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HOTĂR1REA
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
și a Comitetului Central al 
P.M.R. cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de contractare 
și achiziție de animale, pâsâri 
și produse animale.
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| Cercul agrotehnic dezvăluie elevilor taine pe care ei. ca vechi meșteri aț pă-
8 mint ului, nici nu le auziseră. înarmați cu cunoștințele căpătate aici, ei vor pu-
| tea asigura o cit mai bogată recoltă in anii viitori. Iată-l pe colectivistul Ma.
| tei Ochiuleț la cursul agrozootehnic al G.A.C. „Scînteia" din satul Nisipari,
8 raionul Medgidia, studiind la microscop structura frunzei.

Vestitorii primăverii...
Zgomot de fâurârie

Să răspîndim cunoștințele agrotehnice 
in satele noastre

De cum covorul alb al 
iernii acoperă așezările, la 
căminul cultural, într-o ca
meră anume amenajată, 
încălzită și îmbrăcată cu 
lozinci și tablouri se întîl- 
nesc țăranii muncitori să 
învețe. Da, să învețe ceea 
ce copilăria nu le-a prile
juit: cum să muncească 
mai bine pămîntul. Și aces
te seri își au farmecul lor 
deosebit. Cu caiete și cre
ioane în față tineri și bă- 
trini laolaltă ascultă cu un 
deosebit interes cuvintele 
celui ce cu dragoste le dez
văluie minunatele taine ale 
învățăturii.

Hai, drag cititor, prin- 
de-te cu noi și vino să te 
convingi singur de toate 
acestea. Să ne oprim la 
cercul agrotehnic din co
muna Brazi, regiunea Plo- 
ești. Printre cursanți e 
prezent în astă seară și 
loniță T. Marin care a în
vățat multe anul trecut la 
cercul agrotehnic. A învă
țat, de pildă, cum să obțină 
peste 2.100 kg. orz ia ha. 
De aceea, acum e nelipsit 
de la cerc. Alături de el s-a 
așezat Andrei Badea care a 
semănat griul in rinduri 
încrucișate și a obținut 
2.200 kg. la ha.

Din cunoștințele căpă
tate anul trecut la cursul 
agrozootehnic au aplicat 
multe metode înaintate și 
colectiviștii din gospodăria 
agricolă colectivă din 
Sîngeorgiu de Mureș, Re

giunea Autonomă Maghia
ră. Ei au semănat anul tre
cut porumbul în cuiburi a- 
șezate în pătrat și au obți
nut 5.400 kg. la ha.

La cercurile și cursurile 
de mai sus, inginerii, teh
nicienii și toți cei ce s-au 
ocupat de răspîndirea a- 
grotehnicii au muncit cu 
multă dragoste și interes. 
De asemeni, în aceste 
locuri, și în anul acesta lec
țiile se țin cu regularitate, 
iar cursanții au crescut la 
număr față de alți ani. Din 
păcate mai sînt încă destui 
lectori care n-au luat în 
serios această importantă 
sarcină înșelînd așteptările 
țăranilor muncitori. Iată 
căminul cultural din co
muna 30 Decembrie, raio
nul Vidra. Pînă acum aci 
s-a ținut doar o singură 
lecție. In unele comune din 
același raion ca, de pildă, 
Crețești și Colibași nici nu 
s-au deschis pînă acum 
cercurile agrotehnice și 
cursurile agrozootehnice de 
masă. O mare parte din 
vină o poartă și Gh. Simio- 
nescu și Țintea Oprică, res
ponsabilii acestor cercuri și 
cursuri care pină acum 
n-au găsit încă „momentul 
prielnic** să le deschidă. 
Tot la fel au procedat și cei 
care trebuiau să se ocupe 
de cercurile agrotehnice și 
cursurile agrozootehnice 
din comuna Ghidiceni, ra
ionul Bîrlad, comună cu 11 
sate, 5 cămine culturale, 

gospodărie de stat șl gos
podărie colectivă. Dacă 
vom merge mai departe 
vom întîlni incă numeroși 
oameni care nu au înțeles 
ce mare însemnătate are 
răspîndirea cunoștințelor 
agrotehnice pentru crește
rea producției la hectar.

Cu toate că au trecut 
două luni de zile de cînd 
trebuiau să-și înceapă ac
tivitatea cercurile agroteh
nice și cursurile agrozoo
tehnice de masă, mai a- 
vem timpul necesar să 
îndreptăm activitatea ce
lor ce nu funcționează bi
ne. Acolo unde nu s-a 
respectat programul ve
nit de la raion va trebui 
să programăm mai des lec
țiile pentru ca în cel mai 
scurt timp să ajungem din 
urmă cercurile care in mo
mentul de față au ajuns la 
lecția a 7-a sau a 8-a. Să 
lucrăm cu toată grija la al
cătuirea lecțiilor, făcindu-le 
cît mai atractive In felul 
acesta vom atrage un nu
măr tot mai mare de colec
tiviști, întovărășiți și ță
rani muncitori cu gospodă
rie individuală în lupta 
pentru o recoltă bogată.

Activiști culturali, țărani 
muncitori! Să ne însușim 
și să răspîndim cunoștin
țele agrotehnice în satele 
noastre. împletind hărnicia 
cu știința, asigurăm bună
starea familiilor noastre, 
contribuim la înflorirea și 
întărirea scumpei noastre 
patrii.

încă ninge, încă vîrteje 
de crivăț spulberă zăpada, 
făcînd parcă oamenii atenți 
cum că iarna încă nu și-a 
spus ultimul cuvînt, nu și-ia 
arătat toată puterea ; încă 
nu și-a slobozit viscolele... 
încă nu-i nici jumătatea 
lui ianuarie.

Dar oamenii parcă nici 
nu bagă de seamă străda
nia iernii de a se face ob
servată... Prin părțile Mol
dovei, zgomotul de ciocane 
picînd monoton pe nico
vală, fumul de lignit ieșind 
pe hogeagurile făurăriilor 
te fac să crezi... că miroase 
a primăvară. Țăranii mun-

I n t r
Tot iarnă, tot zăpadă. 

Fulgii de zăpadă abia că- 
zuți peste Țînțăreni, regiu
nea Craiova, obosiți parcă 
de lunga călătorie făcută 
prin spații și picînd către 
odihna pămîntului, lucesc 
cristalin.

Dinspre toate ulițele, 
dinspre toate casele, se în
dreaptă grăbiți țăranii 
muncitori către căminul 
cultural. Intră în cămin și 
se așează pe bănci ori pe 
scaune. Și astfel începe în
trunirea, începe sfatul. Din 
vorbă în vorbă țăranii 
muncitori, cu gîndul la 
muncile agricole de primă-

De pe la cercurile agrotehnice 
ale comunei Motoșeni

Intr-una din zilele tre
cute, un grup de țărani 
muncitori din satul Chlce- 
rea, raionul Zelefin, se de
părtau de vatra satului 
vorbind între ei despre fe
lurite probleme legate în
deosebi de munca cîmpului. 
Ajunși în preajma ultimelor 
case începură a măsura din 
ochi ogoarele... Erau cei 
ce iau parte la cursurile 
cercului agrotehnic unde 
li s-a vorbit amănunțit 
despre însemnătatea reți
nerii zăpezii pe ogoare 
pentru obținerea unor re
colte sporite la hectar. So
coteau acum, cum și din ce 
parte să pună parazăpe- 
zile.

— Aceasta înseamnă a- 
plicarea celor învățate — 
spuse vesel agentul agri
col, în vreme ce grupul 

citori din Todirești, Litenî, 
Salcea și Răuseni, regiu
nea Suceava, chemat' par 
că de strigătul ciocanu
lui, își duc plugurile și gra. 
pele spre cele 70 de centre 
de reparație a uneltelor. 
Cele 273 de pluguri cu fia
rele încă albăstrii, cum au 
ieșit din foc, cele 231 grape 
gata pregătite așteaptă 
parcă și ele sosirea primă
verii.

...Zgomot de ciocan și 
nicovală, fum și miros de 
lignit, miros de făurărie, 
totul arată pregătirile ță
ranilor muncitori pentru 
muncile agricole de primă
vară.

n I r •
vară, hotărăsc să Curețe șl 
să selecționeze pînă la mij
locul lui februarie întreaga 
cantitate de sămînță de 
orz, ovăz, borceag ma
zăre, cînepă și in, necesară 
însămînțărîlor. Din vorbă 
în vorbă au hotărît apoi să 
care gunoiul de grajd pe 
ogoare, pentru asigurarea 
unei recolte bogate, pentru 
pîinea poporului...

După întrunire, mergînd 
spre case, țăranii munci
tori strivesc fulgii de ză
padă, călcînd mai apăsat; 
duc cu ei și gîndurile pen
tru întîmpinarea primă-» 
verii.

cursanților se îndrepta din 
nou spre sat.

Pentru ca învățăturile 
ce li se dau de către teh
nicieni, celor 20 de înto
vărășiți și 12 țărani mun
citori cu gospodării Indivi
duale să fie cît mai vii, 11 
s-au pus la dispoziție șl 
planșe, reviste, etc. • ■ ,.

Dar nu numai în satul 
Chicerea adună acum ță
ranii muncitori învățămin
tele ce le vor fi aliați pu
ternici în lupta pentru ob
ținerea de recolte mari. In 
satul Ursa s-au înscris 25 
țărani muncitori la cerc. Și 
cercuri agrotehnice au luat 
ființă și pe lîngă căminele 
culturale din satele Te- 
poala și Mohorîți. '

Gh. Lupan 
corespondent



HOTÂRlREA
Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a Comitetului Central al P.M.R.
cu privire la îmbunătățirea sistemului de contractare și achiziție

de animale, păsări și produse animale
Pentru creșterea continuă a nu

mărului de animale și păsări, în 
vederea obțiherii unei producții mă
rite de carne, lapte, lînă și ouă;

Pentru asigurarea unei mai bune 
aprovizionări a oamenilor muncii, 
a industriei alimentare și industriei 
ușoare cu materii prime, pe calea 
cointeresării producătorilor în creș.

