
organizatorilor războiului atomic
Mersul evenimentelor internaționale a dus în ultimii 

ani la o oarecare -slăbire a încordării în lume. încetarea 
focului în Coreea și apoi în Indochina se datorește luptei 
neîntrerupte dusă de forțele păcii. Uriașa forță unită * 
sutelor de milioane de luptători pentru pace a fost stavila 
care i-a făcut pe organizatorii măcelurilor din Coreea și 
Indochina să nu cuteze să folosească arma atomică.

Veșnic recunoscătoare sînt popoarele globului luptei 
neobosite dusă neîncetat de Uniunea Sovietică — pe care 
pe bună dreptate oamenii cinstiți din lumea întreagă o 
numesc cetatea de nebiruit a păcii. Ori de cite ori a avut 
prilejul, Uniunea Sovietică a venit cu propuneri care au 
netezit drumul spre înțelegere, spre pace. Pe baza pro
punerilor sovietice s-a ajuns la încetarea războiului din 
Coreea. Propunerile făcute de Uniunea Sovietică și China 
Populară, spiritul lor larg de înțelegere, au înlesnit ajun
gerea la un acord la Geneva și prin aceasta la încetarea 
războiului în Indochina. Uniunea Sovietică a făcut încă 
din 1946 propuneri de interzicere a armei atomice și este 
prima țară din lume care a folosit energia atomică în sco
puri pașnice. U.R.S.S. a hotărît să dea ajutor și altor țări 
— printre care ,și Republica Populară Romînă — să folo
sească în munca pașnică energia atomică.

Ațîțătorii la război n-au însă astîmpăr. Ei scornesc 
șl pun la cale planuri din cele mai ticăloase care să îm
pingă popoarele la un nou măcel. încheind acordurile 
războinice de la Paris, cercurile conducătoare apusene 
urmăresc să pună din nou pe picioare militarismul ger
man. Dușmanii cei mai înverșunați ai păcii — cercurile 
războinice din S. U.A. — plănuiesc să pună în mîna 
militariștilor germani printre armele de război și arma 
atomică.

De o vreme încoace, o seamă de conducători politici 
și militari din apus amenință într-una cu folosirea în 
război a bombei atomice. La conferința blocului Atlanti
cului de Nord din decembrie anul trecut, s-a pus problema 
ca într-un război viitor, arma atomică să facă parte din 
armele de luptă. Declarațiile dușmanilor păcii sînt înso
țite de pregătirile înverșunate ce se fac în țările apusene, 
îndeosebi în S.U.A., în vederea unui război atomic.

Omenirea este amenințată de o mare primejdie! O 
crimă fără seamăn se pune la cale. Criminalii trebuie 
opriți. Marea cucerire a vremurilor noastre — descope
rirea energiei atomice — trebuie să slujească numai omu
lui, vieții.

Nu! Niciodată bomba atomică nu va avea ce să caute 
în rindu! armelor de război. Pregătirilor războiului ato
mic să li se pună capăt. O cer popoarele, o cere viața. 
Omenirea are nevoie de viață, de fericire, nu de urgii și 
moarte. Pericolul unește și mai mult popoarele! Este ne
voie ca ele să fie mai unite. Prin glasul nostru, prin sem
nătura noastră, să stăvilim calea urzitorilor războiului 
atomic.

Cetățeni din satele patriei noastre! Semnați Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii! Alăturați-vă prin semnă
turile voastre uriașelor forțe ale păcii care cer să înceteze 
pregătirile războiului atomic! Țărani muncitori! Depuneți 
mai multe străduințe în vederea obținerii de recolte mari 
în acest an! Temeiniciți prin fapte dorința voastră sfîntă 
de a apăra cauza păcii! Prin muncă și luptă neîntreruptă 
să întărim patria noastră, stîlp de nădejde în fron
tul păcii!

Forțele păcii sunt uriașe și de neînvins. Sîntem mai 
mtilți și mai tari ca niciodată. Pacea poate fi salvați! 
Pacea trebuie să fie salvată!

a aAe&cimifite&r jhu&mkpCq
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Chemarea Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R. P. R.

Cetățeni ai Republicii Populare Romîne!
Răspunzînd voinței de pace a tuturor popoarelor și pentru a feri omeni

rea de grozăviile unui război atomic, Consiliul Mondial al Păcii a adresat po
poarelor lumii următorul Apel:

„IN PREZENT, ANUMITE GUVERNE SE PREGĂTESC SA DEZLĂN
ȚUIE UN RĂZBOI ATOMIC. ELE VOR SA CONVINGĂ POPOARELE DE 
INEVITABILITATEA ACESTUIA.

FOLOSIREA ARMEI ATOMICE AR DUCE LA UN RĂZBOI DE EXTER
MINARE.

DECLARAM CA GUVERNUL CARE VA DEZLANȚUI RĂZBOIUL ATO
MIC VA PIERDE ÎNCREDEREA POPORULUI SAU ȘI VA FI CONDAMNAT 
DE TOATE POPOARELE.

NE RIDICAM ÎMPOTRIVA ACELORA CARE PREGĂTESC RĂZBOIUL' 
ATOMIC.

CEREM DISTRUGEREA IN TOATE ȚĂRILE A STOCURILOR DE 
ARME ATOMICE ȘI ÎNCETAREA IMEDIATA A PRODUCȚIEI ACESTORA44. 

Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R. vă cheamă să semnați 
acest Apel!

Lupta popoarelor poate împiedica dezlănțuirea războiului atomic.
Cele 500 milioane semnături strînse pe Apelul de la Stockholm au împle-- 

dicat folosirea bombelor atomice în Coreea și Indochina. Prin strîngerea de 
noi sute de milioane de semnături pe Apelul Consiliului Mondial al Păcii, vom 
făuri o puternică stavilă în calea organizatorilor războiului atomic.

