
Să raportăm Congresului 
despre îndeplinirea 

angajamentelor luate
Peste minunatele plaiuri ale patriei noastre a venit 

toamna. Pășind ca stăpîni peste pămîntul pe care-1 mun
cesc, mulți țărani muncitori se întorc cu gîndul la toamna 
cînd pentru întîia oară au semănat în ogorul lor. Era în 
anul 1945. Gîndul zboară la zilele cînd se înmînau titluri 
de împroprietărire fostelor slugi, sărăcimii satelor. Cu o- 
chii umeziți, cu mîna tremurîndă, apucau oamenii condeiul 
și semnau documentele. Mulți erau acei care își cereau 
iertăciune că nu știu iscăli, că au rămas în neștiință de 
carte, ca și cînd ei erau de vină. Mîini bătătorite de mun
citori și țărani muncitori se strîngeau frățește. „Să-l sță- 
pîniți sănătoși, fraților — spuneau muncitorii — și nu 
uitați nicicînd că pentru ca să trăim liberi, ca voi să 
aveți pămînt, au luptat comuniștii și mulți dintre ei și-au 
dat viața".

Și țăranii muncitori nu uită. Iată de ce numără toam
nele de atunci. Iată de ce din toate satele și cătunele din 
țară vin sute și sute de scrisori prin care ei își iau anga
jamente în cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. Iată de ce în adunări obștești ținute la cămi
nele culturale, hotărăsc să se întreacă în muncă, să facă 
însămînțările la timp și după regulile agrotehnice. Din 
scrisorile venite de la oamenii muncii de la sate răzbate 
recunoștința și dragostea față de partid și guvern, hotă- 
rîrea lor de a întări prin fapte alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, de a întîmpina marile 
evenimente ce se apropie cu noi izbînzi în muncă.

Insămînțînd la vreme, după știință, aplicînd regulile 
agrotehnice, Rațiu Traian din Sîngeorgiul de Mureș a do- 
bîndit 2.151 kg. grîu la hectar. Muncind în chip nou, 
după sfaturile agronomilor, colectiviștii din Urecheni, ra
ionul Tg. Neamț, au dobîndit recolte de două ori și de 
trei ori mai mari decît țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale, care au muncit după obiceiuri învechite. Iată 
numai cîteva exemple care dovedesc fără putință de tă
gadă foloasele aplicării agrominimului, aplicării științei 
în agricultură.

Pornind la întrecere socialistă, colectiviștii din Archita, 
raionul Sighișoara, au făcut arături pentru însămînțări 
pe o suprafață de 170 hectare, insămînțînd pînă acum 78 
hectare cu grîu în rînduri încrucișate. Colectiviștii din 
Archita au hotărît ca în cinstea Congresului și a zilei de 
7 Noiembrie să termine însămînțările de toamnă pînă la 
15 octombrie. Tot în cinstea Congresului și a zilei de 7 
Noiembrie țăranii muncitori din comuna Movila Miresiî, 
regiunea Galați, pornind la întrecere patriotică, au însă- 
mînțat pînă la 25 septembrie, 175 hectare cu păioase.

întrecerea a cuprins mii de sate de pe întreg cuprinsul 
țării. Comuniștii sînt în frunte și țăranii muncitori le 
urmează pilda. Ei știu acum că dacă grăbesc însămînță
rile au numai de cîștigat. Timpul este destul de înaintat. 
Aproape în toată țara a început să cadă bruma. Agroteh
nica ne învață și sînt destule dovezi că acolo unde se 
întîrzie însămînțatul de toamnă, cerealele n-au timp 
deajuns pentru încolțire și înfrățire, pentru a intra în 
iarnă bine pregătite și rezistente la frig. Iată un lucru ce 
trebuie să fie știut și de care să țină seama oricine n-a 
însămînțat încă. Țăranii muncitori care au terminat pînă 
acum însămînțările, au o datorie de mare cinste să în
demne și chiar să ajute și pe cei care din anumite motive 
au rămas în urmă cu însămînțările.

Să muncim deci în așa chip ca să putem raporta parti
dului că întîmpinăm Congresul și ziua de 7 Noiembrie 
cu angajamentele îndeplinite.

Aâ/tfăsnfaa&x. , 
a aQeaăminte&r jBu&ara/fe
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In urma apariției proiectului de Directive a Congresului al Il-lea al partidului 
[j sectorul agricol al gospodăriei agricole de stat Bucium din regiunea lași a 
' pornit la o mai bună organizare a muncii. Pînă acum din planul de desțelenire de 
ț 80 hectare s-au desțelenit 20 hectare, care vor fi însămînțate cu plante furajere.

trecută

Primii pe raion Ia 
însămînțatul griului 

de toamnă
Membrii gospodăriei a- 

gricole colective „Drum 
Nou" din satul Condu- 
ratu, raionul Mizil, au 
tradus în fapte unele 

din angajamentele luate în 
cinstea celui de al Il lea 
Congres al partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie. Pînă 
la 17 septembrie ei au ter
minat însămînțatul grîului 
de toamnă. Din suprafața 
însămînțată 50 hectare le- 
au pus în rînduri încruci
șate, după metoda sovie
tică.

Succese frumoase în des
fășurarea însămînțărilor de

Sărbătoarea prieteniei roipîno-sovietice 
în satele raionului Brăila

au

Oamenii satelor brăilene s-au obișnuit 
ca în fiecare duminică și adesea și în 
cursul săptămînii să se adune la căminul 
cultural. Cîte n-au aflat ei la aceste în- 
tîlniri ?

Și în această duminică de început de 
toamnă, sălile căminelor culturale
fost pline. Ploaia măruntă, cernută ca 
prin .sită, frigul venit prea de timpuriu 
nu i-au putut fintui acasă. Cum poți să 
lipsești de lia o asemenea manifestare cul
turală, cînd se cinstește prietenia unui 
mare popor care ne este ca un frate mare 
și puternic ? Sînt mai bine de zece ani de 
cînd simțim din plin ajutorul atiît de pre
țios al poporului sovietic, de cînd cule
gem roadele unei vieți noi, libere.

La Traian Sat deschiderea sărbăto
rească a Lunii Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice s-a făcut în noua sală de festivități 
a căminului cultural, inaugurată cu acest 
prilej. Conferința „10 ani de activitate 
pentru întărirea prieteniei romîno-sovie-

tice“ expusă de învățătorul Leu Dumitru, 
a fost urmărită cu luare aminte. Oamenii 
priveau în viata lor și a satului lor roa
dele marii prietenii.

„Zilele agrotehnicii sovietice" sînt pri
lej de bogate învățăminte. Colectiviștii 
din Osmanu văd cu ochii lor roadele a- 
plicării metodelor de lucru colhoznice. 
Porumbul însămînțat de ei în cuiburi a- 
șezate în pătrat se ridică cu mult peste 
cel cultivat obișnuit. De aceea, au și ho- 
tărît ca începînd încă din toamna aceasta 
să pornească să însămînțeze în rînduri 
încrucișate grîul de pe o bună parte din 
suprafața rezervată acestei culturi. Pri
mele 70 hectare au și fost însămînțate 
după această metodă.

Sărbătorind Luna Prieteniei Romîno- 
Sovietice, țăranii muncitori din satele 
raionului Brăila își arată dragostea și 
recunoștința pentru măreața Uniune 
Sovietică.

gliei șt alții. Ei și-au luat 
angajamentul să termine în 
cinstea celui de al Il-lea 
Congres cd partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie con
strucția căminului, în a- 
fără de drișcuit și tîm- 
plărie.

Constantin Negulescu 
corespondent

întovărășirea agricolă 
„Al Il-lea Congres 

al partidului**
In ziua de 19 septembrie, 

în comuna Obidiți, raionul 
R. Sărat, a fost mare săr
bătoare. 24 familii de ță
rani muncitori s-au unit 
într-o întovărășire agri
colă. Ei au dat numele ti- 
nerei lor întovărășiri „Al 
Il-lea Congres al partidu
lui".

După inaugurare, înto- 
vărășiții din Obidiți au 
pornit cu forțe sporite la 
executarea însămînțărilor 
de toamnă.

A. Barbu 
corespondent

toamnă au obținut și colec
tiviștii din comuna Baba 
Ana. Săptămîna 
ei însămînțaseră întrea
ga suprafață planificată cu 
grîu, orz și secară.

D. Bejman 
corespondent

Iți construiesc cămin 
cultural

Țăranii muncitori din co
muna Florești, raionul 
Baia de Aramă, trăiesc zile 
pline de încordare, zile de 
întrecere, zile de muncă 
rodnică. La cîmp, la însă
mînțatul cerealelor, la înăl
țarea căminului cultural, 
țărani muncitori ca Fleancu 
Grigore, Barbu Mica, Țiu 
Dumitru și Basica Cornel, 
sînt exemplu în muncă pen
tru ceilalți țărani munci
tori din comună. Cu aceeași 
dragoste muncesc la ridi
carea lăcașului lor de cul
tură și țăranii muncitori 
Drăghici V. Petre, Dragotă 
Toma, Gheorghescu An-

Expozițiile agricole reprezintă oglinda rezultatelor do* 
bîndite de fruntașii ogoarelor. Iată, de pildă, expoziția 
agricolă deschisă la Dorohoi. Ea este o mărturie a muncii 
pline de avînt a țăranilor muncitori colectiviști, întovără
șiți și a celor ou gospodării individuale.
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„Partid iubit 
îți mulfumim“

Lucrarea „Partid iubit 
îți mulțumim”, apărută în 
Editura Tineretului, pre
zintă imagini din viața 
nouă pe care partidul a fă
urit-o tinerei generații din 
patria noastră. *

Broșura înmănunchiază

scrisori ale unor tineri ca 
Dumitru Cojocaru, Dumi
tru Mircea, A. Halanay, Io
sif Sîrbu și alții, care lu- 
orînd în diferite ramuri de 
activitate arată cum i-a a- 
jutat partidul să cucereas
că mereu noi trepte pe dru
mul socialismului.

Lucrarea cuprinde, de a- 
semenea, portrete și repor
taje literare despre tineri 
ca Nicolae Vasu, învăță
toarea Maria Arnăutu, stu
denta Iulia Szattai și alții.

Siit6 Andrăs
.Necazul 

neîntrecutului eosaș" 
—Colecția Albina—
— Pînă acum eu am fost 

singurul bărbat în casă. De 
aci înainte însă văd. că o 
să fim doi: eu și Katil 
spune bătrînul Mărci Bako, 
în clipa cînd faptele îi do
vedesc că femeile pe care 
el nu le-a socotit niciodată 
vrednice a se măsura la 
minte și iscusință cu băr
bații, pot ajunge ba chiar 
să și întreacă adesea băr
batul. Lucrul acesta se 
vede limpede în schița „A 
șaptea fată", din volumul 
„Pornesc oamenii".

Ca și pe Mărci Bakă, pe 
Torock Noszi, eroul scrii

torului Sută Andrăs din 
povestirea „Necazul neîn
trecutului cosaș", îl vedem 
la început rob al unor apu
cături vechi. Torock Noszi, 
un cosaș de ispravă, e cu
prins de disperare la so
sirea primei combine in 
gospodăria colectivă. O 
urăște ca pe un vrăjmaș, 
socotind că ea îi va fi pie
dică în realizarea unui și
rag lung de zile-muncă, așa 
cum dorește el.

Torock insă va trebui să 
meargă în pas cu vremea. 
Faptele ti dovedesc apoi că 
munca cu combina îi dă
ruie și lui și celorlalți, bel
șug mai mare.

Și aceasta, ca mai toate 
schițele lui Suto Andrăs e 
scrisă cu îndrăzneală, cu 
humor, și adîncă înțelegere 
a transformărilor ce se pe
trec în conștiința oameni
lor cinstiți din satele pa
triei noastre.