Hotărăsc:
I. Cu privire la contractele de creștere și îngrășare 

de animale și păsări
1. Ministerul Industriei Alimen

tare va putea încheia, prin oficiile 
raionale de achiziții și contractări 
de . animale, contracte de creștere 
și îngrășare de animale și păsări 
cu: gospodăriile individuale, gospo
dăriile agricole colective, întovără. 
șirile de crescători de animale, în
tovărășirile agricole, asociațiile 
simple de producție și cu gospodă
riile anexe ale instituțiilor și orga
nizațiilor economice de stat și coo. 
peratiste.

De asemenea, se vor încheia con
tracte, pe baza sarcinilor de livrare, 
cu gospodăriile agricole de stat, în-

3. Contracte pe termen lung
Producătorii care vor încheia 

contracte de creștere și îngrășare 
de animale și păsări, precum și de 
animale de rasă, pe o perioadă de 
1—3 ani, în condițiile ce vor fi sta. 
bilite de Ministerul Industriei Ali
mentare, cu livrarea animalelor și 
păsărilor eșalonată în fiecare an, 
vor beneficia și de alte avantaje 
prevăzute în contract, astfel:

— credite cu dobîndă ieftină, 
prin Banca Agricolă, pentru procu
rarea de animale și furaje.

— materiale de construcție, la 
preț de stat, pentru amenajarea 
grajdurilor.

— prețul de contractare mărit cu 
5% pentru animalele predate în al

4. Contractarea de porcine
Se vor încheia contracte de în- a) Preturile și arvuna ce se a- 

grășare de porci cu producătorii cordă producătorilor sînt urmă- 
detinători de porci, în următoarele toarele: 
condiții:

Gnupa 
de greutate

Greutatea Cailitatea Pref per kg. 
viu la predare

Arvună
la predare animalelor

kg. viu la predare
până la 

lei

1 120—140 grasă 8,80
semigrasă 7,80

2 141—160 grasă 9,50
semigrasă 8,50 3003 161—180 grasă 11,00
semigrasă 10,00

4 181—200 grasă 11,50
semigrasă 10.50

5 peste 200 grasă 12,00
semigrasă 11,00

b) Pentru porcii livrați în trimes, 
trul II preturile se majorează cu un 
leu per kg.

c) Se reduc, în anul în care se 
predă animalul, din cota obligatorie 
de cereale, cîite 1,800 kg. de porumb 
sau furaje concentrate în echiva
lentă, pentru fiecare kg. de porc viu 

terea și îngrășarea de animale și 
păsări;

In vederea dezvoltării succeselor 
ob|inute în acțiunea de contractare 
de animale și produse animale;

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne și Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

grășătoriile de stat și ale coopera
ției, în condițiile de preț prevăzute 
în prezenta Hotărîre pentru gospo
dăriile agricole colective.

2. Producătorii care încheie con
tracte de creștere și îngrășare de 
animale și păsări și de livrare de 
produse animale cu unitățile de 
stat, beneficiază de reduceri din co
tele de cereale, carne și lapte, pri
mesc preturi în raport cu greutatea 
și calitatea animalelor livrate și 
vor putea cumpăra mărfuri din co
merțul de întîmpinare de la oficiul 
raional de achiziții și contractări de 
animale.

doilea an de livrare și cu 10% pen
tru animalele predate în al treilea 
an de livrare.

— reducerea cotelor obligatorii 
de carne și cereale, proporțional cu 
cantitățile de carne livrate pe bază 
de contract.

— vor putea primi, la preț de 
stat, animale de rasă și pentru în
grășare prin oficiile raionale de 
achiziții și contractări de animale.

—- asistentă sanitar-veterinară 
gratuită pentru animalele contrac
tate.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare vor asigura cu priori
tate pășuni pentru animalele con
tractate și în special pentru oi.

predat prin contract. Reducerea se 
acordă numai în cazul predării por
cilor la greutatea de cel puțin 120 
kg‘

d) Se reduc, în anul m care se 
predă animalul, din cota obligato
rie de carne următoarele cantități:

6. Contractarea de vite mari
Se vor încheia contracte de în

grășare de vite mari cu producă
torii care-au vite bune de îngrășat, 
în următoarele condiții:

Gnupa 
de greutate

Grupa 
de regiuni

Greutatea « ... ,
animalului .
la predare

kg. viu U Pre<iare

Pre{ Per kg. 
viu le predare Arvună 

pînă la 
leiTr. I 

111, IV.
Tr. II

extragrasă 5,40 6,30
I 400—500 grasă 4,40 5,30

1 semigrasă 3,60 4,40 900extragrasă 5,40 6,30
II 350—400 grasă 4,40 5,30

semigrasă 3,60 4,40
extragrasă 6,00 7,00

I 501—600 grasă 5,00 6,00
2 semigrasă 4,00 5,00 400extragrasă 5,60 6,50

II 400—500 grasă 4,60 5,50
semigrasă 3,80 4,60
extragrasă 7,00 8,00

I peste 600 grasă 6,00 7,00
3 semigrasă 5,00 6,00 500extragrasă 6,20 7,20

II peste 500 grasă 5,20 6,20
semigrasă 4,30 5,30

b) Se reduc, în anul în care se 
predă animalul, din cota obligatorie 
de furaje concentrate cîte 125 kg. 
de porumb sau alte furaje concen
trate în echivalență, pentru fiecare 
vită predată de calitate grasă sau 
extragrasă.

c) Producătorilor domiciliați în 
satele și cătunele de munte li se 
vor vinde la preț de stat, pentru

Grupa de greutate în care se Cantitatea de came care se reduce
încadrează animalul la predare_________ pe cap -de animal kg. viu_______

1 30
2 35

________________ 3________________________ 45________________ _
e) Producătorii care vor contrac- transport de lemne sau alte pres

ta vite de jug pentru îngrășare nu tații de transport cu aceste vite, 
vor mai fi cuprinși în planul de

7. Contractarea de mînzați
Se vor încheia contracte de creș- mătoarele condiții: 

tere și îngrășare de mînzati cu pro- a) Preturile și arvuna ce se a- 
ducătorii care dețin tineret bovin în cordă producătorilor sînt urmă- 
greutate între 100—200 kg. în ur- toarele:

Grupa 
de greutate

Grapa 
de regiuni

Greutatea CaJitetea
lî med“e

kg ^u

Pref P«r kg. 
viu ia predare Arvună 

până Ia 
leiTr. I 

HI, IV.
Tr. II

extragrasă 5,40 6,40
I 201—250 grasă 4,40 5,40

1 semigrasă 4,00 5,00 200extragrasă 5,40 6,40
II 181—200 grasă 4,40 5,40

■ ‘3’ semigrasă 4,00 5,00
extragrasă 6,00 7,00

I 251—300 grasă 5,00 6,00
■ 2 ■■

semigrasă 4,50 5,50 300extragrasă 6,00 7,00
II 201—250 grasă 5,00 6,00

semigrasă 4,50 5,50
' f ■ extragrasă 6,50 7,50

I peste 300 grasă 5,50 6.5C
3 semigrasă 5,00 6,00

400extragrasă 6,50 7,50
II peste 250 grasă 5,50 6,50

semigrasă 5,00 6,00

(Continuare în pagina 3-a)
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b) Producătorilor domiciliați în 
satele și cătunele de munte li se 
vînd, la preț de stat, în anul în care 
predau animalul, cîte 100 kg. de po-

rumb pentru fiecare animal predat, 
c) Se reduc, în anul în care se 

predă animalul, din cota obligatorie 
de carne, următoarele cantități:

Grupa de greutate în care se Cantitatea de carne ce se reduce
încadrează animalul le predare pe cap de animal kg. viu

1 20
2 28
3 32

a) Prețurile și arvuna ce se a- 
cordă producătorilor sînt urmă
toarele: 

hrană și nutret, în anul în care pre
dau animalul, pînă la 200 kg. de 
porumb pentru fiecare vită predată. 
Vînzarea porumbului se va face la 
sediul oficiului raional de achiziții 
și contractare de animale.

d) Se reduc, în anul în care se 
predă animalul, din cota obligato
rie de carne următoarele cantități:

Grupa de greutate în care se Cantitatea de carne ce se reduce
încadrează animalul le predare pe cap de animal kg. viu

1 24
2 28
3 32
4 36
5 40

5. — Se pot încheia contracte țărănești, în condițiile prevăzute în 
pentru livrări de porci și păsări cu prezenta Hotărîre și pe baza con- 
sorile și presele de ulei comunale, tractului tip.

îiTțubițcqavm lumjrg șș -•șirmv irt ,îo ’



Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a Comitetului Central al P.M.R.
(Urmare din pagina 2-a)

sub 100 kg. greutate
condiții:

a) Prețurile și arvuna ce se a- 
cordă producătorilor sînt urmă
toarele:

8. Contractarea vițeilor
Se vor încheia contracte de creș

tere și îngrășare de viței cu produ
cătorii care dețin viței în greutate 
pînă la 100 de kg. în următoarele

Grupa 
de greutate

Grupa 
de regiuni

Greutatea 
animalului 
la predare

Calitatea 
animalului 
la predare

Preț per kg. 
vku La predare

Arvună 
pînă la, 

lei

extragrasă 7,50
I 180—200 grasă 6,50

r semigrasă 6,00 300extragrasă 7,50
II 150—180 grasă 6,50

semigrasă 6,00
extragrasă 8,00

I 201—300 grasă 7,00
2 semigrasă 6,50 400extragrasă 8,00

II 181—250 grasă 7,00
semigrasă 6,50
extragrasă 8,50

I peste 300 grasă 7,50
3 semigrasa 7,00 500extragrasă 8,50

TI peste 250 grasă 7,50
semigrasa 7,00

b) Producătorii care vor preda pa I-a de greutate;
dacă pro-vițeii contractați la una din greu- — 150 litri de lapte,

tățile prevăzute în grupele 2 și 3 
de greutate vor primi în trimestrul 
II prețul de contractare majorat cu 
un leu per kg.

c) Se reduce cota de lapte dato
rată de producători cu:

— 100 litri de lapte, dacă produ
cătorul se angajează a preda vi
țelul la greutatea prevăzută în gru-

ducătorul se angajează a preda vi
țelul la una din greutățile prevă
zute în grupele 2 și 3 de greutate.

d) Se reduc, în anul în care se 
predă animalul, din cota obligato
rie de furaje sau se vînd la preț de 
stat următoarele cantități:

Dacă predau animalele la greu
tatea prevăzută în:

e) Se reduc, în anul în care se rie de carne, următoarele cantități: 
predă animalul, din cota obligato-

Grupa 1 de Grupa 2 de Grupa 3 de
greutate greutate greutate

— furaje
concentrate

100 kg. 150 kg. 200 kg.