Cetățeni ai Republicii Populare Romîne, bărbați și femei, tineri și tinere, 
toți acei cărora vă este scumpă pacea și iubiți patri-a, pe care vreți s-o vedeți 
mai frumoasă și mai prosperă!

Pentru a zădărnici planurile criminale ale cercurilor agresive care pregă
tesc războiul atomic,

pentru a face ca energia atomică — această uriașă descoperire a minții 
omenești — să slujească nu distrugerii vieții, ci înfloririi ei și progresului 
omenirii,

. participați cu fermitate alături de sutele de milioane de oameni din toate
continentele globului părmntesc la lupta împotriva pregătirii războiului atomic, 
semnînd Apelul Consiliului Mondial al Păcii.

Milioanele de semnături, pe care le vom pune pe Apelul împotriva pregă
tirii războiului atomic, vor demonstra voința neclintită a întregului nostru popor 
de a apăra pacea între popoare și civilizația umană!

Să apărăm activ cauza păcii, întărind semnăturile pe Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii prin sporirea eforturilor în munca pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii!

Pacea poate fi salvată! Pacea trebuie să fie salvată!
COMITETUL PERMANENT

PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R. P. R.

Sînt aproape 10 ani de 
cînd m-am bucurat din a- 
dineul inimii că războiul
s-a sfîrșit. Tot în urmă ca 
10 ani partidul ne-a chemat 
să ștergem rănile pricinuite 
de război Și să ne cons
truim o viață nouă. In 
acești ani înfățișarea satu
lui meu s-a schimbat mult.
Țăranii muncitori și-au în
temeiat o gospodărie agri
colă colectivă. O seamă de
lucrări obștești, printre ca
re un dispensar medical, o 
creșă de copii, electrifica
rea, au împodobit comuna.

Nouă ne sînt scumpe toa
te aceste realizări. Ne este 
dragă viața liberă pe care 
o trăim. Iată de ce acum, 
cînd miliardarii americani 
sînt gaia să pună din 
nou arma în mîna mi
litariștilor germani, noi 
trebuie să apărăm tot ceea 
ce am realizai și tot ceea 
ce ne este scump. Imperia
liștii turbă de rnînie în fața 

^- forței de nebiruit a lagăru
lui păcii. De aceea, ei pun 
la cale cea mai groaznică

Voi semna cu toată dragostea Apelul de la Viena
crimă din istoria omenirii: 
dezlănțuirea unui război 
atomic. Omenirea trebuie 
să împiedice o asemenea 

CAMlL —
Apelului

un Pact al

crimă. Popoarele spun 
clar și răspicat: Energia «- 
tomică să fie pusă în slujba 
fericirii omului.

Uniunea Sovietică ne-a 
arătat că există toate po
sibilitățile pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri 

pașnice. Măsura luată de 
către guvernul Uniunii So
vietice de a da unor țări, 
printre care și țara noastră, 
ajutor pentru a produce și 
folosi energia atomică în 
scopuri pașnice, umple ini
ma de bucurie.

Apelul către popoarele 
lumii lansat la Viena de că
tre Biroul Consiliului Mon
dial al Păcii ne cheamă la 
luptă hotărîtă pentru a ză
dărnici pregătirea unui răz
boi atomic, ne cheamă să 
înfierăm pe cel ce urzesc 
asemenea planuri. Cer ca 
să se distrugă în toate ță
rile stocurile de arme ato
mice și să înceteze fabrica
rea lor. De aceea, eu care 
am apucat grozăviile celor 
două războaie mondiale 
voi semna cu încredere A- 
pelul de la Viena. Semnă
tura mea o voi întări ca 
noi eforturi în munca dt 
educare a copiilor dragi. 
j Haralambie Crăciun 

directorul școlii de 7 ani 
din comuna BrateȚ raionul

Mediaș
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Multe s-au înfăptuit în ultimii ani în 
comuna Vișina, regiunea Pitești. O serie 
de noi clădiri obștești înălțate in anii pu
terii populare au schimbat cu totul înfă
țișarea comunei. Peste 100 familii de ță
rani muncitori și-au unit pămîrcturile în

★

Serafim Ilinca

gospodăria agricolă colectivă. După ț 
munca cîmpului, în ceasurile de răgaz, ? 
în comuna Vișina găsim o vie activita- • 
te culturală. Tineretul muncește foarte | 
mult pe acest front cultural. Tinerele ț 
fete sînt în frunte.
★

Tînăra țărancă munci
toare Niță Gheorghița este 
nelipsită de la repetițiile și 
serbările căminului cultu
ral. Prin stăruința ei ne
întreruptă a devenit cea 
mai bună 
echipa de jocuri.

Tinerele ț
i

dansatoare

i
. 4
A '

Serafim Ilinca deși este 
'' foarte tînără, se numără 

printre colectiviștii fruntași 
în muncă. Serafim Ilinca 

; este însă și o neîntrecută 
solistă vocală. In activita
tea colțului roșu ea partici- 

' pă cu multă dragoste.

din

Niță Gheorghița

Grindei Maria 
învățătoarea Grindei Ma

ria este prețuită mult de e- î 
levii săi și de țăranii mun-1 
citori din comună. In tim-1 
pul său liber dă tot spriji- ? 
nul bunei desfășurări a ac.« 
tivității artistice a căminu- i 
lui cultural și a cercului a- ț 
grotehnic.

Domițianu

Cînd coborî cortina, a- 
plauzele nu mai conteneau. 
Tuturor le plăcuse cum au 
jucat membrii echipei ro- 
mîne de teatru din comu
na Copșa Mică, raionul 
Mediaș.

