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Invățați din munca și experiența 
fruntașilor in agricultură

Proiectul Directivelor Congresului al II-lea al parti
dului pune ca sarcină în fața oamenilor muncii din agri
cultură ca în 2-3 ani producția globală de cereale să spo
rească pînă la 10 milioane 500 mii tone. Mărirea produc
ției agricole contribuie la înflorirea economiei noastre na
ționale, la continua ridicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii

Pentru a mări producția agricolă este necesar, în pri
mul rînd, ca țăranii muncitori să smulgă pămîntului cît 
mai multe și mai bogate recolte. Recoltele bogate nu vin 
singure. Ele se scot printr-o muncă de zi cu zi, aplicînd 
cu strictețe cele mai înaintate reguli agrotehnice la cul
turi. Folosind ajutorul dat de stat și aplicînd metodele 
de muncă înaintate, științifice, în producția agricolă, nu
meroși țărani muncitori cu gospodării individuale au ob
ținut în anul care a trecut însemnate sporuri de recolte 
la toate culturile. Iată ce ne scrie țăranul muncitor FIo- 
rea I. Marin din comuna Oinacu, raionul Giurgiu, care a 
scos 30.828 kg. sfeclă de zahăr la hectar: „Poate unii din. 
tre dvs. veți zice că am avut noroc că am scos asemenea 
recoltă. Același lucru l-aș fi spus și eu odinioară. Insă 
acum îmi dau seama că „norocul" este o vorbă goală, 
dacă nu muncești cum trebuie pămîntul. Dacă aplici me
tode agrotehnice înaintate, dacă asculți sfatul agrono
milor, dacă citești din ziare și cărți, nu se poate să nu-ți 
iasă „norocul" în cale, nu se poate să nu dobîndești re
colte bogate".

Nu numai la sfecla de zahăr se pot obține recolte 
mari, ci și la celelalte culturi, dacă sînt folosite -metode 
agrotehnice. Țăranul muncitor Grigore Onose din 
comuna Șchiopeni, raionul Huși, a obținut de pe 0,25 hec
tare însămînțate cu porumb, în cuiburi așezate în pătrat, 
1.170 kg., adică 4.680 kg. la hectar. Asemenea exemple 
sînt numeroase în întreaga țară.

Mai sînt unii țărani muncitori care socotesc că atunci 
cînd pămîntul lor nu dă roade bogate, aceasta se dato- 
rește condițiilor neprielnice sau faptului că pămîntul pe 
care-1 au, oricît l-ar munci, nu dă mai mult decît poate. 
Or, practica ne-a dovedit altfel. Nu există pămînt care să 
nu dea recolte bogate, atît timp cît el este muncit după 
metode noi avansate. Iată numai un exemplu care poate 
întări spusele noastre. Grigore Pintea și Constantin Ape- 
triei sînt doi țărani muncitori din comuna Holbaca, re
giunea Iași. Amîndoi își au locurile de muncă unul lîngă 
altul, amîndoi au însămînțat porumb. Dar în timp ce 
Constantin Apetriei și-a muncit pămîntul așa după cum 
arată știința agrotehnică, Grigore Pintea l-a lucrat așa 
cum știa el din bătrîni. Rezultatul a fost că primul a cules 
3.000 kg. de porumb la hectar, iar al doilea 800 kg.

Perioada iernii pentru țăranii muncitori este un prilej 
minunat de a cunoaște îndeaproape experiența în muncă 
a fruntașilor din agricultură. De aceea, este bine ca frun
tașii recoltelor bogate să fie chemați Ia căminul cultural 
pentru a împărtăși tuturor țăranilor muncitori experiența 
lor. Să arate cum și-au muncit ei pămîntul și ce rezultate 
au obținut. Intilnirile cu fruntașii recoltelor bogate să fie 
urmate de discuții, pentru ca țăranii muncitori să poată 
învăța lucruri folositoare pentru munca lor.

Acum, in toată țara se desfășoară intens pregătirile 
pentru însămînțările de primăvară. Munca de pregătire 
pentru însămințări să o împletim cu însușirea experienței 
fruntașilor din agricultură. In anul acesta trebuie și pu
tem să obținem o recoltă bogată la toate culturile.

Țărani muncitori! Invățați cu dragoste din expe
riența fruntașilor voștri din agricultură. Faceți din me
todele fruntașilor un bun al întregei noastre țărănimi.
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* SESIUNEA BIROULUI CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

: Apelul către popoarele lumii
în prezent, anumite guverne se pregătesc să dezlănțuie un război

* atomic. Ele vor să convingă popoarele de inevitabilitatea acestuia.
Folosirea armei atomice ar duce la un război de exterminare.
Declarăm că guvernul care va dezlănțui războiul atomic va pierde

* încrederea poporului său și va fi condamnat de toate popoarele.
Ne ridicăm împotriva acelora care pregătesc războiul atomic.
Cerem distrugerea în toate țările a stocurilor de arme atomice 

încetarea imediată a producției acestora.
Vîena, 19 ianuarie 1955

*
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Au trecut puține zile de cînd Biroul Consiliului Mondial al Păcii, întrunit în 
sesiune la Viena a adresat Apelul către popoarele lumii. Apelul a stîrnit un ră
sunet deosebit de mare în rîndul maselor largi populare. La redacția noastră 
sosesc zilnic zeci de scrisori de la țărani muncitori și tractoriști, învățători și 
preoți, femei, tineri, prin c are toți își arată dorința de a semna cît mai curînd 
Apelul de la Viena și-și ridică glasul împotriva imperialiștilor, care pregătesc 
războiul atomic.
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Gata cu repararea 
uneltelor agricole

Ajutorul 
S. M. T. - ului

In ultimele zile, colecti
vul de muncă de la S.M.T. 
„1 Mai” din Brăila a depus 
străduințe mari pentru a 
repara la vreme tractoarele 
și uneltele agricole necesa
re muncilor de primăvară. 
Pînă în seara zilei de 14 
ianuarie au fost gata pen
tru a porni pe ogoare 15 
tractoare, 49 pluguri de 
tractoare, 24 semănători, 20 
polidiscuri, 10 remorci, iar 
alte unelte sînt încă în curs 
de reparare .

3 La expoziția agrosilvică a regiunii Stalin f
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g Colectivistul Ion Bun ea, decorat cu Medalia Muncii, responsabilul fermei 
8 de stupi al G.A.C. din satul Noul Romîn, raionul Făgăraș, vorbește vizitatori- 
| lor despre metodele pe care Ie-a folosit pentru a obține 15 kg. miere la stup. 
| -Printre cei care ascultă sînt și colectiviștii: Mihai Ionașcu, Vasile Hie, Art An.
8 drei, precum și Ida Sereny, membră a unei întovărășiri agricole.

încă din primele zile ale 
anului, colectiviștii din co- 
muna Borș, raionul Ora
dea, au pornit cu multă în
suflețire la repararea unel
telor agricole. In seara zi
lei de 20 ianuarie repara
țiile au fost terminate. Cele 
38 pluguri, 78 grape, 41 că
ruțe și 11 tăvălugi, revizui
te și puse la punct, sînt 
orînduite cu grijă, la adă
post, în șopronul gospodă
riei.

Acum, colectiviștii din 
Borș zoresc curățirea se
mințelor. Brigada a doua 
se află in fruntea întrece
rii.

In aceste munci au depus 
eforturi susținute Andrei 
Marin, Zaharia Ion, Mun- 
teanu Dumitru, Țiparu Ma
rin. Aceștia au îndeplinit și 
depășit planul lor personal 
de reparații.

Tăslăoanu Vasilica 
corespondent

Sprijinul cooperativei
In ultima vreme coopera

tiva din comuna Cozmești, 
raionul Tecuci, este plină 
cu mărfuri. Rafturile pline 
cu unelte agricole ca: sape, 
greble, cazmale, fiare pen
tru pluguri, apoi șuruburi, 
sulfat de cupru, fier și alte 
mărfuri necesare țăranilor 
muncitori în muncile agri
cole de primăvară, au atras

? un număr mare de cumpă
rători. Pe lingă cooperativă 
există și un centru de în
chiriat unelte și mașini de 
unde țăranii muncitori pot 
împrumuta uneltele necesa
re muncilor de primăvară.

Colectiviștii 
sînt în frunte

In gospodăria agricolă 
colectivă „Nicolae Bălces- 
cu” din satul Cincșor, ra
ionul Făgăraș, de multă 
vreme s-au început pregă
tirile pentru muncile de pri
măvară. îndrumați de co
mitetul de conducere al 
gospodăriei, colectiviștii au 
reușit ca pînă la 11 ianua
rie 1955 să repare în între
gime tot inventarul agricol 
necesar campaniei de pri
măvară. S-au evidențiat în 
mod deosebit colectiviștii 
Anton Alexandru, Giurea 
Romul și Gherman Ioan.

Cu planul pregătirilor 
aproape îndeplinit
In comuna Luncoiu, ra

ionul Brad, regiunea Hune
doara, pregătirile pentru 
campania de primăvară 
sînt în toi. La atelierele de 
reparat unelte, din zori și 
pînă-n noapte se aude zgo
motul ciocanelor. Fierarii 
1. Benea și 1. Simedrea au 
reparat aproape 85 la sută 
din numărul total al plugu
rilor și grapelor.

Prin cele 6 centre de tra
tat și selecționat semințele 
trec zilnic sute de kilogra
me. Țăranii muncitori din 
Luncoiu sint hotărîți să ter
mine cît mai degrabă pre
gătirile pentru campania 
muncilor de primăvară. 
Vor ca din primele zile 
bune de lucru să pornească 
bătălia însămînțărilor.

Florin Benea 
corespondent
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Ghișoiu Mihai e gata să pornească 
din nou întrecerea cu Bunea Nistor

Pentru Bunea Nistor pri
măvara e aproape. Plugul 
și grapa le-a reparat la fie
rarul Cutean Gligor încă 
de sărtămîna trecută. Se
mințele le-a ales și le-a pus 
și la proba de încolțire. 
Mai are de ascuțit doar fia. 
rele de plug. Acum însă a- 
tentia lui e îndreptată a- 

Bunea NistO'

supra îngrijirii celor doi 
boi. Pentru ca pînă la pri
măvară să fie cît mai vîn- 
joși le-a mărit rația de hra
nă. Dimineața și seara le 
dă cîte 30 kg. pleavă ames. 
tecată cu sfeclă furajeră to
cată. In timpul zilei le mai 
dă cîte 15 kg. fîn amestecat 
cu paie de orz, plus coceni 
de porumb tocați.

Cu aceeași tragere de 
inimă îngrijește cei doi cai

LA CÎMP
In acest timp, încă mai 

putem pune parazăpezi pe 
ogoare și semănături. O a- 
tenție mare trebuie să dăm 
ș> controlului semănături
lor de toamnă, spărgînd 
pojghița de pe zăpadă sau 
subțiind stratul de zăpadă 
prea gros.

Totodată putem continua 
și căratul gunoiului de 
grajd la cîmp, așezîndu-1 
la capul lotului.

Condiționarea și tratarea 
semințelor sînt lucrări ce 
trebuie să le facem chiar de 
pe acum. Pentru aceasta, 
mai îritîi■ ne procurăm se
mințe de soi bun, apoi le 
vînturăm, triorăm și le în
cercăm puterea de încolți
re ; iar cu cîtva timp înain
te de semănat vom trata 
semințele contra bolilor și 
le vom iaroviza.

De asemeni, cu cît o să 
ne străduim să reparăm u- 
neltele și mașinile agricole 
mai bine, cu atît vom obține 
și recolte mai bogate.

LA GRĂDINĂ
Pe locuri adăpostite de 

vînturi, dar luminoase, ne 
alegem terenul pentru ră
sadnițe. Aici aducem gea
murile și tocurile reparate 
din vreme. Gunoiul de 
grajd îl pregătim — pen
tru a-1 preîncălzi — iar pă
mîntul necesar îl preparăm 
după felul plantelor.