Sărbătorirea Lunii Prieteniei Romino-Sovietice la sote

„Zilele agrotehnicii sovietice" 
în sat la Dărmănești

In localul bibliotecii că
minului cultural s-a adunat 
lume multă. Azi încep „Zi
lele agrotehnicii sovietice" 
din cadrul manifestărilor 
închinate Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice. Cu a- 
ceastă ocazie au fost des
chise o expoziție agricolă 
comunală și o. expoziție a 
cărții agrotehnice sovietice 
și romînești.

Vizitînd expoziția îți dai 
seama că strădania țărani
lor muncitori din Dărmă- 
nești-Ploești a dat rezultate 
bune, datorită faptului că 
ei au aplicat cu pricepere 
regulile agrotehnice pe 
care le folosesc colhoznicii 
sovietici. Atît la cercul a- 
grotehnic cît și din cărțile 
de la bibliotecă, multi ță
rani muncitori au cules bo
gate învățăminte despre fe
lul cum trebuie muncit pă- 
mîntul pentru a produce 
recolte bogate, cum trebuie 
îngrijite vitele și altele. 
Ți-e mai mare dragul să 
privești în vitrină porum
bul hibrid din care Ion 
Duțescu a cules cu 4—500 
kg. boabe la hectar mai 
mult decît ceilalți țărani 
muncitori. De asemenea, 
te îmbie să-i privești 
cartofii lui Stelian Vlăscea-

Invățămîntul popular de limba rusă
Tot mai mulți muncitori, 

tehnicieni, țărani muncitori 
și intelectuali din patria 
noastră își însușesc limba 
rusă.

Primele cursuri populare 
deschise în anul 1945 au 
fost urmate de un număr 
restrîns de elevi ; în anul 
școlar 1953—1954, cele 
peste 12.000 de cursuri

Pregătiri pentru concursul echipelor de teatru

O frîntură de repetiție
Cînd începe a rugini 

frunza în vie, oamenii de 
prin Nicorești sînt tare 
prinși cu treburile. Mai e 
de cules păpușoi și de că
rat coceni. Podgoria îi 
cheamă din zori la strîns 
poamă. Ciubările, vasele 
mari, așteaptă în toate 
curțile boabele ce au cui
bărit în ele dulceață de 
miere. E destul de lucru 
prin gospodării acum, dar 
îndată ce începe să se în
sereze și să strălucească lu
minile becurilor, pași har
nici se îndreaptă spre că
minul cultural unde se 
fac repetițiile pentru con
cursul echipelor de teatru.

Urma ca în seara aceea 
să se repete „Act de des
părțenie" și să se citească 
rolurile din „Sărbătoarea 
recoltei”. Toți din echipă 
știau aceasta. Știa și Aneta 
Panaite, care răspunde de 
curînd de biblioteca să
tească. De aceea, fata își 
rîndui fișele, cu gînd să 
plece spre cămin. In clipa 
aceea însă, intră podgorea- 
■nul Gh. Popovici, care citi
se proiectul de Directive și 
cerea acum broșura „Com
pletarea golurilor din vii”. 

nu. El i-a plantat în,vară, 
aplicînd metoda iarovizării. 
Și porumbul semănat în 
pătrat al lui Constantin 
Vlăsceanu și Dumitru Po
pescu este frumos ; pe una 
din tulpinele de porumb a- 
duse de Dumitru Popescu 
sînt cinci știuleți.

Marin Barbu nu-și mai 
poate lua privirea de la 
porumbul hibrid al lui Ion 
Dutescu. De aceea îl și în
trebă :

— Cum de ai făcut mîn- 
drețea asta de porumb, 
măi frate Duțescule ?

— Apoi cum să fac ?... 
Cercul agrotehnic și cartea 
asta m-au învățat1 Și Ion 
Duțescu scoase din buzu
nar o broșură în care se 
vorbește despre felul cum 
colhoznicii obțin porumbul 
hibrid.

— Cînd am vizitat Uniu
nea Sovietică, am văzut cu 
ochii mei bogatele lanuri 
de porumb hibrid ale col
hoznicilor 1 intră în vorbă 
Maria Vlăsceanu. M-am 
bucurat mult văzînd că to
varășul Duțescu aplică a- 
ceastă metodă și-i îndemn 
pe toți țăranii muncitori 
din comună să facă la fel.

In fața mesei, unde sînt 
așezate cărțile agrotehnice.

populare de limba rusă au 
fost urmate de 220.000 de 
elevi.

Venind în sprijinul învă- 
țămîntului popular de lim
ba rusă, ARLUS-ul a editat 
un mare număr de manua
le. Numai în anul școlar 
1953—1954 s-au tipărit în 
limbile romînă și maghiară 
340.000 de manuale, dintre

Grăbită tare etra Aneta, dar 
i-o dădu cu drag, apoi ieși 
și încuie ușa.

Ajunsă aproape gîfîind 
la cămin, fata scoase în 
grabă roiul, urmărind cu 
luare aminte replica după 
care urma să intre ea în 
scenă.

— Ai mai jucat doar ca 
babă — îi șopti zîmbind 
Iancu Costache... E drept 
că mai jucase ea. După ce 
au dat piesa „Mitrea Co
cor", unde Aneta a avut 
rolul babei, sumedenie de 
inși i-au spus: aș fi jurat 
că ești o băbuță adevărată. 
Dar nu toate bătrînele sînt 
la fel. Lionoaia e cu totul 
altfel. Unealtă a chiaburi
lor, are vorba mieroasă și 
fapta veninoasă.

E numai repetiție, nu 
spectacol, și cu toate astea 
ce tare-i bate inima Anetei. 
Mai e puțin și le vine rîn
dui să arate la concurs cum 
s-au pregătit nicoreștenii.

— Da I Bine — îi spu
ne la sfîrșit tovarășul O- 
prea, instructorul echipei 
de teatru. Fata răsuflă u- 
șurată.

— Trebuie să te prefaci 
și mai lingușitoare, și mai 
scai... Doar în piesă e vor

Paraschiva Stuparu poves
tește amănunțit țăranilor 
muncitori cum a reușit să 
obțină 1.200 kg. floarea 
soarelui ia hectar.

— Dar grîul de ce l-ai 
semănat toamna asta așa 
devreme ? o întrebă Vasile 
G. Petrescu.

— L-am semănat la vre
mea lui — răspunse fe
meia. Să te duci să-l vezi 
acum. A răsărit și-i tare 
mîndru. Grîul semănat mai 
de timpuriu are timp să se 
dezvolte și să intre în iar
nă mai puternic. Și ca să 
te dumirești mai bine, ci
tește cartea aceasta : „Cum 
ne ajută agrotehnica so
vietică să obținem recolte 
bogate".

Pînă seara tîrziu au du
rat discuțiile la expoziție. 
Fiecare este dornic să afle 
cît mai multe învățăminte, 
în aceste zile ale bogatei 
experiențe agrotehnice so
vietice. Insămînțările de 
toamnă sînt în toi și mulți 
țărani muncitori au hotă- 
rît să aplice întocmai re
gulile agrotehnice, să ur
meze calea colhoznicilor.

A. Băbeanu

care un manual special 
pentru cursurile sătești, în- 
tr-un tiraj de 40.000 de 
exemplare. De asemenea, 
în ajutorul elevilor și ca
drelor didactice din învă- 
țămîntul popular de limba 
rusă s-au tipărit un număr 
mare de materiale metodi
ce.

ba să o abați ou orice chip 
pe Profira de la drumul 
drept — continuă instruc
torul. — Și în general pie
sa trebuie să fie bine ju
cată, numai așa e convin
gătoare. „Act de despărțe
nie", piesa asta nouă, tre
buie să-i lămurească pe 
podgorenii noștri care iau 
acum bani frumoși de pe 
struguri și vin, să nu-i 
țină la ciorap ca Profira 
din piesă, ci să-i ducă la 
C.E.C.

La cuvintele acestea, Sa
va Ionescu zîmbi cu înțe
les către- instructor. Și el 
cunoaște asemenea Inși în 
Nicorești... Pentru a putea 
juca cum trebuie rolul o- 
mului cumpănit, ce-și du
ce cu încredere economiile 
la C.E.C., Sava Ionescu a 
stat de cîteva ori de vorbă 
cu vecinul său, care și-a 
luat carnet de curînd. Se 
va strădui să joace cît mai 
bine rolul său, spre a con
tribui și astfel la lumina
rea țăranilor muncitori din 
Nicorești. Aceștia vin cu 
drag la toate manifestările 
artistice, culturale, care au 
loc la căminul cultural.

Mălina Cajal

Activiști culturali . 
decorați

Continuăm publicarea 
numelor unora dintre acti
viștii culturali care luptînd 
pentru ridicarea culturală a 
satelor patriei noastre, au 
fost răsplătiți de curînd cu 
distincții ca ;;Ordinul Mun
cii" și „Medalia Muncii".

Regiunea Suceava 
„Ordinul Muncii" cl. III—a

Hue Constantin, director 
de cămin cultural.

„Medalia Muncii"
Gasca Alexandru, șef de 

secție culturală raională ; 
Munteanu Elisabeta, res
ponsabilă stație de radio- 
ficare; Goliac Mihai, direc
tor de cămin cultural; Voș- 
lovan Gavri'l, director de 
cămin cultural; Iacoban 
Ion, îndrumător cultural 
regional; Lăcătuș Mihai, 
director de cămin cultural; 
Agoroaie Toader, direc
tor de cămin cultural ; 
Sandovici P., director de 
cămin cultural; Bănărescu 
M. dirijor de cor ; Coca 
Vasile, responsabil colț 
roșu g.a.c. ; Coiocaru Gh., 
director de cămin cultu
ral ; Stoian Dumitra, di
rector de cămin cultu
ral ; Moldoveanu Ruxan- 
dra, artist mînuitoir păpuși; 
Fica-rd Eufrosina, biblio
tecar sătesc; Trandaf Ele
na, dirijor de ccur; Părpă- 
luță P., responsabil colț 
roșu g.ax.; Păduraru Vla
dimir, director de cămin 
cultural.

Regiunea Bîrlad
Bucur Gh. loan, îndru

mător cultural; Simion V. 
Lina, director de cămin 
cultural; Cio.banu C. Du- 1 
mitru, director de cămin 
cultural; Trîncă V. Con
stantin, operator de cine
matograf; Mahtei ton, -res
ponsabil colț roșu g.a.c.; 
Teodorașcu Gheorghe, di
rector de cămin cultural.

IN ATENȚIA DIRECTO
RILOR DE CĂMINE 

CULTURALE
La data de 8 octombrie 

a.c. s-au trimis căminelor 
culturale conferițele:

— Ingrășatea animale
lor aduce foloase gospodă
riei noastre;

— Lucrările de toamnă 
în livezi și vii.

Aceste două conferințe 
se vor ține în cadrul „zi
lelor agrotehnicii sovie
tice".

Luni 11 octombrie a fost 
expediată căminelor cultu
rale conferința „Drumul 
glorios de luptă a! partidu
lui nostru pentru libertatea 
și fericirea poporului", care 
se va ține în ziua de 17 oc
tombrie a.c. !

— Un măreț program 
pentru dezvoltarea agricul
turii (se va ține duminică 
24 octombrie a.c.).

— Mărețele realizări ob
ținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului 
(se va ține în ziua de 31 
oct. a.c.);

Directorii căminelor cui-! 
turale care n-au primit încă 
aceste conferințe vor sezisa 
imediat oficiile P.T.T. res- ' 
pective și secțiile culturale 
raionale.
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LA ÎNTRECERE CU TIMPUL
Am plecat pe drumul a- 

rătat de un copilandru în 
căutarea lui baci Bocșoi 
Andrei, badea Boț Gheor
ghe, fruntași ai recoltelor 
bogate din Uriu. Despre 
Bot Gheorghe, de pildă, 
auzisem că în tdamna a- 
ceasta a scos 1.600 kg. grîu 
la hectar.

