
mijlocaș Varga. Și înlr-a-

tor ie patriotică, comuniștii 
știu să-i convingă să-și a- 
chite datoriile fa(ă de stat, 
deoarece astfel ajută la 
sporirea belșugului între
gii țări. Așa s-a intîmplat 
cu țăranii muncitori Kiș Si
gismund, Murani Ion și 
Jekete. cwe. stînd de vor
bă cu membrii organiza
ției de bază P.M.R. din sal 
au înțeles ce însemnătate 
are predarea cotelor la 
timp.

Pentru viața tot mai îm
belșugată a poporului, ță
ranii muncitori din Moșni- 
ța vor să dea recolte me
reu mai bogate. Ei își pri
vesc astăzi viitorul lor și al 
comunei prin lumina pro- rească de 7 Noiembrie, 
iedului de Directive, pe R. Aurel

care organizația de partid 
l-a făcut cunoscut in întrea
ga comună. La căminul cul
tural, ore întregi oamenii 
au discutat cu însuflețire 
despre posibilitățile pe care 
le deschide proiectul de Di
rective și comunei lor. Ast
fel s-a propus cîștigarea de 
noi întinderi de pămînt prin 
construirea unor fintîni ar
teziene care să transforme 
numeroase gropi in iazuri 
de crescut pește. Oamenii 
au chibzuit să obțină noi 
realizări, cu cinste să în
tîmpine Congresul partidu
lui care poartă atita grijă 
pentru prezentul și vii
torul lor, și ziua sărbăto-

■
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■ Pentru meritele lor 
în activitatea culturală

Să pui umărul la înălțarea 
unui lăcaș de lumină, să smulgi 
vălul întunericului de pe ochii 
oamenilor, să arăți țăranului 
muncitor drumul drept pe care 
trebuie să apuce spre a avea bel
șug în casă... Acestea și multe 
altele asemănătoare au fost fap
tele minunate pentru care au 
fost răsplătiți o seamă de acti
viști culturali cu distincții ca 
„Ordinul Muncii", „Atedalia 
Muncii"

Dăm în acest număr a' revis
tei o parte din acei care au fost 
răsplătiți cu „Medalia Muncii". 
In numerele viitoare lista va con. 
tinua

Regiunea București
Const. Costică, operator de ci

nematograf; Bleau Stela, directoa
rea căminului cultural din Spătă- 
rei-Alexandria; Costovici Petre, di
rijor al corului din comuna Bă’ă- 
ceanca; lonescu D., director a', că 
minulut cultural Scărișoara-Vidra; 
Popa Marin, director al căminului 
cultural Pie’.ea-Alexandria; Popescu 
Marin, director al căminului cul
tural Malu-Giurgiu; Gh. Radu
lescu, directorul muzeului din Giur
giu. Anghelescu Niță, directorul 
muzeului din Călărași; IM. Dumi
trescu, bibliotecar în comuna Ar- 
sache; Baron Maneta, bibliotecar 
m comuna Gălățeni-Vida.

Regiunea Constanța
Popa Alexandru, șef de secție cul

turală; IM. Vasile, director de cămin 
cultural; P. Ștefănescu, actor; Letca 
St Gh.. dirijor de cor; Bargiuma 
Eftimia, director de cămin cultural; 
Popescu Tiberiu Virgil, îndrumător 
cultural regional; Botan Ion, șef de 
secție cu'turală; Anghel Ecaterina 
bibliotecar șef la bibliotecă raio
nală, Coroiu D., îndrumător cultu
ral raional; Zamfir Anghel, dirijor 
de cor; Suciu Etisabeta, director de 
cămin cultural; Vascan Alexan
drina, director de cămin cultural: 
Bica Vasiie. director de cămin cul
tural; Băescn Petre, dirîjorde cor; 
Șerban P Gh., responsabil de colț 
roșu g.a.c.;Costea Eugen, bibliote
car la bibliotecă raională, Dumitru 
Maria, director de cămin cultural ; 
Patachia Ion, responsabil cultura! 
colț roșu g.a.c.— • —

Sport v î din Vo ea Teancului
De vii in comuna Valea Teancur 

lui. raionul .Buzău, ai să găsești o 
frumoasă activitate sportivă. La 
căminul cultural, pînă seara tirziu 
it uezi aplecați deasupra salturilor 
pe jucători, concentrați asupra 
mișcărilor și străduindu-se să 
deprindă tot mai bine acest joc. Pe 
terenul de volei, amenajat de cu- 
rtnd prin muncă voluntară, tinerii 
fac antrenament Nici jucătorii de 
fotbal nu stau degeaba. Ei se pre
gătesc serios pentru întîlnirile ce 
le vor susține în cadrul campiona
tului săteSc. Despre echipele de 
trîntă și atletism din comuna Va
lea Teancului s-a dus vestea pînă 
in -cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării. Tot aici, în această comună, 
vei găsi numărul purtătorilor de 
insigne G.M.A. și F.G.M.A. crescut 
cu 44 în ultimul timp Prin sprijF 
nul său. instructorul voluntar Ar 
lexandru Andronescu ajută să se 
dezvolte tot mai mult activitatea 
sportivă din comuna Valea Tean
cului.

!on Simionetu 
corespondent

Diafîlme
Vezi uneori cîte un lan 

de floarea soarelui cu pă
lării mari a’.e căror semin
țe sînt dese și pline pînă la 
marginea pălăriei. Așa a- 
rată ele cînd i se face lanu. 
lui polenizarea artificială 
suplimentară. Această lu
crare. polenizarea, aplica
tă pe scară tot mai largă, 
pe cîmpurile satelor noas
tre, înlesnește obținerea de 
roade tot mai bogate Po
lenizarea la floarea soare
lui a prins-o pe diafîlme 
studioul „Ion Creangă" 
din București. Colectivul 
studioului va isprăvi în cu- 
rînd 11 asemenea docu
mentare agricole. Printre 
acestea sînt : „G. A. C.
Bonțida", „Tractoare agri
cole", „Mașini noi folosite 
în agricultură", „Lupta im 
potriva buruiendor" și a'- 
tele

Cu multă însuflețire s-a 
lucrat și se lucrează la ele. 
deoarece aceste diafi’.rne

la sate
sînt realizate în cinstea ce
lui de al II-lea Congres al 
partidului.

★
Cinematograful unu! din 

cele mai însemnate mijloa
ce de luminare a oamenilor 
muncii, pătrunde tot mai 
mult în lumea satelor noas
tre. Un sprijin temeinic în 
răspîndirea acestei lumini 
în viața satelor îl dau ade
sea direct muncitorii din 
fabrici și uzine. Astfel, co
mitetul de luptă pentru pa
ce a! uzinelor „Oțelul Ro
șu" din Reșița, a trimis că
minelor culturale din ’omu. 
nele învecinate un aparat 
de pro:ecție. Țăranii munci
tori au putut vedea datori
tă lui diafilmul „Pentru o 
Germanie unită și iubitoare 
de trace"

Asemenea acțiuni contri
bute în largă măsură la in
to’marea oamenilor muncii 
de la sate asupra celor mai 
însemnate evenimente poli
tice. științifice, culturale.

In prejma aieqern ce or mai bune echipe 
de teatru oe amatori

In curînd, în cadrul celui de al 
IlI-lea concurs al echipelor de tea
tru de amatori se vor întrece echi
pele de teatru și brigăzile artistice 
de agitație. In cea mai mare parte 
a satelor noastre, echipele acestea 
s-au pregătit temeinic și desfășoară 
o muncă vie în rîndu' țărănimii 
muncitoare. Așa sînt echipele de 
teatru ale căminelor culturale din 
Vlădești, regiunea Pitești, Dumbră. 
veni și Boroaia. regiunea Suceavă, 
echipa de teatru a colectiviștilor de 
la gospodăria agricolă colectivă din 
Prejmer, regiunea Stalin, etc. A- 
ceștia din urmă au pregătit mai 
multe piese de teatru cu care au or 
ganizat spectacole în satul lor cît 
și în sate învecinate ca Zizin și 
Purcăreni. Piesa „Zestrea Ilenuței" 
prezentată de cîteva ori, a plăcut 
cu deosebire, deoarece viața per
sonagiilor din piesă seamănă aido
ma cu a oamenilor din Prejmer.

Concursul echipelor de teatru 
are loc în preajma unor evenimente 
însemnate din viața poporului 
nostru. Congresul al II-lea al 
partidului. Luna Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice. aniversarea Mari’

Revoluții Socialiste' din Octom
brie, precum și aniversarea zilei 
de 30 Decembrie. De asemeni, 
în această perioadă se organizează 
mari serbări populare închinate săr
bătoare! recoltei. De aceea, prin 
spectacolele ce le organizează, 
membrii echipelor de teatru trebuie 
să contribuie în largă măsură la 
mobilizarea oamenilor muncii în 
jurul acțiunilor partidului și gu
vernului Piese de teatru ca „Pen
tru fericirea poporului", „AAitrea 
Cocor". „O noapte grea", „Toamna 
se culeg roadele", „Un musafir iu
bit", „Talente" „Sărbătoarea recol
tei" și altele, merită să stea la loc 
de cinste în programul manifestă
rilor artistice.