In culise era forfotă ma
re. Veneau și oameni din 
sală să-i felicite : „Ați ju
cat bine. S-ar putea să 
mergeți mai departe, la e- 
tapa raională". Apoi, mem
brii echipei de teatru în 
limba romînă trecură în 
sală ca să asiste la specta
colul prezentat în cadrul 
concursului, de către echi
pa în limba maghiară. Cu 
toții voiau ca la concurs 
să se prezinte cît mai bine 
și prietenii lor. Prietenii 
care le dăduseră o mînă de 
ajutor, atunci cînd se aflau 
în grea cumpănă.

- Cam așa se întîmplaseră 
atunci lucrurile : repetițiile 
cu piesa „Fata de pe Mu
reș" de Radu Boureanu 
erau pe sfîrșite. Tinerii ar
tiști amatori așteptau cu 
nerăbdare ziua cînd urma 
să aibă loc etapa pe comu
ne a concursului. Și toc

mai atunci au trebuit să 
plece din comună doi tineri * 
care aveau roluri principale 
în piesă.

Echipa ducea lipsă de 
băieți. Iar cele două roluri 
cereau oarecare meșteșug 
teatral. Era greu de găsit 
înlocuitori. învățătoarea 
Letiția Dumitrașcu, respon
sabila echipei, s-a dus să 
se sfătuiască cu învățăto
rul Moricz Janos, respon
sabilul echipei în limba 
maghiară. Acesta n-a stat 
mult pe gînduri:

— Mulți băieți din echi
pa mea știu bine romîneș- 
te. O să stau de vorbă cu 
ei.

Tinerii Antal Coloman 
și Varo Laurențiu au pri
mit cu dragă inimă să re
pete cele două roluri din 
piesa în limba romînă.

In ziua cînd a avut Ioc 
etapa pe comună, mare a 
fost bucuria spectatorilor 
și artiștilor din cele două 
echipe de teatru din Copșa 
Mică. Antal Coloman și 
Varo Laurențiu au jucat 
tare bine în rolurile încre
dințate.

La sfîrșit, o răsplată me
ritată îi aștepta și pe cei 
din echipa în limba romî
nă, și pe cei din echipa ma
ghiară. Comisia concursu
lui a anunțat că cele două 
echipe de teatru din comu
na Copșa Mică s-au califi
cat pentru etapa raională.

ION ȘTEFAN

Constantin 
muie creionul în gură, ui- 
tînd pe moment că e chi
mic, și începu a seri.

După ce culcase copiii, 
Lixandra luase în mînă fu
sul și acum urmărea firul 
de lînă zglobiu privind la 
omul ei.

„Mai 
postață 
pagină 
naibii 
minți femeia de vorbele în
ciudate ce le zvîrlea anul 
trecut bărbatu-său.

Deodată, în liniștea ca
merei răsună un oftat. Li
xandra tresări. „Tare necă
jit trebuie să-mi fie omul! 
Și eu să nu știu nimic!?”

— Gata, tovarășe Domi
țianu? se auzi însă în clipa 
aceea, de afară, glasul în
vățătoarei Dumitra Posto- 
lache. Amîndoi o poftiră în 
casă, dar bărbatul părea 
stînjenit. învățătoarea luă 
articolul pe care-1 făcuse 
proaspătul ei alfabetizat și 
începu a-1 citi. Pe față i se 
citea mulțumirea.

Nu întîmplător îl rugase 
ea tocmai pe Constantin D. 
Domițianu să scrie pentru 
gazeta de perete. Intîlnin- 
du-1 cu două zile în urmă

lesne prășesc o 
decît să scriu o 
de caiet. II dau 

de învățat1', își a-

la cooperativă, îl auzise 
vorbind însuflețit cu alți 
cîțiva țărani muncitori des
pre propunerea Uniunii So
vietice de a împărtăși și 
altor țări dornice de pace, 
tehnica folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice.

— Ei, uite, știi ceva? 
Scrie despre acest fapt de
osebit de însemnat la ga
zeta de perete, îi propusese 
atunci învățătoarea. Și o- 
mul se prinsese cu voie 
bună.

— Foarte, foarte bun, to
varășe Constantin, — îi 
spuse ea după ce citi 
articolul. Iși luă apoi ră
mas bun și plecă mulțu
mită. Grăbi pașii, căci a 
doua zi trebuia să dea sec
ției de învățămînt, un ra
port cu problema alfabeti
zării. Rapostul ei se va îm
bogăți acum cu o nouă re
alizare : fostul analfabet 
Constantin D. Domițianu, 
fruntaș în muncile agricole 
a scris primul articol la ga
zeta de perete.

„In anul școlar 1947— 
1948, erau 200 analfabeți. 
In 1954—1955, au rămas 
numai 5 analfabeți; 3 la ci
clul întîi, 2 la ciclul al doi
lea. Pînă spre sfîrșitul anu
lui și aceștia vor ști carte. 
Cu comuna Braniștea are 
de ce se lăuda raionul Ga
lați" va seri ea în raport.„

Mălina Cajal

In Editura de Stat pentru Literatură Politică
a apărut:

„CALENDARUL ȚĂRĂNIMII MUNCITOARE"—1955 
256 pag. 10 lei

In lucrare sînt cuprinse probleme de: agrotehnică; 
legumicultură; pomicultură; viticultură; zootehnie; 
combaterea dăunătorilor culturilor și a bolilor la ani
male; știință popularizată; economia și politica patriei 
noastre; aspecte din viața cultural-sportivă a satelor; 
date privind Uniunea Sovietică și țările de democrație 
populară; fragmente literare, ghicitori, strigături, nu
meroase fotografii.

Au sosit cărți noi Is bibliotecă
Abia au sosit cele 72 

cărți noi dintre care bună 
parte au și fost puse în vi
trina din fața căminului 
cultural, că în biblioteca 
sătească se și adunaseră 
sumedenie de țărani mun
citori. Acum biblioteca din 
satul Sălăgeni, raionul 
Codăești, are 700 volume 
cu aproape 600 cititori.