I-am găsit pe cei doi tre
băluind de zor pe ogoare, 
în freamătul muncilor de 
toamnă. Boț Gheorghe, un 
om nu prea voinic, trecut 
de vârsta tinereții, dar încă 
destul de ager, însămînța 
de zor cu mașina coopera
tivei boabele de grîu sănă
toase, curate. Am căutat să 
stau de vorbă cu el, dar 
n-a fost chip.

— Vino diseară la cămi
nul cultural și atunci vom 
vorbi mai multe despre 
munca noastră, — mi-o 
luă înainte Boț Gheorghe. 
Acum n-an timp, căci de, 
sînt în întrecere cu Zăgă- 
neanu Ion.

★
...Nu-î mult timp de 

cînd la căminul cultural 
s-au adunat și mari și mici, 
țăranii muncitori din cele 
4 sate ale Uriului: Oris- 
teștii Ciceului, Hășmașu 
Ciceului, Ilișua și Uriu, 
să ticluiască împreună che
marea la întrecerea patrio
tică în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, care a pătruns 
pînă în cel mai îndepărtat 
sătuleț de pe cuprinsul re
giunii Cluj.

Bocșoi Andrei asculta 
atunci cu atenție cuvintele 
președintelui sfatului popu
lar, căci simția că fiecare 
din angajamentele lor, în 
cinstea celor două mari e- 
venimente, i se adresa par
că direct și lui :

Să însămînțeze pînă la 
15 octombrie toate semă
năturile de toamnă, să 
execute arături adinei de 
toamnă pentru însămînță- 
rile de primăvară, să în- 
grașe 350 hectare pămînt 
ou îngrășăminte minerale 
și multe altele.

Mi-a mai vorbit Lazlo 
Gavril și despre altele. Da
torită agitației politice des
fășurate de comuniști, în
trecerea a cuprins toate

Se știe că plantele teh
nice prezintă o importanță 
deosebită în economia unei 
țări. In afara faptului că 
producția lor aduce o con
tribuție însemnată la ridi
carea nivelului general al 
agriculturii, ea este în a- 
celași timp și un izvor ne
secat de materii prime 
pentru diferitele ramuri ale 
industriei. Mărețul pro
gram de dezvoltare a a- 
griculturii noastre cuprins 
în proiectul Directivelor 
celui de al II-lea Congres 
al partidului, acordă un 
loc de seamă capitolului 
privitor la mărirea produc
ției la culturile tehnice, tra- 
sînd sarcini importante 
cultivatorilor acestor 
plante.

In ultima vreme, în țara 
noastră s-au folosit însem
nate întinderi de pămînt 
pentru culturile de sfeclă 
de zahăr, bumbac, tutun, 
in, cînepă, floarea soarelui 
și alte plante tehnice. A

cele 4 sate ale Uriului; 
s-au făcut întreceri între 
circumscripții și chiar în
tre gospodari. Deputății, 
ca de pildă, Siichet Ștefan, 
Drulea Lazăr sau Mihuț 
loan, sprijină activ între
cerea, mobilizînd pe sătenii 
comunei la muncile de 
toamnă.

Cînd umbrele serii cu- 
prinseră împrejurimile, la 
cămin apăru și Boț Gheor
ghe. Îmi zîmbi prietenos și 
se așeză pe un scaun lîngă 
mine.

— De, păi m-ai prins 
tocmai cînd auzisem că Ză- 
găreanu mi-o ia înainte ou 
însămînțatul. De-asta n-am 
virut să pierd nici un mi
nut din timpul de muncă 
și te-am rugat să vii mai 
tîrziu la căminul cultural.

Boț Gheorghe îmi vorbi 
apoi despre mulți din con
sătenii săi. Despre Borto 
Ion, cel care a și terminat 
însămînțatul orzului, de
spre Mesaroș Iriimia și 
Pulbere Grigore, care și-au 
arat pămîntul cu tractoa
rele de la S.M.T.-Șicu-O- 
dorhei.

Se înnoptase de-a binelea 
și Boț Gheorghe nu se 
îndura să plece acasă. 
Așa l-a găsit și președin
tele sfatului popular, care 
venise între timp la cămin: 
aplecat deasupra mesei și 
vorbindu-mi cu multă în
suflețire despre succesele 
consătenilor săi. De la pre
ședinte am mai aflat multe 
despre hărnicia sătenilor 
din Uiriu. Pînă acum ei își 
îndepliniseră multe din an
gajamente încă înainte de 
termenul fixat. Astfel, în
treaga suprafață de 350 
hectare planificată a fost 
îngrășată cu îngrășăminte 
chimice. De asemeni, s-a 
însămînțat pînă săptămîna 
trecută peste 65 la sută din 
terenul planificat...

Năzuind să cîștige dra
pelul de fruntași în cinstea 
Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, vred
nicii gospodari din Uriu se 
întrec cu timpul, folosesc 
fiecare ară prețioasă a 
toamnei.

Doina Iliescu
--------------------- ★

Să cunoaștem temeinic proiectul Directivelor Congresului al II-lea al P.M R. 

0 problemă însemnată—mărirea producției plantelor tehnice
ceste terenuri însă, în mul
te locuri au dat o producție 
scăzută. Aceasta și din 
cauza metodelor învechite 
de muncă, care s-au mai 
folosit în multe sate. O su
medenie de reguli agroteh
nice, care dacă ar fi fost 
aplicate ar fi dat rezultate 
mult mai bune, au fost lă*- 
sate de-o parte, întrebuin- 
țîndu-se încă o practică în
vechită, bătrînească. Pere- 
tru remedierea acestor lip
suri, ca și pentru creșterea 
producției globale la plan
tele tehnice, proiectul Di
rectivelor prevede o seamă 
întreagă de sarcini impor
tante. In capitolul privitor 
la mărirea producției la 
culturile tehnice, se spune 
că producția globală va 
trebui să atingă în urmă
torii 2-3 ani, următoarele 
cifre: bumbac 100.000 tone

Proiectul Directivelor Congresului al II-lea al partidului arată că se poate 
ajunge în scurt timp la un număr sporit de animale. Așa, de pildă, efectivul de 1 
oi cu lină fină și semifină va ajunge în anul 1955 la 4.350.000 capete. i

De asemenea, se arată în proiectul Directivelor ca o sarcină de seamă or
ganizarea și folosirea cît mai chibzuită a creditelor, astfel ca gospodăriile țărani
lor muncitori lipsite de animale să fie ajutate să-și procure vaci, vițele, porci șl 
oi pentru folosință proprie.

———————— -------- ■ . _ _ _ _- _______________

Codașii raionului la insămințările de toamnă
Țăranul muncitor Ciupi- 

tu I. Badea, din comuna 
Măldăeni, raionul Roșiorii 
de Vede, a însămînțat anul 
trecut grîul de toamnă la 
15 septembrie. Cu tot 
timpul nefavorabil care a 
fost prin partea locului, el 
a reușit, prin aplicarea re
gulilor agrotehnice, să ob
țină 1.400 kg. grîu la hec
tar. Țăranul muncitor Ion 
Țîrcovnicu din aceeași co
mună, care a semănat grî
ul la 15 octombrie, n-a 
scos decît 600 kg. la hec
tar.

Era firesc ca aceste două 
exemple, precum și altele, 
să fi fost popularizate în 
rîndul țăranilor muncitori 
din comună. Dar la că
minul cultural din Măl
dăeni nu s-a ținut nici 
o conferință despre felul 
cum trebuie făcute însă- 
mînțările de toamnă. To
varășa Elena Iancu, direc
toarea căminului cultural, 
e de părere că țăranii din 
Măldăeni știu cînd și cum 
trebuie pus în pămînt grîul, 
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neegrenat; sfeclă de zahăr 
2.100.000 tone; inul de fu
ior 57.000 tone paie; cinepa 
de fuior 240.000 tone paie ; 
floarea soarelui 430.000 
tone, etc. Ca să obținem 
producțiile globale arătate 
mai sus, trebuie să dăm o 
atenție deosebită felului 
cum muncim pămîntul, în 
scopul sporirii producției 
la hectar. Proiectul Direc
tivelor prevede pentru vii
torii 2>-3 ani o creștere a 
producției medii la hectar 

< a plantelor tehnice după 
cum urmează: bumbac 600 
kg. neegrenat; sfeclă de za
hăr 18.000 kg.; inul de fu
ior 2.300 kg. paie; cînepa 
3.500 kg. paie; floarea soa
relui 1.050 kg., etc. Tot
odată proiectul de Directi
ve ajută pe cultivatori să 
obțină aceste producții mă
rite arătîndu-le care sînt 

deci nu mai e nevoie de 
muncă de lămurire. Și iată 
că cei din Măldăeni sînt a- 
cum codașii raionului. Aici 
s-a început însămînțatul 
griului la 15 septembrie. 
Cu forțele de muncă pe ca
re le are comuna, trebuia 
ca cele 2.304 hectare pla
nificate să fie însămînțate 
în două săptămîni. Insă 
pînă la 8 octombrie nu se 
însămînțaseră decît 328 
hectare. Agentul agricol 
Pantilie Moraru motivează 
că întîrzierea însămînțări- 
lor se datorește culesului 
porumbului.

— Cele 1.330 hectare de 
porumb ne-au ținut mult 
pe loc — zice el. Poate că 
agentul agricol ar fi crezut 
pe cuvîn t, dacă la sfat nu 
s-ar afla o situație în care 
se arată că la 25 septem
brie comuna Măldăeni a 
fost gata cu această mun
că. Deci însărnînțările au 
Tămas mult în urmă din 
altă cauză. In primul rînd 
cele 400 atelaje nu sînt fo
losite din plin la arături și 
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metodele agrotehnice care 
aplicate la cultivarea aces>- 
tor plante dau rezultatele 
cele mai bune. Printre a- 
cestea cităm: îngrășarea 
pămîntului cu îngrășămin
te naturale, minerale și 
bacteriene; folosirea se
mințelor de soi; folosirea 
prășitoarelor mecanice, ca 
și a cultivatoarelor trase 
de tractor și animale, asi- 
gurîndu-se cel puțin 3-4 
prașile la toate culturile 
tehnice; folosirea metode
lor înaintate de muncă so
vietice, ca semănarea florii 
soarelui în cuiburi așezate 
în pătrat și aplicarea po
lenizării Ia această cul
tură, aplicarea ciupitului și 
cîrnitului la bumbac și ak- 
tele.

in realizarea acestor 
sarcini mărețe, cultivatorii 
vor fi ajutați de către or

însămînțări. Cei trei agenți 
agricoli pe semne că au 
alte treburi de făcut. 
Nici deputății comunali 
n-au fost antrenați să 
sprijine însărnînțările. Ba 
unii, ca Mocanu Anica, 
Pisoc Ion și alții, se 
numără printre codașii sa
tului. Ei n-au însămînțat 
nici pînă acum grîul de 
toamnă.

Iată de ce în comuna 
Măldăeni însămînțatul grîJ 
ului merge foarte încet, de 
ce la cele 9 centre de 
selecționat și tratat semin
țele, pînă la 8 octombrie 
nu se selecționase decît 
11.260 kg. grîu.

Comuna Măldăeni are 
însă destule forțe să-și în
deplinească planul la în- 
sămînțările de toamnă. 
Este necesar însă ca comi
tetul executiv al sfatului 
popular din această comu
nă să ia toate măsurile, să 
organizeze mai bine mun
ca și să grăbească însă- 
mînțările.

I. Belciugan

ganele de partid, de sfatu
rile populare, de organele 
agricole, S.M.T.-uri, etc.