Prin repetiții regulate și bine or
ganizate, prin studiu! temeinic atît 
al pieselor cît și a! materialelor a- 
iutătoare (articole, broșuri, lucrări 
de specialitate, conferințe de la ra
dio} membrii echipelor își vor pu
tea face o serioasă educație ideolo
gică și artistică, care va contribui 
la interpretarea rolurilor, la prezen. 
tarea spectacolelor în condiții tot 
mai bune

Gest onari necinstiți 
care și-au primit pedeapsa cuvenită

Tribunalul popular al raionu
lui Roșiorii de Vede a judecat pe 
Ciobanu D. Ene, fost gestionar 
la secția bodegă a cooperativei 
Măldăeni, raionul Roșiorii de 
Vede. La controlul făcut de or
ganele în drept, s-a constatat o 
lipsă în gestiune de 16.217,95 
lei. Fostul , gestionar după ce ri
dica marfa de la depozitul 
U.R.C.C. Roșiorii de Vede, tre
cea cu căruța pe la el acasă, 
unde lăsa o parte din marfă și 
apoi se ducea la cooperativă și 
o descărca, punînd-o în vînzar» 
înainte de a se face recepțio 
narea.

Tribunalul popular al raionu
lui Roșiorii de Vede judecind a- 
ceste fapte a hotărît condamna 
rea lui Ciobanu D. Ene la 3 ani 
închisoare corecțională. Tot
odată inculpatul a fost obligat 
să plătească împreună.cu alți 
doi inculpați, suma de 13.220,70 
lei drept despăgubiri civile, cu

dobîndă legală pînă la achitarea 
sumei, către U.R.C.C. Roșiorii 
de Vede.

Tribunalul regional București 
a respins ca neîntemeiat re
cursul inculpatului, astfel ca 
sentința Tribunalului popular a! 
raionului Roșiorii de Vede a ră
mas definitivă.

★
Tribunalul popular al raionu

lui Vidra l-a condamnat pe in
culpatul loniță Stancu la 2 ani 
închisoare corecțională și 2 an! 
degradare civică, precum și la 
obligația de a plăti către U.R.C.C. 
Vidra șuma de 4.289 lei drept 
despăgubiri. Fiind gestionar la 
cooperativa Stubei-Orăști, ra
ionul Vidra,.. a avut o lipsă în 
gestiune de 85.782 lei vechi.

Recursul declarat de,inculpat, 
împotriva sentinței Tribunalului 
popular al raionului Vidra, a 
fost respins de Tribunalul regio
nal București.

A ap-iru

Broșura aceasta «splina in cin
stea celui de al II-lea Congres al 
partidului ce se va deschide la 
București la 30 octombrie, poartă 
pe copertă, steagul roșu, steagul 
luptei și izbînzilor partidului celor 
ce muncesc.

Documentele partidului apărute 
în ultima vreme, și care se vor dis
cuta la Congres, arată grija par
tidului pentru ca fiecare om al 
muncii să ducă o viață din ce în 
ce mai bună, mai luminoasă, mai 
frumoasă.

Alături de muncitorimea de la 
orașe, țăranii muncitori din patria 
noastră se străduiesc de aceea să 
întîmpine Congresul cu cit mai 
multe roade ale pămîntului culese, 
cu cît mai largi suprafețe însămîn- 
țate. Fiecare țăran muncitor lucrea
ză stăpînit de dorința puternică de 
a înmănunchia izbînzi deosebite 
spre a putea cinsti așa cum se cu
vine cel de al II-lea Congres a’ par. 
tidului, fiindcă știe că țelul Congre
sului e găsirea celor mai bune căi 
pentru înlăturarea lipsuri'or și în
vingerea greutăților ce mai stau în 
calea buneistări, a fericirii sale și 
a copiilor săi:

Colțul distractiv
Joc geoora ic

După cum vedeți, acest joc 
se dezleagă înlocuind numerele cu 
litere. Unde se repetă numărul, se 

repetă și litera
Joc geografic

Vertical de la A la B: O regiune 
agricolă în R.P.R.



----------  -■ ■ ■ ■■■== ALBINA 3Vom reda pămînturi noi viticulturii și pomiculturii
Proiectul Directivelor 

Congresului al ll-lea al 
partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii in ur
mătorii 2-3 ani. a fost stu
diat cu multă atenție de co
mitetul executiv al sfatului 
popular al comunei Vîr- 
teșcoi din raionul Focșani. 
Totodată am trecut la ana
lizarea posibilităților locale 
pentru punerea in valoare a 
terenurilor nefolosite prin 
lucrări de desțeleniri, îndi
guiri. defrișări, etc. In co
muna noastră sint aseme
nea terenuri la punctul 
Rîmniceanca, in suprafață 
de peste 10 hectare. Dacă 
aceste locuri ar fi fost plan.

tate cu vie, care merge 
foarte bine la noi, s-ar fi 
putut obține o producție de 
30.000 kg. struguri.

Unii dintre țăranii mun
citori au desțelenit fîșii de 
terenuri nefolosite, încă din 
primăvara aceasta. De pil
dă, Găitănaru Dima a des
țelenit un hectar teren a- 
flat pe malul rîului Milcov 
și l-a însămînțat cu po
rumb. Acum el a cules a- 
proape 2.000 kg. porumb.

O pagubă mare noi avem 
și din cauza golurilor în 
vii In vara aceasta am 
completat prin marcotaj 
peste 100.000 butuci în vii
le țăranilor muncitori cu

*

gospodării individuale. A- 
ceasta desigur că nu e de- 
ajuns. Mai avem multe vii 
cu goluri serioase care tre
buie grabnic completate.

Un lucru pe care ni-l 
propune proiectul Directin 
velor este și acela al plan
tării pomilor fructiferi pe 
marginea drumurilor. Prin 
părțile noastre pomii fruc
tiferi se dezvoltă foarte 
bine. In primăvară am 
plantat 3.500 pomi, dar 
mai avem destule suprafețe 
care stau nefolosite, așa că 
ne luăm angajamentul ca 
numai în toamna aceasta 
să plantăm peste 5.000

ir

pomi fructiferi pe marginea 
drumurilor.

Acestea sint numai ă- 
teva din suprafețele ce ur
mează să le dăm agricul
turii. Pe teritoriul comunei 
noastre mai sint și alte re
zerve de terenuri care pot 
fi întrebuințate în scopuri 
productive. Pentru îndepli
nirea acestor măsuri tre
buie însă să-și dea contri
buția fiecare țăran munci
tor din comuna noastră.

Nicolae Moldoveanu
președintele comitetului 

executiv al sfatului popu
lar din comuna Vîrteșcoi, 

raionul FocșaniNe-am dat seama de marele folos al agriculturii după știință
Pămînt nu am prea mult, 

dar îl muncesc cu chib
zuință și pînă la urmă îmi 
râmîne ca să-mi cumpăr și 
pentru casă cîte ceva. Sin
gur, fără ajutorul comu
niștilor și al tehnicienilor 
care au venit adeseori de 
la Cluj în satul nostru, 
nași fi reușit să fac 
mare lucru. Dar de cîțiva 
ani încoace, pe la noi, 
prin Someșeni, a început să 
se vorbească mult despre 
niște metode noi agroteh
nice de muncă pe care cei 
mai harnici le-au pus în a- 
plicare. Așa am auzit de
spre metoda însămînțării 
porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat. M-am hotă- 
rît atunci să-mi pun și eu 
porumbul așa, și numai a- 
cum îmi dau seama ce bine 
am făcut că am ascultat 
sfaturile înțelepte ce le-am 
auzit la căminul cultural.

S-a întîmplat însă să am 
vorbe cam tari, cu nevasta. 
Intr-o zi, am hotărît să sa- 
măn castraveții în ghivece 
nutritive. S-a uitat la mine 
și mi-a spus cam cu ciudă:

— Păi dacă vrei să faci 
experiență, atunci fă pe so
coteala ta. — Și a împărțit 
pămîntul în două. — Pe o 
parte sameni tu după meto
da a nouă, iar pe partea 
mea oi sămăna eu, așa cum

știu din bătrîni.
Dar eu nu m-am luat 

după vorbele ei. Am să- 
mănat castraveții în ghi
vece nutritive, așa cum am 
auzit la căminul cultural. 
Cînd a fost să-mi culeg re
colta, atunci s-a schimbat 
socoteala. Nevasta privea 
castraveții mari și frumoși 
de pe parcela mea și parcă 
nu-i venea a crede. Apoi 
dădu glas ghidului care 
n-o lăsa în pace.

— De acum încolo vom 
sămăna împreună, fie șl 
după metoda a nouă. 
Mi-am dat sama de marele 
folos al agriculturii după 
știință.

Acum cîtva timp, am 
ascultat la căminul cul
tural prelucrarea Directi
velor Congresului al II-lea 
al partidului cu. privire la 
dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani. Am vă
zut și acolo că partidul ne

învață să lucrăm pămîntul 
după metode noi, agroteh
nice. Și știu că dacă cuvîn- 
tul partidului glăsuiește 
așa însamnă că îi bine. 
Sînt multe metode noi de 
muncă pe care nu le-am fo
losit. De acum încolo eu 
așa voi face cum ne învață 
partidul.

Rusu Ilie
țăran muncitor din satul 
Someșeni, regiunea Cluj

Bumbacul a devenit o plantă muit răspîndită pe ogoarele patriei noastre. 
In proiectul Directivelor Congresului al II-lea al partidului nostru se pre
vede printre altele sporirea producției globale la bumbac în următorii 2-3 ani 
pînă la 100.000 tone neegrenat, iar producția medie pe hectar să crească pînă la 
cel puțin 600 kg. neegrenat.

Mai multă atenție 
campaniei însămînță- 

rilor de toamnă 
în satul Oțeieni

Dacă te duceai mai zi
lele trecute prin satul O- 
țeleni din comuna Deleni, 
raionul Huși, ai fi avut 
impresia că te afli de-abia 
pe la sfîrșitul lunii august. 
Nici treierișul nu se termi
nase pînă la această dată. 
Pînă la data de 30 septem
brie, cu toate că semințele 
trebuiau să fie de acum cu
rățate și tratate, dacă nu 
și puse în pămînt, nu s-a 
organizat nici un centru 
pentru condiționarea și tra
tarea lor. De asemeni, o 
mulțime de unelte stau în 
sat nereparate și nu s-a 
luat nici o măsură ca sa 
fie puse în stare de func
ționare.