Pe la mijlocul lunii, cînd 
bălegarul aburește, pregă
tim paturile. Pe paturile 

de muncă și țăranul munci
tor Ghișoiu Mihai. Iar 
acum Ghișoiu Mihai vrea 
să pornească din nou în
trecerea cu Bunea Nistor. 
Anul trecut Bunea Nistor 
l-a întrecut. A scos cu 300 
kg. grîu și 500 kg. porumb 
mai mult la hectar decît el. 
Dar anul acesta nu se știe 
care va fi primul. Pentru 
că și Ghișoiu Mihai a ogo- 
rît pămîntul în toamnă, a 
vîrît sub brazdă vreo 15 
care gunoi de grajd și este 
pregătit să pornească ori- 
cînd munca pe ogoare.

Dar care țăran muncitor 
din Cîlnic nu dorește să 
strîngă anul acesta roade 
mai bogate de pe pămîntul 
său?

Anul trecut, dacă țăranii 
muncitori din comuna Cîl
nic au muncit bine pămîn
tul, aplicînd reguli agro
tehnice înaintate, au obți
nut la hectar o producție 
medie de 1.200 kg. grîu, 
800 kg. floarea soarelui și 
1.800 kg. porumb. Insă a- 
nul acesta țăranii munci
tori sînt hotărîți să obțină 
recolte și mai mari ca anul 
trecut. Ei au făcut astă 
toamnă arături adinei pe o 
suprafață de 690 hectare. 
Totodată au cărat la cîmp 
2.500 care de gunoi putre

calde așezăm tocurile, iar 
în acestea pămîntul.

După cîteva zile începem 
și semănatul la răsadnițe. 
Primele semințe de legume 
ce le semănăm sînt cele de 
varză, conopidă, gulie, sa
lată, ridiche și altele.

Parcelele semănate de cu 
toamnă trebuie să le con
trolăm și de la caz la caz 
luăm măsurile arătate la 
semănăturile de cereale.

LA LIVADĂ

In livadă trebuie să con
tinuăm lucrările de oprire 
a zăpezii, de apărare a po
milor împotriva iepurilor și 
de adunare și ardere a cui
burilor de omizi, a ouălelor 
de fluturi, etc.

Adunatul zăpezii în jurul 
pomilor are de asemeni 
mare însemnătate, căci în 
felul acesta putem întîrzia 
desmugurirea și deci apăra 
mugurii de primejdia bru
melor.

Lucrări de căpetenie în 
obținerea de recolte sporite 
de fructe sînt însă tăierile 
de formare, de corecție și 
de întinerire a coroanelor. 
Acestea, ca și stropirile 
contra bolilor, trebuie să 
le terminăm înainte de a 
se umfla mugurii, căci alt
fel putem distruge pomii.

LA VIE

Desfundatul terenului 
pentru plantații noi, aratul 
între rînduri, precum și că
ratul bălegarului în vie, 

zit. In prezent la cele trei 
centre de reparat și 2 cen
tre de selecționat semințe 
se muncește de zor. Din 
cele 85 pluguri s-ău reparat 
80. Din 8 grape s-au repa
rat 5, iar din cele 27 care 
și căruțe s-au reparat 19. 
Peste cîteva zile semințele 
puse -la oroba de grermina-

Ghișoiu Mihai

tie vor răsări ca acele din 
pămîntul reavăn. Tot cu- 
rînd se va termina și repa
ratul uneltelor și mașinilor 
agricole, precum și selec
ționatul semințelor.

Iată dar că datorită pre
gătirilor înaintate în vede
rea noii campanii agricole, 
putem spune : In Cîlnic pri
măvara e aproape.

I. Belciugan

sînt lucrări pe care le pu
tem face și în această pe
rioadă, dacă nu s-au făcut 
pînă acum.

In tot cursul lunii, grijă 
de seamă vom avea pentru 
pregătirea materialului ne
cesar lucrărilor de primă
vară în vii. De pildă : să ne 
procurăm picheții pentru 
marcarea terenului noii 
plantații, ca și aracii nece
sari pe care apoi să-i as- 
cuțim și să-i tratăm cu so
luție de piatră vînătă; de 
asemenea, sîrmele, stîlpii, 
substanțele chimice și al
tele trebuie să le procurăm 
de pe acum.

ÎNGRIJIREA 
ANIMALELOR

Hrănirea și îngrijirea a- 
nimalelor sînt muncile pe 
care trebuie să le facem cu 
multă grijă pe tot timpul 
iernii. Dar o preocupare 
mai mare vom avea în a- 
cest timp pentru hrănirea 
animalelor de muncă, de
oarece acestea trebuie să 
iasă la lucrările din primă
vară mai puternice. Așa 
dar, cailor și boilor e bine 
să le dăm ne lîngă celelal
te nutrețuri și grăunțe.

Intrucît mare parte din 
oj vor făta în luna martie, 
noi trebuie să dăm de pe 
acum toate îngrijirile ne
cesare oilor pline. Ca ata
re, să le hrănim cu fîn de 
lucernă, de trifoi sau de 
borceag, iar înainte de tă
tare să le dăm și nutrețuri 
concentrate.

Au încheiat contracte pentru livrarea laptelui I
BUHUȘ1. De la 1 ianuarie pînă la 10 ianuarie anul | 

acesta, țăranii muncitori din comuna Cîndești au con- 8 
tractat peste 2.000 kg. lapte cu organele de stat. Cele g 
mai mari cantități le-au contractat țăranii muncitori Bor- | 
cau Lisaveta, Ruxandra Lazăr și Gheorghe Manolache. 8 

Tache Vasilache |
Valorificări prin cooperative 8 

URZICENI. Numai în șase zile, țăranii muncitori din 8 
comuna Moldoveni ca Niță Crăciu, Nicolae Bănică și alții “ 
au valorificat prin cooperativă peste 5.200 kg. cereale. 
Cu banii primiți ei și-au cumpărat mărfuri industriale

î Ștefan Tănase
8 Va livra cooperativei peste 40.000 kg roșii 
j SLATINA. Anul trecut țăranul muncitor Marin Ciurea | 
8 din comuna Curtișoara, a livrat cooperativei 16.000 kg| 
I roșii, luînd o însemnată sumă de bani. Anul acesta el a 8 
| contractat cu cooperativa să livreze peste 40.000 kg. roșii. |

Ionel joana | 
«Dor de pref g
8 8 
| PLOEȘTI. Noul an a adus țăranilor muncitori din co- 8 
8 muna Pogoanele un dar de preț: stația de radioficare. In | 
| cursul anului trecut au luat ființă alte 7 noi centre de 8 
| radioficare în comunele Brebu din raionul Cîmpina, Baba " 
8 Ana din raionul Mizil, Vernești, din raionul Buzău.

Niculae Răican
|O nouă brigadă artistică de agitafie
8 GALAȚI. La căminul cultural din comuna Niculești- o 
ijianu, de curînd a luat ființă o brigadă artistică. In fie-8 
8care seară tinerii repetă noi cîntece și recitări. In cufînd 8 
| brigada artistică de agitație va merge în comunele și |
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8 care seară tinerii repetă noi cîntece și recitări. In cufînd | 

§ satele din împrejurimi, pentru a da spectacole.
Gh. Ștefan

8 La cercurile de citit8
| FOCȘANI. La cele patru cercuri de citit din comuna 
8 Cotești.în fiecare seară țăranii muncitori citesc ziare și | 
I broșuri, discută despre bunul mers al treburilor obștești 8 
| din comună. De curînd în cadrul cercurilor de citit s-au 8 
8 ținut mai multe conferințe cu caracter agricol. |
| Ilie Vasiie 8
g |
țCu ajutor ■/ imorumuturilor primite de la stal 8 
| T. SEVERIN. In comuna Severinești, la numeroși ță-« 
| răni muncitori li s-au dat cu împrumut sume de bani 8 
8 pentru nevoile gospodărești. Gheorghe C. Borcean a pri-g 
|mit 1,500 lei spre a-și construi un grajd pentru vite. N. | 
|Luca și-a cumpărat boi cu 3.000 lei primiți. C. Turcitu 8 
8 cu banii primiți și-a cumpărat o vacă. g

Gh. Borontea 8 
g o
% Podețe reparate prin muncă voluntară
pg STREHAIA. Un număr de peste 20 țărănci muncitoare | 
| din comuna Slivilești. împreună cu responsabila de fe- 8 
8 mei. Mitrana Marța, au reparat prin muncă voluntară 5g 
I podețe și au risipit pe șoseaua comunei 300 metri cubi | 
| de piatră 8

Trifan Ivașcu |
8 Primii pe comună l
8 88 SIGHIȘOARA. Mulți țărani muncitori din comuna Vî- |
| nători și satul Șoard, și-au îndeplinit obligațiile față de 8 
8 stat, predînd cotele de lapte pe trimestrul întîi al acestui | 
8 an. Printre cei dintîi care și-au predat cota de lapte se 8 
| numără Czaki Alexandru, Felegeanu Maria, Ferezean Va- 8 
| sile. Buzaș Dumitru și alți țărani muncitori.
8 Grîgoriu Marcel 88 2
| lipsuri ce trebuie înlăturate
g 88 RĂDĂUȚI. De foarte mult timp țăranii muncitori abo-8 
8 nați din comuna Baloșenița, raionul Rădăuți, nu mai pri- 8 
| mese ziarele. Ce are de spus centrul de difuzare al pre-1 
8 sei din raionul Rădăuți de acest lucru?

Su teapă Petru 8 
I SARMAȘ. In multe comune din raionul nostru, condu-8 
| cerile cooperativelor se îngrijesc să aducă mărfuri ne- 8 
| cesare țăranilor muncitori. Numai la noi, în comuna Șop-8 
8 teri, satul Delureni, nu se întîmplă acest lucru. Ne lipsesc 8 
| unele mărfuri ca: sare, gaz, chibrituri, etc. Dar pînă 8 
8 cînd? I

Mesaroș Adalbert 8 
8 BUZĂU. In satul Pleșeștii de Sus, se află o fîntînă. De 8 
8 mai bine de doi ani de zile cumpăna la această fîntînă 8 
| este ruptă. Cetățenii sînt nevoiți să scoată apa din fîn- 8 
8 tînă cu căldări și sfori proprii, atît pentru ei cît și pen-| 
8tru vite. Vitele sînt adăpate direct din căldare. Căldarea^ 
8 este așezată jos în noroiul jucat de vite și apoi întrodusă | 
8 murdară în fîntînă. 8
8 Ce au de spus organele sanitare și sfatul popular co-1 
| munal de acest lucru? |
8 Ivistion Sava |
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In 1954 timpul prin regiunea Iași n-a fost îndeajuns 8 
de prielnic pentru agriculutură. Au lipsit ploile cînd? 
erau mai necesare. Totuși, în aceste condiții, un număr | 
însemnat de țărani, lucrind după regulile agrotehnice, ' 
au obținut recolte mai bune ca în anii cu ploaie potri- * 
vită. S-a dovedit că oamenii pot învinge timpul secetos. ? 
Prezentăm în această pagină experiența cîtorva frun- ' 
tași în cultura unor plante ce se seamănă primăvara, g
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Cum s-a convins sofia mea 
de foloasele metodelor noi agrotehnice

Eu am 1,64 ha., pămînt 
arabil și soția mea spunea 
mereu că niciodată nu vom 
putea face față lucrurilor, 
intrucît avem pămînt puțin 
și 6 copii.

Am văzut însă că pămîn
tul poate da mai mult și te 
poți descurca mai bine cînd 
te iei după metodele colhoz
nicilor sovietici. Mi-am dat 
interesul și am învățat la 
cercul agrotehnic de la că
minul cultural.