S.M.T.-urile vor organb- 
za brigăzi speciale înzes
trate cu tractoare puternice 
„Stalineț* 1*, pentru pregăti
rea terenurilor destinate 
culturilor tehnice atît la 
gospodăriile agricole de 
stat, la gospodăriile agri
cole colective și întovărăși
rile agricole, cît și la țăra
nii muncitori individuali. 
Datoria fiecărui cultivator 
de plante tehnice este să 
folosească din plin acest 
sprijin prețios.

Să studiem cu atenție 
proiectul de Directive și să 
aplicăm, întocmai cum ne 
învață acesta, regulile a-1 
grotehnice cele mai bune, 
pentru ca în cel mai scurt 
timp să atingem o produc
ție globală mărită. Astfel, 
fiecare țăran muncitor va 
avea venituri sporite și va 
ajuta totodată la creșterea 
buneistări în patria noar 
stră.



Gheorghe Ioniță asculta 
zîmbfrid ce povesteau oa
menii. Era acolo vecinul 
său, Tache, apoi Agăsin cu 
Marin Udrea, alde Ion Sta
te și Niculae Atomulesei.

— Tu nu zici nimic, mă 
Ioniță ? încercară ceilalți 
să-| tragă la vorbă.

Ioniță ar fi avut ce spu
ne, dar era nevastă-sa aci, 
lingă el și n-ar fi vrut s-o 
rușineze chiar așa, în vă
zui lumii. Mai ales că de 
astă toamnă trecuse oare
care vreme și Saftei i-au 
venit mințile la cap. Dar 
după ce femeia lui ieși din 
odaie, împreună cu nevasta 
lui Niculae Atomulesei, Io
niță nu mai avu pricină , 
să tacă. Și omul începu a I 
povesti: .

— Eu nu vînd șapte 
de-un creițar. La mine așa 
s-a întîmplat, așa vă spun.

— Povestește numa, și 
alegem noi...

— Mă rog, îmi văzurăți 
hambarul cel nou, că-i lin
gă uluci, îl vede oricine tre
ce pe uliță.

— Păi de la hambar în
cepi ? întrebă Tache, care 
se vedea că știa povestea.

— Lasă-1 mă. Spune, mă 
Ioniță.

— Văzurăți hambarul, 
cum zic. La raion se cam 
codeau cu lemnele. Zice u- 
nul d-acolo : n-avem repar
tiție. Dar eu văzusem de
pozitul plin și nu m-am lă
sat. Zic : asta-i birocrație ! 
Și-i spun funcționarului că 
mă duc la președintele ra
ionului. Așa am și făcut. 
Zic către președinte: Pen
tru mine n-aveți lemn de 
construcție? Și-i scot și-i 
arăt chitanța. Zic : scrie 
aici „chitanța nr. 1?“ Scrie. 
Am fost eu cel dintîi 
re-am predat cota? 
dintîi din comună? 
fost ! Și dacă nu-mi 
lemn pentru hambar, 
de să-mi țin grîul? In o- ( 
gradă? Mi-a dat lemn. ({ 
Chiar în ziua ceea mi au ii 
dat lemn. S-a ținut preșe- ( 
dintele după mine pînă ce ! 
m-a văzut că ies cu căruța 
plină pe poarta depozitului. 
Și la despărțire, mă între- ’ 
bă, că știa și el 
Saftei:

— Mai crede 
în Caloianu ?

— S»-a zis cu

ca- 
Cel 
Am 
dați 
un-

povestea!

femeia ta

Caloianu 1

— îi răspund eu. — In iar
na asta Safta mea vrea să 
se înscrie la un curs agro
tehnic...

Ioniță se opri din poves
tit, trase cu urechea la ușa 
cuhniei, dar îl liniștiră cei
lalți :

— Spune, mă, înainte, 
că nu vine Safta. l-arată 
Marina hambarul nostru.

— Buun —continuă lo- 
niță. — Acuma să vă spun 
de Caloian. Astă toamnă, 
schimb patru saci cu grîu 
de al meu pe patru saci de 
grîu de sămînță. Și mă 
grăbesc să-1 seamăn. Dar 
Safta zice: nu prăpădi grî-
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Așa își începe scrisoarea 
trimisă revistei noastre co
lectivistul Dumitru /. Blă
goi din comuna Baba-Ana, 
raionul Mizil. Mult s-a fră- 
mîntat el pînă s-a hotărît 
să iscălească cererea de in
trare în gospodăria colecti
vă. Chiaburii răspîndeau 
vorbe care-l puneau în 
cumpănă. Dar ce vedea și 
cu ce auzea nu s-a potri
vit. Cînd l-a văzut pe colec
tivistul Nicolae R. Neagu 
ducînd acasă 2.400 kg. 
grîu, 2.300 kg. porumb, 
4.500 lei și alte produse, a- 
poi cum își strică casa ve
che și-și clădește una nouă, 
cu șase camere, a înțeles 
că Nicolae R. Neagu își a- 
lungă pe veci sărăcia din

---------------------------- *

povestire de 
PETRU V1NTILA

ușorul, Ioniță. Zice să nuM 
semăn pînă nu dă barem 
o ploiță. Bun, zic eu, aș
tept o zi. Safta îmi spune: 
mîine plouă, că văzui mița 
somnoroasă cum se spală. 
A doua zi, nimic. Safta, 
iar : azi n-a plouat, dar mîi
ne o să fie negreșit, că-mi 
dădură oale'.e-n foc, fier- 
bînd. Eu, iar aștept. Dar 
plugul era gata urcat în 
car, sacii așișderea, numai 
să înjug boii și să plec. 
Seara mă culcai cam de 
vreme, socotind că a doua 

casă. Seara, cînd mergea 
pe ulița satului, Dumitru 
1. Blăgoi auzea cum în ca
sete colectiviștilor Ion Sloi, 
ca, Ion D. I. Niță, Ioan 
Stanciu și la multi alții 
cîntă aparatul de radio. 
Vedea casele noi ale colec
tiviștilor Ion Mărcocednu, 
Iacob Petria, Ion N. Ra
du, construite de curînd cu 
bani primiți de la gospodă
ria agricolă colectivă. Toa
tă viața a muncit Dumitru 
I. Blăgoi, dar casă nu și-a 
putut construi. Acum însă 
intrînd în gospodăria agri
colă colectivă, năzuiește 
să-și clădească și el o casă 
nouă, frumoasă. Gîndul a- 
cesta îl frămînta mult. In
tr-o seară a bătut în poarta 
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zi oricum o fi, nu mai aș
tept semnele Saftei și se
măn griul. Ațipesc eu, dar 
nu știu cum, parc-aud ca 
prin vis o boscorodeală, un 
glas popesc, umblînd prin 
casă. Deschid pleoapele mi
rat și ce credeți că-mi vă
zură ochii ? Nevastă-mea 
sta pe-un scăunel în drep
tul cuptorului și îngina 
astfel de vorbe, certîndu*-se 
cu Caloianu : 

„Da ce-i asta căluiene, 
Că do-atîta lungă vreme, 
Cerul nu l-ai nourat, 
Si pămîntul s-a uscat? 
Căluiene, căluiene, 
Ia ciurul și cerne, 

colectivistului Ton Stoica. 
El e secretarul organizației 
de partid, de la el voia 
iarăși să ceară sfaturi. Ion 
Stoica i-a arătat cum tră
iesc colectiviștii, i-a vorbit 
despre munca în gospodă
ria colectivă și despre po
sibilitățile ce le are colec
tiva.

A doua zi, Dumitru L. 
Blăgoi a dat cererea de pri
mire în gospodăria colecti
vă. Toamna aceasta a adus 
acasă frumoasă recoltă. Nu 
va trece mult și-și va cons
trui și el o casă nouă, va 
instala lumină electrică și-și 
va cumpăra un radio. „Par
tidul ne arată calea spre 
fericire. De ce să n-o ur
măm ?". Așa își încheie el 
scrisoarea,

Toarnă cu ciubărul 
Pe fîntîna seacă 
Ne umple de apă. 
Bumburel de-argint, 
Ploaie pe pămînt; 
Bumburel de aur 
Ploaie din bălaur 
Rodul pînă-n pod 
Spicul cît volnicul..."

N»-am zis nimic, măcar 
că fierbea inima-n mine 
să-i spun vreo două. Cum 
adică? Eu, Gheorghe lo- 
niță, merg la cursul agro
tehnic, învăț, și femeia mea 
umblă cu Caloianu ! Simt 
cum vine lingă mine in 
pat. Eu cu spatele la ea. In 
zori, mă scol. O trezesc și 
pe ea. Zic : Gata, nevastă, 
nu mai aștept niciun sfînt. 
Hai la semănat. Se vedea 
că-s supărat. Știe Safta de 
mine. Se teme să zică „nu“. 
Mă rog, vine Safta cu mi
ne. Semănăm pînă seara 
un pogon. A doua zi, încă 
unui. In patru zile sfîrșim 
noi lucrul, dar ploaie în 
vremea asta n-a căzut un 
fir măcar. Mai trece o săp- 
tămînă tot fără ploaie. Ne- 
vastăwnea zice: lasă, băr
bate, că vezi tu, îngropa- 
răm griul de pomană. Nu 
scoatem nici de-o azimă! 
Ii răspund eu:

— Săftico, nu cred să 
fie cum spui tu. Că așeza-■ IV VUm O|JU1 LU« U-yVZjCl

i răm sămînța la timp. Am 
>1 făcut arătură adincă, așa 
;! cum m-a învățat agrono 
| mul. Am pus sămînță de 
Ssoi, aleasă. Ce mai vrei? 
>)Am semănat și-n rînduri
!j încrucișate. Eu am calenda

rul meu. In el nu scrie ni- 
bcăieri de Caloianu. La mii-

I
ne scrie de agrotehnică. 

Ioniță tuși iar, zîmbind.

Ceilalți așteptau să asculte 
povestea pînă la capăt, dar 
Ioniță îi întrebă:

— Ce mai vreți? Asta-i

ți — Ce mai vreți? Asta-i 
jftot. Păi nu-mi văzurăți 

jjl hambarul? Am luat și chi
lii tanța numărul unu. Am 
| luat și lemn pentru hambar 

|| nou, că-n cel vechi nu mai 
era loc. Am făcut două mii 

jțși'-o sută Ia hectar. Grîu, 
>!| clasa-ntîi ! Dacă-1 aștep- 

aveam a-
> clas
jjjtam pe Caloianu, 

semenea rod ?
— Dar femeia 

zis ?
— Safta ? Ce

Vi
ta ce-a

să zică ? 
Acuma stă în bancă lîngă 
mine. învățăm amîndoi.