Cantitatea de carne ce se reduce 
pe cap de animal kg. viu 

35
40
50

Grupa de greutate în care se 
încadrează animalul la predare

1
2
3

9. Contractarea de ovine
Se vor încheia contracte de în- a) Prețurile și arvuna ce se a- 

grășare de ovine cu producătorii cordă producătorilor sînt urmă- 
deținători de oi, în următoarele toarele: 
condiții:

Calitatea 
oilor 

la predare

Greutatea 
la predare 

kg. viu

Prețul per kg. 
viu la predare 

lei
Arvună 

lei

Ovine îngrășate 
cu randament 35 — 40 5 45

de minimum 46% peste 40 6

b) Se reduce din cota obligatorie ovină predată între 35—40 kg. 
de carne, în anul în care se predau — cîte 3,000 kg. pentru fiecare 
ovinele, astfel: ovină predată la greutatea de peste

— cîte 2,500 kg. pentru fiecare 40 kg.
10. Contractarea de miei

Se vor încheia contracte de creș
tere și îngrășare de miei cu produ
cătorii deținători de oi gestante sau 
miei, în următoarele condiții:

a) Preturile și arvuna ce se a- 
cordă producătorilor sînt urmă
toarele:

b) Se reduce din cota obligatorie mieii, cîte 1 kg. pentru fiecare miel 
de carne, în anul în care se predau predat.

Greutatea animalului Prețul per kg. Arvună
la predare viu la predare lei de
kg. viu lei bucată
14—18 5,00 20

peste 18 5,50

11. Contractarea de păsări
Se vor încheia contracte de în- dopare) de păsări se încheie în ur- 

grășare (îndopare) de păsări cu mătoarele condiții: 
producătorii deținători de păsări.

Contractele pentru îngtășare (în- cordă producătorilor:
a) Preturile și arvuna ce se a-

Specia

— Rațe grase 
•— Curci grase 
*- Gîște și curcani 

grași

Prețul la predare 
per kg. viu
11.00
11,50

Arvuna pînă la 
lei de bucată

20,00
12,00

pentru fiecare rată predată șf cîfa 
1,300 kg. de carne pentru fiecare 
pasăre predată din celelalte specii 
(gîște, curci, curcani).

12. Se pot încheia contracte dd 
creștere de păsări cu deținătorii de 
păsări matcă, în condițiile stabilite 
în contractul tip.

Păsările se predau îngrășate (în.
dopate).

b) Se vinde la preț de stat, în 
anul în care se predau păsările, cîte 
1,300 kg. de porumb pentru fiecare 
kg. de pasăre.

c) Se reduce din cota obligatorie 
de carne, în anul în care se predau 
păsările, cîte 0,600 kg. de carne

II. Cu privire ia achizițiile de animale, păsări și ouă
13. Prețurile pentru achizițiile de condițiile de achiziție sînt cele pre- 

animale, păsări și ouă. precum și văzute în anexa nr. 1.
331. Cu privire ta contractările de lapte 

și produse lactate
pentru cantitățile prevăzute ca sar
cini de livrare ale acestor gospo
dării, în condițiile prevăzute în pre
zenta Hotărîre pentru gospodăriile 
colective.

15, Se vor încheia contracte pen
tru cumpărarea de lapte cu produ
cătorii deținători de vaci sau bivo
lițe, în următoarele condiții:

a) Prețurile ce se acordă produ
cătorilor sînt următoarele:

14. Ministerul Industriei Alimen
tare va încheia, prin unitățile sale, 
contracte pentru curiipărarea de 
lapte și produse lactate cu gospo
dăriile individuale, gospodăriile a- 
gricole colective, întovărășirile de 
crescători de animale, întovărăși
rile agricole și asociațiile simple de 
producție.

Se vor încheia contracte cu gos
podăriile agricole de stat, cel puțin

și în zona de aprovizionare a

Perioada de predare 
a laptelui contractat

Procentul 
de grăsime 

%
Prețul ia.ptelui 

lei/ltr.
Arvună 

pînă la:

1 mai — 31 octombrie
1 noiem. — 30 aprilie

3,5
3,5

1,20
1,45

50% din 
valoarea 
laptelui 
contractat

Pentru laptele contractat cu pro
ducătorii domiciliați în zona de a- 
provizionare a orașului București

bricii de conserve de lapte (rMu- 
reșul“, prețurile de contractare sînt 
următoarele:

Perioada de predare 
a laptelui contractat

Procentul 
de grăsime 

%
Prețul lapțelu! 

lei/ltr.
Arvună 

pînă la:

1 mai — 31 octombrie 3,5 1,45 50% din
1 noiem. — 30 aprilie 3,5 1,75 valoarea

laptelui 
contractat

b) Pentru fiecare litru de lapte ‘ gestantă, cu obligația ca după in- 
predat pe bază de contract, produ
cătorii pot primi, coritr^ piață, pînă 
la 0,600 kg. furaje concentrate (tă- 
rîțe, șroturi etc.).

c) Pentru fiecare litru de lapte 
predat, contractanțîi cu gospodării 
individuale pot cumpăra — în co
munele' unde unitățile contractante 
separă laptele — lapte smîntînit în 
proporție de 50% din cantitatea de 
lapte livrată, la prețui de 0,25 
lei/ltr.

d) Producătorii contractanți de
ținători de vaci sau bivolițe gestan
te, vor putea primi, în luna a VIII-a 
de gestație a animalelor, ca avans, 
cantitatea de 100 kg. de furaje 
concentrate (tărîțe, șroturi etc.) 
pentru fiecare vacă sau bivoliță

17. Contractarea de lapte de oaie și produse lactate din lapte de oaia
Se vor încheia contracte pentru 

cumpărare de lapte de oaie în ur
mătoarele condiții:

a) Prețul ce se acordă contrac- 
tanților este de lei 2,00 /Itr. de lap
te cu baza de 6% grăsime.

b) Arvună pînă la 30% din va
loarea laptelui de oaie sau a pro
duselor lactate din lapte de oaie 
contractat.

c) Pot cumpăra, la preț de stat, 
pînă la 0.600 kg. de furaje concen
trate pentru 1 ltr. de lapte livrat 
pe bază de contract.

19. Achizițiile de lapte și produse lactate
Achizițiile de lapte și produse 

lactate se fac conform prețurilor 
prevăzute în anexa nr. 2.

a) Producătorii care vînd lapte 
de vacă sau bivoliță vor putea cum
păra pînă la 0,500 kg de furaje 
concentrate (tărîțe, șroturi etc.) 
pentru fiecare litru de lapte vîndut

trarea în lactație a vacii sau bivo
liței pentru cate a primit furaje, 
să predea laptele tn condițiile pre
văzute la aliniatele a, b și c.

e) Producătorii care contrac
tează livrarea de lapte cu întreprins 
derile de produse lactate ale statu
lui vor putea primi credite cu do- 
bîndă ieftină prin Banca Agricolă^ 
pentru cumpărare de vaci sau bi
volițe de lapte, achitînd creditele 
primite prin laptele livrat pe bază 
de contract.

16. Ministerul Industriei Alimen. 
tare va lua măsuri de a produce 
și pune la dispoziția gospodăriilor 
agricole de stat, gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor, șe- 
paratoare de lapte.

d) Comitetele executive ale sfa
turilor populare vor asigura cu pri
oritate pășuni pentru oile celor care 
contractează lapte.

18. Producătorii care vor încheia 
contracte pentru livrarea de pro
duse lactate vor beneficia de prețu. 
rile și avantajele prevăzute pentru 
contractele de lapte, tn funcție de 
consumul specific al fiecărui pro
dus lactat și în baza normelor 
stabilite de Ministerul Industriei 
Alimentare.

b) Producătorii cu gospodării in
dividuale pot cumpăra în comunele 
unde unitățile achizitoare separă 
laptele — lapte smîntînit în pro
porție 
lapte 
lei/ltr.

de 30% din cantitatea de 
livrată, la prețul de 0,25

(Continuare în pagina 4-a]
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IV. Cu privire la contractările ți achizițiile de lină
20. Ministerul Industriei Ușoare 

este autorizat să cumpere, prin uni
tățile sale sau prin mandatari, lină 
atît prin contractări, cît și prin a- 
chizitii.

21. Contractele pentru lînă vor fi

—- lină merinos
*— Itnă spancă
— lînă țigae
— lînă stogoșe
— lînă țurcană
Pentru gospodăriile agricole de 

stat și colective, preturile de con
tractare vor fi majorate cu 10%.

23. Producătorii care vor con
tracta peste 2,500 kg de lînă me
rinos sau spancă de fiecare oaie 
sînt scutiți de cota obligatorie de 
lînă și lapte pentru oile respective,

24. Producătorii care vor încheia 
contracte pentru vînzarea de lînă

— pentru 1 kg. lînă merinos
— pentru 1 kg. lînă spancă
— pentru 1 kg. lînă țigae
In loc de porumb se vor putea da 

și alte furaje în echivalentă.
c) Comitetele executive ale sfatu

rilor populare vor asigura cu prio-

V. Dispozițiuni finale
26. Producătorii care vînd ani- 27. Producătorii care vînd ani

male, păsări, lapte, produse lactate male prin contracte și achiziții vor
și lînă prin contracte și achiziții 
pot cumpăra mărfuri în cadrul co
merțului de întîmpinare.