Toată această situație 
proastă, ar trebui să dea 
de gîndit celor de la sfa
tul popular comunal. Dar 
nu numai atît. Tovarășii 
din conducerea sfatului 
popular ar trebui să se ho
tărască mai degrabă ca să 
ia cele mai urgente măsuri 
pentru ca în timpul cel 
mai scurt și în satul Oțe
ieni campania însămînțări- 
lor de toamnă să se desfă
șoare pe măsura posibili
tăților locale. Este necesar 
să se explice tuturor țăra
nilor muncitori că orice în- 
tîrziere la semănat esle 
spre paguba lor. Fruntașii 
satului, cei care au obținut 
recolte bogate fiindcă n-au 
pierdut timpul toamna tre
cută. să vorbească la șeză- 
torile duminicale, să arate 
ce folos mare aduce mun
ca făcută la vreme.

★
Se luptă neîncetat cu na

tura... O cuceresc pe zi ce 
trece. Și sint minări de re
zultatele lor. întocmai ca 
vorbele lui Micturin : „Noi 
nu putem aștepta daruri de 
la natură; sarcina noastră 
este de a i le smulge". Așa 
gtndesc și colectiviștii din 
Șelimbăr, raionul Sibiu.

★
Am urcat clteva scări; 

am dat într-o sală pe a că
rei pereți diferite grafice 
îmi arătau cum au fost a- 
plicate îngrășămintele, aso- 
lamentul, care sînt rezulta
tele aplicării diferitelor me
tode avansate și altele. De 
aici, președintele gospodă
riei, Moisîn Petre, m-a în
dreptat către camera pe a 
cărei ușă scria „Colțul ro
șu". Înăuntru, mi-au atras 
atenția două steaguri roșii, 
pe care era scris, cu fir au
rit : „Cinste brigăzii frun
tașe"... „Cinste echipei 
fruntașe”... Pe un tabel e- 
rau trecute numele celor ce 
sînt printre primii în mun
ca din gospodărie: Bru- 
dar E., Matei A.. Mois'n S., 
Pozaru A., lliuț I. și alții.

încercări curajoase — rezultate frumoase
In camera vecină, pe ușa 

căreia scria „Cercul miciu
rinist”, am întîlnit pe învă
țătorul Dobre Marin, care 
tocmai studia trei soiuri de 
știuleți de porumb.

Am aflat apoi multe din 
încercările îndrăznețe ce 
le fac pe cele două hectare 
teren experimental colecti
viștii ajutați de pionieri și 
îndrumați de învățătorul 
Dobre și inginerul Tontea 
de la secția agricolă raio
nală. Multe din rezultatele 
muncii lor creatoare au și 
început a fi introduse pe 
suprafețe mari.

— Vedeți știuletele aces
ta ? mă întrebă, după un 
timp, învățătorul. — E hi
bridul de porumb pe care o 
să-l botezăm „Șelimbăr" — 
soi cu coacere mai timpurie, 
cu 5—6 știuleți pe cocean, 
cu boabe și știuleți mult mai 
mari decît la plantele pă
rinți. Ca sări obținem n-a 
fost prea greu. Am semănat 
pe un hectar un rînd cu 
porumb de Arieș, un rînd

cu porumb din Studina și 
tot așa mai departe; apoi 
înainte de a înflori, am rupt 
moțurile de la soiul galben 
de Studina. iar cînd a a- 
părut mătasea, am făcut 
polenizarea artificială...

In acea încăpere, pe cînd 
harnicul învățător îmi de
păna cuvinte despre încer
cările lor pentru obținerea 
de recolte mari, urmăream 
cu ochii fel și fel de dovezi 
grăitoare: spice de grîu 
din lanul lor semănat în 
rînduri încrucișate, pe a 
căror etichetă scria 1.400 
kg. boabe la hectar, lin
gă spice de grîu din lanul 
semănat in rînduri obișnui
te cu o producție doar de 
700 kg. la hectar: sticluțe 
cu semințe de orz de toam
nă, pe care scria 4 000 kg. 
la hectar — orz care a fost 
obținut în gospodărie prin 
aclimatizarea orzului de 
primăvară ce avea produc
ția cam de 1.400 kg. la 
hectar; o schemă care îmi 
arăta cum au obținut co

lectiviștii 28.000 kg. la hec
tar cartofi plantați pe patru 
straturi și multe altele.

Trecînd prin curtea gos
podăriei, l-am întîlnit pe 
brigadierul Brudar Alexan
dru, care cerceta cu ochii o 
ridieătură de pămînt și par. 
că zîmbea.

— Ce vezi acolo, tovară
șe brigadier? l-am întrebat 
pe neașteptate.

— Aici am îngropat noi 
o avere întreagă. Acum cî- 
teva zile s-a ținut la noi o 
demonstrație practică cu 
privire la însilozarea nutre
țurilor pentru asigurarea 
hranei animalelor pe timpul 
iernii.

Nț s-a arătat cum trebuie 
tăiat porumbul furajer, cum 
trebuie îndesat pe la colțu
rile gropii, cum se acoperă 
cu pămînt și multe altele.

★
Intr-un tîrziu. mai mulți 

colectiviști s-au strîns Un
gă noi. Ei au început să 
vorbească despre proiec
tul Directivelor partidului.

Printre altele, președintele 
a amintit colectiviștilor cî- 
teva din măsurile pe care 
și le-au propus să le în
făptuiască.

— Nu uitați că pînă la 
15 octombrie noi ne-am 
luat angajamentul să se
mănăm griul în rînduri în
crucișate pe o suprafață de 
78 hectare. Sera pe care am 
terminat-o pentru ca să a- 
ave/n legume proaspete la 
iarnă, trebuie s-o punem in 
funcțiune de îndată. La pri
măvară vom semăna cu po. 
rumb hibrid o suprafața co
respunzătoare cantității de 
sămînță pe cwe o s-o recol
tăm acum. Iar pe o porțiu
ne din terenul experimen
tal — pe care-l vom mări la 
5 hectare — o să punem 
cartofi pe 5—7 straturi. Și 
mai avem multe de făcut.

...Am părăsit meleagurile 
minunate ale Șe.tmbărului, 
dar mi-au rămas încă în
tipărite în minte încercă' '.le 
curajoase ale colectiviștilor 
de a folosi cuceririle știin
ței.

Ing. Drăgușanu Veronica



Din viata și năzuințele oamenilor muncii 
din patria noastră

----------------------------------- .-------------

Grădinarul de oameni
Să scoți un rîu din matca lui de 

piatră, 
să-l răsucești pe cîmp, să-l faci 

mănos,
Iți trebuie o trudă-ndelungată. 
și oameni tari, și cremene de scos.

Dar omului ce s-a-nfundat cu anii 
prin des hățiș, pe-un drum șovăitor, 
cum să-i urnești din cale bolovanii, 
cum să-l redai luminii, roditor?

Da, este-o forță, vieții chiar 
asameni, 

ce crește lujeri noi, necontenit;
e-un grădinar neobosit, de oameni, 
o forță — omenească însutit.

E-o apă vie, ce te-ntinerește, 
din care viață-atiția sorb,

flămînzi — 
căci clasa muncitoare cînd pornește 
poporu-ntreg îl duce spre izbînzi.

E-o inimă și-o tîmplă care-adună 
tot ce-i mai bun în noi, și mai 

curat, 
și-n vîlvătaia luptei, în furtună, 
îți limpezește drumu-adevărat.

Partidul cum să-l cînți, prin ce 
cîntare, 

că mîini ți-a dat, și ochii amîndoi? 
Mereu ostaș, prin vifor și prin 

soare, 
să crești și tu lăstarii vieții noi,

ca tot ce-i viu să-și taie vad și-n 
stîncă, 

să crească peste ger. și ploi, și vînt,. 
și viața noastră, ca o apă-adîncă, 
să legene, hrănind, un larg pămînt.

Privind la cele ce-s expuso-n sală
Parcă aud cum cintă-n lanuri vîntul,
O melodie vese'.ă, domoală, 
Ce-mbată cu aroma ei pămintul.

Parcă aud livezile ce-și pleacă
Frunzaru verde-ngreuiat cu poamă;
Parcă aud și zumzet de prisacă,
Și licuritul vinului la cramă.

Și spre un colt, privirea mi-e atrasă
De un porumb hibrid cu boaba mare...
Pănușa-i cu foșnire de mătasă
Au ruginit-o razele de soare...

Nu știu de ce cu-atîta luare-aminte 
Privesc spre-acest porumb? Din care glie 
S-a înălțat puternic și fierbinte,
Prevestitor de nouă bogăție ?

Și cum tot cat spre el, din grele rame,
Prind vreo trei chipuri blînde să-mi 

zimbească...
Două femei gătite cu marame. 
Și un bărbat cu cușmă oltenească.

Parcă-i cunosc. Pilii ! Badea Niculaie...
Tot flăcăuandru ai rămas, vecine !
Mai fugi după vînat ca o văpaie ?
Dar brîu>-l joci acum la fel de bine ?

Ei, uite-o și pe țața Linca... Lele 
Tot cum te știu de mic ești și acum.
Ți-aduci aminte zilele acele
Cînd m-ai zăpșit că beau în pod, tutun ?

Și uite-o și pe Ilenuța ! Fată,
Tot mindră, zveltă, rumenă și bună...
Ți-aduci aminte vremea de-altădată 
Cînd ne-nvoiam sărutul la fîntînă?

O, dragii mei, ce e cu voi în ramă ?
Ce e cu voi aici în sala asta ?
Co-ați săvîrșit, ce-ați săvîrșit de seamă 
Matale bade, fata și nevasta ?