20 de ani am ciobănit pe 
la stînele chiaburilor din 
Bălteni, însă dacă știu 
carte nu m-a întrebat ni
meni. Dar au venit alte 
vremuri, cum spune ne
vasta mea Maria, vremu
rile noastre. Și așa este. 
Vine la mine învățătorul 
Stancu Iile. „Bade Dumitre, 
vrei să înveți carte ?" mă 
întrebă el. Cum să nu — zic 
eu — omul fără carte e ca 
unul fără ochi., M-au che
mat apoi la școală. A venit 
și nevastă-mea, că nici ea 
nu știa carte. Mi-au dat un 
abecedar și așa am început 
să învăț carie. Și cum am 
prins eu gustul învățăturii, 
nu m-am lăsat pînă nu am 
luat adeverință de 4 clase 
elementare. De atunci au 
trecut cîteva ierni. Am 
prins a mă duce la căminul

★-------------------------

cultural. Aici ascultam 
conferințe, citeam și eu un 
articol din ziar, o broșu
rică. Intr-o seară, tovarășul 
Măican Nicolae ne-a arătat 
cum să lucrăm pămîntul ca 
să rodească mai mult. Cică 
trebuie să-i poruncim noi 
pămîntului să rodească, să 
nu ne milogim spunînd că 
dacă o ploua se face recol
ta. Ne-a citit el dintr-o bro
șură pînă seara tlrziu. Și 
să știi că are dreptate, 
mi-am spus eu. El e de la 
partid, secretarul organiza
ției de aici, din Bălteni, și 
ce spun comuniștii e a

devărat. Am citit și eu 
broșura asta. Să ari bine 
ogorul, să-l însămințezi la 
timp, în vară să dezmiriș- 
tești, gunoiul de grajd să 
nu-l arunci în rîpi, ci să-l 
bagi sub brazdă, sămînța 
să fie selecționată. In pri
măvară, semănăturile să le- 
gr api, ca'să păstrezi apa in 
pămînt. Astea erau unele 
din regulile agrotehnice 
despre care ne vorbise 
Măican Nicolae. Anul tre
cut eu am însămânțat grîul 
primul din sat. Vecinii îmi 
spuneau că o să dau greș. 
L-am întrebat pe tovarășul 

Măican și' pe Voica Marin, 
directorul căminului cultu
ral. Ei mi-au amintit de 
broșura ce o citisem. Bine, 
zic eu, acolo scrie, dar, știu 
eut... Și iată că nu am gre
șit. Cînd a dat Zăpada, grî
ul meu era mărișor, în pu
tere, nu a degerat. In pri
măvară, tovarășii Voica și 
Măican m-au învățat să-l 
grap și grăpîndu-l, am asi
gurat păstrarea umezelii în 
pămînt, iar griului i-a mers 
de minune. La treieriș, de 
pe hectarul meu însămînțat 
cu grîu am scos 1.400 kg. 
Vecinii se minunau. Ei sco

seseră doar 6—700 kg. la 
hectar. Mă întrebau cum 
am făcut eu. De, zic, am 
ascultat ce mi s-a spus la 
căminul cultural. Tovarășii 
de la partid ne ajută, ce 
spun ei e adevărat.

Și anul ăsta eu am însă
mînțat grîul devreme. Am 
citit proiectul Directivelor 
și văd că partidul nostru 
se îngrijește de noi. Pămîn
tul poate rodi mai mult, 
dar trebuie lucrat bine. Eu 
unul am să mă duc mereu 
la căminul cultural. Am să 
cer sfaturile tovarășilor de 
acolo, că ei ne vorbesc 
după știință. Iar partidul 
ne învață să punem bază 
pe știință, să poruncim pă
mîntului.

Dumitru N. Delescu 
țăran muncitor 

din comuna Bălteni, 
raionul Slatina



Lâ Expoziția Agricolă Unională

In pavilionul cartofilor și 
legumelor de la Expoziția 
Agricolă Unională am vă
zut o scenă emoționantă. 
Strînși cerc în jurul unei 
femei de statură mijlocie, 
cu steaua de Eroină a 
Muncii Socialiste pe piept, 
zeci de oameni o salutau 
în felurite limbi. Erau aici 
ruși și ucraineni, beloruși 
și kazahi. letoni și gruzini, 
armeni și tătari. In mijlo
cul tuturor stătea Antonina 
Ermakova, șefă de echipă 
în colhozul „Borodino" din 
raionul Mojaisk, regiunea 
Moscova.

Cei de față au rugat-o pe 
Antonina Ermakova să le 
povestească cum a obținut 
echipa ei o recoltă mare de 
cartofi. Șefa de echipă s-a 
dat mai aproape de standul 
colhozului său. In sală s-a 
făcut liniște. Mulți dintre 
ascultători au pus mina pe 
creioane și pe carnetele de 
notițe.

— Mă întrebați cum am 
obținut noi în anul 1953 o 
recoltă de cartofi de 54.200

Ce-a
Șefa de echipă Maria 

Gorșkova din colhozul „A- 
mintirea Iui Ilici" (regiu
nea Tambov), se ocupă de 
mai bine de zece ani cu 
cultura sfeclei de zahăr. 
Vizitînd Expoziția Agrico
lă Unională de la Moscova, 
Ia întoarcerea în colhoz 
Maria Gorșkova și-a îm
părtășit impresiile membri
lor echipei sale.

★
— Un oraș al grădinilor 

și al palatelor — așa i se 
spune Expoziției Agricole 
Unionale, — cu aceste cu
vinte și-a început Maria 
Gorșkova expunerea.

Pe mine, care sînt culti
vatoare de sfeclă, m-a in
teresat cel mai mult pavi
lionul „Sfecla de zahăr".

Maria Gorșkova și-a des
chis carnetul de însemnări 
și a citit cîteva cifre care 
caracterizează marele a- 
vînt luat în Uniunea So
vietică de cultura sfeclei și 
de producția de zahăr.

O șefă de echipă își împărtășește experiența
kilograme la hectar? înce
pu Ermakova. — Pentru a 
obține recolte mari, trebuie 
aplicat un întreg complex 
de metode agrotehnice, tre
buie să se sădească cartofii 
în cuiburi așezate in pă
trat.

Echipa Antoninei Erma
kova a aplicat pentru întîia 
oară săditul cartofilor în 
cuiburi așezate in pătrat în 
anul 1951 și a obținut a- 
tunci o recoltă de 44.400 
kg. la hectar. In anul 1953 
în sectorul de 10 hectare 
al echipei ei toți cartofii 
au fost sădiți cu mașina 
„SKG-4", pe ogoare cul
tivate înainte de asta cu 
varză și cu trifoi.

încă de cu toamnă s>-a fă
cut o arătură la adîncimea 
de 23—25 cm. Peste iarnă 
echipa a adus în sectorul ei 
bălegar și l-a așezat în 
grămezi. Odată cu venirea 
primăverii loturile rezerva
te cartofilor au fost bo- 
ronite în două rînduri. Îna
inte de sădit, cîmpul a fost 
arat la adîncimea de 20—

— ■*— ★ ★

povestit Mana Gorșkova despre Expoziție
Suprafețele cultivate cu 
sfeclă de zahăr în Uniunea 
Sovietică reprezintă o trei
me față de suprafața 
cultivată cu această plan
tă în întreaga lume. In 
U.R.S.S., 191 cultivatori de 
sfeclă au fost distinși cu 
titlul de Eroi ai Muncii So
cialiste și mulți dintre ei 
au fost decorați cu diferite 
ordine. Printre aceștia se 
află șefa de echipă Ma
ria Gheta din sovhozul 
„Krasnoarmeiski" (Ucra
ina), care a obținut în anul 
1953 pe un lot neirigat cîte 
102.700 kg. sfeclă la hectar 
și Oîga Gonajenko din col
hozul „1 Mai“ (R.S.S. Ka- 
zahă), care a obținut pe un 
lot irigat cîte 151.500 kg. 
sfeclă la hectar. Colhozul 
„Steaua roșie" din regiu
nea Djambul a realizat din 
cultura sfeclei un venit de 
peste 5 milioane ruble.

— Eu am învățat multe 
la Expoziție și multe din a- 
cestea trebuie să le punem 

22 cm. Odată cu arătura 
s-au introdus pe fiecare 
hectar 30 tone de compost 
de bălegar, 200 kg. super- 
fosfat și 150 kg. clorură de 
potasiu. După aceea ogorul 
a fost boronit.

— Noi folosim la sădit 
cartof ir din soiul Lorch — 
urmă Ermakova expunerea 
ei. — Pregătim tuberculele 
încă de la începutul primă
verii; alegindut-le pe cele 
sănătoase, cu o greutate de 
100—200 grame, pe care 
apoi le iarovizăm. Noi cău
tăm de regulă să sădim 
cartofii pînă la 18—20 mai. 
Odată cu săditul cartofilor 
introducem în cuiburi su- 
perfosfat granulat cile 100 
kg. la hectar.

Anul trecut, la zece zile 
după sădit, am boronit se
mănăturile, iar deîndată ce 
au răsărit plantele, le-ani 
prășit cu cultivatorul. La 
30 de zile după sădit am 
mușuroit plantele, după ce 
mai înainte am făcut prima 
îngrășare suplimentară, in- 
troduclnd pe fiecare hectar

★ ★ ■ - - — —

și noi în practică în colho
zul nostru — a spus în 
continuare Alaria Gorșko
va. Așa de pildă, în pavili
onul „Sfecla de zahăr" sint 
expuse cele mai bune și 
mai productive soiuri de 
sfeclă de zahăr obținute 
de colaboratorii științifici 
Mazlumov și Savcenko, la- 
ureați ai Premiului Stalin, 
de la Stațiunea de selecțio
nare Ramonskaia. Eu vreau 
să propun ca începînd din 
anul viitor să însămînțăm 
și noi numai acest soi pe 
toată suprafața cultivată 
cu sfeclă.

M-am interesat, de ase
menea, de sistemul de în
grășăminte aplicat de cei 
mai buni cultivatori de 
sfeclă din țară. Așa, de 
pildă, șefa de echipă Svîd- 
ka din colhozul „Kuibî- 
șev" (Ucraina), care obți
ne cîte 90.000 kg. sfeclă de 
zahăr la hectar, însămîn- 
țează sfecla după grîu și 
împrăștie pe fiecare hectar 

cite 60 kg. azotat de amo
niu și 150 kg. clorură de 
potasiu. La două săptămînt 
după primul mușuroit am 
făcut al doilea mușuroit. 
Lucrările de întreținere în
tre rînduri s-au făcut în 
două direcții. Inaintea ce
lui do-al doilea mușuroit 
am făcut, de asemenea, o 
îngrășare suplimentară, in- 
troducind cite 200 kg. su- 
perfosfat și 150 kg. clorură 
de potasiu la hectar. Zece 
zile mai tîrziu am făcut cel 
de-al treilea mușuroit. Lu
crările de întreținere s>-au 
făcut numai cu mașinile, 
ușurîndu-se mult munca 
oamenilor.

— Și cit credeți să obți
neți în acest an la hectar ? 
întrebă un colhoznic tînăr.

— Noi ne-am luat anga
jamentul socialist să obți
nem la fiecare hectar cel 
puțin cite 60.000 kg. car
tofi. Recolta se arată a fi 
bună și sîntem încredințați 
că ne vom îndeplini anga
jamentul.

ALEXANDR DIMOV 

cîte 15 tone gunoi bine pu
trezit, fără a mai pune la 
socoteală îngrășămintele 
minerale. Aproape toți cul
tivatorii de sfeclă fruntași 
dau o mare atenție îngră
șămintelor.

Intorcîndu-mă de la Ex
poziție, eu am hotărît să 
aplic numaidecît unele 
metode înaintate și pe plan
tațiile noastre. Sfătuindu- 
ne cu agronomul colho
zului, ne-am înțeles să 
aplicăm îngrășăminte su
plimentare pe semănăturile 
de sfeclă. Noi trebuie să 
folosim experiența Olgăi 
Gonajenko. Ea aplică în
grășămintele minerale com
binate cu îngrășămintele 
organice locale, pe care le 
introduce adine în sol. A- 
ceastă metodă contribuie la 
sporirea recoltei.

Noi avem de dus o mare 
muncă pentru a ne însuși 
bogata experiență a Expo
ziției — a spus în înche
iere Maria Gorșkova.

Cîteva învățăminte 
din experiența 
colhoznicilor 

la însămînțările de toamnă
Un mijloc important în 

lupta pentru ridicarea pro
ducției la hectar a cerea
lelor de toamnă este ale
gerea justă a soiului și ca
litatea superioară a semin
ței. Știința și practica au 
dovedit că folosind soiurile 
cele mai productive se ob
ține un spor de recoltă de 
300 pînă la 700 kg. la hec
tar. Importanța alegerii 
juste a soiurilor celor mai 
prețioase este dovedită de 
practica marelui sovhoz 
„Tomijbekski" din ținutul 
Ștavropol. înlocuind soiul 
de grîu de toamnă „Voro- 
șilovskaia", folosit mai 
înainte, prin soiul „Novo- 
ukrainka-83“, sovhozul a 
sporit în decurs de un an 
recolta globală de cereale 
cu 180.000 puduri, (un pud 
are 16 kg.)