*— Pentru fiecare vită mare 
pînă la 600 kg. cîte

( *— pentru 1 vită mare peste
600 kg,, cîte 
pentru 1 vițel sau mînzat

28. Ln afară de avantajele prevă
zute în prezenta Hotărîre gospodă
riile agricole colective care vor în
cheia contracte pentru creșterea și 
îngrășarea de animale și păsări vor 
primi prețul de contractare majorat 
cu 10%, iar întovărășirile de cres
cători de animale, întovărășirile a- 
gricole, asociațiile simple de pro
ducție, gospodăriile anexe și mem
brii gospodăriilor agricole colective, 
prețul de contractare majorat cu 
5%.

29. Organele Ministerului Indus
triei Alimentare vor încheia cu eres, 
cătorii de animale contracte com
plexe pentru carne, lapte și lînă, în 
conformitate cu prevederile prezen
tei Hotărîri.

30. Producătorii care au încheiat 
contracte pentru creșterea și în
grășarea de animale, precum și 
pentru lapte și produse lactate vor 
putea cumpăra, la preț de stat, în 
limita disponibilului, cu prioritate, 
reziduri și subproduse de la fabri
cile de zahăr, spirt, bere, amidon și 
produse lactate.

31. Ministerul Industriei Alimen
tare, prin organele sale, va putea 
contracta creșterea și îngrășarea de 
animale, păsări și produse anima
le și cu producătorii care încă n-au 
predat cotele obligatorii de carne 
și produse animale către stat.

La predarea animalelor sau a 
produselor animale contractate, se 
va reține — în afară de miei și pă
sări — cantitatea datorată la zi de 
producători, în contul cotei obliga, 
torii al produsului animal respec
tiv. Pînă la predarea animalelor 
contractate și a produselor animale 
se suspendă obligația de predare 

încheiate numai pentru lînă nespă
lată.

22. Preturile pentru vînzarea li
nei prin contractări, în condițiile de 
calitate arătate în anexa 6, sînt:

Preț per kg.
lei 60
lei 50
lei 44
lei 25
lei 20

vor beneficia de următoarele avan
taje:

a) La încheierea contractului vor 
primi arvună în numerar de 20% 
din valoarea contractului.

b) De asemenea, vor primi, con
tra plată, următoarele cantități de 
porumb, la preț de stat, pentru fie
care kg. de lînă contractată:

5 kg. porumb
3 kg. porumb
3 kg. porumb 

ritate pășuni pentru oile celor care 
contractează lînă.

25. Achizițiile de lînă se vor face 
în condițiile prevăzute în anexa 
nr. 3.

putea cumpăra în plus, prin oficiile 
raionale de achiziție și contractare 
de animale, următoarele cantități 
de talpă și piele.

Talpă Piele

1 kg. și S.Vî fuse

1,500 kg. și 3,’/2 fuse
1 kg. și 3,’/2 fuse

pentru cantitățile din cotele de pro
duse animale și cereale, la care 
producătorul are dreptul de redu
cere pe baza contractului.

Animalele contractate nu pot 
face obiect de urmărire pentru alte 
obligații pe care le au proprietarii 
lor.

32. Gospodăriile agricole colec
tive care vor preda statului ani
male și păsări prin contract vor 
primi, din partea oficiilor raionale 
de achiziții și contractări, în cadrul 
comerțului de întîmpinare, autoca
mioane contra plată.

Comitetul de Stat al Planificării 
va repartiza Ministerului Industriei 
Alimentare numărul de autocami
oane pentru care s-au încheiat con. 
tracte cu gospodăriile agricole co
lective.

33. Organele sanitar-veterinare 
ale Ministerului Agriculturii și Sil. 
viculturii sînt obligate să asigure 
vaccinarea gratuită a animalelor și 
păsărilor contractate.

34. îndeplinirea condițiilor con
tractuale este obligatorie pentru 
ambele părți; cazurile litigioase 
dintre ele se vor soluționa conform 
prevederilor Decretului nr. 274 din 
1954.

35. Părțile contractante vor sta
bili prin contract ca, în caz de în- 
tîrziere în predarea și preluarea 
cantităților contractate, să se aplice 
penalități pentru fiecare zi de în- 
tîrziere.

36. Producătorii contractanți 
care vor preda animalele la o cali
tate inferioară celei semigrase vor 
primi numai prețul și drepturile de 
achiziție, pierzînd dreptul de redu
cere din cotele obligatorii de carne 
și cereale.

37. Producătorii contractanți de 
viței, care au primit reducere din 
cota obligatorie de lapte și n-au 
predat animalul la greutatea pre
văzută în contract, sînt obligați a 
restitui îh natură cantitatea cores-, 
punzătoare de lapte redusă din 
cotă, în raport cu nerealizarea an
gajamentelor contractuale.

38. Pe data de 15 ianuarie 1955 
întreprinderea de stat pentru cum
părarea și valorificarea animalelor 
de reproducție și muncă a Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii se 
desființează. Sarcinile, mijloacele 
de bază, precum, și mijloacele fi
nanciare* ale acesteia trec asupra 
Ministerului Industriei Alimentare.

39. Oficiile raionale de achiziții 
și contractare de animale ale Mi- 
misterului Industriei Alimentare 
vor putea contracta animale bune 
pentru reproducție, urmînd ca Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, prin organele sale de speciali
tate, să facă bonitarea acestora. 
Beneficiarii sînt obligați să preia 
vițeii bonități direct de la producă
tori în termen de cel mult 5 zile 
de la expirarea contractului.

40. Pentru deservirea producăto
rilor vînzători de 'animale, păsări și 
produse animale cu mărfuri din co
merțul de întîmpinare. Ministerul 
Industriei Alimentare, cu sprijinul 
Ministerului Comerțului Interior, 
va lua măsuri de a organiza în fre
care raion depozite pentru desfa
cerea mărfurilor din comerțul de 
întîmpinare.

41. Ministerul Industriei Alimen
tare, cu sprijinul Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, va organiza 
expoziții periodice în raioane și re
giuni cu animale crescute și îngră
șate pe bază de contract. Producă
torilor care vor realiza cele mai 
reușite exemplare li se vor acorda 
premii și diplome.

42. Comitetul de Stat pentru Co
lectarea Produselor Agricole, îm
preună cu Ministerul Industriei Aii. 
mentare și comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale, vor 
stabili cătunele și satele de munte 
care beneficiază de prevederile pct. 
6—7 din prezenta Hotărîre.

43. Producătorii domiciliați în 
regiunile: Arad, Baia Mare, Hune
doara, Oradea, Stalin, Cluj, Timi
șoara și Regiunea Autonomă Ma
ghiară, care vor livra prin contract 
vite mari, vor primi drept premii: 
cîte 500 lei în unelte agricole pen
tru fiecare vită predată la calitatea 
extragrasă de o greutate mai mare 
de 1.000 kg.

Producătorii domiciliați în cele
lalte regiuni vor primi drept premii, 
dacă vor livra vite mari de calitate 
extragrasă, aceeași sumă în unelte 
agricole pentru o greutate mai 
mare de 800 kg.

Pentru porcii livrați prin contact 
la o greutate de peste 250 kg. și de 
calitate grasă, producătorii vor pri
mi pentru fiecare porc drept pre
mii cîte 250 lei în unelte agricole.

44. Contractele de animale și 
produse animale încheiate pînă la 
data apariției prezentei Hotărîri 
vor fi aduse la îndeplinire în con
dițiile prevăzute în aceste contrac
te.

45. Randamentele la animale 
sînt cele prevăzute în anexa nr. 4.

Grupele de regiuni sînt cele pre
văzute în anexa nr. 5.

46. Dispozițiile privind contrac
tarea și achiziția de animale și 
produse animale cuprinse în 
H.C.M. Nr. 3614/1953; 1846/1954; 
1782/1954 și 419/1954 se abrogă.

47. Ministerul Finanțelor, îm
preună cu Ministerul Industriei A- 
limentare vor elabora în termen de 
15 zile de la data apariției prezen
tei Hotărîri instrucțiuni cu privire 
la modul de acordare a creditelor 
prevăzute în prezenta Hotărîre.

48. Ministerul Finanțelor, Minis
terul Agriculturii și Silviculturii și 
Ministerul Industriei Alimentare 
vor stabili, pînă la 1 februarie 1955 
prețurile de livrare a furajelor că
tre unitățile de stat, prețul de cost 
al animalelor Și laptelui produs în 
unitățile de stat și repartizarea be
neficiilor realizate prin creșterea și 
îngrășarea animalelor de către a- 
ceste unități.

49. In termen de 10 zile de Ia 
apariția prezentei Hotărîri, Minis
terul Industriei Alimentare va în
tocmi instrucțiuni de aplicare pri
vind sistemul de contractare pen
tru animale, păsări și lapte, precum 
și contractele tip, iar Ministerul In
dustriei Ușoare va întocmi instruc
țiunile și contractele tip privind 
contractarea lînii.

Contractele tip vor fi avizate de 
către Comitetul de Stat pentru Co
lectarea Produselor Agricole.

50. Ministerul Industriei Alimen. 
tare va putea da mandat pentru 
încheierea contractelor de creștere 
și îngrășare de animale și păsări, 
precum și pentru lapte și produse 
lactate, în condițiile prevăzute în 
prezenta Hotărîre, unităților coope
ratiste.

51. Comitetele executive ale sfa
turilor populare:

— Vor da sprijin în raza lor de 
activitate organelor de contractare 
și achiziție pentru buna desfășura
re a activității de contractare și a- 
chiziție de animale și produse ani
male.

— Sînt obligate a reda în folo
sința tîrgurilor locurile unde aces
tea au fost ținute în mod obișnuit, 
asigurînd buna lor funcționare.

— Vor lua măsuri pentru res
pectarea datelor stabilite pentru ți
nerea tîrgurilor anuale, trimestria
le, lunare și săptămînale de ani
male.

— Vor elibera, în condițiile pre
văzute de lege, bilete de proprieta
te la cererea producătorilor de ani
male.