Au oare ți-ai călcat cumva cuvîntul ? 
Juraseși că nici mort n-ai să te scrii...
Că n-ai să-ți pui la colectiv pămîntul 
Decît de pleci din lumea ălor vii!

O căru(ă-am întîlnit pe drum;
In căruță m-a poftit țăranul:
— Hai,... Am fost cu cota și acum 
In spre casă îmi îndemn bălanul.

Tare m-am mirat că-mi spune-așa 
Fără să-l întreb, de unde vine. 
Steguleț cît palma flutura 
Prins de leucă, simplu, lingă mine.

— Am luat chitanța-ntîi. priveștel 
Cu mîndrie el m-a îndemnat —

Am citit. M-am bucurat. (Firește 
Și țăranul meu s-a bucurat).

O-ntîmplare însă-mi amintii,
(Vechile-ntîmplări tot nu mă cruță) 
Cînd țăranul nu chitanța-ntîi 
Mi-arăta poftindu-mă-n căruță

Ci în ochi cu ura și frămîntul
Foaia de la judecătorii: 
„Domnului i s-a luat pămîntul
Trei hectare. (Pentru datorii)*.

RUSALIN MUREȘANU

La o expoziție agricolă in 1957
Ei, țață Linco ce e cu matale ?
De-i ții bădiții-aici tovărășie ?
Nu bagi divorț de soț că noua cale
Te-ndeamnă s-o apuci cu strășnicie ?

Pe tine, zău, te mai pricep Ileana...
Poate că vorba mea a dat altoi
Cu toate că m-ai blestemat, codană,
Cînd am plecat departe dintre voi 1

Privesc iar cucuruzul din vitrine,
Iar chipurile-n rame țintuite...
Și ca să-mi stingă zbuciumul din mine
Bădița iscă vorbe potrivite:

„Vezi dacă n-ai mai dat prin sat, băiete... 
Sînt patru ani de cînd te-ai dus departe... 
Sînt patru ani de cînd nu-ți mai e sete 
De vinul nostru bun, fără de moarte.

De ai veni-n comuna ta natală,
N>-ai mai cunoaște multe, tare multe... 
Ți-ar sta, băiete, gîndu la-ndoială
Și n-ar f L-n stare vorba să-mi-asculte!

Din smîrcuri!e-n care șerpii-odată,
Se zvîrcoleau și își făceau cuibare,
Noi scoatem azi recoltă-mbelșugata, 
De-aici porumbul urcă în hambare...

Noi doi am sta la o tacla bătrînă...
Așa cum am mai stat și altădată!
In vreme ce Ileana la fîntînă
O să te-aștepte, tare supărată!...“

Bădiță Nicui-așa va fi curînd !
Mă mai desparte doar puțină vreme 
Pîn’ voi vedea natalul meu pămînt...
In smîrcuri încă stuhu-n vînt mai geme.

Și șerpii încă-și fac în el cuibare 1
Dar harnicele voastre mîini, ca mîine. 
Le vor preface-n rodnice ogoare,
In fabrici și-n uzine mari de pline...

Da, voi, făuritorii noi de glie,
Veți face toate-acestea-așa să fie!

VINTILĂ ORNARU
* ★

Colectivistul Baciu Ion din comuna Călinești, regiu nea Pitești, în mijlocul fa
miliei sale. In curînd va lua primul; împreună cu soția și cele două fetițe. Munca 
depusă în colectiv le-a adus la toți belșug și fericire. Azi au casă nouă, frumoasă 
și masă îmbelșugată.



Delegația romînă A.R.L.U.S., care a vizitat în luna 
august, anu] acesta, Uniunea Sovietică. In fotografia 
de față delegații se află în fața unuia din pavilioanele 
Expoziției Unionale, însemnîndu-și impresii de la mă
rețul tablou al agriculturii sovietice.

învățături căpătate 
la Expoziția din Moscova

Oaspete în casa colhoznicilor din Azerbaidjan

Vizita pe care am făcut-o 
nu de mult la Expoziția A- 
gricolă Unională de la 
Moscova a însemnat pentru 
mine o adevărată școală a 
experienței înaintate.

La această uriașă expo
ziție — ce depășește cu 
mult marginile unui oraș— 
am văzut cu ochii mei 
multe și nemaipomenite 
creații ale muncii omului 
sovietic.

O pîrghie de căpetenie 
din agricultura U.R.S.S.- 
ului e oglindită în marele 
pavilion „Mecanizarea și 
electrificarea agriculturii". 
In cele 26 săli ale pavilio
nului și pe cele 12 platouri 
din afara lui, am văzut 
peste 1.000 de felurite ma
șini agricole. Aproape de 
acest pavilion, pe ogoarele 
colhozurilor din raza unui 
S.M.T., toate muncile erau 
mecanizate. Aici am văzut 
multe mașini de care nu 
auzisem pînă acum. Așa, de 
pildă, combina de recoltat 
porumb care recoltează cîte 
10 hectare pe zi, tăia coce
nii, separa știuleții, toca ă- 
noi cocenii și-i deșerta în 
grămezi în urma sa. A- 
ceastă combină era de
servită de 4 colhoznici, în
locuind astfel munca a 70 
de oameni. Apoi mașina de 
semănat cartofi în cuiburi 
așezate în pătrat introdu
cea în cuiburi odată cu 
cartofii și îngrășămintele 
necesare. De asemeni, am 
văzut mașina de sădit ră
saduri, care în același timp 
introducea în cuiburi răsa
dul, îngrășămîntul și apa 
necesară. Am mai văzut 
mașina C.P.A. 1,5 de pre
gătit furajele, cultivatorul 
pentru prășit livezile, trac
torul electric și multe alte 
mașini, care sînt fapte 
grăitoare ale gradului 
lalt de mecanizare a lu

crărilor agricole din patria 
socialismului.

Dintr-un alt pavilion, re- 

prezentînd „Creșterea ani
malelor", mi-am notat iar 
multe pagini cu lucruri fo
lositoare, mai ales că gos
podăria noastră are dez
voltat acest sectar. Am vor
bit aici cu Eroi ai Muncii 
Socialiste ca Maria Iva
nova din colhozul „Stalin", 
regiunea Zaporoje. Ea mi-a 
povestit cum a obținut a- 
nul trecut cîte 7.500 litri 
lapte de la fiecare din cele 
8 vaci pe care le are în gri
ja sa. Mi-a spus pe urmă 
despre măsurile de căpete
nie ce le iau colhoznicii de 
acolo pentru a spori pro
ducția de carne și lapte : 
asigurarea bazei furajere 
și organizarea conveeru- 
lui verde. Conveerul, mi-a 
spus ea, este aplicat în 
colhoz pe o suprafață de 
700 hectare, de către o bri
gadă specială formată din 
50 oameni. Pe acest teren 
cultivă ei vreo 17 culturi 
furajere, timpurii și tîrzii, 
astfel că din primăvară 
pînă toamna tîrziu vitele 
au continuu furaj verde.

Iată-ne și la pavilionul 
„Creșterea păsărilor". La 
colhozul „Argenca" din re
giunea • Tambov, fiecare 
găină dintre cele 32.000 pe 
care le are colhozul a fă
cut, în ultimul an, cîte 172 
ouă. Cîștigurile aduse col
hozului numai de aceste 
găini se ridică la cîteva 
milioane de ruble.

Am vizitat multe colho
zuri milionare din impună-; 
toarele pavilioane și de la 
fiecare am învățat cîte ceva 
pentru gospodăria noastră. 
Și în adîncul gîndurilor 
mele, întruchipam parcă la 
fel de frumos viitorul apro. 
piat al colectivei noastre, 
al patriei noastre.

Gheorghe Bileca 
președintele gospodăriei 
agricole colective „Olga 

Bancic" din Palazul 
Mare, regiunea 

Constanța

Răsfoiesc notele de drum 
asupra călătoriei făcute in 
Uniunea Sovietică. Mă văd 
în casa lui Bagdasarian 
Galopeta. Și, ca la ospeție, 
eu il întreb de una, de al
ta, iar nevastă-sa, Varse- 
nica, mă sfătuiește să las 
taifasul pentru mai tîrziu 
și mă îmbie să sf ir șese cu 
jumătatea de găină friptă. 
Bagdasarian. ca să-mi cadă 
găina mai cu poftă, e tare 
grijuliu și-mi toarnă in pa
har un vin de culoarea bu
jorului.

După sfîrșitul primului, 
Varsenica ne-a lăsat in
tr-ale noastre, să tăifăsuim 
cîte-n lună și stele. Ii spun 
lui Bagdasarian că aș dori 
să vizitez clubul sătesc.

— Te duc eu cu mașina 
mea, cu „Pobeda".

Eu nu i-am răspuns lui 
Bagdasarian nici un cu- 
vînt, mi-am scos din ser
vietă caietul cu notițe și 
am scris: Tata s-a luptat 
o viață întreagă să aibă 
doi cai. Nu i-a avut. Col
hoznicul Bagdasarian Ga
lopeta are un automobil ca 
al prefectului ce venea la 
noi în sat.

Răsfoiesc alte file cu 
note de drum. Am însem
nat pe o filă supărarea col
hoznicului Gregorian Zaha- 
rovici pentru faptul că 

FA ȚA-N FA ȚA')
de VERONICA PORUMBACU

Acești ochi negri, mari, neobosiți, 
ca pasările crestelor din zare, 
au fost și ei odată-acoperiți 
de vălurile fetelor adjare.

O roabă-a fost. La treisprezece ani 
căzură peste fațas-i pînze groase. 
Ca mama, ca bunica, Nerastan 
ogoarele stăpînului arase.