Chirilă Axinte
Lipsuri în munca culturală în regiunea București
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In atenția directorilor de cămine culturale.
In luna februarie căminele culturale și casele de ci- ș 

tit vor primi următoarele conferințe:
1. Situația internațională (în revista „Albina") j
2. Armata Sovietică pavăză de neclintit a păcii și 

libertății popoarelor;
3. 16 Februarie — o pagină glorioasă în Istoria 

luptelor clasei muncitoare ;
4. Să ne cunoaștem și să ne iubim patria. Bogățiile _ 

și frumusețile munților noștri;
5. Despre mișcările pămîntulul (anotimpurile — ziua 8

și noaptea); §
6. Noi măsuri pentru ridicarea buneistări a țără-1 

nimii muncitoare;

8

8
8
8
| 7. Cum putem obține două recolte de cartofi pe an.
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Un cerc agrotehnic 
fără activitate

Anul trecut, în luna no
iembrie, și-a deschis cursu
rile cercul agrotehnic din 
comuna Ciuperceni, regiu
nea București, Numărul 
participanților nu-l știa 
exact nici tovarășa Lucia 
Dorcescu, directoarea că
minului cultural, și nu-l 
știau nici tovarășii de la 
sfatul popular. Ceea ce se 
știa exact însă, era că oa
menii veneau o săptămî- 
nă unii. în altă săptămână 
alții, niciodată aceiași. Dar 
iată că intr-o bupă zi tova
rășul Ion Popescu — res
ponsabilul cercului, s-a îm
bolnăvit și totul a rămas

baltă. De atunci lecții nu 
s-au mai ținut.

De vine cineva să se in
tereseze despre cerc, pu- 
nînd întrebări în legătură 
cu cursurile, lecții, cursanți, 
etc., directoarea dă din colț 
în colț. Acum saltă din u- 
meri și repetă același sin
gur răspuns: „responsabi
lul s-a îmbolnăvit, iar cer
cul s-a desființat”. Și ceea 
ce este mai trist, este că și 
de la sfatul popular pri
mești același răspuns, fără 
să întrevezi nici o umbră 
de părere de rău.

Mai rar așa cămin
Firma îl arată cămin cul

tural... De fapt, seamănă 
însă a orice, numai a că
min cultural nu. Pereții 
plini de noroi n-au mai 
fost văruiți de ani de zile. 
Pe jos, gunoiul amestecat 
cu noroi, formează o a 
doua dușumea, groasă de 
două degete. Prin geamu
rile sparte găinile și cio
rile intră și ies ca la ele a- 
casă. Din tot ce a fost îna
inte mobilier, n-au mai ră

mas decît două capre care 
sprijină trei seînduri — chi
purile, scena. Din nepă
sarea și neglijența tovară
șului Cune Iordan, directo
rul căminului, scena și cor
tina au dispărut fără urme, 
iar aparatul de radio, dus 
acum un an pentru reparat 
la secția culturală raiona
lă, nu s-a mai întors nici 
pînă azi.

Cît despre activitatea că
minului, ea se reduce nu
mai la baluri, iar a directo
rului la încasarea taxei 
de intrare.

Poate fi numită aceasta 
„activitate” culturală în 
comuna Flămînda din ra
ionul Tr. Măgurele?

S. CRIOȘTEANU,



Sint mulțumit 
de râsplata primită

Aș vrea să vă vorbesc cite ceva 
despre experiența mea de cultivator 
de tutun. N-o să-mi laud munca și 
nici n-o să spun că această plantă 
e cea mai rentabilă. Dar dacă am 
depus o stăruință cit de mică și am 
lucrat cu dragoste, atunci ea mi-a 
adus avantaje frumoase.

Eu am semănat tutunul numai pe 
o suprafață de 0,26 hectare, insă de 
pe această suprafață am adunat o 
recoltă ca de pe jumătate hectar: 
523 kg. tutun, ceea ce înseamnă 
peste 2.000 kg. la un hectar, (pro
ducție maximă). Fabrica de tutun 
din Arad, cu care am încheiat con
tractul, mi-a spus că am depășit 
mult norma de producție și la can
titate și la calitate. De aceea am și 
fost evidențiat de mat multe ori în 
comunele Mîndruloc, Sîmbăteni, 
Ghioroc, Horia, prin stația de ra
dioamplificare. Poate vreți să știți 
cum am muncit de am obținut o 
asemenea recoltă. Am făcut toate 
lucrările la vreme și nu mi-a fost 
de loc greu s-o scot la capăt.

Semănatul l-am făcut de timpu
riu, încă de la 16 martie, in răsad
niță semicaldă, și am obținut un 
răsad viguros. Cînd am făcut trans
plantarea, am întrebuințat îngrășă
minte chimice dizolvate In apă. In 
cursul verii am făcut două îngră- 
șări suplimentare cu azotat de a- 
moniu, superfosfat și sare potasică. 
Apoi au venit o serie de lucrări ca : 
culesul înșiratul, dospitul, alesul, 
păpușitul și ambalatul tutunului, 
care le-am executat cu multă grijă 

Fabrica de tutun din Arad mi-a 
apreciat munca și m-a răsplătit așa 
cum se cuvine. Cînd am predat re
colta, am primit 6.370 lei, din care 
3.240 numai prime de producție. 
Apoi, fabrica m-a îndrumat în tim
pul cit am lucrat pămîntul, trimi- 
țînd tehnicieni cu experiență. De a- 
semeni, am mai primit și materiale 
ca: semințe de calitate, îngrășă
minte chimice care m-au ajutat să 
obțin o asemenea producție. Este 
drept că și eu am depus stăruință, 
însă fără ajutorul primit de la fa
brica cu care am încheiat contractul 
nu aș fi obținut o asemenea recol
tă. Aceasta mă face ca și pe viitor 
să mai cultiv tutun și să închei 
contract cu fabrica din Arad.