— Vor asigura cu prioritate ne
cesarul de pășune pentru pășuna- 
tul animalelor contractate, precum 
și pentru animalele producătorilor 
care au contractat vînzarea de lap. 
te, produse lactate și lînă.

— Vor sprijini unitățile Ministe
rului Industriei Alimentare pentru 
obținerea terenurilor potrivite con
struirii și amenajării de grajduri, 
în condițiile prevederilor H.C.M. 
nr. 1880/1953.

52. Comitetele de partid regiona
le, raionale și orășenești, precum și 
organizațiile de bază de la sate vor 
îndruma și controla organele de 
stat care au sarcina de a duce la 
îndeplinire măsurile prevăzute în 
prezenta Hotărîre. Ele trebuie să 
desfășoare o largă muncă politică 
de lămurire a țărănimii muncitoa
re, arătîndu-i avantajele ce se a- 
cordă celor care se ocupă cu creș
terea și îngrășarea de animale, pre. 
cum și importanța deosebită a con
tractărilor și achizițiilor pentru 
dezvoltarea schimbului de mărfuri 
între oraș și sat, pentru întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, pentru îm
bunătățirea aprovizionării și ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc de la orașe și sate.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romînc 
GH. GHEORGHiU-DEJ

Prim-secretar al Comitetului Central
i .

al Partidului Muncitoresc Romin
GH. APOSTOL



CUVÎNTUL FRUNTAȘILOR ÎN AGRICULTURĂ
Schimbul de experiență este 

un minunat mijloc de răspîn- 
dire a metodelor înaintate de 
lucru. In multe sate se țin 
consfătuiri cu fruntașii în a- 
gricultură, în care aceștia își 
împărtășesc din experiența 
dobindită de ei și arată meto
dele folosite pentru sporirea 
producției la hectar.

Țăranii murtcitorL din pa
tria noastră s-au obișnuit să 
urmărească și în cărți, reviste 
și ziare experiența dobindită 
de fruntași de pe alte melea
guri ale patriei noastre.

Iată-1 pe țăranul muncitor 
Luculescu I. Marin din Stră- 
jeștii de Sus, regiunea Pi
tești, cerîndu-i prin scrisoa

JouortMtlhtCu tf'rfco&ue.
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Eu, care îți scriu, slot un țăran mijlocaș 
din comuna Strejești, satul Strejeștii de Sus, 
raionul Drăgășani, regiunea Pitești. Mă nu
mesc Marin I. Luculescu. Am o suprafață de 
5 hectare teren și-mi place mult să mă ocup 
cu munca pămîntului. De aceea urmăresc toa
te ziarele și revistele care ne învață metodele 
cele bune de muncă. Eu caut să le pun 
în practică, pentru mărirea producției la hec
tar. Cu toate metodele întrebuințate de mine 
după cele învățate din agrominim, ziare, re
viste și îndrumările date de partid, eu am a- 
juns să ating pînă în prezent producția de 
2.500 kg. porumb boabe la hectar. Totuși, față 
de producția dobindită de dumneata, eu am 
scos puțin. In dorința de a obține și eu recol
te mai mari și de a contribui astfel la îndepli
nirea hotărîrilor partidului și guvernului pen
tru mărirea producției la hectar îți scriu aceste 
rînduri cu rugămintea de a-mi răspunde. Mă 
interesează, bunăoară, metodele înaintate pe 
care le-ai folosit pentru obținerea acestei re
colte record, pentru ca să le pun și eu în prac
tică. Pentru a-mi da seama în ce măsură pot 
aplica și eu metodele întrebuințate de dum
neata aș vrea să cunosc: ce suprafață de te
ren ai, cu ce fel de vite lucrezi, ce culturi ai 
avut pe terenul cultivat cu porumb, cite prași- 
le ai făcut porumbului. Te-aș ruga să mă 
servești, să-mi scrii îndată dacă poți să-mi 
trimiți și mie 10 kg. porumb de sămînță. Eu 
am să-ți trimit grabnic, după răspunsul pe 
care mi-l vei da, un mic pachet cu un sac, în 
care să-mi trimiți cantitatea cerută. Totodată, 
te rog să scrii și costul boabelor și taxa poș
tală, sau dacă dorești să ai sămînță din po
rumbul meu, îți trimit aceeași cantitate pen
tru experiență.

Rămtn în așteptarea răspunsului dumitale.
Cu toată dragostea muncim pentru ridica

rea nivelului de trai al oamenilor muncii din 
R.P.R.

Marin I. Luculescu
țăran muncitor din comuna Strejești, 
satul Strejeștii d? Sus, raionul Drăgă
șani, regiunea Pitești.

-a. 

re lui Voicu N. Nicolae din 
Ghimpați, regiunea Bucu
rești, să i împărtășească din 
experiența sa în cultivarea 
porumbului. In aceeași zi cînd 
a primit scrisoarea, Voicu s-a 
și grăbit să-i răspundă. Do
rința lor este una singură: 
prin muncă spornică la întă
rirea patriei noastre dragi.

Dragă tovarășe Luculescu,
Am primit scrisoarea pe 

care ai trimis-o la redacția 
revistei „Albina”. Iți mul
țumesc pentru urările de 
bine și îți doresc și eu să
nătate și mai mult spor la 
muncă și doresc din toată 
inima pace în lume. Spui 
in scrisoare că ai citit ar
ticolul din „Albina" care 

arată că am obținut anul trecut 7.200 kg. po
rumb știuleți la hectar.

Mai întîi vreau să-ți arăt, așa după cum 
mi-ai cerut, situația mea materială. Sînt țăran 
cu gospodărie mică. Am un hectar de pămînt 
arabil, un cal și uneltele agricole necesare. 
De patru ani încoace particip mereu la cercul 
agrotehnic care funcționează pe Ungă căminul 
cultural. Din lecțiile predate la acest cerc eu 
am învățat cum să lucrez pămîntul mai bine.

Anul trecut eu am cultivat 25. ari cu grîu 
și 75 ari cu porumb. Recolta mare de porumb 
despre care-i vorba am obținut-o de pe cei 
25 ari din tarlaua „obștea veche”. Acest pă
mînt eu l-am cultivai în anul 1953 cu grîu 
de toamnă. După ce l-am dezmiriștit, l-am a- 
rat cu tractorul la 40 cm. adîncirne. In primă
vară i-am dat mai întîi cu prășitoarea pentru 
a afina pămîntul și a distruge buruienile. A- 
pol l-am netezit cu grapa de fier. După aceea 
am făcut însămînțările cu mașina. Porumbul 
a fost ales din soiul dinte de cal, care dă cele 
mai bune rezultate pe la noi. Cum a răsărit 
și crescut în 2—3 frunze, m-am dus împreu
nă cu soția și i-am dat prima prașilă cu pră
șitoarea. La a doua prașilă pe care am dat-o 
tot cu prășitoarea, l-am rărit. Am lăsat la fie
care cuib cîte un fir la o distanță de 70 cm. 
unul de altul pe rînd. L-am rărit in așa fel că 
unii țărani muncitori din sat au crezut că l-am 
pus în pătrat. Pînă la sfîrșitul lunii iunie l-am 
prășit de trei ori cu prășitoarea. Apoi, după 
ce a căzut o ploaie, i-am mai dat o prașilă. La 
cules, să fi văzut la cules. Cîte 3—4 știuleți 
pe fir. Am dus acasă 1.800 kg. știuleți, ceea 
ce înseamnă 7.200 kg. la hectar.

Dumneata mă rogi să-ți trimit 10 kg. din 
porumbul meu pentru sămînță. Eu sînt de 
acord cu propunerea ce mi-au făcut-o și să 
știi că ți-l trimt cit de curînd.

Eu mă bucur că ți-am putut împărtăși din 
experiența muncii mele în cultivarea porumbu
lui și-ți doresc încăodată spor la muncă.

Voicu N. Niculae
țăran muncitor din comuna Ghimpați, 

raionul Răoari, regiunea București

Recolte bogate 
cu ajutorul agrotehnicii

Viticultorul din Cotnari
Țăranul muncitor Ion V. 

Pricepe s-a . bucurat de 
mulți ani de zile — de cînd 
plantează viață de vie — 
de faimă. Acum, în toamna 
asta, rodul însă a fost mai 
bogat ca altădată. El a 
adunat de pe o jumătate 
de hectar peste 5.000 kg.

struguri, ceea ce înseamnă mai mult de un 
vagon la hectar. E lesne de înțeles că Prico- 
pe a muncit chibzuit folosind cele mai bune 
metode de lucru.

Toamna a făcut săpatul de timpuriu, iar le
gatul atunci cînd lăstarii nu crescuseră prea 
lungi. A făcut trei prașile și patru stropiri, 
iar la ultima stropire, în august, a cojit puțin 
vițele pentru a asigura o coacere uniformă. 
Culesul l-a făcut în jurul datei de 15 octom
brie.
Peste 62.009 kg. sfeclă 
de zahăr la ha.

Niciodată nu s-a gîndit 
Ion V. Mocanu, țăran mun
citor din comuna Șerbești, 
raionul Bacău, că va ob
ține o producție atît de ma
re de sfeclă de zahăr: 
15.630 kg. de pe 0,25 ha. 
ceea ce înseamnă peste 
62.000 kg. la ha. Dar așa 
cum ne spune el niciodată 

n-a muncit pămîntul după știință ca acum: a 
respectat întocmai regulile agrotehnice folo
sind și îngrășăminte chimice. Pe cele 0,25 ha. 
el a împrăștiat mai întîi îngrășăminte super- 
fosfatice după care a făcut arătură adîncă de 
28 cm. In primăvară, de îndată ce a putut în
tră pe ogor, a grăpat de două ori pentru a 
menține umezeala în sol, a însăinințat sfecla 
de zahăr și apoi a mai grăpat odată terenul. 
După 14 zile de la însămînțare a făcut prima 
prașilă răspîndind în același timp 60 kg. azo
tat de amoniu. înainte de prașila treia a pre
sărat din nou printre rînduri 60 kg. azotat de 
amoniu. In total a executat 5 prașile.
Au căpătat încredere 
în agrotehnică

Pe colectiviștii din Mo- 
goșești, raionul Pașcani, 
i-au convins rezultatele 
de pînă acum că aplicarea 
regulilor agrotehnice asi
gură sporuri de recoltă. 
Anul trecut, după ce ingi
nerul Gh. Varga le-a vor
bit despre metoda semănă- 

rii porumbului în cuiburi așezate în pătrat 
s-au hotărît să-l semene în felul acesta. Anul 
acesta cînd și-au cules recolta au fost foarte 
mulțumiți, căci au adunat cu 800 kg. mai 
mult la hectar decît ceilalți țărani muncitori 
din comună. Tot în cuiburi așezate în pătrat 
au semănat cartofii și floarea soarelui. De pe 
fiecare hectar semănat cu floarea soarelui au 
cules 1.200 kg.