★
O importanță deosebită 

la însămințarea culturilor 
de toamnă o prezintă ale
gerea celor mai bune plan
te premergătoare. Grăitoa
re este în această privință 
pilda colhozurilor din ra
ionul Baștan, regiunea Ni
kolaev. Mărind suprafața 
cultivată cu grîu de toam
nă după premergătoare ca, 
de pildă, culturi prăși- 
toare bine lucrate și apll- 
cînd o agrotehnică înain
tată, aceste colhozuri au 
obținut în anul 1951 o 
cantitate de cereale de 
peste 3 ori mai mare de- 
cît în 1940. In 1952, ar- 
telurile din acest raion au 
obținut în medie cîte 2770 
kg. grîu de toamnă la hec
tar de pe o suprafață de 
30.414 hectare. Practica 
colhozurilor fruntașe arată 
că nu trebuie să se întîrzie 
cu semănatul. Plantele se
mănate tîrziu își încetează 
devreme creșterea și intră 
în iarnă slab dezvoltate.

Sala de incubatoare la o crescătorie de păsări din Uniunea Sovietică



Iată lucrările ce le avem de făcut acum în livezi
Recoltarea fructelor. 

Fructele cărora trebuie să 
Ie dăm o deosebită atenție 
la recoltat sîn-t merele și 
perele de toamnă și de iar
nă. Ele trebuie culese a- 
tunci cînd pielița lor capă
tă culoarea galbenă sau ro
șie. Recoltarea se face cu 
mina sau cu aparate spe
ciale și nicidecum prin 
scuturarea pomului. Fruc
tele se string în coșuri căp
tușite Cu cîrpe și apoi se a- 
șează în grămezi în care 
stau astfel vreo 10 zile. 
După acest timp fructele 
lovite încep să putrezească 
și atunci putem începe sor
tarea fructelor pe calități. 
Cele bune se împachetează 
în lăzi de cîte 20 kg., pu- 
nîndu-se între fiecare rînd 
de fructe cîte un strat de 
talaj, iar pe mimă se trans
portă la-Diată.

Punerea fructelor la pă
strat. In timpul iernii, me
rele, perele și gutuile sînt 
foarte căutate. Deci, trebuie 
să punem cît mai multe 
fructe la păstrat. In came
re obișnuite, magazii sau 
pivnițe, unde să se poată 
aerisi ușor, temperatura să 
se mențină în jurul 'ui plus 
5 grade, iar umezeala să 
fie potrivită, fructele se 
păstrează foarte bine. In 
aceste încăperi fructele se 
așează pe rafturi, pe cîte 
u*n rînd.

Strîngerea cuiburilor de 
omizi. Această lucrare se 
face de îndată ce frunzele 
pomilor au căzut. Ea con
stă în adunarea cuiburilor 
de omizi din pomi și arde
rea loir. Totodată e bine să 
se adune și frunzele căzute 
pe jos (de la pomii bol
navi) și să li se dea foc.

Căminul cultural soriiină formarea asociațiilor 
de cultivare a plantelor tehnice

Era intr-o duminică de 
pe la sfîrșitul lunii sep
tembrie a anulu< 1952. La 
șezătoarea căminului cul
tural din comuna Bălăci, 
raionul Urziceni. se adu
nase lume multă. Vorbea 
un conferențiar mult iubit 
de făranii muncitori din 
această comună, inginerul 
agronom Popa de la secția 
agricolă a raionului. Con
ferențiarul a arătat prin
tre altele că în comuna Bă
lăci se poate cultiva, cu 
mari avantaje pentru țăra
nii muncitori și orezul.

Problema pusă de ingi
nerul Popa a început să 
frământe pe oamenii din 
Bălăci. Unii dintre ei ca 
Gheorghe Zaharia, Ghiță 
Glodeanu, Serghie Mereuță 
și alții deveniseră propa
gandiști înflăcărați pentru 
înființarea unei astfel de 
asociații. Și iată că in 
ziua de 3 octombrie 1952, 
un număr de 9 țărani mun
citori din Bălăci s-au aso
ciat pentru a cultiva în co
mun 12 hectare și jumătate 
de orez.

Stropitul pomilor se face 
tot în acest timp. Pomii se 
stropesc — contra pădu
chelui din San-Jose, pădu
chelui testos și contra al
tor insecte și boli — cu so
luția sulfo-calcică (20 la 
sută concentrație) sau cu 
uleiuri minerale (40 la 
sută).

Răzuirea scoarței de pe 
trunchiuri. In livezile pe 
rod această lucrare este 
foarte importantă și ea tre
buie să se facă cu multă 
grijă. Lichenii și mușchii 
care se cuibăresc în micile 
crăpături de pe scoarța po
mului, găzduiesc diferite 
insecte. De aceea, trebuie 
să răzuim scoarța moar
tă ou ajutorul cuțitelor de 
lemn sau cu razuri spe
ciale; iar gunoiul rezultat 
în urma acestei curățiri 
trebuie distrus prin ardere.

Văruitul trunchiurilor 
este de asemeni o lucrare 
ce nu trebuie s-o neglijăm. 
Ea împiedică degerarea și 
orăparea trunchiurilor, a- 
pără pomii de mușchi, li
cheni ca și de alti dușmani 
ai pomilor.

Punerea inelelor cle
ioase. Pentru prinderea flu
turilor de cotari și a dife
ritelor insecte vătămătoare 
care în acest timp urcă pe 
pom, se folosesc inelele cle
ioase. Cleiul cel mai bun 

este acela rezultat din fier
berea unui amestec de ulei 
de floarea soarelui și sa- 
cîz. Cu acesta se ung benzi 
de hîrtie. Apoi benzile se 
aplică pe trunchiul pomi
lor, pe care mai întîi s-a 
pus o fîșie de hîrtie. In lo
cul acestui clei se mai poa
te folosi și păcura.

Asociația a încheiat con
tract cu rizeria „Rodnica", 
de la care a și primit de 
îndată sămînță și avansuri 
asupra recoltei. Cu banii 
din avansuri asociația și-a 
procurat un motor pentru 
pomparea apei și a efectuat 
diferite lucrări de bază ale 
orezăriei, ca nivelarea și 
îndiguirea terenului și al
tele Apoi ajutați de- teh- 
ciemi orezăriei, membrii a- 
sociației au pornit la culti
varea orezului

Rezultatele obținute de a- 
sociați au fost de la în
ceput frumoase. Ei au obți
nut în toamna trecută o re
coltă de 7.100 kg. orez la 
hectar. Acum Insă, dat 
fiind faptul că asociația a 
folosit intr-o măsură mai 
largă metodele agrotehni
ce, recolta de orez promite 
a fi și mai bună.

In ziua de 22 septembrie 
a. c., cînd la căminul cul
tural s-a citit in fața oa
menilor proiectul Directi
velor Congresului al fi
leu cu privire la dezvolta
rea agriculturii în următo

Căratul bălegarului și 
aratul. O mare însemnă
tate în sporirea producției 
de fructe o constituie și a- 
ceste două lucrări. In live
zile tinere gunoiul de grajd 
trebuie răspîndit în jurul 
pomilor și îngropat odată 
cu arătura sau cu ajutorul 
casmalei. Aici pămîntul se 
îngrașă la 2-3 ani odată, 
dîndu-se cam 100 kg. băle
gar la pom. In livezile pe 
rod însă, trebuie împrăș
tiate în fiecare toamnă 
20-40.000 kg. gunoi ia hec
tar, iar apoi odată cu ară
tura se îngroapă [a 15-18 
cm. adîncime. Arătura tre
buie lăsată în brazdă crudă 
(negrăpată) pînă în primă
vară, deoarece astfel se 
poate strînge în pămînt 
apa necesară pomilor.

Plantarea pomilor. Toți 
pomii uscați din livezile pe 
rod se scot, iar în locul lor 
se fac gropi pentru a fi 
plantate în primăvară cu 
pomi tineri. O deosebită a- 
tenție trebuie să dăm plan
tării de noi livezi. In acest 
scop cu două săptămîni 
înainte de plantare vom 
avea grijă să batem tutorii 
(aracii) în mijlocul gropi
lor făcute de cu vară și să 
umplem apoi gropile pînă 
la jumătate cu pămînt. 
După plantare pomii se 
leagă de tutori, se udă și 
apoi li se învelesc trunchiu
rile cu coceni de floarea 
soarelui, trestie sau alte 
materia'e, pentru a-i feri de 
rosăturile iepurilor și de 
despicarea scoarței.

Ing. V. Drăgușanu 

rii 2—3 ani, de față se a- 
flau și membri ai asocia
ției. La discuții a luat cu- 
vîntul șt Gheorghe Zaha
ria. președintele asociației, 
care a spus:

„Cu toții cunoașteți, to
varăși, frumoasele rezulta
te obținute de asociația 
noastră. Din citirea proiec
tului Directivelor ați au
zit că partidul dă o 
mare importanță asocia
țiilor de acest fel. Eu în
demn pe aceia dintre dum
neavoastră care s-au îndoit 
pînă acum de avantajele a- 
sociației, să vină lingă 
noi”.

Cuvintele lui Gheorghe 
Zaharia au mers la inima 
oamenilor Haralambie Pe
tre, Neculai Mihai. Iosif 
fon și alții au cerut pe loc 
înscrierea in asociație.

Apoi directorul căminu
lui cultural. Ion Butuc, 
și-a luat angajamentul ca 
și căminul cultural, la ria
dul său. să continue tn- 
tr-o și mai largă măsură 
munca de sprijinire a aso
ciațiilor de acest fel

C. BAND

CARNET EXTERN
ACORD ECONOMIC INTRE UNIUNEA SOVIETICA 

Șl AFGANISTAN
Printr-un acord încheiat de curînd, Uniunea Sovietică 

va livra Afganistanului mașini, și alt utilaj în valoare de 
2 milioane dolari, necesari construcției unor drumuri. 
Uniunea Sovietică va acorda, de asemenea, Afganistanu
lui ajutorul tehnic corespunzător pentru executarea a- 
cestor lucrări.

PUBLICAȚII AMERICANE INTERZISE IN INDIA
Guvernul indian a luat măsura de a interzice difuzarea 

publicațiilor ambasadei americane și ale serviciului de 
informații american din India în rîndurile forțelor armate 
indiene.

MIZERIE ȘI TEROARE IN COREEA DE SUD
Doi locotenenți aviatori din armata lisînmanistă — 

Pak Te Kvan și Han San Ok — au trecut cu avionul di-n 
Coreea de sud în R.P.D. Coreeană.

La o conferință de presă, cei doi aviatori au declarat 
ziariștilor că populația Coreei de sud trăiește în mizerie 
și este sortită să moară de foame. Aceasta este urmarea 
politicii antipopulare dusă de clica lisînmanistă care se 
află la cheremul imperialiștilor americani.

Ofițerul Pak Te Kvan a declarat că în Coreea de sud 
domnește asuprirea și teroarea. Crește necontenit numă
rul bolnavilor și al celor care mor de foame. In răstimp 
de un an, după terminarea războiului, în Coreea de sud 
nu s-a construit nimic în afiară de diferite localuri de pe
trecere, restaurante și case de desfrîu în care se distresază 
americanii și cei care slujesc pe Li Sin Man. Țărănimea 
este amenințată să moiară de foame.

ADUNARI ÎNCHINATE PĂCII IN ITALIA
In diferite orașe din Italia au avut loc în ultimele zile 

numeroase adunări la care mulțimea a cerut o înțelegere 
pașnică între toate țările europene.

La aceste manifestații organizate în apărarea păcii au 
luat cuvîntul fruntași ai mișcării pentru pace, oameni de 
vază italieni. Așa, de pildă, în orașul Livorno a luat 
cuvîntul Andrea Gagero, laureat al Premiului Stalin 
pentru pace.