Andraș Dumitru 
țăran muncitor din comuna 
Mîndruloc, raionul Arad

In ultima vreme, cooperativa din comuna Avrig, regiunea Stalin, 
este bine aprovizionată.

Iată în fotografie pe țărăncile muncitoare Oprișan Elena și Cer
nea Maria cumpărînd bluze noi.

«Vrem să ne înscriem si noi în asociație"» »

Mărginean Ion lăsă binișor tele
fonul în furcă și pomi iute pe la 
casele membrilor asociației din co
muna Vintu de Jos, raionul Alba, 
regiunea Hunedoara. Voia să-i în
științeze că peste cîteva zile vor 
primi de la fabrica din Bod, cu 
care au încheiat contract pentru 
cultivarea sfeclei de zahăr, semințe 
de soi, îngrășăminte chimice și 
două mașini de semănat.

Cînd ajunse aproape de ograda 
lui Hada Vasile, secretarul asocia
ției, cineva îl strigă din urmă.
. — Pe unde umbli măi frate ? — 

îl întrebă Suciu Zavidei. — De azi 
dimineață te căutăm. Iată, vrem să 
ne înscriem și noi în asociație.

— Bucuros — se grăbi să răs
pundă Mărginean Ion. — Haideți 
în casă la nea Vasile, să mai stăm 
puțin de vorbă.

Au discutat vreme îndelungată. 
Dragosin Gheorghe, un om între 
două vîrste, nu se mulțumi însă cu 
cele aflate. El îl ruga pe președin
te să le vorbească mai pe îndelete 
despre avantajele de care se bucură, 
în mod deosebit, asociațiile pentru 
cultivarea sfecle; de zahăr.

— Noua hotărîre cu sfecla de 
zahăr acordă o deosebită atenție a- 
sociațiilor simple de producție agri
colă — începu președintele. Aici se 
pot folosi mașinile pe suprafețe în
tinse. se pot aplica regulile agro
tehnice înaintate, iar producătorii 
se pot ajuta între ei pentru obține
rea de recolte sporite. De pildă, Bik- 
falvi Ștefan, care cultivă în asocia

ția noastră un hectar de sfeclă și 
n-are decît 2 brațe de muncă, poate 
fi ajutat de Barbu Ion, care cultivă 
numai 25 ari și are 4 brațe de mun
că. Pentru aceasta, bineînțeles, Bar
bu Ion trebuie să fie răsplătit.

După ce aprinse o țigară, preșe
dintele asociației continuă:

— Noi, asociații, ne vom bucura 
și de alte avantaje. Pentru 10 tone 
sfeclă de zahăr predată vom primi 
3.000 lei, precum și 70 kg. zahăr, 
din care 20 kg. în mod gratuit. De 
asemeni, fabrica cu care am înche
iat contract ne va ajuta cu unele 
materiale.

— Chiar adineauri am vorbit cu 
directorul fabricii. Mi-a spus că ne 
trimite tot ce avem nevoie, însă 
trebuie să-i dăm și noi zor cu pre
gătirile. Este adevărat, am ales 
pămîntul cel mai bun, l-am arat a- 
dînc din toamnă, am vîrît sub braz
dă vreo 25 care de gunoi, dar nu e 
de ajuns. Se apropie primăvara. 
Fiecare dintre noi trebuie să aibă 
plugul, grapa puse la punct, vite 
grase și frumoase.

Țăranii muncitori ascultară cu 
mult interes cuvintele lui Mărgi
nean Ion. Apoi, rînd pe rînd. îi 
înmînară cererile de înscriere. Erau 
vreo 10 la număr... In curînd, pe 
lunca Mureșului, lîngă cele 11,70 
hectare ale celor 33 membri ai aso
ciației se vor alătura alte și alte 
hectare, forinînd un trup de pămînt 
mare, pe care se pot aplica cu mai 
multă ușurință regulile agrotehnice 
înaintate . Ion Belciugan I

Cînepă vă răsplătește 
din plin truda

Nu sînt bătrln. N-am mai mult 
de 46 ani, dar sînt mulți, foarte 
mulți ani de cînd am luat pentru 
prima dată sapa în mină. Insă abia 
de cînd am început să trec pragul 
căminului cultural și să ascult sfa
tul agronomului, mi-am dat seama 
că pămîntul poate rodi mai mult 
decît știam din bătrîni.

Anul care a trecut numai de pe 
40 ari am strîns 3.200 kg. cînepă 
(tulpini) în loc de 1.200, cit eram 
obligat prin contract să predau To
pitoriei din Blaj. E drept, și Topi
toria m-a ajutat. Mi-a dat 28 kg. să- 
mînță de cinepă gratuit și un 
avans In bani. In toamnă, am fost 
premiat cu 225 lei, pentru că am 
predat cinepă de calitate și în mare 
cantitate: aproape de 3 ori mai mult 
decît prevedea contractul. In afară 
de bani am primit 12,70 metri pîn- 
ză, precum și 0,847 kg fire bum
bac. E drept, nici eu n-am.stat cu 
mîinile încrucișate. De cu toamnă 
încă am făcut arătură adîncă de 25 
cm., așa cum am învățat la cerc, 
apoi am cărat 40 căruțe gunoi pu
trezit și l-am întins peste arătură. 
In primăvară, în mustul zăpezii a- 
proape, am mai tras încă o arătură, 
mai la suprafață, de am ascuns sub 
brazdă gunoiul. Și cînepă a crescut 
tare frumoasă. Nu-i vorbă, avea și 
hrană din belșug. O semănasem 
doar pe locul unde pusesem mai 
înainte tutun. Aflasem că-i priește. 
Și nu m-am înșelat.