Festivalul filmului pentru sate

In sute și sute de sate din țara noastră ru
lează în perioada de iarnă filme artistice și 
de propagandă agricolă. Zeci de caravane ci
nematografice străbat drumurile patriei pre- 
zentînd filme în cele mai îndepărtate sate. 
Festivalul filmului pentru sate este un minu
nat prilej pentru oamenii muncii de la sate 

de a-și îmbogăți cunoștințele cu lucruri pre
țioase și deosebit de folositoare.

★ ★
Imagine din binecunoscutul film romînesc 

,JVțitrea Cocor", realizat după romanul aca
demicianului Mihail Sadoveanu. (Fotografia 
din stînga).

Filmul sovietic „Nunta cu zestre" înfățișea
ză aspecte din minunata viață a colhoznicilor. 
(Fotografia din mijloc).

„Răsare soarele" se cheamă filmul care 
continuă acțiunea filmului „Nepoții gornistu
lui". Priviți aci o imagine din filmul „Răsare 
soarele". (Fotografia din dreapta).



Pictorii sovietici, artiștii populari, în lucră
rile pe care le creează oglindesc viața liberă, 
fericită a poporului sovietic.

Intr-una din sălile subterane ale stației 
„Kievskaia Kolțevaia" a metroului din Mosco

va. Aici cei mai de seamă pictori, sculptori, 
maeștri ai artei sovietice și-au spus cuvîntul. 
Iată un aspect dintr-un mozaic executat de 
pictorul G. Oprîșko, reprezentînd bogăția vie
ții colhoznice. (Fotografia din stingă).

In popor trăiesc comori nesecate de talente. 
Iată în clișeu broderia de mătase „Katiușa1*, 
lucrată cu multă artă de gospodina A. Kuzne- 
țova din Tușino, localitate în apropiere de 
Moscova. (Fotografia din dreapta).

O funcție mică

In marele sat ucrainean 
Krasnostavțî din regiunea 
Hmelnițki, am stat înde
lung de vorbă cu președin
tele sovietului sătesc, Ivan 
Golovatîuk, despre viața 
satului. El ne-a povestit 
cum au crescut oamenii, 
cum s-a ridicat colhozul.

— Tot ce avem noi bun 
in sat, îmi spune președin
tele, datorăm oamenilor 
noștri harnici. Uzina elec
trică, clubul, casa de naș
teri, stația de radioamplifi
care, baia — toate acestea 
au fost făurite de mîinile 
colhoznicilor.

In vreme ce stăm noi de 
vorbă, au intrat în biroul 
președintelui mai multe 
fete, cu fețele îmbujorate 
de ger. Una din ele, șefa 
de echipă Evghenia, l-a în- 
cunoștiințat, cu oarecare 
amărăciune în glas, că 
după socoteala făcută la 
fabrica de zahăr, reiese că 
echipa ei a obținut în acest 
an numai cîte 34.400 kg. 
de sfeclă de zahăr la ha., 
în timp ce recolta mijlocie 
pe tot colhozul, este de 
36.200 kg. la ha.

— Ei, nu-i nimic, — i-a 
spus cu blîndețe Golova- 
tiuk, — o să dobîndiți voi 
mai mult în anul acesta.

După aceea Golovatîuk 
a stat îndelung de vorbă 
cu Onufri Arnaut, șeful 
brigăzii legumicole, despre 
mărirea producției de ghi
vece nutritive, făgăduin- 
du-i să discute această 
chestiune cu comitetul de 
conducere al colhozului. 
Anul trecut varza cultivată 
în ghivece nutritive a dat

o recoltă de 25.000 kg. la 
ha.

Deputății satului Kras
nostavțî sînt în cea mai 
mare parte colhoznici. Toți 
sînt fruntași în producția 
colhoznică. Printre ei se 
află și președintele colho
zului, corhunistul Stefan 
Bucek, colhoznicii Alek
sandr Koval și Roman Go- 
lovatiuk, șefii de brigăzi 
Mihail Lîskov și Leonid 
Zapotocinîi, șefele de echi
pe Maria Golovko și Ane- 
lia Prokopiuk, responsa
bilul fermei, Aleksandr Bo- 
roniuk și alții.

In primăvara anului tre
cut, cînd se dădea bătălia 
pentru recoltă, șefele de 
echipe Artelia Prokopiuk 
și Maria Golovko s-au luat 
la întrecere pentru sporirea 
recoltei de sfeclă de zahăr. 
Cu acest prilej s-a consta
tat că în unele sectoare nu 
se dădea atenția cuvenită 
muncilor de întreținere a 
culturilor. Intr-o sesiune a 
sovietului sătesc deputății 
au criticat comitetul de 
conducere al colhozului, 

Irino Voîoyueva: A f ttl O ti î St III
La margine de sat, în bătătură, 
Aci mai vesel și aci mai trist, 
Auzi-1 cum mai cîntă cu căldură 
Neogoitul nostru armonist.
In noaptea-nmiresmată și senină, 
îndrăgostit mînat de același dor, 
El zice o romanță și suspină 
Și zice-apoi un vals mîngîietor.
Iubirea lui departe e, departe, 
In satu-acela cu atitea flori...

Un rîu întins e dorul ce-1 desparte 
De ochii ei frumoși, nepăsători.
O neuitată zi de primăvară 
L-a-ncătușat cu pătimașu-i dor, 
Pe care în romanță și-l strecoară 
Și-n nelipsitul vals mîngiietor.
Și cîntă armonistul pe oftate 
Și-i țin isonul tineri cîntăreți, 
Iar fetele, de-a binelea mișcate, 
Mai galeșe se uită la băieți.
In romînește de IGOR BLOCK

după care au vizitat brigă
zile de cîmp și pe mecani
zatori. In scurtă vreme lu
crurile au fost îndreptate.

In cel de al doilea tri
mestru comitetul executiv 
al sovietului sătesc a ana
lizat problema îngrijirii vi
telor, ajutînd comitetul de 
conducere al colhozului să 
îmbunătățească această 
muncă, ceea ce a dus la 
creșterea productivității vi
telor și la sporirea venitu
rilor din ramura creșterii 
vitelor.

Cînd străbați ulițele 
largi ale satului, vezi o 
mulțime de case noi, spre 
care se întind firele rețelei 
electrice și ale liniei de ra
dioamplificare.

...Peste sat coboară o 
seară geroasă de iarnă. 
Deasupra clădirii sovietu
lui sătesc flutură steagul 
roșu. Deputății se întru
nesc în sesiune ordinară 
pentru a lua în discuție 
alte și alte probleme legate 
de viața satului colhoznic.

ILIA ȘEPEL

Funcția de sanitar vete
rinar a fost introdusă în 
colhozul „Sommerling" din 
R.S.S. Estonă acum doi 
ani.

— Lucrurile s-au întîm- 
plat in felul următor — 
ne-a spus președintele col
hozului.— Pe vremea aceea 
colhozul nu avea zootehni- 
ciqn, iar medicul veterinar 
stă la Tallin și deservește, 
pe lingă noi, încă alte pa
tru colhozuri. Atunci ne-am 
hotărit noi să detașăm un 
om capabil și să-l pregă
tim.

Alegerea a căzut asupra 
Annet Iuhanovna Birkan, 
care a lucrat multă vreme 
în ramura creșterii vitelor. 
Ea s-a învoit.

Medicul veterinar s-a ar 
pucat cu plăcere s-o învețe 
pe Anna.

Nu era ușor lucru de res
pectat toate regulile sani
tare. In colhoz sînt 200 
vaci de muls, tot atîția vi
ței, un mare număr de 
porci și de oi, o întreagă 
herghelie de cai și aproape 
1.000 păsări de tot felul... 
Dar Anna Iuhanovna s-a 
dovedit a fi o elevă pri
cepută.

înainte de toate ea s-a 

îngrijit de burca preparare 
a nutrețurilor și de plimba
rea vitelor afară din grajd 
mai puțin iarna și tot mai 
mult odată cu apropierea 
primăverii. Ca urmare s-a 
îmbunătățit pofta de mân
care a vitelor și vacile au 
început să dea mai mult 
lapte.

Iar atunci cînd a venit 
în colhoz un zootehnician, 
Anna Birkan a devenitl 
mina lui dreaptă. !

—■' Dar comitetul de con-, 
ducere al colhozului vă dă 
concurs? am intrebat-o noi.

— Ba bine că nu! răs
punse oarecum mirată de 
întrebare Anna. Doar văd. 
toți cît de folositor este 
pentru creșterea vitelor să 
se respecte regulile sani
tare. Atît numai "că... șil 
Anna Iuhanovna scoase uni 
oftat la aceste cuvinte. A tît 
numai că nu sînt tocmai 
bine pregătită... Aș mai citi 
ceva, dar manualul medi
cului veterinar nu pot să-l 
înțeleg pe deplin, iar vred 
broșură potrivită nu am. 
De, așa e funcția asta... o 
funcție mică.

— Anna! se auzi deodată 
un glas și văzurăm venind 
spre noi un om. — Vino 
repede! Vițeaua cea roș
cată s-a culcat și nu se mai 
ridică... — spuse omul ne
liniștit.