Insă vreau să arăt că 
soția mea. Radu Ilie Frăși
na, nu era de comun acord 
cu mine în privința metode
lor șt aveam chiar certuri cu 
ea. Totuși pînă In urmă am 
semănat 0,36 ha. cu porumb 
în cuiburi așezate în pătrat. 
Nu am avut posibilitatea de 
a ara de cu toamnă, și în 
primăvară am arat de tim
puriu cu tractoarele. La 3 
aprilie 1954 mi-am marcat 
terenul cu marcatorul și am 
însămînțal la întretăierea 
rindurilor. Cînd păpușoiul 
a făcut 2-3 frunze ne-am 
dus la prășit. Femeia spu
nea că am stricat locul de 
pomană, că-s plantele prea 
rare. După 2 săptămîni am 
dat porumbului a doua pra
șilă și apoi a treia prașilă

3.000 kg. porumb boabe la hectar 
(Din cuvîntul rostit de Vasile Ghimici, 

președintele întovărășirii agricole din comuna 
Porcești, raionul Roman, la consfătuirea fruntașilor 
recoltelor bogate în cultura grîului, porumbului 
și florii soarelui, ce a avut loc de curînd la lași)

In vara anului 1953, în
dată după recoltarea păioa- 
selor, brigada a 7-a de la 
S.M.T. Roman, condusă de 
mecanizatorul Gh. Popa, 
ne-a făcut dezmiriștitul și

grăpatul terenului. Toamna 
am făcut arătura adîncă la 
25 cm. Ca urmare a acestui 
lucru, în primăvara anului 
1954 ogorul se prezenta 
foarte bine. L-am grăpat 
din timp cu atelajele into- 
vărășiților, după care SMT- 
ul a dat cu cultivatorul și 
a făcu* însămînțatul cu ma
șina în rînduri. Pe o parte 
a tarlalei noi am însămîn- 

șt copilitul. Am dat și a 4-a 
prașilă. Am renunțat cu to
tul la mușuroi.

Chiaburii ti spuneau so
ției că eu ce visez noaptea 
fac ziua, mai ales cînd 

m-au văzut că fac și pole
nizarea suplimentară a po
rumbului. Eu mi-am văzut 
de treabă și am cules 2.000 
kg. de pe 0,36 ha., adică a- 
proape 5.300 kilograme po
rumb la hectar. Și timpul 
n-a fost prea prielnic.

Rog frumos pe fiecare 
țăran să lucreze după știin
ța agrotehnică și o să vadă 
că și de pe pămînt puțin se 
poate culege tot mai mult, 
din an în an.

Hie C. Radu 
comuna M'cleși, 
raionul Codăești

țat porumbul în cuiburi a- 
șezate în patrat.

îndată după ce porumbul 
a răsărit, noi l-am boronit, 
tar după cîteva zile i-am 
făcut prima prașilă. După 3 
săptămîni am făcut cea de 
a doua prașilă, tar după 
alte 3 săptămîni prașila a 
treia și copilitul. Aceste lu
crări s-au executat pe toa
tă tarlaua, întovărășiții ve
nind toți pe ogor și execu- 
tînd lucrările recomandate 
de noi.

Munca nu ne-a fost za- 
’ darnică. In urma acestor 
lucrări, tarlaua noastră de 
porumb se prezenta bine. 
Porumbul de soi portoca
liu, care este relativ mic la 
știulete, dar des la grăunțe 
și hrănitor avea cîte 4-5 
știuleți pe fiecare codan.

La recoltare, am strîns 
o producție medie pe în
treaga tarla de 4.000 kg. 
știuleți — 3.000 kg. boabe 
— și cu 15 la sută mai 
mult la porumbul însămîn- 
țat în cuiburi așezate în 
pătrat.

Nu știu de ce mi l-am 
închipuit pe Vasile Baciu 
Ureche, înainte de al ve
dea, un zdrahon de moldo
vean cărunt, aspru și mîn- 
dru, cu piept larg și brațe 
vînjoase. Poate fiindcă din 
copilărie îi țineam astfel 
minte pe cărăușii satului 
Cotu Vameș, ce săltau din 
apa Moldovei carul cu boi 
împotmolit. Ori unde a- 
flasem că în 1954 a strîns 
de pe un hectar 42.640 ki
lograme sfeclă de zahăr. 
De pe un sfert din acest 
pămînt a cules 14 tone, a- 
dică o producție de 56 mii 
kilograme la hectar. Și a- 
ceasta într-un an sărac în 
ploi prin această parte a 
țării.

Cînd colo bădița Vasile 
a lui Zaharia — cum îi 
spun consătenii —- e un 
dorobanț obișnuit, nu prea 
voinic și nici prea vîrstnic, 
blajin, chibzuit, domol, cu 
fața îmbujorată de vînti

Că-i om inimos și înțe
lept, am simțit îndată cînd 
am pornit amîndoi pe ma
lul apei la care, amintește 
legenda, cu multe veacuri 
în urmă au făcut tabără 
descălicătorii, iar mai tîr- 
ziu s-a înălțat cetatea Ro
manului.

Scormonind cu bocancul 
în țărîna amestecată cu ni
sip și prundiș mărunt, bă 
dița spunea ■

— Din pămînt sărac de- 
aista am tras folos. E 
drept, cu trudă Ne batem 
din bătrîni cu apa asta, 
Moldova. Mai la deal, apa 
ne fură grădinile, dar aici, 
în vale, unde rîul se 
domolește simțind Șiretul, 
poți face din mîlurile și ni
sipurile malurilor joase o 
bucată de ogor. Acu’ trei 
ani am semănat aici, pe 
un sfert de hectar, păpu
șoi. O venit apa mare, i-o 
inundat, i-o mîlit, da’ nu 
m-o spăriet. Cînd s-au tras 
puhoaiele, am venit cu bă
ieții în luncă. Unii păpu
șoi se plecaseră, se prin
seseră cu frunzele, cu vîr- 
furile în gloduri. Cu sece- 
rile am retezat frunzele 
ori vîrfurile prinse. Am 
prășit de mai multe ori, cu 
toată umezeala și pe fie
care tulpină au crescut 2-3 
știuleți de jumătate metru. 
Am dus 6 căruțe cu un 
cal, a 300 kilograme. 7.200 
kilograme porumb boabe

losup Petrea, țăran munci
tor din Tătăruș-Pașcani. 
A obținut o producție de 
floarea soarelui de peste 
2.200 kg. la hectar.

-r-.- ----------- ■- ■. ■. ■   

Bădița Vasile Baciu Ureche
la hectar. Se crucea lumea 
prin sat...

Dar iată, am uitat că 
pornisem să vedem cum to
varășul Vasile Baciu Ure
che s-a dovedit mare meș
ter în cultivarea sfeclei de 
zahăr.

Bădița cultivă sfeclă de 
zahăr de vreo 30 de ani, 
de cînd s-a însurat. Dar 
niciodată n-a ajuns să cu
leagă așa bogăție ca în 
1954.

De cînd e în partid, 
moldoveanul nostru s-a 
deprins să citească ziare, 
reviste, cărți agrotehnice.

din 
luat

După cele învățate, mai 
întîi Vasile Baciu a înce
put lupta cu viermele alb, 
care pe unele ogoare dis
truge trei sferturi din re
colta de sfeclă De fiecare 
dată, plecînd la arat, lua 
cu el 2—3 din copiii săi 
mai mici, pe Dumitru, pe 
Maricica. Cînd pornea braz
da adîncă, copiii, din ur- 
mă. mergeau pe rînd cu 
niște ulcele în mînă și 
strîngeau toți viermii mari, 
cît degetul, și apoi îi răs
turnau într-o coșarcă. Se 
luau prichindeii la între
cere și uneori se certau:

— De ce-ai cules 
partea mea ? Mi-ai 
frumusețe de vierme.

Tatăl rîdea și apăsa mai 
mult coarnele plugului, 
strigînd vitelor de pe care 
lăcuia sudoarea :

— Haida, ha, încă o 
brazdă și ne-odihnim...

Așa a muncit săptămîni 
întregi, patru ani în șir, la 
fiecare arătură. In vara 
trecută, cînd treceau veci
nii pe lîngă ogoarele cu 
sfeclă ale lui Baciu, vedeau 
plantele cu frunza mare, 
bățoasă și sănătoasă, scor
moneau la rădăcină și nu 
găseau nici urmă de păgu
bitor.

Cozma Mihai, membru al 
întovărășirii agricole din 
Tăcuta-Codăiești. A ob
ținut 2.600 kg. floarea 
soarelui la hectar.

Hectarul pe care a cul
tivat sfeclă în 1954 bădi
ța Vasile e format din trei 
trupuri. Două în luncă și 
unul în vatra satului. Pe 
toate trei a cărat în toam
na lui 1953 mai mult de 
60 de xare cu gunoi de 
grajd, bine pregătit, pe 
care l-a îngropat curînd 
sub arătură adîncă, negră- 
pată. Primăvara a afînat 
pămîntul cu cultivatorul 
și a semănat cu mașina la 
începutul lui aprilie. A dis
tanțat oleacă tuburile la 
semănătoare, la 35 de cen
timetri. A băgat pe rînduri, 
odată cu sămînța și super- 
fosfat. A pîndit pămîntul. 
parcă voia să audă cum 
naște sămînța, să nu piar
dă ziua potrivită pentru 
prima prașilă.

A dat sfeclei toate prași- 
lele cerute de regulile a- 
grotehnice și a început re
coltarea în ziua în care i-a 
spus inginerul agronom, ca 
șă nu scadă de loc procen
tul de zahăr din rădăcina 
plantei.

Pentru cele 42.640 kg. 
sfeclă de zahăr predate fa
bricii, bădița a primit mal 
mult de 14.000 lei. 127 
metri țesături și vreo 
15.000 kilograme borhot. 
Pe lîngă toate astea a mai 
dus acasă o căruță cu za
hăr, 333 de kilograme.

Nu mă îndur să închei 
povestirea despre Vasile 
Baciu Ureche. Aș vrea să 
mai arăt cum anul acesta 
s-a hotărît să mai smutgă 
Moldovei — așa cum ne 
îndeamnă proiectul de 
Directive al celui de-al II- 
lea Congres al partidului 
— 17 prăjini de pămînt, 
mai bine de un sfert de 
hectar; cum s-a pregătit 
să semene 40 de prăjini 
cu porumb în cuiburi așe
zate în pătrat; cum sfă- 
tuie pe consăteni să ascul
te îndemnul științei agro
tehnice, cum își achită co
tele cu cinste, printre pri
mii. Totuși nu pot să 
termin pînă nu vă spun, 
dragi cititori, niște vorbe 
care mi au plăcut foarte 
mult la bădița Vasile Ba
ciu Ureche:

„Pămîntul dacă nu-i 
muncit după regula lui a- 
grotehnică, degeabari pă
mînt"!.

Mihai Dumitriu

Ștefuc Mihai, țăran munci
tor din Belcești-Hîrlău. 
Semănînd porumbul in 
cuiburi așezate în pătrat 
a recoltat 4.800 kg.



fina de la sale
înd Ionică ajunse cam pe 
la mijlocul vagonului, vîrî 
capul într-unul din com
partimente:

— E vre un loc liber?
— Nu! i se răspunse 

scurt.
Rămase o clipă descumpănit. îndrăzni din 

nc-u
— Atunci să pun cufărașul ăsta măcar! Și 

fără să aștepte răspuns, tînărul îl și ridică 
deasupra capului șM așeză în plasă.

— Uite, ai un loc lîngă mine, se auzi o 
voce de femeie.

Se așeză liniștit lîngă fereastră și-și aruncă 
privirea peste cîmpul acoperit de zăpadă. Fi
rele de telegraf încărcate de promoroacă go
neau prin fața ferestrei, unduindu-se ca va
lurile. Tînărul tăcea și privea. De la o vreme 
însă, începu să-l îmboldească ceva în inimă : 
ar fi vrut să vadă fata care-1 poftise lîngă ea. 
Găsi prilejul. Se ridică să-și așeze pălăria 
sus și să-și dezbrace paltonul.

— îmi dați voie ? întrebă el ca să nu pară 
om neumblat.