Dar la Tbilisi azi, cu ochi atent 
privesc la ea studenții cînd vorbește, 
căci roaba dealtădată e docent, 
și-o carte-a ei tradusă-i și-n rusește.
Ca Nerastan sînt sute de surori.
Le aurește soarele obrazul.
ȘKn fața lor, eu cred c-adeseori 
își scoate cușma albă, Caucazul.

*) Din „Carnet de drum în U.R.S.S.",

BARABAS ȘTEFAN — Vizita unui grup de țărani romîm colectiviști la Moscova.

n-am stat la el la masă. Eu 
i-am spus lui Gregorian 
Zaharovici că nu primesc 
să stau la masă pentru un 
singur motiv: cu o oră 
înainte m-am ospătat în 
casa altui colhoznic. Dar 
pentru ca să nu-i stric 
vota bună, am închinat cu 
el un pahar de vinișor. A- 
poi i-am vizitat gospodă
ria personală. Am vizitat 
apoi alte gospodării perso
nale ale colhoznicilor. Pe 
Ungă fiecare gospodărie 
am văzut cîte o vacă de 
toată frumusețea, grasă și 
lăptoasă, oi, porci grași și 
păsări de soi cîte vrei, be
rechet. Și iarăși am scris 
în caietele mele de notițe: 
Tata și toți oamenii mun
citori, cu pămînt puțin, din 
satul meu, n-au avut nicio
dată patru porci, iar la Ig
nat, în mulți ani, în ogră
zile lor nu s-a auzit gui
țat de porc.

Răsfoiesc alte file cu no
te de drum și revăd aci. la 
o distanță de mii de kilo
metri, munții uriași de aur 
alb — bumbacul — live
zile și viile Azerbaidjanu
lui și oamenii lui sănătoși 
și puternici, cărora puterea 
sovietică le-a adus liberta
tea și fericirea.

Răsfoind notele de călă
torie dau peste un nume, 

pe care n-am să-l un nici
odată : Maria * Saharova. 
După ce am vizitat colho
zul în care lucrează, ne-a 
poftii să-i facem o vizită la 
ea acasă. Lucrurile pe care 
le-am văzut în casa ei, i-au 
făcut pe unii tovarăși de 
ai mei din delegație, țărani 
muncitori, să-și dea coate 
și să se mire. De mașina 
de cusut nu s-au mirat, 
c-au întîlnit-o în multe case 
de colhoznici; de mulți
mea și frumusețea covcare- 
lor, de asemenea, n-aveau 
de ce să se mire. Dar cînd 
au văzut două piane și ne
numărate cărți, ortacii mei 
de călătorie socoteau că se 
află în casa unei femei um
blate în școlile cele mal 
înalte.

Eu am întrebat-o pe Ma
ria Saharova : De ce are 
două piane ? Mi-a răspuns 
că are două fete și fiecare 
a dorit să aibă pianul ei.

Cînd am dat să plecăm 
din casa Măriei Saharova, 
cineva din delegația noas
tră a făcut întrebarea.

— Tovarășa e inginer iță 
la colhoz ?

Maria Saharova a răs
puns zîmbind :

— Nu, sînt simplă col
hoznică. Lucrez la vie.

George Ciudan
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Toate forțele pentru grăbirea însămînțărilor de toamna
In atenfia directorilor de cămine culturale : 

acest material va fi citit de cei mai bun 
conferențiar al căminului cultural ia șezătoarea 
de duminică 10 octombrie.

De la un capăt la altul 
al țării, oamenii muncii din 
agricultură se întrec la 
strîngerea recoltelor și 
grabnica terminare a ară
turilor și însămînțărilor de 
toamnă.

Răspunzînd chemării oa
menilor muncii de pe o- 
goarele regiunii Galați, tot 
mai multe sate se angajea
ză ca, în cinstea celui de 
al II-lea Congres a! parti
dului și a zilei de 7 No
iembrie, să dobîndească noi 
și însemnate succese în bă
tălia pentru grăbirea în
sămînțărilor de toamnă, 
pentru o recoltă mai bo
gată în anul viitor.

Țăranii muncitori scot 
învățăminte deosebit de 
prețioase din proiectul de 
Directive cu privire la dez
voltarea agriculturii noas
tre în următorii 2—3 ani, 
din propria lor experiență, 
pentru înflorirea gospodă
riilor lor, a agriculturii și 
economiei patriei noastre. 
Citind cu multă atenție și 
interes proiectul de Direc
tive, țăranii muncitori își 
dau seama mai bine că în 
producția de cereale a țării 
noastre culturile de toam
nă ocupă un loc însemnat. 
Cea mai importantă cultu
ră de cereale de toamnă, 
care este grîul, trebuie să 
se semene din an în an pe 
o suprafață tot mai mare, 
astfel încît în 1956 să fie 
cultivată pe o suprafață de 
2.740.000 hectare.

Dar pentru ca să dobîn- 
dim recolte sporite nu e în
deajuns să mărim suprafa
ța cultivabilă. Chezășia re
coltelor mărite la hectar 
este legată în mod hotărî- 
tor de folosirea pe scară cît 
mai largă a științei agrico
le și a metodelor agroteh
nice înaintate. De lucrul a- 
cesta s-au convins numeroși 
țărani muncitori, care ală
turi de plug au pus știința 
agrotehnică — regulile a- 
grotehnice — care au as
cultat sfatul agronomilor 
și care chiar în condiții de 
secetă au reușit să fie cu
legătorii unor recolte bo

La 30 septembrie în Pe
kin, capitala Chinei Popu*- 
lare, a avut loc ședința so
lemnă închinată celei de a 
5-a aniversări a consti
tuirii R. P. Chineze. Cu a- 
cest prilej au rostit cuvîn- 
tări tovarășii Ciu-En-lai, 
premierul Consiliului de 
Stat, N. S. Hrușciov, șeful 
delegației sovietice și alți 
reprezentanți ai țărilor su
rori.

In cuvîntarea sa, Ciu-En- 
lai a scos în evidență ma
rea însemnătate a procla
mării R. P. Chineze, cînd 
poporul chinez a devenit 
stăpînul țării sale, șJ-a luat 
soarta în propriile sale 
mîlni, deschizînd Chinei 
drum larg și luminos spre 

gate. Nenumărate sînt e- 
xemplele care dovedesc fă
ră putere de tăgadă că a- 
co'.o unde țăranii muncitori 
au aplicat cu încredere 
metodele agrotehnice, ca, 
de pildă, semănatul în rîn- 
duri încrucișate, s-au obți
nut însemnate sporuri de 
recoltă. Dar în această 
privință să lăsăm să vor
bească faptele, să dăm cî- 
teva exemple. Ion Turbatu, 
țăran muncitor din comuna 
Ștefan cel Mare, raionul 
Fetești, a însămînțat în 
toamna anu’.ui trecut 2,50 
hectare cu grîu de toamnă. 
Astă vară, cînd a treierat, 
a fost nespus de bucuros 
că a obținut 2.600 kg. boa
be grîu la hectar. Dar tre
buie arătat că Ion Turbatu 
n-a obținut o recoltă atît de 
mare, numai așa, la întîm- 
plare. El a ținut seamă de 
toate sfaturile agronomilor, 
aplicînd la timp toate regu
lile agrotehnice pe care le 
cere cultura griului. Recol
ta bogată de grîu pe care a 
obținut-o Ion Turbatu se 
datorează în primul rînd 
faptului că a însămînțat 
grîul la timpul indicat de 
agronom, n-a întîrziat nici 
o zi însămînțatul griului de 
toamnă și a pus sămînța a- 
leasă în arătură bună. 
Gheorghe Popescu este și 
el tot țăran muncitor și lo- 
cuește tot în comuna Ște
fan cel Mare, raionul Fe
tești. Ba mai mult: ogoa
rele lor sînt alături. Dar 
astă vară, cînd a treierat, 
Gheorghe Popescu nu s-a 
arătat a fi prea mulțumit. 
El a obținut la grîul de 
toamnă numai 900 kg. la 
hectar. Dair cum a însămîn
țat și lucrat ogorul Gheor
ghe Popescu ? Așa cum a 
crezut el, cum a apucat din 
bătrîni. El nu a ascultat 
sfatul agronomului, nu a 
ținut seama de știința a- 
grotehnică, nu a aplicat re
gulile agrotehnice. Și a- 
cum, dacă stai și judeci! 
cinstit, Gheorghe Popescu 
nu .poate să pună vina nici 
pe noroc, nici pe faptul că 
n-a fost vreme bună, că n-a

Sărbătorirea celei de a cincea aniversări a R. P.
socialism. Toate încercările 
imperialiștilor străini de a 
sugruma puterea populară 
s-au prăbușit. Așa cum a 
arătat în cuvîntarea sa pre
mierul de stat, astăzi nu 
este în lume forță care să 
poată împiedica înflorirea 
și întărirea Republicii 
Populare Chineze.

Condus în luptă de Pan- 
tidul Comunist Chinez, 
marele popor chinez își în
chină toate forțele cons
trucției pașnice în toate do
meniile. Pentru ca să ducă 
la îndeplinire cu succes 
construirea socialismului, 
poporul chinez are nevoie 
de o situație internațională 
pașnică. Iată de ce întreat- 
ga politică pe care o duce 

fost destulă ploaie pentru 
ogorul lui. Ogorul lui era 
doar în brăzda cu ogorul 
lui Ion Turbatu și s-a bucu
rat tot de atîtea p'oi, tot de 
atîta soare, ca al vecinu
lui său, Ion Turbatu.

Asemenea fapte se petrec 
în multe din satele noastre.