Aș vrea și în primăvara asta să 
semăn cînepă, că nu-i o plantă prea 
pretențioasă și apoi aduce și un 
venit destul de bun. Sfătuiesc și pe 
alții să încerce a cultiva, pe lîngă 
celelalte plante, și cînepă. Cu si
guranță și ei se vor convinge că 
această plantă răsplătește din plin 
truda.

Dandici Kăroly
sat Sf. Nicolae, raionul 

Tîrnăveni, regiunea Stalin

Dorința împlinită
Intr-una din zilele trecute, în co

muna Dacia, raionul Rupea, 19 ță
rani muncitori s-au unit într-o aso
ciație simplă de cultivare a sfeclei 
de zahăr pe o întindere de 5 hecta
re. Astfel s-a îndeplinit dorința ță
ranilor muncitori ca Bercan Ion, 
Oprea Bucur, Babeț Ion, Herman 
Andrei, Stedel Ion, care au depus 
primii cerere de intrare în asociație

Tîrnăvoi Teofil 
corespondent

Intr-o 
din

comună
Tg. Jiu

vreme încoace

I
De la o

țăranul muncitor Constan
tin Grigorescu din comuna 
Peșteana Jiu, s_a deprins 
să se scoale cu noaptea în 
cap. Pînă la primăvară mai 
este doar o lună de zile și 
cîte nu sînt de făcut pentru 
pregătirea muncilor agri
cole. Constantin Grigores
cu a avut grijă de toate a- 
cestea. El și-a pus la punct 
uneltele agricole și și-a 
pregătit de acum semințele.

Ca el, în comuna Peștea
na Jiu și alți țărani munci
tori s-au preocupat îndea
proape de pregătirea mun

cilor de primăvară. Așa 
'.sînt, de pildă, Constantin 
\ Volintiru, Iulian Costache, 
\ Ion Lungu, Gheorghe Hu- 
C beanu și alții.

Pînă acum, la oele 6 cen
tre de reparat s-au revizuit . .. 4136 pluguri, 62 grape, 
prășitori și 159 care.

I. Sbîrciog 
corespondent

Muncă rodnică
In timp ce mecanizatorii 

Zimerman Ion, Almășanu

Niculae și alții repară trac
toarele și uneltele agricole, 

alți muncitori în frunte cu 
Vărgatu Niculae și Wentzel 
Mihai transportă gunoi pe 
cîmp și selecționează se
mințele. Pînă la jumătatea 
lunii ianuarie s-au cărat pe 
ogoare 1.284 tone gunoi și 
au fost selecționate 50 tone 
semințe. Astfel, gospodăria 
agricolă de stat „Dealul 
Ocnei“ din Sibiu, este un 
bun exemplu pentru țăranii 
muncitori de felul cum se 
pregătește pentru muncile 
de primăvară.

Pintea Paul
corespondent

Țăranii asociați 
se pregătesc 

pentru campania 
de primăvară

Deși abia înființată, aso
ciația de cultivare a sfeclei 
de zahăr din comuna Tudor 
Vladimirescu, raionul Li- 
ești, se află printre gospo
dăriile fruntașe în munca 
de pregătire a campaniei de 
primăvară. Cei peste 120 
membri ai asociației, după 
ce-au făcut contractul cu 
S.M.T.-ul pentru arături 
și-au asigurat prin coopera
tivă 15 pluguri, 7 grape, o 

prășitoare ca și alte unelte. 
Dar pe lîngă acestea, ță
ranii asociați s.au îngrijit 
să-și repare și uneltele lor 
vechi.

De curînd, asociații au 
mai organizat două consfă
tuiri de producție, la care 
cultivatorii fruntași au vor
bit despre metodele lor de 
muncă. Printre aceștia au

fost Dumitru Gheorghe, A- 
postol Spiridon, Gurău B. 
Și alții.

N. Gheorghiu
corespondent



— Spicuiri din poeziile trimise de corespondenți —
Nu se află sat sau comună pe în

tinsul patriei, unde munca neobosi
tă a omului să nu rodească. Zi de 
ti satele își schimbă fața, devin mai 
frumoase, mai bogate. Tot ma; des 
auzi oameni cîntînd pe uliți și pe 
ogoare. Cîntecele lor izvorăsc din 
adîncul sufletului. Astfel de cîntece 
compuse de țărani muncitori cu 
gospodării individuale, întovără
șiți și colectiviști primim zil
nic la redacția revistei noastre. 
Mulți dintre ei abiia acum, în anii 
aceștia ai vîrstniciei, au învățat să 
țină condeiul în mînă și să aștear
nă buchiile pe hîrtie. Dar simțămin
tele lor sincere, turnate în versuri, 
dovedesc cu prisosință dragostea 
Îtentru viața nouă, bucuria muncii 
ibere.

★
Satul învăluit în ceața subțire a 

dimineții zumzăie ca'un stup de al
bine. Noul cămin cultural și școala 
se întrezăresc printre pomii înmu
guriți. Peste puțină vreme vor păși 
pe porțile școlii sute de copii cu 
Trăistuțele la spinare. Cooperativa 
încărcată cu tot felul de mărfuri tri
mise de muncitorii de la orașe, se 
Jpregătește să-și primească oaspe
li. Mai încolo, la marginea satului 

•e întind ogoarele. Pămîntul s-a 
rvîntat; e timpul aratului. Ca un 
kidemn la muncă, Drăghici Zamfir 
din comuna Băuțar, regiunea Ti
mișoara scrie versurile: 

Pictură de Nercuță Larissa șl Nercuță Vitalie
Pe ogoarele gospodăriei colective
snop după snop. Din batoză griul 
curge șuvoi, umplînd zeci și sute 
de saci. Sînt mulțumiți țăranii mun
citori de rodul muncii lor. Nicio-

tytntul bate, iarba crește, 
Dorul .inima-mi topește; 
Vîntul bate, floarea-nfloare. 
Hai tovarăși pe ogoare !...