întinse apoi mîna să-și agațe în cîrligul de 
sub plasă, paltonul nou-nouț. In vremea asta 
fără să prindă de veste vecina, băiatul îș 
furișă privirea spre ea. Ochii ei mari, căprui 
cu gene lungi, negre, se oglindiră o clipă 
într-ai Iui, dar numai o clipă, ca scăpărarea 
unui fulger. El tuși stingherit, parcă și-ar fi 
dres glasul, cu toate că n-avea de gînd să 
spună ceva. Nu îndrăzni să se mai așeze. 
Fata, pe semne ghicindu-i stinghereala, îi 
arătă cu mîna locul liber:

— Poftim !
Ionică se așeză cuviincios. Simți cum sîn- 

gele îi năvălește în obraz. Parcă îi era ciudă 
pe el că se pierde atît de ușor. Doar mai vă
zuse fete ; și încă multe ! Glumea și spunea 
la snoave, de le făcea pe codane să se pră
pădească de rîs, nu alta. Și acum... poftim ! 
Parcă-i luase piuitul...

Își roti privirea pe tavan, ca să n-o țină în 
jos ca cei rușinoși. Cercetă cu multă luare 
aminte becul, plasele. Privirile se opriră pe 
cufărașul său, ce stătea cuminte lîngă un 
geamantan mic, galben, cu alămuri lucitoare 
pe la colțuri. „E al ei“, gîndi Ionică, și parcă-i 
fu rușine cu lădița lui de lemn, cu toate că o 
vopsise de curînd. „Nu-i de-a noastră", își 
mai spuse el și-și întoarse fața din nou spre 
geam, hotărît să nu se mai gîndească de loc 
la vecină. Ogoarele, cu brazdele așternute cu 
zăpadă, treceau grăbite prin fața ochilor.

— Mergi departe, tovarășe ? auzi întrebare.
Ionică întoarse capul și cătă peste umăr, să 

se încredințeze că nu întrebase pe altcineva. 
Intîlni din nou ochii aceia mari, căprui, lumi
noși.

•— In Capitală, grăi el domol, vrînd să do
vedească oarecum că asemenea drumuri nu-i 
sînt de loc străine.

Deodată, în pîlnia de deasupra ferestrei, se 
auzi o melodie. Radlo-ul începuse a cînta.

— Ce frumos I se minună ea. Muzică de 
Beethoven. Cunoști ?

— Puțin... își îngînă Ionică răspunsul, și 
îndată adăugă în gînd: „Asta-i- artistă. ...Ori
cum, nu-i de loc fudulă”, își mai zise el și-și 
furișă din nou privirea spre fată.

— La București e un film bun... cu viața 
Iui Beethoven. Dacă ai ocazie, du-te și-l vezi. 
N-o să-ți pară rău. '

' — O să mă duc, zise Ionică, mai mult ca 
să fie pe plac vecinei. „Da’ vorbâreață-i, 
frate!" constată el, și ca să nu pară unul din
tre acei cărora le tragi vorba cu cleștele, mai 
adăugă : Îmi place să mă duc și la teatru, 
și la cinematograf, da’ vezi, nu știu ce timp 
îmi rămîne. Merg la Ministerul Agriculturii.

Vecina îl privi cu luare aminte. Simțîndu-i 
dogoarea ochilor, Ionică spuse :

— Sînt cultivator de sfeclă.
— Individual ?
— Nu, nu! Sînt colectivist. Am brigada 

mea. Brigada lui Ion Bîrlădeanu de la „Mun- 
teanca", poate-ai fi auzit. Am dat 50 de tone 
de sfeclă la hectar. A scris în ziare despre 
noi.

Fata, luînd seama cum se aprinsese: din- 
tr-odată, prinse a zîmbi. El observă și adăugă 
grăbit:
, — Adică, îerta'ți-mă. Ce vă spun eu povești

de-astea ? Dumneavoastră sînteți... artistă și... 
nu vă interesează.

Fata zîmbi și-l privi cu îngăduință .
— Te rog, continuă ! Mă interesează, cre- 

de-mă.
Prinzînd curaj, Ionică vorbi cu înflăcărare:
— Știți dumneavoastră ce înseamnă să fii 

cu adevărat cultivator de sfeclă ? Nu știți! 
Păi noi, anul ăsta am îmbogățit colectiva cu 
sfecla recoltată numai de pe zece hectare. O 
singură colectivă ne-a întrecut: cea în care 
muncește Draga Stoian.

— Draga Stoian ? tresări vecina.
— Da. Să fi văzut cum rîdeau băieții de 

mine. „Măi Ionică, ziceau ei, tu cu Draga să 
te însori, ca să țineți cu sfeclă o întreagă fa
brică de zahăr". Auzindu-i, am rîs, că ce alta 
era să fac ? Mi-am spus în gînd: la anu’ nu 

ne mai lăsăm bătuți. O să îngrășăm pămîntul, 
o să arăm adînc, o să stîrpim dăunătorii, și 
poate chiar o să și irigăm. Avem și cărți...

Tăcu o clipă pentru a-și aduna parcă glo
durile, apoi continuă. Și vorba-i devenea din 
ce în ce mai înflăcărată. Cînd vecina voia să 
mai spună și ea cîte ceva, băiatul i-o lua 
repede înainte, așa încît pînă la București, 
vecina n-a mai putut scoate o vorbă. Nici 
n-au băgat de seamă cînd au ajuns. Luați de 
vatul călătorilor, numai ce s-au trezit deodată 
amîndoi pe peron, luîndu-și rămas bun unul

Cîntece populare auzite în comunele Văleni și Rogoz din raionul Lăpuș, 
regiunea Baia Mare și culese dc Chira Vera din Tg. Lăpuș

Frumos e-n gospodărie
Foaie verde iasomie, 
Frumos e-n gospodărie, 
Că muncim toți împreună, 
Numa-n cînt și voie bună. 
Ne-am unit ogoarele 
Și am spart răzoarele, 
Arăm cu tractoarele. 
Pe toate tarlalele.
Și-acum să mai vezi bădie. 
Ce mai holde, ce mîndrie.., 
Cît e holda pînă-n zare, 
Spice mari se-ndoaie-n soare. 
Pe unde-a fost mai ieri hat, 
Crește spic de gr tu înalt. 
Pe unde-au fost ieri răzoare, 
Crește spic cu bobul mare. 
Seceri noi am cumpărat, 
S.M.T. mașini ne-a dat, 
Să recoltăm mai cu sîrg, 
Lanul tot ce dă în pîrg. 
Foaie verde lin-pelin, 
Să jucăm, să chiuim, 
C-am scăpat de sărăcie, '' 
Muncind în gospodărie 

de la altul. Și fata a por ruj-o spre ieșire.
Cu cufărașul în mină? Ionică a rămas ui- 

tîndu-se după ea.
— Nu vreți să ne mai vedem ? a strigat el, 

desnădăjduit.
— Ba vreau, a răspuns ea rîzînd și s-a 

pierdut printre călători, fără să-i spună cum 
o cheamă, cînd și unde o poate găsi. „Artista, 
tot artistă", șopti Ionică și porni spre oraș.

★
A venit din nou toamna. Ionică cu brigada 

lui a obținut cea mai mare recoltă de sfeclă 
pe raion. Cînd a aflat însă că Draga Stoian 
dfn nou l-a întrecut, nu și-a mai aflat locul. 
Și-a adunat numaidecît brigada :

— Tovarăși, om fi noi cei dintîi pe raion, 
vorbi el, dar sînt alte raioane care ne întrec. 
De pildă, Draga Stoian de la colectiva „Belșu
gul Nou".

Flăcăii rămaseră tăcuțr, iar fetele se ui
tară una la alta.

— Păi, de muncit... am muncit, dăunătorii 
i-am stîrpit, după carte ne-am ținut... vorbi 
nemulțumit un tînăr. Ce puteam face mai 
mult ?

— O fi rămas totuși ceva nefăcut. Vom 
afla ce anume a rămas, de la Draga Stoian. 
Mîine pornim la drum.

A doua zi au înhămat caii la căruțe și-au 
plecat cu toții spre „Belșugul Nou". Pe colec
tiviști i-au zărit de departe, robotind pe cîmp 
la așezatul parazăpezilor.

— li vedeți ? arătă Ionică spre ei. Iată o 
treabă căreia noi nu i-am dat destulă aten
ție. S-ar putea ca taina izbînzii lor s-o 
aflăm chiar în asta. Și nu-i de mirare. Sfecla 
are nevoie de multă umezeală.

Cînd ajunseră la cîțiva pași, opriră caii și 
săriră din căruțe. Ionică își netezi gulerul 
hainei și se îndreptă cu pași voinicești spre 
brigadiera cu coade negre, prinse pe cap cu
nună. care trebăluia de zor. Auzind pași, fata 
ridică privirile. Văzînd-o, Ionică rămase ulmt 
locului.

— „Artista ?!“ îngînă el abia șoptit.
— Fie și artistă, dacă zici dumneata, rîse 

Draga Stoian și îndată, ca să nu bănuiască 
ceva cei de față, căută să nu dea însemnătate 
revederii. Cînd veni vorba de sfeclă, se strădui 
să vorbească pe un ton cît mai firesc :

— De ce te miri ? La urma urmei, ca să 
cultivi sfeclă de zahăr după toate regulile 
agrotehnice, nu-i tot o artă ?... întrebă ea, 
zîmbind. Dar... mi se pare mie că ați venit să 
ne furați meșteșugul 1 Nu-i așa ?

— Mă tem că nu scăpați numai cu atît, 
vorbi cu înțeles un colectivist mai în vîrstă. 
„Poate te-om fura și pe tine", continuă el în 
gînd, uitîndu-se cu înțeles spre fată și spre 
Ionică.

Q
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VAS1LE FULGEANU

Leano, le-am văzut 
la horă

— Leano. te-am văzut la horă 
Și-am pus gînd să te iau noră. 
Că ești albă și voinică.
Și ți-ar sta cu Ionică.
— Și eu le-aș lua de soacră. 
Dac-ai fi mai puțin acră,
Și de-ar fi Ion bărbat, 
Ca la joc și la lucrat 
Că la joc e tot fruntaș, 
Da-n brigadă-i tot codaș. 
Place-mi omul jucăuș 
L-aș sorbi dintr-un căuș. 
Dar nu-mi place bosumflat. 
La cosit și la arat.
Place-mi cel ce sare bine, 
Și la joc nu-i de rușine, 
Da’ și-n lucru lăudat, 
Nu împins și criticat.
Eu atunci m-oi mărita, 
Cînd bădiță mi-oi afla, 
Și frumos, șî harnic Joc, 
Cît la muncă, cît la joc.



Zile de iarnă la S.M.T. Podkolet- 
nenskaia dtn regiunea Voronej... 
Dis-de-dinuneață începe bocănea- 
la in atelierul S.M.T.-ului, unde se 
lucrează de zor la repararea par
cului de mașini și tractoare.

Buna organizare a muncii și 
mijloacele tehnice înaintate dau pu
tința să se scadă in însemnată mă
sură prețul de cost al reparară 
tractoarelor și celorlalte mașini. 
Toată munca asta este condusă 
și supravegheată cu grijă și cu 
pricepere de inginerul șef al 
S.M.T.-ului, I. Kuris.

In aceeași vreme, la sediul S.M.T.- 
lui continuă și lucrările de cons
trucție. Pregătirea parcului de ma
șini și tractoare in vederea munci
lor de cîmp de primăvară se face 
in clădirea nouă a atelierului, cu 
încăperi mari și luminoase, înzes
trate cu instalații moderne. Ceva 
mai departe de clădirea atelierului 
este pe sfîrșite construirea unei re
mize pentru mașinile de remorcare. 
Tot aici se află două mari garate 
pentru tractoare, construite nu de 
mult.

In scurtă vreme, fruntașii în pro
ducție se vor muta cu familiile tor 
în două case de cărămidă, unde se 
fac acum ultimele lucrări de tencui- 
re. Se construiesc, de asemenea, 
case de locuit și pe lotul rezervat 
anume pentru construcțiile indivi
duale.

La S.M.T. și în colhozuri se fac 
acum mari pregătiri în vederea 
luptei pentru recolte mari în anul 
care a început. Temelia acestor re
colte a și fost pusă. Culturile de 
toamnă au fost însămînțate la cele 
mai bune epoci. Pe o mare întin
dere a semănăturilor de toamnă 
s-au pus parazăpezi din tulpini de 
floarea soarelui.