Numeroase sînt gospodă
riile agricole colective și 
întovărășirile agricole, care 
anul trecut au însămînțat 
grîu de toamnă la vreme, 
au aplicat apoi regulile a- 
grotehnice de întreținere și 
au strîns recolte deosebit 
de bogate. S-au obținut a- 
ceste bogății de grîne da
torită faptului că țăranii 
muncitori din gospodăriile 
colective și întovărășirile 
agricole au însămînțat în 
epocile indicate de agro
nomi și au folosit din plin 
puterea mașinilor și a trac
toarelor puse la îndemînă 
de statul nostru.

După cum știm, timpul 
este acum destul de înain
tat. Bătălia însămînțărilor 
de toamnă trebuie grăbită 
și în același timp trebuie să 
cuprindă toate satele. Sînt 
însă destule sate și destui 
țărani muncitori care din 
cauză că au întîrziat strîn- 
sul recoltelor de toamnă, 
nici n-au început arăturile 
pentru însămînțări. Cei 
care tărăgănează cu însă- 
mînțărUe trebuie să știe că 
în primul rînd ei sînt acei 
care păgubesc. Este știut 
că grîul pus tîrziu, abia ră
sare, are firele slăbuțe, fi
rave și nu rezistă gerului. 
In cele mai multe cazuri 
cerealele de toamnă însă- 
mînțate tîrziu, dacă dau ge
ruri, sînt compromise. Este 
deci în folosul țăranilor 
muncitori să nu întîrzie de 
pe o zi pe alta însămînța- 
rea cerealelor de toamnă. 
Recoltele mici de grîu de 
toamnă pe care le-au obți
nut anul acesta unii țărani 
muncitori din regiunile A- 
rad și Timișoara se dato- 
resc faptului că în toamna 
trecută ei au amînat însă- 
mînțările pînă la sfîrșitul 
lui noiembrie. De aceea, în 
momentul de față trebuie 
să strîngem grabnic recolta 
de porumb și de alte cul
turi tîirzii, pentru ca îndată 
după aceasta pămîntul să 
fie arat și însămînțat cu ce
reale de toamnă.

Fruntașii recoltelor bo

Guvernul Central al Chi
nei are drept scop întări
rea păcii.

Primit cu vii și îndelun
gate aplauze, și-a rostit a- 
poi cuvîntarea N. S. Hruș
ciov, șeful delegației sovie
tice. Vorbitorul s-a ocupat 
pe larg de lupta dîrză și 
înverșunată pe care a tro- 
buit s-o ducă eroicul popor 
chinez în îndelungata sa 
istorie pentru a infringe pe 
asupritorii străini. Lupta 
împotriva imperialismului 
și a reacțiunii chineze a 
fost încununată cu succes, 
pentru că poporul chinez a 
avut drept conducător glo
riosul Partid Comunist 
Chinez. N. S. Hrușciov s-a 
ocupat îndeaproape, în cu* 

gate au și obținut succese 
în campania agricolă din 
toamna aceasta. La 26 
septembrie colectiviștii și 
țăranii muncitori din comu
na Gîștești, raionul Mihăi- 
lești, au terminat cu succes 
însămînțările cerealelor de 
toamnă. Experiența din a- 
nul trecut, recolta pe care 
au dobîndit-o, i-au convins 
ca și în toamna aceasta să 
însămînțeze la vreme și în 
arătură adîncă.

Mai dăinuie prin satele 
noastre obiceiul înapoiat 
la unii țărani muncitori, să 
nu bage plugul în brazdă, 
să nu însămînțeze, pînă ce 
n-a căzut o ploaie zdravă
nă. Toamna trecută cei care 
au așteptat asemenea ploa
ie și-au furat căciula, cum 
spune zicala. Știința agro
tehnică a stabilit că însă
mînțările de toamnă pot fi 
făcute cu succes, chiar dacă 
nu au căzut prea multe 
ploi, dar ținînd seama în a- 
celași timp de o seamă de 
reguli științifice. In aceas
tă privință se pot da, de a- 
semeni, numeroase exem
ple. Astfel, țăranul munci
tor Gheorghe Cristache din 
comuna Brătulești, raionul 
Snagov, cu toate că timpul 
a fost foarte neprielnic prin 
partea locului, dar însămîn- 
țînd grîul de toamnă la 
sfîrșitul lui septembrie și 
folosind apoi alte reguli a- 
grotehnice, a dobîndit astă 
vară 1.300 kg. la hectar.

Un ajutor prețios pentru 
arăturile adînci de toamnă 
în vederea însămînțărilor 
îl au țăranii muncitori în 
stațiunile de mașini și trac
toare. Tractorul care are 
puterea a zeci de cai trage 
brazdă adîncă. Să folosim 
din plin puterea tractoare
lor și a mașinilor. In satele 
unde pămîntul este uscat și 
bătătorit, țăranii muncitori 
care au boi, să se întovără
șească între ei pentru a-și 
ara ogorul cu patru boi, 
făcînd arături adînci pentru 
însămînțările de toamnă.

Un ajutor deosebit de 
însemnat ni-1 dau agrono
mii prin sfaturile lor. Ei 
trebuie să stea permanent 
în mijlocul nostru, să ne a- 
rate cum trebuie să însă- 
mînțăm și totodată cum să 
aplicăm regulile științei a- 
gricole la alegerea și trata
rea seminței de grîu, ca și 
la punerea ei în pămînt. A-

Chineze
vîntarea sa, de prietenia 
veșnică și colaborarea po
litică, economică și cultu
rală multilaterală ce s-a 
statornicit între Republica 
Populară Chineză și Uniu
nea Sovietică. Tratatul de 
prietenie, alianță și asis
tență mutuală, încheiat la 
14 februarie 1950 între ce'e 
două mari puteri, a devenit 
baza de nezdruncinat a a- 
cestei prietenii frățești. La
gărul păcii, democrației și 
socialismului, au un reazim 
trainic în Uniunea Sovieti
că și Republica Populară 
Chineză.

La 1 octombrie, în piața 
Tiananmin din Pekin a a- 
vut loc parada militară și 
demonstrația oamenilor 
muncii din capitala Chinei. 

gronomii trebuie să stabi
lească termenele cele măi 
potrivite pentru însămîn
țat, pentru fiecare comună 
în parte. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare 
au datoria să ceară tuturor 
tehnicienilor și agronomi
lor să fie mereu în mijlocul 
nostru. Comitetele executi
ve ale comunelor trebuie 
să pună la îndemînă țăra
nilor muncitori cărțile, re
vistele și gazetele, să or
ganizeze la căminele cultu
rale și bibliotecile sătești 
consultații date de către 
specialiști și fruntași ai re
coltelor bogate, lămurind 
problemele pe care le pun 
țăranii muncitori.

întrecerea care se desfă
șoară acum la sate în cins
tea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie 
este un minunat prilej pen
tru terminarea cît mai repe
de și în bune condițiuni a- 
grotehnice a însămînțărilor 
de toamnă. E o cinste pen
tru fiecare țăran muncitor 
de a se strădui să fie frun
taș în întrecere, de a urma 
exemplul fruntașilor, de a 
îndemna și pe alții să fie 
luptători hotărîți pentru 
sporirea recoltei. Să nu 
privim cu nepăsare dacă 
vecinul nostru tărăgănează 
însămînțările de la o zi la 
alta. Să ne îndemnăm unii 
pe alții, să ne întrecem pe 
uliți și case, căci vom avea 
cu toții de cîștigat.

Cele două mari sărbători 
care se apropie, cel de al 
doilea Congres al partidu
lui nostru drag și 7 Noiem
brie, să ne găsească cu în
sămînțările de toamnă ter
minate.

In aceste zile care ne-au 
mai rămas nu este sarcină 
mai însemnată decît aceea 
a grăbirii și terminării în
sămînțărilor de toamnă. 
Deci, toate puterile, toate 
mijloacele trebuie îndrep
tate spre terminarea cît 
mai grabnică a însămînță- 
rilor.

Oameni ai muncii din a- 
gricultură 1 Să nu pierdem 
nici un ceas, nici o zi bună 
de muncă 1 Să grăbim re
coltarea porumbului și a ce
lorlalte culturi de toamnă ! 
Să facem arături adînci și 
să însămînțăm cerealele 
de toamnă 1 înainte, cu 
toate forțele, pentru recol
te bogate în anul viitor1

Scurte știr1
• La 30 septembrie a 

sosit la Moscova, la invi
tația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., o delegație a 
parlamentului englez, m 
frunte cu lordul Coleraine. 
Delegația parlamentară 
engleză vizitează instituții 
de stat din capitala Țării 
Sovietice și d:n alte orașe. 
O deosebită impresie a lă
sat asupra delegației par
lamentare engleze vizita 
făcută la Expoziția Agri
colă Unională.

• Cu începeree de la 1 
octombrie, în Uniunea So
vietică au fost reduse tari
fele pentru transportul că
lătorilor cu autovehicule.



Kâsoundem la întrebările cititorilor

Noi propuner sovietice de importanță deosebită 
pentru pacea lumii

= A L 31N A ... - ...... 7

5 ani de la proclamarea Republicii 
Democrate Germane

Mai mulți cititori ai re
vistei, printre care și țăra
nul muncitor Kiș Ion din 
comuna Moșnița Nouă, ra
ionul Timișoara, vor să a- 
fle mai pe larg ce cuprin
de noua propunere a Uniu
nii Sovietice făcută la 
O.N.U.

★
Neîncetat guvernul so

vietic depune străduințe 
pentru asigurarea păcii și 
securității popoarelor. Po
litica aceasta neabătută de 
luptă împotriva primejdiei 
unui nou război a devenit 
cunoscută și îmbrățișată 
de toate popoarele lumii.