Anna Iuhanovna își luă 
grăbită rămas bun de la 
noi și se repezi cu omul la 
cireadă, scoțtndu-și din 
mers de pe umăr geanta 
doldora de medicamente.

„Nu, nu e o funcție mică 
funcția de sanitar veterinar 
in colhoz!" — ne gîndeam 
noi, uitindu-ne în urma 
Armei Birkan.

A. ANNUSON
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Adenauer fură pamîntul țăranilor CARNET EXTERN
din Germania apuseană

Guvernul american a poruncit ca în Germania apusea
nă să fie distruse grădinile, florile, să fie tăiate pădurile. 
Adenauer, șeful guvernului de la Bonn, a hiat poziție de 
drepți, a salutat nu ca un civil, ci ca un general hitlerist 
și a îndeplinit porunca americană. Ce facem cu gospodă
riile țăranilor mici și mijlocii? a întrebat Adenauer. Și 
răspunsul american a venit îndată: să fie șterse de pe 
harta Germaniei apusene! Ce vor face țăranii în această 
situație? America, au zis guvernanții de la Washington, îi 
primește cu brațele deschise. De ce n-ar îngroșa țăranii 
Germaniei apusene marea armată a șomerilor americani? 
Vor cereale și produse alimentare? Are America. Conser
vele stricate, pe care nu le cumpără americanii — nici 
n-au cu ce — pot îi vîndute cu prețuri mari Germaniei 
apusene. Vor țăranii cu gospodării mici și mijlocii să ră- 
mînă în patria lor, să nu se înstrăineze? N-au decît. Dar 
nu ca lucrători de pămint. In Germania apuseană e de 
lucru berechet Fabricile și uzinele de armament îi aș
teaptă de mulți ani.

Cancelarul Adenauer nu s-a sfiit să spună țăranilor că 
a venit ceasul cînd trebuie să rupă cu tradiția lucrării pă- 
yiîntului. Aerodromuri, a spus guvernul de la Bonn. Po 
iigoaue de tragere, nu pomi fructiferi. Cazărmi, nu le
gume și zarzavaturi. Se împotrivesc țăranii cînd sînt go
niți de la vetrele lor, de pe pămînțelul lor? Ce dacă ță
ranii iși suflecă minecile și se răfuiesc cu autoritățile? 
zice domnul Adenauer.- împotrivirea poate fi curmată 
prin gloanțele pistolului sau rafalele mitralierei. Nu de
geaba sînt în Germania apuseană trupe americane și 
engleze.

Nefericit e traiul țăranului din Germania apuseană. In 
1954 producției scăzute de cereale, s-a adăugat pacostea 
inundațiilor. In multe regiuni jumătate din recoltă a fost 
distrusă. Guvernul lui Adenauer a găsit cu cale nu să 
reducă impozitul țăranilor, ci să-l mărească. Să ne fo'osim 
de un fapt: un țăran cu gospodărie mijlocie, care a strîns 
0 recoltă in valoare de 1.226 mărci, plătește drept im
pozit 1.219 mărci. Socotiți cît ii mai rămîne acestui țăran 
și familiei sale pentru trai. Mai nimic. Pentru guvernul 
Adenauer lucrurile acestea sînt „mărunte1-.

îndeplinind porunca americană, el face tot ce-i stă în 
putință pentru a reînvia militarismul german. După cum 
au dovedit faptele, șeful guvernului de la Bonn n-a luat 
în considerație părerea țăranilor în legătură cu acordu
rile de la Paris. Desigur că doctorul Adenauer n-a ținut 
seamă de glasul țăranilor din Germania apuseană care 
își jelesc feciorii și frații putreziți de mult în alte țări, 
minați la moarte de către aceiași miliardari americani, co
mandați de aceiași generali hitleriști, care astăzi sînt puși 
în aceleași drepturi și în aceleași funcții, ca pe vremea 
căprarului Adolf Hitler. De bunăseamă că Adenauer n-a 
vrut să asculte suspinele și n-a vrut să vadă ochii pururi 
înlăcrimați ai țărăncilor din Germania apuseană ai că
ror fii și soți nu se mai întorc în vecii vecilor.

Pe semne, șeful guvernului de la Bonn, a învățat de 
la înaintașul său, Hitler, că omul e o mașină, că inima 
mamei, a tatălui sau a tânărului e un lucru de nimic, care 
nu cadrează cu era atomică.

Cu riscul de a nu mai fi in Germania apuseană nici 
un ogor, cu riscul de a-i hrăni pe țărani numai cu pro
duse alimentare stricate din America, el dă poruncă ca 
în locul ogoarelor să fie făcute poligoane de tragere, ae
rodromuri, cazărmi. Lucrul acesta îl arăta de curind în
săși o gazetă din Germania apuseană, care a publicat 
cîteva date în legătură cu noi confiscări de pămînturi ale 
țăranilor, necesare diviziilor naziste, care urmează să 
fie puse pe picioare, dacă s-ar ratifica pe deplin acordurile

• la Paris. Ministrul de război al guvernului Adenauer, 
teodor Blank, cere confiscarea a cel puțin 80.000 hectare 
pentru aeroporturi, iar 90.000 hectare, zice dumnealui, 
sînt necesare pentru construirea de cazărmi. Domnul 
Teodor Blank, care a fost bătut măr de către tinerii din 
Germania apuseană, pe care îi îndemna să se înroleze în 
armata nazistă, ar fi bine să trateze domnia sa direct cu 
țăranii problema confiscării pămîntului. Dar Teodor 
Blank este prevăzător. O întîlnire a dumisale cu țăranii 
din Germania apuseană, s-ar putea termina nu cu o straș. 
nieă bătaie, ci cu cîntecul diecilor la căpătîiul sicriului 
său.

Acum, cînd popoarele Europei își unesc puterile pentru 
zădărnicirea acordurilor criminale de la Paris, țăranii 
din Germania apuseană își string eforturile lor, alături 
de clasa muncitoare din Germania. Ei nu-1 vor nici pe 
domnul Adenauer, nici conservele americane stricate. Ei 
vor să-și lucreze în tihnă pămîntul. Să semene grîu și 
*'orumb, să cultive legume și zarzavaturi. Ei vor ca să-și 

tsoare feciorii, să aibă nepoți. Ei vor ca pocala cu mi
nunatul vin de Rin s-o închine în vreme de liniște și pace. 
Ei vor ca cele două Germanii să se unească intr-un sin
gur stat democrat și iubitor de pace. Ei vor ca toți ger
manii să stea în jurul aceleiași mese.

MOSCOVA

La 7 ianuarie a avut loc 
la Teatrul Mare din Mos
cova o mare adunare a 
comsomoliștilor și a tineri
lor din Moscova și regiu
nea Moscova care și-au a- 
rătat dorința de a contri
bui la valorificarea pămîn- 
turilor virgine și înțelenite. 
Partidul comunist și gu
vernul sovietic au dat ca 
sarcină, în prezent, de a se 
spori în 1956 întinderea su
prafețelor însămînțate de 
pe pămînturile valorificate 
pînă la 20-30 milioane hec
tare.

Cu vii aplauze a întîm- 
pinat asistența apariția în 
Prezidiul adunării a preșe
dintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., G. M. 
Malenkov și a primului se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov.

Primit cu eăldură de 
participanții la adunare, 
N. S. Hrușciov, a rostit o 
însuflețită cuvîntare. Prin
tre altele, el a spus că pen
tru a ridica nivelul de trai 
al poporului trebuie dez-

voltată agricultura, în ve
derea obținerii mai multor 
cereale, legume și zarza 
valuri, mai mulți cartofi, 
bumbac, in și cînepă și să 
se crească mai multe ani- . 
male.

„Trebuie să întărim fără 
preget puterea patriei noa
stre, — a spus N. S. Hruș
ciov— să luptam pentru 
o pace trainică și durabilă 
în întreaga lume11.

durilor de la Paris. „Parti
dul social-democrat rămîne 
ferm pe poziție și susține 
că aceste acorduri repre
zintă un mare obstacol 
pentru unificarea Germa
niei în pace și libertate și 
pentru destinderea interna. 
țională11.

repre-

LONDRA

George Ciudan
:.IW>A - "nlÎFt.. V -lîtwi

BONN

în legătură cu 
dezbaterilor din 
Națională Fran-

Șeful partidului social
democrat, OHenhauer, a fă
cut cu cîteva zile în urmă 
declarații 
rezultatul 
Adunarea 
ceză.

Amintind de mica majo
ritate cu care primul mi
nistru francez a obținut ra
tificarea acordurilor, Ollen- 
hauer arată cît de șubred 
este succesul acestor acor
duri.

In continuare, OHenhauer 
a arătat că social-demo- 
crații germani nu pot fi in
fluențați întru nimic de vo
tul Adunării Naționale 
Franceze și vor continua să 
se declare împotriva acor-

In cadrul unui discurs 
rostit la 8 ianuarie, deputa
tul laburist Aneurin Bevan 
a criticat cu asprime pe 
amiralul american Radford 
și. pe mareșalul Montgo
mery, care cer folosirea 
bombei atomice împotriva 
popoarelor pașnice.

„Cînd amiralul Radford, 
a declarat A Bevan, vor
bește despre posibilitatea 
folosirii bombei atomice în 
Coreea, el înfăptuiește o 
nebunie criminală. Cînd 
mareșalul Montgomery 
spune același lucru, el ar 
trebui să fie făcut să înțe
leagă că treaba tui este de 
a sta liniștit, deoarece țara 
noastră nu are nevoie să 
fie condusă de mareșali 
iresponsabili11.

NU —reînarmării Germaniei
In țările Europei apuse

ne popoarele se ridică mai 
hotărîte să oprească refa
cerea militarismului în 
Germania apuseană. La o- 
rașe ca și la sate oamenii 
muncii din Franța, Anglia, 
Belgia, Italia, Germania a- 
puseană, organizează mi
tinguri și adunări de pro
test împotriva acordurilor 
de la Paris.