— Colhozurile noastre — spune 
directorul S.M.T.-ului, F. Vasilev- 
ski — socot să obțină in mijlociu 
în acest an cel puțin cile 2.000 kg. 
grîu de toamnă la hectar.

De asemenea, au fost alese se
mințe de soi pentru culturile de pri
măvară — grîu, mei, cartofi, floa
rea soarelui și altele. Acum brigăzi
le de cîmp din colhozuri scot băle
garul pe cîmp și string îngrășămin
te locale. Au intrat în funcțiune 
mașinile de făcut ghivece nutritive 
pentru răsadurile de legume.

Agronomii, zooteținicienii, me
canizatorii și colhoznicii își dau 
silința să perfecționeze metodele 
agrotehnice și zootehnice, cum și a- 
celea de folosire a parcului de ma
șini și tractoare. In acest scop se dă 
o mare atenție instruirii cadrelor 
din colhozuri și ridicării calificării, 
lucrărilor de la S.M.T. Și pentru 
aceasta, iarna este perioada cea mai 
potrivită. La cursurile agrozooteh
nice agronomii ș!. zootehnicienii îi 
inițiază pe colhoznici în noile me
tode agrotehnice, zootehnice și ve
terinare, in experiența maeștrilor 
recoltelor mari și a fruntașilor în 
creșterea vitelor.

In zona de activitate a S.M.T. 
Podkoletnenskaia s-au ținut, nu de 
mult, adunări ale mecanizatorilor 
și colhoznicilor. Participanții la a- 
ceste adunări și-au luat angaja
mentul să continuie cu avînt între
cerea socialistă pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii și creșterii 
vitelor.

B. Z1KOV

Crește necontenit uriașa putere economică 
a Uniunii Sovietice

Ca în fiecare an și acum Comuni
catul Direcției Centrale de Statisti
că de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. poartă în cifrele sale 
dovezi ale minunatului drum pe 
care merg oamenii sovietici către 
comunism.

Comunicatul arată că în ce pri
vește producția globală, planul a- 
nual a fost îndeplinit în industrie, 
bunăoară, în proporție de 103 la 
sută. In anul ce a trecut au fost 
construite în U.R.S.S. 600 de noi 
întreprinderi industriale. O uria
șă victorie a fost punerea în func
țiune a primei centrale electrice in. 
dustriale pe bază de energie ato
mică.

Agricultura a primit anul trecut 
137.000 tractoare, socotite la 15 
cai putere, 46.000 tractoare pen
tru prășit, 37.000 combine cerealie
re, 15.000 combine pentru recol
tarea cartofilor, 
oane, etc. In primăvara anului 
1954 suprafața însămînțată a fost 
cu 10 milioane 800 mii hectare mai 
mare decît în 1953. Succese mari 
au avut oamenii sovietici în străda
niile lor de a da agriculturii tere-

116.000 autocami- niunea

Satul S'pas se află așezat intre 
Ostașcvo și Volokolamsk, in apro
piere de Moscova. Colhozul „Avan
gard" din acest sat realizează în
semnate venituri de pe urma creș
terii vitelor. Anul trecut, de pildă, 
aceste venituri s-au ridicat la 
850.000 ruble.

Ferma de vite a colhozului se în
tinde pe un teritoriu larg la margi
nea satului.

Să facem un popas în atelierul 
de preparat nutrețul. Intr-o încăpe
re spațioasă, colhoznicele Maria 
Golubiova și Vera Sokolova urmă
resc cu atenție cum se prepară in 
niște aparate speciale nutrețurile.

Aici totul este mecanizat. Un 
transportor aduce de la subsol nu
trețurile rădăcinoase. Acestea nime
resc în mașina de spălat și apoi în 
mașina de tocat. Fărîmițate, intră 
apoi în cazanul de opărit. Cînd a- 
paratele arată că nutrețul e gata, 
Maria Golubiova apasă pe un bu
ton și nutrețurile fărîmițate și opă
rite sînt aruncate cu dispozitive 
mecanice în niște căzi, unde se ră- 

nuri noi. In loc de 13 milioane hec
tare pămînturi virgine și înțelenite, 
cîte erau în planul de arături, în 
partea răsăriteană a Uniunii Sovie
tice a fost desțelenită, în vederea 
recoltei anilor 1954 și 1955, supra
fața de 17.600.000 ha.

Ca urmare a desfășurării muncii 
tot mai însuflețite, a folosirii tehni. 
cii tot mai înaintate, nivelul de trai 
al populației crește în Uniunea So
vietică zi de zi. Oamenii sovietici 
au cumpărat în anul 1954 cu 18 la 
sută mai multe mărfuri decît în 
1953.

Comunicatul arată negru pe alb 
treptele înalte la care a ajuns eco
nomia statului sovietic. Cifrele ara. 
tă limpede succesele obținute de oa. 
menii sovietici pe drumul construi
rii comunismului, pe drumul păcii, 
întărirea puterii economice și așa 
uriașă a marii noastre prietene, U- 

Sovîetică, este prilej de 
bucurie pentru poporul nostru. Fie
care om cinstit își dă seama că cu 
fiecare izbîndă a Uniunii Sovietice 
temelia păcii este mai puternică, li. 
niștea căminului său este mai în 
siguranță.

cesc și se amestecă cu praf concen
trat.

Rația de iarnă a vitelor se com
pune din 10 kg. de fîn și paie to
cate și apoi opărite, 20—22 kg. nu
treț insilozat, 8—9 kg nutrețuri 
concentrate și citeva kilograme de 
cartofi fierți. Vacile care dau canti
tăți record de lapte, primesc mat 
multe nutrețuri concentrate. In zi
lele de iarnă fiecare vacă dă in mij
lociu cite 26—30 litri lapte.

Să poposim apoi intr-unui din 
graiduri. E o încăpere mare și lu
minoasă, cu podea de beton la mij
loc. Pe sus se întind cele două linii 
ale funicularului pe care se trans
portă nutrețul. Vacile stau pe plat
forme de lemn și au despărțituri 
între ele. Lingă iesle se află adă- 
pătorile automate, iar ceva mai sus 
— prizele aparatelor electrice de 
muls.

La un capăt al grajdului un grup 
de tinere mulgătoare s-au strîns 
grămadă în jurul unei femei în vîrs- 
ță. care le vorbește despre metodele 
de mulgere a vacilor. Aceasta este 

d instructoarea mulgătoarelor — Ana 
Afanasievna Zinovieva.

Ana Afanasievna a condus vre
me de 25 de ani ferma. Pe pieptul 
ei strălucesc ordinul „Drapelul ro
șu al muncii1' și medalia , Pentru 
muncă glorioasă în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei". 
Colhozul i-a construit vestitei îngri
jitoare de vite o casă, iar nu de 
mult i-a acordat o pensie pe viață 
de 30 zile-muncă pe lună.

După Zinovieva a venit la con
ducerea fermei tînăra colhoznică 
Maria Ivanova, absolventă a cursu
rilor zootehnice de trei ani.

— La ferma noastră — ne spune 
Maria Ivanova — sînt 177 vaci. Fie
care vacă dă anual pînă la 3.000 
litri de lapte. In buna organizare a 
iernatului vitelor ne dă ajutor 
S.M.T.-ul.

îngrijitorii de vite din colhozul 
„Avangard” muncesc bine și trăiesc 
bine. Iată un exemplu: mulgătoa- 
rea Ustinia Ivanova a obținut de la 
fiecare vacă cîte 3.100 litri de lap
te. Pe lingă cîștigul ei de bază, ea 
a primit ca plată suplimentară 
peste 2.000 litri de lapte, un vițel 
și cîte 3 ruble în bani pentru fiecare 
zi-muncă.. Dacă am socoti in bani 
tot ce a primit Ivanova, cîștigul ei 

; lunar s-ar ridica în mijlociu la a- 
proape 2.000 ruble.

M. SOLOVIOV

Reallzâri ale tehnicii
Tehnica sovietică e cea 

mai înaintată tehnică din 
lume, lată în fotografia 
din stînga un nou tip de 
mașină de recoltat bumbac: 
„SHM-48“, fabricată de u- 
zina „Tașselmaș“ din Taș- 
kent. Ea a fost prezentată 
la-Expoziția Agricolă Unio
nală.

★

Uzina de mașini grele 
„Ordjonikidze“ din Ural 
fabrică laminoare dirijate 
de la un tablou central. Fo
tografia din dreapta repre
zintă un astfel de tablou. 
Operatorul care lucrează la 
acest laminor, stînd într-o 
cabină cu geamuri, este a- 
părat de influietița dăună
toare a temperaturii înalte 
și a gazelor.

»
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In satul lui Creangă 
au rămas doar cinci analfabeți

In Humuleștii lui Crean
gă au rămas doar cinci a- 
nalfabeți. Așa dar iată-i pe 
consătenii marelui nostru 
povestitor tăltnăcindu-i slo
vele. Desigur că Ion 
Creangă nici în cele mai 
înaintate gînduri nu-și ve
dea minunatele-i povestiri 
buchisite și de ultimul pri
căjit din Humuleșii. Și to
tuși astăzi în Humuleșii 
numai cinci sînt aceia care 
încă n-au pătruns în taina 
slovelor. Chiar ca-n bas
mele lui Creangă!

Veți întreba pe bună 
dreptate, cinci acum, dar 
cîți au fost înainte vreme? 
40 la sută din populația 
Humuleștiului era neștiu
toare de carte. Dar asta în
semna încă o situație bună 
față de satele din împre
jurimi.

Și toate acestea credeți 
că le vor uita tălmacii iscu

întrecerea schiorilor din satul Panaci
Unu, doi, trei... Petre Bu

zoi îi număra în gînd. Dar 
nu reuși să-și termine nu
mărătoarea. Tare mulți ti
neri erau. Cu toții veniseră 
să-i asculte ultimele sfaturi. 
Iar mîine se vor întrece pe 
pista de schi din marginea 
comunei. Cine va cîștiga?... 
Era greu de ghicit. Buzoi 
prevedea o luptă strînsă în
tre frații Ungureanu, că-s 
tare mulți — opt la număr. 
Și unul mai priceput decît 
altul. Dar și Simion al lui 
Bulugheană era tot atît de 
bun schior. Mai ales că de 
cîtva vreme — de cînd are 
schiuri noi — toată ziulica 
Zburdă pe pîrtia de zăpadă.

Cînd veni tovarășul Bor
dei, directorul căminului, 
tinerii adunațMn sala mare 
a căminului cultural din 
satul Panaci, de prin păr
țile Vatra Dornei, primiră

Echipa de teatru din Brazi 
în schimb de experiență

Căminul cultural din Pu- 
chenii Mari. Sala încăpă
toare, toată numai o su
flare de oameni. Puchenarii 
au sosit cu toții, astăzi. 
Cum au auzit că vin cei din 
Brazi au spus : „să nu scă
păm acest program; e o 
echipă bună". După ce au 
coborît de pe scenă coriștii, 
dansatorii și recitatorii, vo
cea crainicului a anunțat: 
„urmează o. pauză de 10 
minute după care se va 
prezenta piesa de teatru 
„Socotelile lui Dumitra- 
che“, interpretată de artiș
tii amatori ai căminului 
cultural „C. I. Parhon" din 
comuna Brazi".

In acest timp în culise și 
pe scenă se fac ultimele 
pregătiri. Se rînduiesc de
corurile din primul tablou. 
„Moș Gheorghe" — Stere 
Stelian își aranjează barba. 
„Stana" — Ana Stere — 
soția lui Dumitrache, stă 
gata să intre și ea în sce
nă. Directorul căminului 
cultural care e și instruc
torul de teatru al echipei, 
dă ultimele îndrumări.

siți ai slovelor de astăzi ? 
Drept mărturie că vor ține 
minte, în casa-muzeu a lui 
Ion Creangă stă un răboj. 
Pe el sînt încrustate dife
rite semne pe care le cio
pleau odinioară ciobanii, 
semne ale socotelilor lor. 
Dacă pierdeau răbojul, 
cum se întimpla adesea, 
dacă li se fura răbojul, a- 
tunci ciobanii puteau fi cu 
ușurință înșelați. Și mulți 
erau aceia care foloseau 
răbojul drept hîrtie și cuți
tul în loc de toc.