Și în cadrul lucrărilor 
actualei sesiuni a O.N.U., 
Uniunea Sovietică s-a ară
tat o neclintită apărătoare 
a păcii. La 30 septembrie, 
A. I. Vîșinski, șeful delega
ției sovietice la O.N.U., a 
prezentat Adunării Gene
rale o deosebită propunere 
cu privire la încheierea u- 
nei convenții (tratat) in
ternaționale în problema 
reducerii armamen.te'or și 
interzicerii armelor atomi
că și cu hidrogen și a ce
lorlalte feluri de arme de 
ucidere în masă.

Iată ce se spune în pro
iectul de rezoluție a dele
gației Uniunii Sovietice: 
„Adunarea Generală însăr
cinează Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare să ela
boreze și să prezinte spre 
aprobare Consiliului de 
Securitate un proiect de 
convenție (tratat) interna
țională, care să aibă drept 
scop întărirea păcii și 
securității internaționale și 
care să prevadă interzice
rea armelor atomică, cu hi. 
drogen și a celorlalte ti
puri de arme de extermi
nare în masă, cu înlătura
rea lor din armamentele 
statelor, reducerea simți
toare a armamentelor și 
instituirea unui control in
ternațional asupra înfăp
tuirii acestor hotărîri, luîn- 
du-se drept bază propune
rile Franței și Angliei din 

1 1 iunie 1954“
In propunerea sovietică 

se prevede că în decurs de 
6 luni (sau un an) statele 
să-și reducă armamentele, 
forțele lor armate și aloca
țiile pentru necesități mili
tare prevăzute în buge
tele de stat, în proporție 
de 50 la sută din normele 
convenite. Reducerea ar
mamentelor și forțelor ar- 

•mate se face pornindu-sg 
deda nivelul armamentelor 
și forțelor armate existent 
lâ 31 decembrie 1953, iar 
reducerea alocațiilor, por

Măsuri îndreptate împotriva păcii 
și securității popoarelor

Timp de cîteva z-ile 
s-a desfășurat la Londra 
conferința celor nouă ' țări 
(S.U.A., Anglia, Franța, 
Canada, Belgia, Olanda, 
Luxemburg, Italia și Ger
mania apuseană). La con
ferință s-au discutat pro
bleme legate de reînarma- 
rea Germaniei apusene și 
înglobarea ei în coaliția 

nind de la nivelul cheltuie
lilor făcute pentru nece
sități militare în decursul 
anului care a luat sfîrșit 
la 31 decembrie 1953. Con
trolul asupra îndeplinirii 
acestei obligații pe care 
și-o iau statele, va fi făcut 
de o comisie internațională 
provizorie de control, care 
va funcționa pe lîngă Con
siliul de Securitate al 
O.N.U.

Vor urma apoi alte mă
suri pentru o nouă reduce
re a armamentelor, forțe
lor armate și cheltuielilor 
militare. Totodată în 
acest timp se va înfăptui 
interzicerea în întregime a 
armei atomice, cu hidrogen 
și a altor feluri de arme de 
ucidere în masă, inteirzi- 
cîndu-se fabricarea acestor 
feluri de arme și scoaterea 
lor completă din arma
mentele statelor. Materia
lele atomice aflate pînă la 
data punerii în aplicare a 
măsurilor susamintite ur
mează să fie folosite nu
mai în scopuri pașnice. în
făptuirea controlului asu
pra îndeplinirii convenției 
privitoare la interzicerea 
armei atomice, cu hidro
gen și a celorlalte arme de 
ucidere în masă, va trebui 
făcut de un organism in
ternațional permanent pe 
care îl vor înființa statele. 
Acest organism va avea 
împuternicirea de a face 
control și dreptul de in
specție în măsura necesară 
pentru a asigura îndeplini
rea convenției de către toa
te statele.

Venind cu aceste noi 
propuneri, Uniunea Sovie
tică își dovedește din nou 
în fapte, politica ei sinceră 
de pace. Însemnătatea pro
punerilor sovietice nu poa
te fi ocolită nici de repre
zentanții Angliei, Franței 
și Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

Noua propunere făcută 
de Uniunea Sovietică a 
fost primită cu multă căl
dură de cele mai largi pă
turi ale opiniei publice. Ră- 
mîne ca puterile apusene 
să-și arate de această dată 
în fapte intenția lor de 
pace, pentru a nu înșela 
încă odată speranțele po
poarelor.

Propunerea sovietică în 
problema reducerii arma
mentelor și a interzicerii 
armelor atomică, cu hidro
gen și a celorlalte feluri de 
arme de ucidere în masă, 
este menită 0 ducășpreo 
nouă și hotărîtoare micșo
rare a încordării interna
ționale, spre întărirea 
păcii. " 

războinică a Atlanticului 
de nord și în pactul de la 
Bruxelles. . Lucrările aces
tei conferințe constituie o 
mare 1 primejdie pentru- 
pacea și securitatea Euro
pei și tocmai de aceea po
poarele condamnă cu ho- 
tărîre încercările de reîn
viere a militarismului. în 
Germania apuseană.

Oamenii muncii din Re
publica Democrată Ger
mană sărbătoresc la 7 oc
tombrie a 5-a aniversare a 
întemeierii statului lor. A- 
ceastă zi este înscrisă în 
istoria poporului german ca 
o mare sărbătoare națio
nală.

După eliberarea poporu
lui german de sub fascis
mul înrobitor de către vi
teaza Armată Sovietică, a 
fost cu putință instaurarea 
democrației în partea de 
răsărit a țării. Bucurîn- 
du-se din plin de ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice 
și al țărilor de democrație 
populară, oamenii muncii 
din R. D. Germană și-au 
construit, într-un timp foar
te scurt, drum spre o viață
---------------------------

Cum lămurește gospodăria colectivă „Freiheit*4 
pe țăranii muncitori individuali 

de avantajele colectivizării agriculturii
Cînd ajungi la Hassen- 

hausen, raionul Naum- 
burg, R. D. Germană, 
vezi mai întîi frumoa
sele panouri și lozinci 
pe străzi, o pavoazare fru
moasă care te surprinde 
plăcut — făcută din ini
țiativa țăranilor colecti
viști ai gospodăriei colec
tive „Freiheit", sub con
ducerea organizației de 
partid din gospodărie.

De ce a intrat, bunăoa

Oamenii muncii Jin R. D. Germană își îndeplinesc cu drag 
îndatoririle față de stat. Țăranii muncitori livrează pri

mele grîne statului.

ră, țăranul Kirste în gos
podăria colectivă? Să ve
dem ce ne-a declarat: 
„M-am convins cu ochii 
mei, că gospodăria colec
tivă „Freiheit" este gospo
dărită exemplar, iar disci
plina în muncă nu lasă cu 
nimic de dorit".

Dealtfel, oricine se poa
te convinge de acest lucru. 
In curte și în grajduri 
domnește o curățenie 
exemplară. Munca cîmpu- 
lui este încununată de suc
ces. Trei brigăzi pentru 
munca cîmpuluî și o bri
gadă pentru creșterea vite
lor lucrează pe baza unui 
plan, după anumite nor- 
tne ; acestea măresc con
tinuu productivitatea mun
cii și sînt antrenate în în
trecere socialistă. Se apli
că pe scară largă metodele 
noi și înaintate, ca semă
natul în rînduri încrucișate, 

nouă, înfloritoare. Glasa 
muncitoare, în alianță cu 
țărănimea muncitoare, sub 
conducerea Partidului So
cialist Unit German, a ob
ținut mari succese în dez
voltarea economiei naționa. 
le. Realizările celor 4 ani 
ai primului plan cincinal 
sînt grăitoare. In 1953 vo
lumul total al producției 
industriale a întrecut cu 
peste 160 la sută pe cel 
din 1950. In agricultură, 
nivelul producției a depășit 
încă din 1952 nivelul dina
inte de război. In fiecare an 
crește simțitor producția 
la hectar, iar șeptelul s-a 
mărit mult.

Ca o recunoaștere a suc
ceselor obținute și ca un 
act de adîncă prietenie,

★ ★ ★

de OTTO KRAFT

însămînțatul cartofilor în 
cuiburi așezate în pă
trat, etc. De asemenea, 
prin amestecul rațional 
al nutrețului, producția 
zilnică de lapte a putut 
fi ridicată de la 130 la 210 
litri. Prin muncă volunta
ră, colectiviștii au dărîmat 
cîteva clădiri vechi, obți- 
nînd materialul necesar 
pentru construirea unui 

mare coteț pentru 200j)orci 
și materialul necesar pen
tru construirea unui grajd 
de vaci. Datorită acestei 
inițiative a colectiviștilor, 
au fost economisite 30.000 
mărci germane, precum și 
o mare cantitate de mate
riale de construcție. In a- 
fară de aceasta, membrii 
gospodăriei colective eco
nomisesc peste 100.000 că
rămizi și mari sume de 
bani, deoarece grajdurile 
au fost construite prin a- 
plicarea metodei lutului 
presat.

Se înțelege de la sine că 
aceste economii se oglin
desc și în bilanțul gospo
dăriei colective. Toate a- 
cestea l-au convins pe ță
ranul Kirste că dacă va 
intra în gospodăria colec
tivă, va duce și el o viață 
mai bună, o viață îmbelșu
gată. Dar mai era încă 

guvernul Uniunii Sovietice 
a acordat R. D. Germane, 
la 25 martie 1954, drepturi 
de stat suveran.

Astăzi, cînd imperialiș
tii americani și uneltele 
lor din apus se străduiesc 
să reînvie în scopuri răz
boinice militarismul ger
man în Germania apusea
nă, R. D. Germană nu înce
tează o clipă lupta pentru 
înfăptuirea unității Germa
niei într-un stat pașnic și 
democratic.

Sărbătorirea celor cinci 
ani de la proclamarea R. 
D. Germane nu este numai 
sărbătoarea națională a po
porului german, ci o sărbă
toare a întregii omeniri iu
bitoare de pace.