Bătălia însămînțărilor a început. 
A început un an nou de muncă vo
ioasă însoțită de cîntece noi. Acum, 
în primăvară, se hotărăște belșugul 
ogoarelor. Ajutați de tractoriștii 
din Zegujani, membrii gospodăriei 
agricole colective „30 Decembrie” 
din satul Meriș-Strehaia, au termi
nat însămînțările printre primii din 
raion. Colectivistul Constantin Ola
ni își arată încrederea sa deplină 
în semănăturile făcute: 

'Noi știm că mîine-n zori 
Sămînța va-ncolți, 
Și spicul ei la vară 
Cit vrabia va fi.

Intr-adevăr, semănăturile îngriji-1 
te după regulile agrotehnice cresc 
văzînd cu ochii. Buruienile din lan 
au fost smulse. Secara, floarea soa
relui și porumbul au fost poleniza- 
te. Oamenii pătrund din ce în ce 
rhai adînc în tainele naturii și folo
sesc știința pentru a smulge pămîn- 
tului roade tot mai îmbelșugate.

Sîntem înjuna lui cuptor. Grîul 
a dat în pîrgă. In văzduh parcă 
plutește mireazmă de pîine caldă. 
Privind peste cîmpuri, țăranul mun
citor Ilie Tudor din comuna Podari, 
raionul Craiova, a oglindit în ver
suri bucuria ce i-a cuprins inima. 
Apoi versurile au prins melodie și 
nu rareori sînt auzite pe scena că
minului cultural sau pe ulițele sa’ 
tului:

Pe cîmpul plin cu spice grele 
Ce lin se leagănă în lan, 
Pe tot întinsul țării mele, 
E scris cu spice: bogat an.

Secerișul este în toi. Tot satul a 
ieșit la cîmp. Secerătorii însuflețiți 
de dorința de a nu pierde nici un 
bob, nu simt oboseala și nici căl
dura copleșitoare a zilelor de vară. 
Este vorba doar de stiînsul pîinii 
poporului, cum spune țăranul mun
citor Pîrcălabu Constantin din co
muna Priboeni-Pitești în poezia 
„Seceriș”:

Bate vîntul, bate lin,
Vin flăcăi și fete vin, 
Cu mașini de secerat
Vin s-adune rod bogat...

La arie... Stoguri înalte cît dea
lurile străjuiesc batoza. Coșarii nu 
mai au răgaz. Toba înghite lacomă 

de IOANA COLAN
Ochii mîndrei cînd privesc, 
Simt așa, că mă topesc.
Și de m-aș topi de tot
Să mă satur tot nu pot.

Dar aseară cînd vorbea 
Rouă-n ochi îi tremura... 
N-o lăsase maica ei 
La cămin, că vin flăcăi.

De-aia mîine, ori ce-o fi
Bătrînicăi i-oi grăi:
„Nu-n cămin să câți pricină 
Că el zău, nu e de vină.

Cînd intrase-ntîia oară 
Mîndra, Ia o șezătoare,
Drag i-eram și mi-era dragă 
De un an, pe viața-ntreagă“.

dată n-ar fi avut atîta belșug, 
daca partidul și statul democrat- 
popular nu i-ar fi ajutat. Ei au 
scăpat pentru totdeauna de boierul 
care le lua șapte piei. De aceea se 
grăbesc să achite cu cinste cotele 
datorate statului, și dau din toată 
inima bucate, cum spune Gheorghe

Astfel, pe întreg cuprinsul pa-1 
triei, toți oamenii cinstiți muncesc

Pictură de M. H. Maxy

Azodței din comuna Bîrnova, regiu
nea Lași,

Pentru cel din fund de mine.
De la sonde, din uzine,
Pentru clrdul de tractoare
Ce duc greul pe ogoare;
Pentru-a vieții înflorire
Șl a țării întărire...

Pentru că și ti le trimit unelte 
și mașini pentru a li se ușura mun
ca și a scoate rod înmiit.

Și tot pentru întărirea continuă a 
patriei, partidul a dat țărănimii 
muncitoare un prețios ajutor prin 
proiectul de Directive, pentru în
florirea agriculturii. Oamenii mun
cii pe ogoare au pornit hotărît să 
dea viață tuturor îndemnurilor în
scrise în acest proiect. Sute de mii 
de hectare vor fi date agriculturii. 
Despre acesit lucru vorbește cu 
multă căldură, Alexandru Magerea- 
nu din Salonta, regiunea Oradea, 
în ..Cîntec despre desțelenire”:

Frunză ruguleț 
Tractor îndrăzneț 
Trage brazdă-adlncă, 
Fă din pustiu luncă...
Și iar verde soc

I

Pămînt cu noroc
Nu mai lîncezești,
Nu mai lenevești,
Ești chemat la viață
Dis-de-dimineață...

O mamă eroină (în familie) 
cu dragoste și avînt. „Noi muncim 
că fim fericiți, să ne înflorim țara, 
>-c facem mai puternică” — ne 
•arie țăranul muncitor Iuga Gheor- 
ghe din comuna Comănești, raionul 
Gura Humorului, iar maj departe, 
în poezia „Luptăm pentru pace”f 
spune:

Dragu-mi-i în cîmp la muncă. 
Șl ml-e drag la coasă-n luncă. 
Dar aud dușman flămînd 
Cu război amenințînd — 
De-o-ndrăzni, nu l-oi lăsa.
Patria mi-oi apăra.

Și ca Iuga Gheorghe gîndesc mi
lioane de oameni ai muncii, care 
sînt hotărîți să lupte cu dîrzenie 
pentru a-și apăra rodul muncii șl 
pămîntul sfînt al patriei. Nimeni 
nu a uitat grozăviile războiului tre
cut. Nimeni nu poate uita cizma 
hiitleriistă ce ne cotropise țara. Este 
cu neputință, de asemenea, să uiți 
șl traiul de jug în care ne țineau 
boierii vînzători de țară.