Răbojul a devenit o măr
turie a trecutului. Și odată 
ce și ultimii cinci anal
fabeți vor termina școala 
elementară, răbojul va ră- 
mîne singura mărturie că 
ut Humuleștii lui Creangă 
au fost și neștiutori de 
carie.

Ioan Apetroaie 
corespondent

ultimele lămuriri în vede
rea întrecerilor de a doua 
zi.

Șosi și timpul pornirii în 
întrecere. Intîi cei mai 
vîrstnici. Vreo patruzeci de 
schiori se avîntară să „în
ghită" cei 5 km. cît măsura 
proba. Instructorul sportiv 
Buzoi se agita încontinuu. 
Care va cîștiga? Dealtfel 
își mai pusese și ieri, și al
tădată această întrebare.

După 27 minute și 30 se
cunde își făcu apariția pri
mul concurent. Era Simion 
Bulugheană. Al doilea s-a 
clasat Gheorghe Țăranu, 
cet de stă în capul satului. 
Puțin mai tîrziu sosiră și 
frații Ungureanu. Unul cite 
unul, toți cei 40 de schiori 

' terminară cursa. Buzoi era 
tare fericit. Nici unuil din 
elevii săi nu rămăsese pe 
drum !

— Aveți grijă să fiți 
calmi, să nu vă mai repe- 
ziți, să spuneți replicele 
mai rar. Nu uita „Stano" 
se adresează el Anei Stere, 
cele spuse de instructoarea 
de la Teatrul de Stat Plo- 
ești: „să pui cît mai mult 
suflet în jocul tău de sce
nă, în replicile pe care le 
spui. Să vorbești m așa fel 
încît să faci ca cei din sală 
să înțeleagă din cuvintele 
tale, să se convingă că în
cheind contracte de îngră- 
șare a vitelor cu statul, 
aduc foloase țării și gospo
dăriei lor. Gîndiți-vă că 
din momentul acesta voi nu 
mai sînteți Ana, Arghira, 
Iancu, Stelian, ci eroii din 
piesa pe care o interpre
tați".

Ropotul de aplauze a o- 
glindit mulțumirea specta
torilor pentru interpretarea 
artistică dată piesei de e- 
chipa de teatru din Brazi, 
raionul Ploești, precum și 
pentru învățămintele trase 
de ei din piesa ce le-a ară
tat foioasele contractărilor 
de vite.

Gh. Bălan !

Minunatele posibilități ale folosirii energiei alcmice 
in scopuri pașnice

Un învățat englez de la 
înceoutul veacului nostru 
— vorbind despre viitoarea 
eliberare a energiei atomice 
pe care fizicienii au pre
văzut-o încă acum 50 de 
ani — a asemănat aceasta, 
în ceea ce privește impor
tanța ei, cu descoperirea 
foculai — cu punerea focu. 
lui în slujba omului. A a- 
vut dreptate. Intr-adevăr, 
de La îmblînzîrea focului 
nici o invenție nu a avut 
un rol atît de puternic asu. 
pra dezvoltării civilizației 
și a tehnicii ca descoperi
rea energiei atomice. As
tăzi, mulți oameni nu-și 
dau încă seama ce posibili
tăți uriașe deschide elibera, 
rea energiei atomice și pu
nerea ei în slujba omului. 
Oameni de știință însă au 
reușit să prevadă cum va 
arăta viața noastră în vii
tor, atunci cînd energia a- 
tomică va fi larg răspîndită 
în tehnică și în industrie.

Ceea ce ne povestesc oa. 
menii de știință pare totuși 
mai ciudat și mai îndrăzneț 
decît visurile cele mai cu
tezătoare ale autorilor ro
manelor de aventuri. Una 
din cele mai importante la. 
turi ale folosirii energiei a- 
tomice (energiei nucleare) 
este că pentru menținerea 
în funcție a unui motor a- 
tomic este nevoie de o can. 
tita'te foarte mică de com
bustibil atomic. Astfel, cu 
7 grame de combustibil a- 
tomic o mașină „Pobeda" 
ar putea să facă de trei ori 
înconjurul pămîntului. Dar 
nu acesta este singurul a- 
vantaj al energiei atomice. 
Cu combustibilul atomic 
(nuclear), cîntărind atît de 
puțin, va fi deslegată pro
blema transpoirturitlor și 
vor putea fi instalate cen
trale electrice în orice re
giune. Motoarele minate de 
această energie vor putea 
mina rachetele, avioanele, 
cu viteze uriașe — de 30- 
40.000 km. pe oră. Or, un 
vehicul care a realizat ase. 
menea viteză va putea să 
scape de atracția pămîntu
lui și cu el să se ajungă în 
alte planete (Lună, planeta 
Marte).

Energia atomică va pune 
la îndemîna omului un iz-

Sesiunea lărgită a Biroului 
Consiliului Mondial al 
Păcii

In zilele de 18—19 ianua
rie, s-a ținut la Viena se
siunea lărgită a Biroului 
Consiliului Mondial al Pă
cii. La această adunare au 
participat delegați a peste 
30 de țări. Sesiunea a dis
cutat două probleme: pri
mejdia reînarmării Germa
niei de apus și posibilitatea 
unificării pașnice a Germa, 
niei, lupta pe care trebuie 
s-o ducă popoarele ’urnii 
împotriva deslănțuirii unui 
război atomic.

In cadrul sesiunii s-au 
adoptat „Declarația Birou
lui Consiliului Mondial al 
Păcii", „Apelul către po

La cererea unor directori 
de cămine culturale, redac
ția s-a adresat tovarășului 
conferențiar universitar 
Toth Emeric de la Faculta. 
tea de Matematico-Fizică a 
Universității „C. I. Parhon‘‘ 
din București, pentru a lă
muri mai pe larg unele fo
loase practice ale energiei 
atomice.

vor de energie deosebit de 
concentrat și de ieftin, oare 
poate funcționa în orice 
condițiuni.

Cu ajutorul energiei a- 
tomice se vor putea produ
ce transformări uriașe pe 
scoarța pămîntului. Se va 
schimba adînc tehnica mi
neritului. Aplicînd energia 
atomică în lucrările de a- 
menajare se vor putea ridi
ca în cîteva ore baraje și 
lacuri artificiale — lucrări 
care chiar cu tehnica avan
sată modernă necesită ani 
de zile. Cu ajutorul ener
giei atomice se vor putea 
topi ghețurile eterne de la 
poli și se va putea îndulci 
clima întregului glob. De 
asemeni, există posibili
tatea de a transforma pus
tiul Sahara și alte pustiuri 
asemănătoare în pămînturi 
roditoare.

Afară de acestea, motoa. 
rele atomice numite pile a- 
tomice sau reactori nucle
ari, produc o serie de sub
stanțe noi — numite izoto
pi — care își găsesc de pe 
acum aplicații foarte im
portante în tehnica, în me
dicina, în agricultura so
vietică. In medicină acești 
izotopi își găsesc aplicații 
în lupta împotriva canceru. 
lui și în studiul funcționă
rii organismului uman.

In cei cîțiva ani de cînd 
se aplică în medicină, cer
cetătorii au reușit să des
copere, cu ajutorul izoto
pilor, o serie de secrete ale 
corpului omenesc. De e- 
xemplu, pe această cale se 
poate stabili cu absolută 
orecizie în ce fel de orga
ne se string diversele sub
stanțe cu oare se alimen
tează omul, cît timp sînt ele 
ținute în organism — și 
după cît timp se elimină. 
In agricultură, de aseme
nea, cu ajutorul acestor izo

CARNET EXTERN
poarele Europei" și „Apelul 
către popoarele lumii". Ho. 
tărîrile cuprind năzuințele 
fierbinți ale popoarelor de 
a opri reînvierea militaris
mului german și folosirea 
armei atomice. Toți parti- 
C’panții la ședință au sem
nat „Apelul către popoarele 
lumii". Cu aceasta a în
ceput campania mondială 
pentru strîngerea de sem
nături pe acest document 
decea mai mare impor
tantă.

Germania apuseană

Vineri, 21 ianuarie, la 
miezul nopții, muncitorii 
din marile regiuni indus
triale ale Germaniei de 
apus au declarat grevă. In 

topi se poate stabili precis __ 
cum se hrănește planta și. 
cum absoarbe ea diversele ~ ' 
substanțe minerale.

Iată doar cîteva din as
pectele viitorului ce se vor 
realiza prin aplicarea paș
nică a energiei atomice. 
Dar desigur știința va mai 
descoperi în viitor și alte 
posibilități pe care nimeni 
nu le bănuiește încă. Impe. 
rialiștii încearcă însă să 
utilizeze această nouă cu
cerire a minții omenești în 
scopurile banditești ate dis
trugerii.

In mijlocul vechiului po
por grec — care a trăit a- 
cum 2.500 de ani pe teri
toriul Greciei de azi — s-a 
născut o poveste populară 
foarte frumoasă despre îm
blînzirea focului. Oamenii 
nu cunoșteau dintotdeauna 
focul. Fără foc ei duceau o 
viață mizerabilă. Atunci s-a 
ridicat un erou numit Pro- 
meteu, căruia i-a fost milă 
de bieții oameni și a furat 
focul din soare, dăruindu-1 
oamenilor. Se spune că zeii 
s-au supărat nespus de 
mult pe Prometeu, pentru 
acest act mărinimos și l-au 
pedepsit crunt. Ferecat în 
lanțuri el a fost legat de o 
stîncă înaltă în munții Cau- 
cazului, unde un vultur ve
nea zilnic să-i ciupească o 
bucată din carne. Astfel 
s-au răzbunat zeii pe acela 
care a îndrăznit să ridice 
omul din întuneric și să-I 
învețe folosirea focului. 
Soarta științei în societatea 
capitalistă a fost adesea a- 
semuită cu soarta lui Pro
meteu. Și imperialiștii cau
tă astăzi să înlănțuiască pe 
noul Prometeu al științei, 
ca astfel să împiedice pro
gresul și ridicarea omeni
rii.

Dar astăzi, ei nu mai sînt 
stăpînii științei. Noul Pro
meteu, omul liber din U- 
niunea Sovietică împărtă
șește astăzi omenirii focul 
nou. care va deschide în 
fața ei porțile unei ere mi
nunate.

TOTH EMERIC
Conferențiar ia 
Facultatea de 

Matematico-Fizică a 
Universității „C. I. Parhon" 

din București

cursul zilei de sîmbătă nu
mărul greviștilor a crescut 
de la 500.000, la aproape 
un milion. Ei s-au ridicat 
împotriva marilor fabri
canți, care îngrădesc drep. 
turile muncitorilor, împo
triva remilitarizării Germa
niei de apus și pentru uni
rea Germaniei. Greva a 
fost cald salutată de mun
citorii din alt? țări

*
La 20 ianuarie Consiliul 

decanilor de vîrstă al Bun- 
destagului (parlamentului 
din Germania apuseană) a 
hotărît să amîne pentru 24 
februarie a doua citire a 
acordurilor de la Paris. 
Acordurile au fost amînate 
în urma creșterii împotri
virii maselor populare.



Pentru folosirea pașnică a energiei atomice 
și zădărnicirea planurilor de reînviere a militarismului german

Din Țara Sovietică au venit în 
O ultima vreme știri deosebit de în

semnate pentru pacea lumii, pentru 
fericirea omului. In toate colțurile 
pămîntului au stîrnit un simțămînt 
de nestăpînită mulțumire veștile le
gate de folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice. Guvernul sovie
tic declară că este gata să împăr
tășească experiența științifică și 
tehnică dobîndită pînă acum în 
U.R.S S. pe tărîmul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice. 
Mai mult, guvernul sovietic a ho- 
tărît să dea unor țări prietene — 
printre care se numără și țara 
noastră — ajutorul tehnico-științi- 
fîc și de producție în domeniul dez
voltării cercetărilor cu privire la fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice

Asemenea hotărîri și măsuri ale 
guvernului sovietic deschid că: ne
bănuite încă dezvoltării economiei, 
științe-’ și culturii în omenire. Ele 
sînt menite să netezească drumul 
spre înlăturarea primejdiei războiu
lui atomic cu care cercurile condu
cătoare din Statele Unite ale Ame
rica și din alte țări apusene, ame
nință popoarele. Măsurile luate de 
guvernul sovietic, vorbesc limpede, 
în lumina faptelor, despre politica 
sinceră și neclintită de pace pe care 
neîncetat o duce Uniunea Sovietică. 
Se adeverește încă odată cît de 
mult prețuiește Țara Sovietică viața 
și liniștea popoarelor.