★--------------------------------  

ceva care l-a convins să 
facă acest pas : legăturile 
tovărășești dintre țăranii 
colectiviști și țăranii indi
viduali, sprijinul pe care 
aceștia li-l acordă, punîn- 
du-le la dispoziție semințe 
selecționate, mașini și al
tele. „încrederea mea față 
de această gospodărie co
lectivă a fost întărită și 
prin faptul că gospodăria 
mi-a pus la dispoziție ani
male de tracțiune și ma
șini în perioadele de vîrf, 
precum și zer pentru hrana 
purceilor mici", a spus 
Kirste.

Dar țăranii colectiviști 
mai primesc și prime la 
cîștigul total, fapt care 
convinge desigur pe mulți 
țărani individuali șă intre 
în gospodăria colectivă.

Organizația de partid a 
gospodăriei colective și-a 
dat imediat seama că, cheia 
noilor succese este munca 
politică bine organizată, 
atît în gospodărie cît și în 
întregul sat. Conștiința 
membrilor gospodăriei a- 
gricole „Freiheit" s-a dez
voltat și s-a întărit. Acea
sta își găsește expresia și 
in relațiile frățești cu 
țăranii individuali, în or
ganizarea colectivă a dife
ritelor acțiuni obștești, 
în solidaritatea de acțiune 
față de victimele inunda
țiilor din R. D. Germană. 
Astfel țăranii colectiviști 
s-au obligat să pună la 
dispoziția acestora 500 kg 
cereale, 3000 șindrile și 
cantități însemnate de nu
treț pentru animale.

Munca exemplară, eco
nomică și politică, care se 
duce în gospodăria colec
tivă „Freiheit" e dovedită 
și de numărul mare de 
țărani care cer să intre în 
gospodărie, este în același 
timp un exemplu demn de 
urmat pentru alte gospo
dării colective.



Proverb e...
Nu aduce anul ce aduce 

ceasul 1 Astfel, ultimii trei 
ani n-au adus toate mate
rialele necesare construirii 
căminului cultural din Mila 
23, regiunea Galati. Desi
gur materialele le va aduce 
ceasul... cînd vor fi trași la 
răspundere vinovății.

La S.M.T. Podul I'oaiei, raionul Tg. Fru
mos, tractoarele zac neîngrijite, făcîndu-se 
o mare risipă de combustibil.

Rața I-a (fericită) : Noroc cu tractoarele astea. Am fă
cut și noi rost de scăldătoare.

Rața Il-a (înțeleaptă) : Noroc că balta de ulei nu e 
fierbinte, că altfel ieșeam, doamne ferește, gata prăjite.

Ghicitor sau. cititor?
In Beciu, o comună din 

raionul Beceni, era horă 
întinsă. De odată vine un 
cetățean. Lumea sparge 
hora și face roată în jurul 
lui.

— Tovarășe lloîu, n-a 
mai scris soră-mea din 
Ploiești ? — întrebă unul.

— Ba da, zice să-i tri
miți flaneaua.

Și întrebările curg. O- 
mul răspunde la fiecare, 
apoi întreabă și el:

— State a lui Mihu nu-i 
pe aici ?

— Nu ! spun oamenii.
— Aveți grijă careva 

să-1 vestiți că-i vine la în- 
tîi văr-su !

Un drumeț care nu pri
cepuse despre ce e vorba, 
îl întrebă pe un sătean 
cine e insul care le știe pe 
toate. E ghicitor ?

Călătorului îi șade bine 
cu drumul ! Numai să nu 
meargă pe cel care leagă 
comunele Balș și Dobriceni 
din raionul Balș. Cum a- 
cest drum este prost, călă
torului îi șade bine dacă... 
stă acasă.

— Nu, doar cititor... E 
secretarul sfatului. Știi, 
scrisorile vin întîi la sfat. 
El le deschide și le ci

tește. Zice că se distrea
ză — i-a răspuns omul.

— Tot e bine de voi — 
a spus atunci drumețul.

— De ce? — a întrebat 
mirat săteanul...

— Aveți un secretar de 
sfat cu ținere de minte. 
Altfel ce vă făceați ?

EPIGRAME
Din cauza nepăsării celor din condu

cerea cooperativei, acoperișul magazinu
lui Nr. 2 din satul Mirau, comuna Stoe- 
nești, raionul Mihăilești, este stricat și 
plouă înăuntru.

Plouă prin tavane, însă,
Vinovății n-au habar.
Căci marfa n cooperativă
Mai sporește la cintar.

A. Zamfir 
corespondent

Oficiul P.T.T. raional Aleșd trimite a- 
bonaților din Peștișani, în loc de ziarul 
„Crișana", ziarul „Faclya” care e scris 
în limba maghiară :

Credem că e necesar
Ca oficiu 'n viitor,
Cînd trimite acest ziar
Să dea și-un... traducător.

In comuna Poșaga, raionul Turda, 
sînt numeroase locuri virane care după

3 
cum prevede proiectul de Directive, ar} 
putea fi folosite la cultivarea nucului. |

Sînt locuri goale cîte vrei 1
Și toate bune deopotrivă ț
Un singur lucru nu-i la ei: |
Un pic de... inițiativă. t

Sfaturile populare din Gherăești, Dul- * 
cești și Bălăușești, raionul Roman, încă j 
nu s-au îngrijit să aducă lemne pentru ! 
școli: |

Pin-acum, nu-i nici un semn {
Ca de>-aco!o, din pădure,
Dinșii lemne să procure.
...Cum s-ar spune, stau de... lemn !

Ca și în anii trecuți, direcțiunea șco
lii elementare din Bucșani, raionul Tir- 1 
goviște, nu s-a îngrijit să asigure cărți | 
pentru toți elevii: |

Pătrunși de amărăciune |
Spun elevii: „N-avem carte, {
Fiindcă-n școală avem parte >

Tot de... vechea direcțiune."

(21)
Zilele trecute, mă nimerii 

pe la căminul cultural din 
comuna Gologanii, raionul 
Focșani. Stăm in sală să-și 
înceapă programul echipa 
de jocuri din Slobozia-Cio- 
răști, cînd intră directorul 
căminului. Se uită peste 
capetele oamenilor din 
bănci și strigă patru inși pe 
nume. Cei chemați se scoa
lă din fund.

— Cine-s ăștia ? întreb 
pe vecinul din dreapta mea.

— Comitetul! zice ăla, 
2Îmbind pe sub mustață.

— Acu' îi veni directoru
lui să-i ia la ședință, înain
te de program ? S-o lase pe 
urmă, că nu-i mare lucru, 
doar! îmi dau cu părerea.

— Dar ce vrei să nu se 
țină spectacolul? Că fără 
ei nu-ncepe.

„A, ăștia sînt lăutarii l” 
judec de unul singur. Și 
numai ce-i văd pe toți pa
tru cum se vîră sub scenă. 
„Măi să fie! zic. Ce caută 
acolo ?“ O pornesc in ur
ma lor. Și aud niște stri
gături, nu din scenă, ci... 
de dedesubt.
„Haideți mă, nu mă lăsați, 
Puneți umărul bărbați!“

E

„Acolo și-au găsit oame
nii să repete!“ gîndesc. 
Bag capul și mă văd tras 
sub scenă.

— Ei, ce faci ? aud o 
șoaptă.

— Mulțumesc, nu prea 
bine. Nu pot să înalț capul!

— Lasă gluma, omule, 
și pune umărul la scînduri, 
pînă nu încep să joace. Alt
fel, cade scena și iese 
mare comedie...

Scîndurile încep să du
duie, semn că se pornesc 
jocurile.

— Acu’! fac cei patru în- 
tr-un glas.

Ne proptim toți umărul 
sub podeaua scenei. Dar, 
nu trece mult și mă trage 
unul de mtnecă.

— Ieși pînă afară și spu
ne ălora să bată piciorul 
mai cu milă. Că de nu, du
minica ailaltă, rămîne sce
na fără noi. Bagă de sea
mă, să te întorci iute, să ne 
mai dai... un umăr de aju
tor!

Fac ce-au spus ăia și dau 
să intru iar dedesubt. Mă 
zărește directorul căminu
lui și mă întreabă:

— Ești schimbul doi ?

— Schimbu-ntîi, tovară
șe! Intrai de la început, 
fără să fiu ales în comitet. 
Dar pînă la urmă, mă ale
sei... cu un cucui de la brîu. 
lețul de adineauri! răs
pund. Cit pe ce să-mi ră- 
mînă femeia văduvă... Și 
zdup sub scenă. Mai stau 
aici ce stau, cînd aud sus 
cum cineva mulțumește ce
lor din Slobozia-Ciorăști 
pentru jocurile date.

— E directorul! spune 
unul din comitetul de spri
jin al.... scenei. De n-ar fi 
el, n-ar fi nici scena strica
tă...

— Atunci, hai să-i fac o 
poznă! spun.

Și... trag umărul de sub 
scînduri, unde simțeam eu 
că șade directorul. Sus, se 
auzi o bufnitură și ploaie 
de rîsete.

— A căzut directorul! 
strigă careva în sală.

Eu, scosei capul de la lo
cul meu și strigai:

— Să-i fie de bine și de.„ 
învățătură! Ca de acum, 
să nu mai pună oamenii u- 
mărul, ci să pună el mina 
și... inima, să repare see 
na!

* *
DIN ÎNTÎMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C22) (Desen de F. Calafeteanu)

Coșuri multe-aduc din vie Doarme-achizitoru’, dus: Caprele le-au dat de gust Un țap: — Zi-ne hora, moș Ardei,
Cu ciorchini de razachie. Strug/Hii... la teasc i-a pus! Și-acum se cinstesc cu... must! Că noi bem... da' plătesc ei!...
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