Neînsemnatul număr de 
voturi Mendes-

France a reușit să strecoa
re prin Adunarea Naționa
lă Franceză, acordurile de 
la Paris, este departe de a 
feri de grijă pe susținătorii 
punerii pe picioare a mili
tarismului german. Ba, 
dimpotrivă, frământările și 
neînțelegerile au sporit. 
Așa se face că șeful guver
nului francez a pornit în 
vizită prin Italia și Germa
nia apuseană.

Popoarele îș' dau seama

apusene
că prin lupta unită și ne
încetată ele sînt cele care 
pînă la urmă au cuvîntul 
hotărîtor. De aceea pe zi ce 
trece se lărgește neincetat, 
în fiecare țară, frontul for
țelor patriotice și iubitoare 
de pace în stare să răstoar
ne socotelile ațîțătorilor la 
război: „NU — reînarmă
rii Germaniei apusene" — 
este glasul care răsună 
pretutindeni în țările Euro
pei anusene

ifio® b»
Tinerii muncitori de la ate

lierele de construcții „Libera
tion” (arondismentul 16 din 
Paris) protestează împotri
va remilitarizării Germaniei 
apusene. Pe pancarta care în
fățișează un soldat hitlerist 
scrie: „Pericol de moarte!”
Pe o altă pancartă stă scris: „Noi tineretuldin atelierele „Liberation”. spunem „NU" 
reînarmării naziștilor!”

Fotografia din stingă, luată din ziarul francez „L'Humanite”.
O demonstrație de protest împotriva reînarmării Germaniei apusene, organizată 

intr-un cartier din Londra. Un demonstrant poartă o mască care înfățișează capul 
unui S.S. (cei mai fioroși soldați hitleriști)
Pe pancartă stă scris: „Generalii hitleriști vor să dezlănțuie un al treilea război mon
dial — sub nici un fel reînarmarea Germaniei!”.

Fotografia din dreapta, apărută în ziarul englez „Daily Worker”.
nidsfwO •; ..'jq.mi r 'hsimilov iîins jllh i; ’.u,i;.~ oi: lC -i 'ibumjiwl.!



Unele conduceri de unități agricole nu se îngrijesc de adăpostire^ 
și repararea uneltelor în timpul iernii.Dragă Albinițo,

— In cîți ani crezi tu, Albinițo, 
că se poate construi o școală pentru 
copiii dintr-un sat ?

— Cel mult într-un an.
— N-ai ghicit. Noi, locuitorii sa

tului Vulturul din raionul Tulcea,

Din în tisa plăcile
Itai Moș Ardei

(32) Desen de C. FLORIAN
Tovarășul Dobre Ion, directo

rul căminului cultural din comu
na Prastavăț, raionul Corabia, 
ține aparatul de radio al cămi
nului la el acasă.

Moș Ardei:
— E ceva de ascultat...
Țăranii muncitori:
— Da, dar n-avem aparat.

Moș Ardei ■
— Ba avem... Veniți cu mine 
Să v-arăt eu unde-1 ține.

de trei ani ne căznim să construim 
6 școală și uite am intrat în al pa
trulea an, iar școala...

— Pricep, nu-i terminată. N-ați 
avut, material ?

— Se vede că nu ne cunoști, Al- 
binițo. Material am avut berechet. 
Noi am făcut cărămizile, am adus 
lemne din pădure, piatră pentru te
melie; ne mai trebuia doar ajuto
rul sfatului popular comunal.

— Și nu v-a ajutat ?
— Ba, de trei ani ne dă același 

ajutor; „Mai așteptați 1“ Noi aștep. 
țărm așteaptă și materialul adus 
pentru construcție, așteaptă și co
piii școală nouă, numai sfatul 
popular nu știm ce mai așteaptă.

Munteanu Aurel 
corespondent

EPIGR AME
Agentul veterinar Gheorghe

Crețu, din comuna Corbeni — 
raionul Curtea de Argeș, umblă 
mereu beat.

Omul ăsta, din păcate. 
Prea se-ntrece cu măsura:
In loc vitele să cate,
Dînsul cată... băutura!

Zootehnicianul Iulian Chiriac 
din Mușetești, seamănă ca două 
picături de... vin cu cel de mai 
sus:

După el, în căutare,
Poți să pierzi o zi și-o noapte: 
Tu îl cauți pe-o cărare.
Pe cînd el umblă... pe șapte!

Din vina apicultorului Ion 
Gheonoiu, stupina de Ia G.A.S. 
Tigveni-Curtea de Argeș, este 
părăginită.

De ce șade la stupine, 
Vă spun fără greutate: 
Fiindcă roiul de albine 
Fără... trîntor nu se poatel

(După o corespondență trimisă 
de I. Micuț)

Boroana:
— Stai aici cu noi, ca să te convingi că situația de 

seamănă cu cea din dosare...
afară

ANUNȚ
Anunțăm pe cei interesați că 

la concursul echipelor de teatru, 
căminul cultural din comuna 
Cacomeanca, raionul Călărași, 
nu va participa, deoarece echipa 
lui încă nu s-a născut. In co
mună există însă o echipă de._ 
13 învățători care dau zilnic 
spectacole... sportivei După ter. 
minarea orelor, învățătorii ies în 
stradă, se așează în linie și, la 
comanda tovarășei Tudor Elena, 
directoarea școlii, o zbughesc la 
Călărașii

Țăranii muncitori din Ca- 

comeanca se pot mîndri că, pe a- 
ceastă distanță, echipa lor de... 
învățători a realizat nemaiîntîl- 
nite recorduri de... viteză. Expli
cația e simplă: în timpul cursei, 
fiecare „trăpaș” își închipuie că-1 
aleargă din spate tovarășul Ion 
Țicu, directorul căminului, spre 
a-1 agăța cu o sarcină culturală.

Astfel stînd lucrurile, garan
tăm că dacă la concurs echipa 
de teatru a comunei Cacomean. 
ca nu va lua parte, în schimb 
echipa de alergători a celor 13 
învățători va lua premiul I la... 
cros .

Directorul:
— Moș Ardei, ce vrei să faci? 
Moș Ardei:
— Urcă-te în pat și taci!

Țăranii muncitori :
— De-acum nu mai scapi de noi 
Pînă nu l duci înapoi.

(31)
După ce mi-am dezmorțit puVn 

mâinile la una din sobele sfatului 
popular din comuna Sagna, raionul 
Roman, am dat drumul picioarelor 
spre căminul cultural. Aflasem că 
în seara aceea se ține o lecție în 
cadrul cercului agrotehnic ce fusese 
înființat înainte de a răposa anul 
1954 și a se naște 1955. Ajung la 
intrarea în cămin. Dinăuntru stră- 
băteau prin ușă glasurile unor oa
meni. Vorbeau atît de „încet” că se 
zdruncinau geamurile. Ce-mi zic : 
„Să știi, Ilie, că cercul și-a început 
activitatea. Oamenii sînt la discu
ții... Să intru că nu-i deranjez de- 
cit cu un scîrțîit de ușă”. Dar cum 
am intrat, ce-mi văzură ochii? In- 
tr-un colț al sălii trei bărbați, chi
peși la înfățișare, „discutau” de 
mama focului.

— Noroc și pace între voi — le 
zic.

— Noroc, să trăiești nene Pozna- 
șule! îmj răspunseră ei în cor.

— Să trăiesc, că n-am nimic îm
potrivă și să trăiți și voi: dar 
pentru ce vă certați oameni buni?

— Mai întîi dați-mi voie! Și unul, 
mai chipeș dintre ei. începu să-mi 
facă cunoștință cu fiecare.

— Tovarășul V. Traian... Trăe- 
nuț, cum îi mai spunem noi; tehni
cian la sfatul popular comunal și 
responsabil al cercului agrotehnic. 
Dumnealui, e Scarlat Pavel, sau 
Paveluță, învățător, responsabil cu 
pregătirea lecțiilor la cerc. Și a- 
cum, dați-mi voie și mie: mă nu
mesc Alexandru Bogza, directorul 
căminului cultural, responsabil...

— Văd că toți aveți cîte o res
ponsabilitate. Asta-i foarte bine. 
Dar elevii de la cerc unde vă sînt?

— Păi, asta-i asta. Pentru ei ne 
certam. Elevii, unde să fie? La ca
sele lor, că doar e frig afară — îmi 
răspunse mîndru V. Traian. — E 
greu de tot, Poznașule, cu cercul 
ăsta. Greu de tot! Chemi oamenii la 
cerc, și atunci tovarășul Scarlat nu 
are pregătite lecțiile; cînd lecțiile 
sînt pregătite, tovarășul Bogza nu 
face mobilizarea; cînd se face mo
bilizarea și lecțiile sînt pregătite, 
nu mai vreau eu, fiindcă de, d-aia 
sînt responsabil.

— înțeleg. Nu vreți să vă dau o 

mină de ajutor? Am să fac eu mo
bilizarea oamenilor... Vă țin și lec
ția dacă vreți. Și de îndată am tre
cut la treabă. Am făcut mobilizarea 
cetățenilor într-o clipă. Sala căm. 
nului cultural devenise neîncăpă
toare.

— Hai să începem — le-am zis 
eu... responsabililor. — D-voastră 
stați lingă mine.

Trăenuț se ridică în picioare, tuși 
de cîteva ori, ca să aibă glas, și 
începu:

— Tovarăși, astă seară, simpati
cul și iubitul nostru Ilie Poznașu, 
un bun cunoscător al regulilor agro
tehnice, ne va vorbi despre: „Im
portanța stîrpirii buruienilor". Ii 
dăm cuvîntul.

— După cum știți și d-voastră,— 
îmi începui eu lecția — buruienile 
sînt niște plante care împiedică dez
voltarea culturilor. Pentru a se dez
volta, culturile trebuie plivite. Cu 
alte cuvinte, stîrpite din rădăcină. 
Pentru ca d-voastră să obțineți re
colte bogate, pliviți buruienile care 
vă împiedică... să învăț ați. ca alde 
V. Trăenuț, Bogza și Scarlat. Lec
ția mea s-a terminat.