Uniunea Sovietică s-a declarat 
întotdeauna împotriva folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri război
nice.

încă în luna decembrie 1945, V- 
M. Molotov, ministrul afacerilor ex. 
terne al U.R.S.S., a cerut înființa
rea, pe lîngă O.N.U., a unei comisii 
care să caute căile de înlăturare a

- pericolului folosirii în viitor a ar
mei atomice. De atunci -a.R.S.S. a 
folosit nenumărate mijloace și pri
lejuri pentru a cere interzicerea ar
melor de ucidere în masă. Numai 
datorită împotrivirii înverșunate a 
puterilor apusene și în primul rînd 
a Statelor Unite, Organizația Na
țiunilor Unite n-a reușit încă să în
făptuiască această sarcină atît de 
urgentă și să realizeze o largă în
țelegere, care să ducă la înlăturarea 
pericolului războiului atomic, ce a- 
menință omenirea..

Ridicîndu-se împotriva folosirii 
energiei atomice în scopuri răz
boinice, cerînd înlăturarea armelor 
atomică și cu hidrogen din armele 
de luptă ale țărilor. Uniunea So- 
vietieă a lucrat neobosit pentru în
trebuințarea acestei mari cuceriri a 
omului din vremurile noastre, în 
scopuri pașnice. Uniunea Sovietică 

->'a avut marea cinste de a fi prima 
țară din lume care a pus energia 
atomică în slujba omului. In luna 
iunie a anului trecut, în U.R.S.S. a 
început să funcționeze prima cen
trală electrică industrială pe bază 
de energie atomică. Avînd o putere 
de 5.000 kitovați, centrala dă ener
gie electrică industriei și agricul
turii din raioanele învecinate. Ast
fel, pentru prima dată în istoria 
omenirii, o turbină industrială 
funcționează nu prin arderea căr
bunelui sau a altor combustibili sau 
prin căderi de apă, ci pe baza ener
giei atomice. Centrala electrică pe 
bază de energie atomică este o 
mărturie grăitoare a politicii de 
pace a U.R.S.S.

Veștile din ultima vreme vin să 
întărească această politică de pace 
a Uniunii Sovietice. Dînd dovadă 
de o mărinimie nicicînd cunoscută 
la vreun stat, U.R.S.S. a anunțat că 
este gata să prezinte conferințe: in

In atenția directorilor de cămine culturale: Confe
rința „Pentru folosirea pașnică a energiei atomice și ză
dărnicirea planurilor de reînvierea militarismului german" 
va fi citită la toate, căminele culturale în cadrul primei 
șezători.

ternaționale în problemele folosirii 
pașnice a energiei atomice, convo
cată pentru anul 1955, potrivit ho- 
tărîrii celei de a 9-a sesiuni a Adu
nării Generale O.N.U., un raport cu 
privire la prima centrală electrică 
atomică industrială din U.R.S.S. și 
la funcționarea ei. Mergînd mai de
parte pe această linie, guvernul so
vietic a hotărît să dea Chinei, Po
loniei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane și țării noastre ajutor tehnic 
și de producție pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

întrebuințarea energiei atomice 
sau cum i se spune mai precis în 
chip științific, energia nucleară, 
este o mare binefacere pentru ome
nire. Economiei, științei și culturii 
li se deschid căi nebănuite. Ener
gia atomică (nucleară) se obține 
prin dezagregarea (desfacerea) a- 
tomului, corpului numit uraniu. 
Dintr-un kilogram de uraniu se 
poate 'bține atîta energie electrică 
cît dau 2.500 tone din cel mai bun 
cărbune. O centrală electrică, pe 
bază de energie atomică, de 100 mi: 
kilovați, întrebuințează în 24 ore 
cîte 200—250 grame uraniu, pe 
cînd o centrală de aceeași putere, 
funcționînd pe bază de combustibil 
obișnuit, consumă zilnic sute de 
tone de antracit (cărbune din cel 
mai bun).

întrebuințarea energiei1 atomice 
dă putința construirii de centrale 
electrice și în locurile unde în con
dițiile și cu mijloacele de astăzi nu 
se pot construi. Cu ajutorul ener
giei atomice se va putea face în
călzirea orașelor și satelor. Cu aju
torul energiei atomice se pot dă- 
rîm-a munți, se pot crea mări arti
ficiale, se pot topi ghețurile Arcti
cei, se poate îndulci clima aspră și 
schimba înfățișarea unor regiuni 
întinse ale globului. Cu numai cî- 
teva grame de uraniu, vapoare din 
cele mai mari vor despica valurile 
apelor, avioanele se vor ridica în 
văzduh. Stăpîntrea energiei atomice 
este de un mare folos medicinei, 
biologiei și altor științe. Cu ajutorul 
energiei atomice va deveni cu pu
tință vizitarea planetelor sistemului 
solar.

Iată dar cît de uriașe sînt căile 
de folosire a acestei mari descope
riri științifice în scopuri pașnice, 
așa cum susține Uniunea Sovietică. 
Folosirea în. scopuri pașnice a ener. 
giei atomice va duce civilizația o- 
menirii pe cele mai înalte culmi. 
Poporul nostru este mîndru că a- 
vînd sprijinul frățesc al Uniunii 
Sovietice, va fi printre primele po
poare care se vor bucura de aceste 
mari binefaceri ale științei.

Cercurile cîrmuitoare din apus, 
îndeosebi cele americane, nu pri
vesc însă de loc cu ochi buni un a- 
semenea drum al acestei mari des
coperiri a vremurilor noastre. Por
nite pe drumul războiului, aceste 
cercuri fac totul pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri război
nice. Toate planurile lor drăcești se 
bizuie pe întrebuințarea ca arme de 
război a bombelor atomică și cu hi
drogen.

Armele atomică și cu hidrogen nu 
mai sînt un monopol al cercurilor 
războinice americane. Uniunea So
vietică stăpînește de mult aceste 

arme. Oamenii de știință și unii po
liticieni burghezi arată că un război 
atomic este mult mai pustiitor pen
tru țările apusene, pentru că aci 
populația este mai deasă și centrele 
industriale mai mari.

Omenirea trebuie să împiedice 
planurile imperialiștilor din apus, 
care pregătesc un război atomic. 
Așa cum a arătat marele om de 
știință francez, F. Joliot-Curie, la 
sesiunea Consiliului Mondial al Pă. 
cii: „Nu trebuie să așteptăm dez
lănțuirea unui asemenea război de 
distrugere oarbă, pentru a condam
na pe inițiatorii lui. Trebuie să dăm 
chiar acum o ripostă acelora care îl 
pregătesc" .

Răspunzînd apelului Consiliului 
Mondial al Păcii adresat popoare
lor lumii, care cere „distrugerea în 
toate țările a stocurilor de arme a- 
tomice și încetarea imediată a pro
ducției acestora", fiecare cetățean 
al țării noastre să întărească prin 
semnătură hotărîrea sa nestrămu
tată de a fi opriți cei ce pregătesc 
războiul atomic.

Alături de amenințarea cu răz
boiul atomic, o primejdie care pîn- 
dește liniștea omenirii, îndeosebi 
a popoarelor Europei, este drumul 
urmat de cercurile apusene de a 
reface militarismul german. înche
ierea acordurilor de la Paris și gra
ba cu care cercurile Imperialiste 
caută să le ratifice și să îndepli
nească prevederile acestor acorduri 
îndreptate contra statelor iubitoare 
de pace din răsăritul Europei, mă
resc pericolul războiului. Remilita- 
rizarea Germaniei apusene șr înglo
barea ei în blocurile războinice ale 
puterilor apusene însemnează calea 
deslănțuirii unui nou război în Eu
ropa și în lume. Ori de cîte ori s-a 
dat frîu liber militarismului ger
man, aceasta a însemnat război.

Uniunea Sovietică a arătat în re
petate rînduri că Germania trebuie 
să pășească pe calea păcii și demo. 
crației. Numai o Germanie unită 
într-un stat democrat și inde
pendent este în stare să asigure po
porului german calea spre propă
șire.

Prin declarația sa din 15 ianua- 
ri_ 1955, guvernul sovietic arată 
din nou drumul care trebuie urmat 
în problema germană. Acesta este 
drumul unificării și dezvoltării paș
nice a Germaniei. Calea acorduri
lor de la Paris trebuie părăsită.

Guvernul sovietic arată încă o- 
dată necesitatea organizării unor 
alegeri generale libere pe întreaga 
Germanie ca mijloc de înfăptuire a 
unificării Germaniei și de stabilire 
a orînduirii ei de stat. Poporul ger
man trebuie să aibă putința ca, în 
cadrul unor alegeri generale libere, 
să-și înfățișeze în mod liber voința, 
pentru ca Germania unită să renas
că ca o mar’ putere și să ocupe un 
Ioc demn în rîndurile celorlalte pu
teri. Guvernul sovietic socotește că 
în cazul cînd guvernele Republicii 
Democrate Germane și Republicii 
Federale Germane își vor da con- 
simțămîntul la ținerea de alegeri, 
este cu putință să se ajungă la un 
acord în privința instituirii unei su
pravegheri internaționale corespun
zătoare. Propunerile guvernului so. 
vietic sînt menite să înlăture orice 

piedică din calea imaptuirii unor a- 
legeri libere în Germania.

Guvernul sovietic a mai arătat în 
declarația sa că Uniunea Sovietică, 
care întreține legături bune cu R. 
D. Germană, este gata de aseme
nea să normalizeze legăturile sale 
și cu Republica Federală Germană 
(Germania de apus).

Marea majoritate a poporului 
german se pronunță pentru unifi
carea pe cale pașnică a Germaniei. 
Poporul german respinge acordu
rile de la Paris, acorduri menite să 
țină pe muiți ani împărțită Germa
nia, s-o transforme în principalul 
cîmp de luptă al războiului și pe 
germani în carne de tun. Dorința 
germanilor este ca prin tratative 
între marile puteri și prin alegeri 
libere în întreaga Germanie, așa 
cum propune Uniunea Sovietică, 
să-și unifice țara într-un stat paș
nic și democratic.

Popoarele Europei se ridică cu 
hotărîre împotriva reînvierii milita
rismului german. Aproape că nu-l 
țară din Europa care să nu fi avut 
de suferit de pe urma războiului 
pus la cale de hitleriști. Popbrdt 
nostru a cunoscut din greu, în două 
rînduri, cizma ocupanților germani. 
Romînia a fost supusă unui jaf ne
milos. In cel de al doilea răzbbî 
mondial jaful fasciștilor germani a 
fost însoțit de cele mai mari crime 
și fărădelegi.

Grozăviile războiului nu trebuie 
să se mai repete. Germania aptu- 
seană nu trebuie remilitarizată. Po
poarele Europei și lumii doresc să 
vadă în Germania un stat pașnic 
și nu un focar al războiului. Prin 
lupta lor unită și cu străduințe 
Sporite, popoarele Europei sînt în 
stare să împiedice reînarmarea mi
litarismului german. „Cu ajutorul 
tuturor popoarelor, — se spune în 
Apelul către popoarele Europei al 
Consiliului Mondial al Păcii — Eu. 
ropa nu va admite crearea unui nou 
Wehrmacht"

Uniunea Sovietică se împotri
vește politicii războinice a cercuri
lor apusene și luptă neclintit pen
tru apărarea păcii în lume. Uniunea 
Sovietică se pronunță cu hotăr.îre 
pentru interzicerea armei atomice 
și luptă pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. Țara 
Sovietică cere să se renunțe la a- 
cordurile de la Paris, care prevăd 
remilitarizarea Germaniei apusene 
și prin aceasta pregătesc războiul. 
Guvernul sovietic propune alegeri 
generale libere în întreaga Germa
nie, arată calea unificării Germa
niei într-un stat democrat și paș
nic. Politica Uniunii Sovietice este 
o politică sinceră și neabătută de 
pace și de ac'ea este îmbrățișată 
cu căldură de toate popoarele lumii.