MASURI POLIȚIENEȘTI IN IRAN
Știrile venite din Iran vestesc că autoritățile militare 

iraniene au interzis 15 ziare. Aceste ziare criticau acordul 
înrobitor cu privire la petrol, semnat între guvernul ira
nian și o societate a monopolurilor americane și engleze. 
(Potrivit acestui acord, această mare bogăție a Iranului, 
petrolul, este dată pe mina jefuitorilor străini). Au mat 
fost interzise și alte ziare care au cerut ca Iranul să ducă 
o politică de neutralitate și s-au ridicat împotriva înju- 
gării tării la diferite alianțe războinice.

In schimb, autoritățile iraniene încurajează acele ziare 
și reviste care publică născociri murdare despre Uniunea 
Sovietică, proslăvesc politica războinică a Statelor Unite 
ale Americii și informează greșit pe cititorul din Iran.

SCAD VENITURILE FERMIERILOR CANADIENI
Ziarul „Wall Sreet Journal" scrie că Biroul de statis

tică din Canada a anunțat că veniturile fermierilor cana
dieni, pe prima jumătate a anului 1954, au scăzut cu 7,5 
la sută fată de aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea veniturilor fermierilor canadieni, scrie ziarul, 
se datorește în special reducerii vînzărilor de grîu, orz, 
ovăz și cartofi.

DEZBATERI IN ADUNAREA NAȚIONALA FRANCEZA
In Adunarea Națională franceză au început discuțiile 

pe marginea rezultatelor conferinței de la Londra. Se știe 
că la această conferință s-<au încheiat acorduri al căror 
scop este grăbirea reînvierii militarismului german.

Numeroși deputati care au luat cuvîntul au adus critici 
serioase declarației făcută de primul ministru francez, 
Mendes-France, care a susținut că înarmarea Germaniei 
apusene ar fi „inevitabilă". Deputatul Paul Reynaud (re
publican independent) s-a declarat împotriva „reînvierii 
statului major german", exprimîndu-și refuzul de a „in
troduce în urnă un vot care ar însemna renașterea Wehr- 
machtului".

In numele grupului comunist, Jacques Duclos, Laurent 
Cassanova și Kriegel-Valrimont au depus o moțiune în 
care se cere ca Adunarea Națională să se pronunțe îm
potriva oricărei forme de renaștere a militarismului ger
man, să se opună acordurilor de la Londra.

POLITICA LUI ADENAUER CRITICATĂ CU TĂRIE 
IN BUNDESTAG

Bundestagul de la Bonn (parlamentul Germaniei apu
sene) a început dezbateri asupra rezultatelor conferinței 
de la ’Londra.

In aadrul acestor dezbateri a luat cuvîntul, printre alții, 
și președintele partidului social-democrat, Ollenhauer, 
care a criticat cu tărie politica guvernului Adenauer. 
Ollenhauer a arătat că „reînarmarea Republicii Federale 
(Germaniei apusene) în cadrul pactului Atlanticului în
seamnă renunțarea la o politică activă de reunificare".

Ollenhauer a Cerut începerea unor negocieri cu 
U.R.S.S. în problema refacerii unității Germaniei.
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Tratativele de la Pekin cu privire 
la problemele relațiilor sovieto-chineze 

și ale situației internaționale

ÎNRĂUTĂȚIREA situației
EERMiERILOR AMERICANI

MOSCOVA 11 (Ager- 
pres). — TASS transmite:

-Intre 29 septembrie și 12 
octombrie s-a aflat în Chi-- 
na o delegație guverna
mentală a Uniunii Sovieti
ce alcătuită din N. S. 
Hrușciov, prim secretar al 
Comitetului Central al 
P.C.U.S. și membru al 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. A. 
Bulganin, prim vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. I. 
Mikoian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. M. Șvernik, 
președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, G. F. 
Aleksandrov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S., D. T. 
Șepilov, redactor șef al zia
rului „Pravda**, E. A. Fur- 
teva, secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., I. S. Nasriddino- 
va, ministrul Industriei 
Materialelor de Construcții 
al R.S.S. Uzbece, V. P. 
Stepanov, șeful unei secții 
a C.C. al P.C.U.S., P. F. 
ludin, ambasador al 
U.R.S.S. în Republica 
Populară Chineză. Delega
ția guvernamentală a U- 
niunii Sovietice a sosit în 
China în urma invitației 
guvernului chinez cu prile
jul sărbătorii celei de a 5-a 
aniversării a conslîfuirii 
Republicii Populare Chi
neze.

■----------------------- — ★

Spre rezolvarea pașnică a problemei germane
Cu un deosebit interes 

este discutată în toate col
țurile lumii cuvîntarea pe 
care V. M. Molotov a ros
tit-o Ia festivitatea prile
juită de cea de a 5-a ani
versare a Republicii Demo
crate Germane. Interesul 
cu care a fost primită a- 
ceastă cuvîntare este fi
resc. Ministrul de externe 
sovietic a subliniat din nou 
politica clară a Uniunii So
vietice în problema germa
nă, aducînd totodată o se
rie de propuneri noi, meni
te să ușureze unificarea 
Germaniei într-uri stat de
mocratic. Guvernul sovie
tic propune din nou guver
nelor Statelor Unite, An
gliei și Franței să ajungă 
la un acord pentru retra
gerea trupelor de ocupație 
din cele două părți ale Ger
maniei și să rezolve ime
diat această chestiune. In 
politica sa în problema ger
mană, Uniunea Sovietică 
pornește de la interesele 
poporului german și ale tu
turor popoarelor. Așa cum 
a arătat V. M. Molotov, a- 
doptarea propunerii sovie
tice ar face mai ușoară si
tuația populației din Ger
mania întreagă și ar fi 
totodată o dovadă a dorin
ței marilor puteri de a con
tribui Ia slăbirea încordării 
din Europa și din întreaga 
lume.

in timpul vizitei delega
ției sovietice în R. P. Chi
neză, între membrii delega
ției, pe de o parte, și Ciu 
En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat și ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. 
Chineze, Cen Iun. Pîn De- 
huai, Den Sioa-pin, Den 
Tzu-huei, Li Fu-ciun, loc
țiitori ai premierului, pe de 
altă parte, au avut loc tra
tative cu privire la proble
mele relațiilor sovieto-chi- 
neze și ale situației inter
naționale.

La tratative au participat 
de asemenea Mao Țze-dun, 
președintele R. P. Chineze, 
Ciu De, vicepreședintele 
R. P. Chineze, Liu Șao-ți, 
secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez și pre
ședintele Comitetului per
manent al Adunării repre
zentanților populari din în
treaga Chină.

Tratativele s-au desfășu
rat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și înțelegere 
reciprocă.

In cadrul tratativelor au 
fost adoptate declarații co
mune ale guvernelor Uniu
nii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze în pro
blemele relațiilor sovieto- 
chineze și ale situației in
ternaționale și în problema 
relațiilor cu Japonia, un co-

★ ★ ★

Uniunea Sovietică se 
străduiește să se soluțione
ze în mod temeinic proble
ma germană, pornindu-se 
prin încheierea unui tratat 
de pace cu Germania, pe 
baza acordului de Ia Pots
dam.

V. M. Molotov a subli
niat in cuvîntarea sa că în 
problema germană există 
două posibilități. Ori se 
ține seamă de interesele 
poporului german și ale 
tuturor popoarelor europe
ne și atunci se va face to
tul pentru unificarea paș
nică a Germaniei, ori se va 
reînvia militarismul ger
man și în acest caz po
porul german va rămîne 
despărțit vreme îndelun
gată. In această situație 
Germania occidentală va 
rămîne mai departe o pri
mejdie de război în mijlo
cul Europei. Iată de ce în 
unificarea Germaniei sînt 
direct interesate toate po
poarele Europei.

Se știe că după proiectul 
american, regimul de ocu
pație în Germania occiden
tală urmează să dureze 
pînă în anul 1998! In a- 
ceste condiții este limpede 
că o Germanie unită și 
pașnică nu ar putea fi de- 
cît o amăgire deșartă.

Este de aceea explicabil 
răsunetul pe care l-au avut 
în lumea întreagă noile 
propuneri făcute de V. M. 

municat comun cu privire 
Ia retragerea unităților mi
litare sovietice din baza 
maritimă militară chineză 
Port-Arthur. folosită în co
mun, și la trecerea acestei 
baze la deplina dispoziție a 
Republicii Populare Chi
neze, în problema societăți
lor mixte pe acțiuni sovie- 
to-chineze existente, în le
gătură cu acordurile refe
ritoare la colaborarea teh- 
nico-științifică, în legătură 
cu construirea liniei de cale 
ferată Lanciou-Urumci — 
Alma-Ata.

In afară de aceasta au 
fost semnate un acord cu 
privire la acordarea de că
tre guvernul U.R.S.S. că
tre guvernul R.P. Chineze 
a unui credit pe termen 
lung în sumă de 520 mili
oane ruble și un protocol 
cu privire la acordarea de 
către guvernul U.R.S.S. că
tre guvernul R. P. Chineze 
a unui ajutor pentru con
struirea suplimentară a 15 
întreprinderi industriale și 
pentru sporirea volumului 
de livrări de utilaj pentru 
141 întreprinderi, prevăzut 
în acordul semnat anterior 
privitor la livrările supli
mentare de utilaj din 
U.R.S.S. în valoare totală 
de peste 400 milioane ruble.

★--------------------------------

Molotov. Astfel ziarul ger
man „Frankfurter Rund- 
schau“ cere să se examine
ze noile propuneri sovie
tice, arătînd că „include
rea Germaniei occidentale 
într-un bloc militar agre
siv ar consfinți dezmem
brarea țării și ar constitui 
o primejdie pentru pace“. 
Multe alte ziare din apus 
cer ca propunerile sovietice 
să fie examinate cu mare 
atenție. Propunerile clare 
ale Uniunii Sovietice sînt 
întîmpinate cu deosebită 
căldură de partizanii păcii, 
de cei ce doresc cu adevă
rat rezolvarea pașnică a 
problemei germane. Masele 
largi populare își arată tot
odată împotrivirea față de 
hotărîrile conferinței de la 
Londra, unde cercurile a- 
gresive din apus s-au stră
duit să înlesnească reînvie
rea militarismului german.

Propunerile sovietice cu 
privire la retragerea ime
diată a trupelor de ocupa
ție din întreaga Germanie 
și încheierea unui tratat de 
pace cu Germania arată 
din nou posibîitatea înlătu
rării focarului de război pe 
care-l pregătesc forțele a- 
pusene prin refacerea ar
matei hitleriste. Căile pro
puse de Uniunea Sovietică 
asigură reglementarea pro
blemei germane, pacea Eu
ropei și a lumii.

Un economist american 
pe nume Edwards, scria 
într-un memoriu adresat 
procurorului general a: 
Statelor Unite: „Fermierul 
care se ocupă cu cultiva
rea legumelor este adus la 
o situație care amintește 
foarte mu t pe cea a ioba
gului. El este finanțat de 
achizitor și de intermediar 
și pentru aceasta nu numai 
că le plătește dobînzi enor 
me (pînă la 30-40 |a sută), 
dar este obligat să-și vîndă 
recolta atunci și acolo unde 
convine creditorului și Ia 
prețul fixat de acesta**.

Dacă un economist din 
S.U.A. nu se sfiește să a- 
rate astfel situația girea în 
care se zbat fermierii ame
ricani, ne putem da seama 
cît de tristă este realitatea. 
In agricu'tura Statelor U- 
nite au luat ființă monopo
luri (societăți capitaliste) 
uriașe care stăpînesc su
prafețe mari de pămînt și 
aproape întreaga produc
ție se află în mîini'e lor. 
Este de ajuns să amintim 
că o asemenea societate 
— „California Lands ln- 
corporated** — are în stă-' 
pînirea sa și cultivă 
600.000 acri (1 acru = 40 
ari) și deține ipoteci asu
pra unui număr de 7.398 
ferme cu o suprafață de pă- 
mînf de 1.023 mii acri și 
cu o datorie totală de 
40.340.000 do'.ari.