Politica de pace a U.R.S.S. nu 
este de loc un semn de slăbiciune, 
ci dorința fierbinte pe care o nu
trește această mare putere de a 
sluji păcii, binelui omenirii. Dacă 
ațîțătorii la răzbqi nu se vor cu
minți și vor căuta să se măsoare cu 
forța ei, riposta va fi nimicitoare 
pentru agresori. împreună cu Uni
unea Sovietică, se află marea Chină 
Populară, țările de democrație 
populară. Forța lor — forța a 900 
milioane oameni — este uriașă și 
de neînvins.

Poporul nostru este sigur pe 
soarta sa și știind că face parte 
dintr-o asemenea uriașă forță, care 
este lagărul păcii și socialismului, 
privește cu încredere viitorul țării. 
Cu puteri înzecite oamenii muncii 
din țara noastră luptă pentru înflo
rirea și întărirea patriei, pentru a- 
părarea păcii.



Scrisoare deschisă 
tovarășului director 
al S.M.T.-uîui Bacău

Am fost odată, fiindcă a- 
cum nu mai sînt, o batoză 
marca ,.Vasile Roaită". E- 
ram frumoasă și mamă ce 
mai treieram! Se minunau 
țăranii muncitori de mine, 
cît și cei din conducerea 
S.M.T.-ului Bacău, in frun
te cu dvs., tovarășe direc
tor. Hei, asta a fost odată. 
Acum sînt prăpădită. Stau 
pe terenul de sport al co
munei Roșiori. Nimeni nu 
se mai gîndește ia mine. 
Peste capul meu s-au abă
tut mari nenorociri. Au ve
nit viaturi, ploi și zăpadă. 
Boabele de griu care au 
mai rămas de anul trecut 
prin tobă, prin scripete, au 
răsărit. Au făcut și spic. 
Spicele s-au copt. Boa
bele s-au scuturat. A ră
sărit alt griu și eu tot pe 
același loc am rămas. Au 
început să putrezească 
scîndurile, a ruginit tot fie
rul și oțelul de pe mine. Și 
mă doare acest lucru, to
varășe director. Nu știu da
că pe dvs. vă doare așișde
rea ca și pe mine. Am spe
ranța că dacă acum nu vă 
doare, o să vă doară mai 
tîrziu, cînd mai marii dvs. 
se vor sezisa .

Cu profundă mîhnire,
O BATOZA PRĂPĂDITĂ 
(După o corespondență tri
misă de tovarășul Alexan
dru Apostol).

Telegramă
Pierdut taurii comunali. 

Vacile văduve ne acuză de 
neglijență. Deoarece sîntem 
răspunzători de pierderea 
taurilor, rugăm telegrafia- 
ți-ne urgent venirea lor.

Sfaturile populare ale 
comunelor Baldovinești șt 

Romanu, raionul Brăila

Colectorul Stere Uță din comuna Stoenești, raionul 
Crevedia, bea în circiumă cu chiaburul Ion Andrei, favo- 
rizîndu-1 la cote.

Colectorul : — Măi cumetre, ar trebui să mai dai și tu 
ceva la colectare.
Chiaburul: — Dau cumetre, cum să nu dau. Băiete, mai 
dă un kilogram de vin...

(33)
Dragii rnei. de cînd nu 

v-am mai scris, era gata- 
guta să mă-nsor. Și ce „so
cru" îmi găsisem ! Și o 
fată !... Cu zestre mare, nu 
glumă. Dar să vă spun 
cum stau lucrurile.

Nimerisem în Ghidigeni, 
o comună nu prea departe 
de Bîrlad. Cînd trecui prin 
fața cooperativei, numai ce. 
auzii pe niște femei bles- 
temîndu-l pe gestionar. Pe 
Raclu Păscaru. Vinduse „pe 
sprinceană" bocanci și ciz
me femeiești la rude, la pri
eteni sau la alții, care nu-s 
membri ai cooperativei, dar 
care au știut să „miște din 
urechi”. Pe basmale în loc 
de 18 lei pe bucată, a luat 
26 lei.

— Strînge zestre pentru 
fiică-sa — spune o bătrîni- 
că. •— Am auzit că își cau
tă omul un ginere de la o- 
raș. Nu vrea un „țopîrlan" 
din sat.

A uzind toate acestea, 
m-am gîndit că nu mi-ar 
strica să-mi încerc norocul. 
Adică, să mă duc... în pețit. 
Dar p'tnă să mă îndrept 
spre Radu Păscaru, am ~u- 

gat pe cei din fața coope
rativei să vină a doua zi la 
sfat. Să-și aducă și vecinii 
și vecinele, să fie cu toții 
martori la fericitul eveni
ment din viața mea. Și ia- 
tă-mă proțap în fața lui 
Păscaru, cerînd mina fii
cei. Auzind că-s din Bucu
rești, să-l fi văzut nenicule 
ce se mai bucura...

— Și zici că ești de la 
oraș ? Bravo! Ginere bucu- 
reștean vreau. Vino mîine 
la mine să-mi vezi fata și 
mai ales... zestrea.

A doua zi fui prezent la 
Păscaru. „Socru-meu” mă 
luă de mină și mă plimbă 
prin toată casa.

— Vezi covoarele astea 2 
imi zise el. — Unul și unul. 
Ce zahăr zace în ele t?

— Păi — bîiguii eu — 
sînt din lină, nu din zahăr.

Radu începu să rîdă.
— Ești copil. Trebuie să 

te invăț „secretele meseri
ei”. O să-mi fii ginere și 
n-aș vrea... să mori prosti 
Și Păscaru îmi mărturisi 
că pentru a cumpăra co
voarele astea, a trebuit 
să „învîrtească" zeci de ki
lograme de zahăr. Cum ? 
Aici vine „secretul meseri
ei", sustragerea de la 
cîntar.

— Va să zică, asta-i 
zestrea fetei ? întrebai eu. 
Atunci notează-mi-le în 
foaia de zestre tată-socrule. 
Vorba aia: ce-i în mînă 
nu-i minciună.

Ca un adevărat „părin
te", Păscaru mă lămuri că 
unii din comună au îndrăz
nit să anunțe pe cei de la 
raion de faptele sale. Dar 
tocmai șefii să i-o facă ? 
Doar Rusu Ion și Chiper, 
ștabi; ăi mari, cînd vin 
în Ghidigeni, la cine trag 2 
L.a Radu, sau la ei 2

Și uite așa, plimbîndu- 
mă prin casă îmi arătă toa
tă zestrea fetei. Paltoane, 
stofe, mobilă și cîte multe 
altele, adunate cu „secretul 
meseriei’’. Radu obosise tot 
completîndu-le în foaia de 
zestre. Veni vremea să mi-o 
prezinte pe fiică-sa. Adică 
viitoarea mea nevastă.

— Uită-te atent și vezi 
ce „stofă" zace în ea. De 
acum mă obișnuisem cu a- 
cest limbai. Intr-adevăr, 

era înțolită... numai din 
stofa sustrasă de la coope
rativă.

Sosi și mult așteptatul 
timp să mergem la sfat să 
aranjăm lucrurile.

— Fără martori, fără 
nași? mă întreabă ‘ Păsca
ru. Eu îi explicai că-i vom 
găsi acolo, fiindcă de asta, 
precum vă spusei la înce
putul scrisorii, mă ocupa
sem. Cînd văzu în fața sfa
tului atîta mulțime de să
teni, „socru-meu” sări ca 
ars.

— Ce-s ăștia, bre, atît de 
mulți ?

— Martori, ce vrei să 
fie? — zic eu. Intr-adevăr, 
erau destui martori cărora 
le-am citit din foaia de 
zestre „secretele meseriei" 
lui Radu Păscaru. Dar să 
vezi beleaua naibii pe ur
mă. Martorii ăștia vroiau 
cu toții să fie și nași. Dar 
nu mie, ci lui Păscaru. Iar 
ăsta s-a supărat atît de 
tare, incit a renunțat la un 
ginere poznaș ca mine. Și 
acum spuneți și voi, cine-i 
vinovat că mă văzui divor
țat înainte de cununie ?

Sfatul „m
I-a boală. Cei trei îngriji

tori ai grajdului nou cons
truit de la G.A.S. Țîgman- 
dru, raionul Sighișoara, su
feră de boala somnului în 
timpul lucrului; din aceas
tă cauză cei 77 viței gaz- 
duiți se găsesc îritr-o stare 
foarte proastă. Conducerea 
gospodăriei și sfatul popu
lar nu iau nici o măsură.

Leacul: Boala nu poate 
fi tămăduită cu injecție, a- 
tîta timp cît murdăria din 
grajd produce infecție. De 
aceea se recomandă ca paz
nicii bolnavi să fie treziți 
din letargie cît mai repede. 
Pînă una-alta, poate face 
pe doctorul chiar... condu
cerea G.A.S.-ului.

★
A Il-a boală. Bibliote

cara Maria ’Enache.din co
muna Săgeata, raionul Bu
zău, este bolnavă de nepă
sare, din care cauză nu tre-' 
ce pe la bibliotecă decît 
odată pe lună. Aledicii au 
stabilit că boala este între
ținută de un purtător de ■

Epigrame
Deoarece veterinarul Ion 

Tcodorescu din Leordeni,* 
raionul Topoloveni, nu face 
regulat controlul medical 
al oilor, multe din ele au 
căpătat paraziți :
De ce crește furnicarul 
Paraziților, cumplit ? 
Pentru că veterinarul 
Stă, ca și un parazit!

★

Paul Dăscălescu, admi
nistratorul secției din Gu
ra Foii, raionul Găești, a 
întreprinderii de creștere 
a animalelor, vinde guno
iul din grajduri la chiaburi, 
în loc să-l folosească la în. 
grășarea pămîntului fer
mei :
Dăscălescu, bată-1 sfîntul 
Strînge, azi, gunoi cu carul; 
Da-n loc să-ngrașe pămîn.

tul
Iși îngrașă... buzunarul.

La căminul cultural din 
Șoldanu, raionul Oltenița, 
nu e activitate, fiindcă to
varășul Chibedi, directorul 
căminului cultural, nu se 
îngrijește să instaleze soba 
care zace sub floarea soa
relui în magazia G.A.C.

Soba: Aoleu! Mă-năbuș!...
Mor 1
Tov. Chibedi: Cine cere a- 
jutor? Cine în sămînță 
geme?
Soba: Eu! Hai vino!
Tov. Chibedi: Nu am vre
me.

e d i c u 1 u i" 
microbi. Acest purtător de 
microbi este soțul ei, care, 
ca referent la sfatul popu
lar, intervine ori de cîte o‘ri 
vrea cineva să ia măsuri.

Leacul: Se recomandă 
bolnavei plimbări zilnice 
de acasă la bibliotecă și 
înapoi. Aerul de bibliotecă 
îi va prii pentru îndrepta- . • ; 
re. In ce'privește focarul de 
infecție, leacul i-1 vor găsi 
cei de la sfatul popular.

★
A IlI-a boală. Corul că

minului cultural din comu
na Cîndești, raionul Buzău, 
suferă de cap. Mai precis, 
acesta îi lipsește cu desă- 
vîrșire.

Leacul: Capul unui cor 
se știe ca este dirijorul, așa 
Că boala va trece de la sine, 
dacă cei în drept se vor ho
tărî să i-1 caute. Nu de alta, . 
dar vorba ceea: unde nu e 
cap, vai de... cor!

(După corespondențele tri
mise de M. Grigoriu și 
Constantinescu M.)
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