Și lucru deosebit de grăi
tor, în fața acestei situații 
guvernul american nu ia 
nici o măsură de îndrep
tare. Dimpotrivă, noile ho- 
tărîri pe care le ia guver
nul american duc la înrău 
tățirea situației fermierilor 
americani și la mărirea 
cîștigului marilor bogătași 
Astfel, de curînd. Congresul 
Statelor Unite a adoptat 
legea cu privire la ce'e mai 
însemnate probleme ale a- 
griculturii, lege care pri
mejduiește existența unui 
număr de peste 3.500.000 
gospodării de fermieri.

Președintele Statelor U

„Garanții" pentru Franța, 
după conferința de la Londra

nite ale America, încercînd 
să facă reclamă noii legi, 
arată că ea este întocmită 
de „cele mai luminate 
minți**, adică de marii mo- 
nopoliști și bancheri ameri
cani Dar ce urmărește de 
fapt această lege ? Căutînd 
să înlăture criza de desfa
cere a multor produse agri
cole și animale care stau 
înmagazinate în stocuri, și 
prin aceasta cîștigurile 
scad, monopoliștii au hotă
rî! prin noua lege să redu
că forțat suprafețele însă- 
mînțate și să scadă prețu
rile garantate. In felul a- 
cesta se reduce pînă ta 
două treimi din numărul 
total al fermelor. Un nu
măr uriaș de țărani ameri
cani rămîn pe drumuri, 
fără a avea nici o asigura
re asupra zilei de mtine.

In zadar trîmbițează po
liticienii americani despre 
fericirea „modului de viață 
american**. însăși presa 
burgheză americană lasă 
să scape articole care dau 
pe față situația grea a mi
lioane de Droducători Ast
fel, în ,.Wall-Street Jourj 
nal“ se poate citi : „Fer-' 
mierului care vinde lapte 
i se dau firimituri, după 
ce industria șî-a satis
făcut poftele**. împotriva 
acestor măsuri au- fost 
nevoiți — de ochit lumii — 
«ă-și arate nemulțumirea 
chiar reprezentanții sta
telor agricole, printre care 
și senatorul Humphrey, 
care a declarat că noile 
măsuri vor da o lovitură de 
moarte multor proprietari 
de ferme.

Fermierii americani se 
7bat în mari greutăți, au 
venituri din ce în ce mai 
mici, în vreme ce marii bo
gătași storc cîștiguri. tot 
mai mari. Și este firesc să 
fie așa într-o țară în care 
economia este pe picior de 
război și preocupările gu
vernanților urmăresc să în
groașe avutul celor bogați 
și să ruineze pe cei mulți 
și nevoiași.



Auto... lămurire

Un sătean vine acasă la 
colectorul Achim Viliam 
din Tomnatec, regiunea A- 
rad. II găsește vorbind în 
fața oglinzii;

—- Tovarășe, dece nu-ți 
predai cota ? face Achim.

— Eu? Am predat-o de- 
acum două luni! răspunde 
săteanul.

— Nu mă întrerupe, că 
nu vorbesc cu dumneata ! 
se întoarce Achim supărat.

Săteanul se uită prin o- 
daie și zice:

—- Cu cine vorbești, bre? 
Că nu văd pe nimeni...

— Ce, eu-s... nimeni ? se 
supără colectorul. Vorbesc 
cu... mine!

— A, te pregătești să lă
murești oamenii să-și pre
dea cotele? Vasăzică, în
cepi să muncești zdravăn.

— Ce oameni, ce mun
că ? Eu mă... autolămu- 
resc. Că pînă acum n-am 
dat nimic la cotă.

— Și izbutiși să te auto- 
iămurești ?

— De loc!
— îmi închipui cum poți 

să-i lămurești pe alții — 
spuse atunci săteanul.

Cuvinte explicate

CRAP : Pește ce se vinde 
în comerț cu 8 lei kg. Nu
mai la cooperativa Său- 
lești-Filiași s-a vîndut cu 
14 lei kg., de către gestio

narul Ilie Nițoiu, iar pre
ședintele a tăcut ca... peș
tele.

FILM DE CINEMA : Fî- 
șie de celuloid, căreia de 
mult îi duce dorul aparatul 
de proiecție al căminului 
cultural din Tudor Vladi- 
mirescu, raionul Bujoru.

EPIGRAME
Laborantul Iosif Schneller de la baza 

de recepfie din comuna Socodor, raionul 
Criș, ia pînă la două kg. grîu pentru ana
liză, fără să-l mai restituie producători
lor.

Ia grîu mult la analiză 
Și-napoi nici gînd sări dea. 
Muncii lui nu iar strica 
O leacă de... analiză.

După o corespondență 
trimisă de tovarășul 

Vasile Grădinaru

Baniță Vasile, președintele sfatului 
popular din Nicolești-Rîmnicu Sărat, 
primește plocoane.

Mergi la sfat să-ți iei țidulă ? 
Du-te, însă nene Ioane, 
Președintele te-ascultă 
Numai dacă-i duci... plocoane.

Oloco Tudor, președintele sfatului 
popular din Murighiol-Tulcea, a rupt de 
la gazeta de stradă un articol în care 
era criticat. Așa că ia cuvîntul și „Al
bina" :

Despre fapta-i, set-nțelege, 
Critica-mi o să se-ocupe 
Și-ori ce-ar face, ori ce-ar drege, 
De-aci «-o mai poate rupe.

Responsabilul cu difuzarea presei, to
varășul Dobre, din comuna Chioara, re

giunea Constanța, ține ziarele abonați- 
lor nedifuzate luni întregi.

Harnic om mai e și Dobre! 
Are și-o metodă „bună“ : 
Un ziar de astăzi, dînsul 
Ți-I aduce... peste-o lună.

(21)
Se înserase cînd am a- 

juns la sfatul popular din 
comuna Segarcea, regiunea 
Craiova. Cu tovarășul O- 
țoiu Dumitru, președintele, 
n-am putut schimba decît 
patru cuvinte. I-am dat 
bună seara, mi-a mulțumit 
și atîta tot. Se grăbea să 
plece acasă, fiindcă era 
„tare obosit". Toată ziua 
se plimbase cu șareta. Nu-i 
nimic ■— mi-am zis eu — 
îl întreb cum stau cu însă- 
mînțările de toamnă pe to
varășul Ardeț Nicolae. se
cretarul sfatului. Ia-1 însă 
de unde nu-i 1 Plecase mai 
devreme ca să nu se mai 
întoarcă decît a doua zi... 
mai tîrziu ! M-am bucurat 
că i-am găsit totuși pe a- 
genții agricoli. După cum 
am aflat apoi nu era nici-o 
bucurie fiindcă aici îi gă
sești întotdeauna pe cei 
cinci agenți agricoli, chiar 
și cînd ar trebui să fie pe 
teren. Vă spun drept, pe 
unde am trecut, am văzut 
tot soiul de îndrăgostiți : 
de fete, de vin, dar de bi
rouri ca cei din Segarcea 

încă nu văzusem. Le-am 
cerut lămuriri cu privire la 
însămînțări. Au făcut o- 
chii mari 1 Surzi or fi de 
nu răspund ? mă întreb eu 
și le strig mai tare :

— Cum stați cu însă- 
mînțările ?

— Hai cu noi la nea Ar- 
sene Ion. Are un vin, știi, 
d-ăla care sare din pahar — 
îmi răspunde vesel unul 
dintre agenții agricoli.

Cu adevărat sînt surzi, 
zic eu și strig și mai tare :

— Cu însămînțările cum 
stați ?

Dacă am văzut că se țin 
de șotii cu mine, nu m-am 
lăsat nici eu pînă n-am luat 
toate datele cu însămînță
rile de la referentul agri
col. Apoi m-am dus la cen
trele de selecționat și tratat 
semințele și la centrul de 
închiriat unelte. Ce-am gă
sit mi-am însemnat pe hîr- 
t'e, și-am lipit-o la gazeta 
de perete. Cu asta le-am 
făcut și-un bine, fiindcă 
gazeta era goală pușcă.

A doua zi să te ții nene. 
Se adunase lumea în fața 
gazetei de perete, ca la 

nuntă în jurul miresei. Un 
țăran muncitor care termi
nase însămînțările de grîu, 
le citea cu glas tare : „Sar
cină de plan 2.600 hectare 
grîu. Insămînțate în 11 zi
le doar 80 hectare".

Stați fraților, că mai e 
ceva scris : „Din lipsă de 
prafuri pentru tratat se
mințe, cele 10 centre de 
triorat s-au îmbolnăvit. Bi- 
ne-ar fi ca tovarășii din 
conducerea sfatului, bolna
vi și ei, să se tămăduiască 
de această boală a „nepă
sării".

— Citește și poezia aia —■ 
strigă un om mai vîrst- 
nic de alături.

— Ascultați — se auzi 
iar vocea țăranului fruntaș: 
„Da, vedeți m-am înșelat 
Socotind că cei din sfat 
Pierd tot timpul pe degea

ba... 
N-am știut cum vine treaba. 
Ambițioși, la-nsămînțat, 
Dînșii s-au evidențiat: 
Țara-ntreagă poat-să-i 

vadă ; 
Ei sînt primii... de la coadă. 
Așa că semnez răvașu 
Chiar eu, Ilie Poznașu".

Doriți...
...să vedeți cum arată o 

lucernă netreierată la timp? 
Mergeți în Baldovinești, 
regiunea Galați.

...să ascultați conferințe 
cu caracter agricol? A- 
tunci... nu care cumva să 
mergeți la căminul cultural 
din Sulița-Botoșani. Pen
tru că aici sînt programate 
tot soiul de conferințe, -nu
mai din cele agricole nu. 
Degeaba vor sătenii, dacă 
nu vrea și conducerea că
minului.

Problsmă de aritmetică...
ciudată

Dacă centrul mecanic 
S.M.T. Galați primește în 
reparație 12 tractoare, iar 
dacă atelierele S.M.T. Tu- 
lucești și Vameș primesc 
amîndouă încă 18 tractoa
re, cîte tractoare se repară 
în total ?

Răspuns : In total... nu 
se repară nici unul. Cum 
asta? La această întrebare 
să răspundă cei ce muncesc 
fără simț de răspundere la 
centrul și atelierele de mai 
sus.

Daruri
Sătenii din satul Pie- 

troiu, raionul Brăila, au 
hotărît să dăruiască tova
rășului Supelneac Anton, 
directorul căminului lor 
cultural, un aparat de.„

bărbierit. Au auzit oamenii 
că el mereu se... bărbie
rește în rapoartele pe care 
le trimite secției culturale 
raionale. Acolo scrie că la 
cămin există o activitate 
rodnică. Dar în realitate, 
totul e... „bărbiereală".

★
Și tovarășilor de la sfa

tul popular Balta Albei 
din raionul Ploești, ar tre
bui să li se facă un dar: 
niște ochelari. Cu ajutorul 
acestora, ei vor vedea că 
s-a copt porumbul și vor 
lua însfîrșit măsuri de re
coltare.

DIN ÎNTÎMPLARILE LUI MOȘ
♦ „ ......... .................

ARDEI (22)

★ —■ 1 ...

(Desen de F. Calafefeanu)

Moș Ardei: Moș Ardei: Moș Ardei: Moș Ardei arătînd către rac:
— Hai, nu ieși la-nsămînțat ? — Ieși mă, fii om de-nțeles ! — Veniți să vedeți și voi — Steagul de codaș, vecine.

Leneșul: ' ’ Leneșul: ’ Cine-i pnmu-n sat la noi. Și ăst rac, sînt pentru tine.
— Nu ies, fiindcă.., n-a plouat. — Asta-i ploaie ? Cum să ies ?!