S-au dus pe apa sîmbetei vremu
rile acelea de apăsare ale boierilor 
înzorzonați în aur. și nu le vom lă
sa să se mai întoarcă niciodată- 
Oamenii au îndrăgit viața esta 
nouă, iubesc munca liberă, așa cum 
pe bună dreptate spune în poezia 
sa. corespondentul Cezar Sferică 
din comuna Banca, regiunea Bîr*  
lad:
Spune-mi măi clobane mie 
De ce cînți cu veselie,
De răsună văile
Și-ntețești văpăile ?
— Cînt că-n anii cei de fiere 
Mult am strîns în piept durere. 
Astăzi însă-s mulțumit 
Că mi-i traiul fericit, 
Turmele îmi cresc voinice, 
Holda mi-i bogată-n spice — 
Totdeauna voi cînta 
Că -mi iubesc mult țara mea!...

Totdeauna vor cînta oamenii 
muncii de pe ogoare și niciodată 
însă nu vor mai plînge în doine a*  
mărul asupririi. Ei își vor cînta 
mereu bucuria vieții libere ce au 
cucerit-o prin mii și mij de jertfe, 
șl nu vor îngădui nimănui să le-o 
răpească.

A. Băbeanu



ÎN SATUL GORKI . Zile de iarnă în colhoz
De la km. 33 șoseaua 

Moscova-Kașira coboară în 
vale. In dreapta și în stîn. 
ga ei se întind ogoare sub 
acoperămîntul de zăpadă. 
Peste cîmp, albe de pro- 
moroacă, se întind pînă 
hăt departe cabluri elec
trice suținute de piloni 
tnalți. De-aici se înșiruie în 
toate părțile stîlpi cu un 
păienjeniș de fire, care duc 
energia electrică în colho- 
xurile din împrejurimi.

Iată și satul Gorki, cen
trul artelului agricol „Vla
dimir Ilici". De amîndouă 
păr|ile șoselei se înșiruie 
case cu acoperișul de tablă, 
împrejmuite de grădini în- 
xăpezite.

Undeva pe-aproape o 
brigadă de constructori 
desăvîrșește construirea a 
două crescătorii de păsări. 
Intr-una din noile crescă
torii, instalatorul de apă 
•1 colhozului, Aleksandr 
Gorski, stă aplecat deasu
pra schemei de alimentare 
cu apă a fermelor. El are 
deosebit de mult de lucru 
acum, deoarece în toate 
cele trei sate ale colho- 
xului puțurile sînt înlo
cuite cu cișmele cu pom
pă-

Alături de Gorski tre- 
băluiește un flăcău înalt, 
electricianul colhozului, Ni. 
rol al Fedosov, care mon- 
ează becurile pentru pre. 
ungirea artificială a zilei 
n crescătoriile de păsări, 
’edosov are și el mult de 
ucru : în gospodăria col- 
îozului funcționează nu 
mai puțin de 36 motoare e. 
lectrice. Și apoi meșterul 
este chemat adesea de col
hoznici și acasă la dînșii: 
Ci au acum nu numai ma- 
țini de călcat și ceainice 
electrice, ci și aparate de 
radio și de televiziune.

La sediul comitetului de 
'conducere al colhozului lu
crează de zor contabilul 
colhozului, Mihail Vasilie. 
vici Șulghin, care are și el 
mult de lucru acum cu în
tocmirea dării de seamă a- 
■uale. Inima bătrînului 

' . Jntabil se umple de bucu
rie : socotelile arată că în 
anul 1954 veniturile colho. 
xului au trecut de trei mili
oane de ruble.

Contabilul ține în mînă 
contul personal al familiei 
colhoznicului Vasili Alfe
rov. Alferov, care este în
grijitor de cai în colhoz, 
nevastă-sa și fiică-sa, care 
bînt mulgătoare și feciorii 
lui, care sînt legumicultori, 
au împlinit anul trecut 
2.000 zile-muncă, pentru 
care li se cuvin peste o to
nă de grîne, 11 tone de car
tofi, 14 tone de legume, 2 
tone de lapte, aproape 160 
kg. de carne și 8.000 ruble 
tn. bani. Și asemenea veni

ri nu sînt o excepție.
Am vizitat brigada de 

tractoare a S.M.T. „Avia- 
tor-erou Molokov" care de
servește colhozul. Această 
brigadă este înzestrată cu 
tractoare, combine și cu 

multe și felurite alte ma
șini. Nu departe de Gorki 
s-au experimentat acum 
cîtiva ani pe ogoare trac
toarele electrice. Visurile 
cutezătoare ale lui Lenin, 
care se gîndea la o sută de 
mii de tractoare, au deve
nit de mult realitate în U- 
niunea Sovietică.

Colhoznicii din satul 
Gorki caută mereu alte 
și alte posibilități pentru 
dezvoltarea continuă a 
gospodăriei obștești. Asta 
s-a văzut deosebit de lămu. 
rit în seara aceea de iarnă 
cînd s-au discutat într-o 
ședință a comitetului de 
conducere al colhozului 
rezultatele anului trecut și 
planurile pe anul 1955. 
Ședința era prezidată de 
un bărbat trecut în ani, pe 
pieptul căruia .strălucea 
steaua de Erou al Muncii 
Socialiste — Ivan Andree, 
viei Buianov, președintele 
colhozului de la înființarea 
lui și pînă în zilele noastre. 
Au luat cuvîntul mulți oa-

Spectacole
Teatrul de dramă din o- 

rașul Pugaciov a legat de 
15 ani încoace o strînsă 
prietenie cu spectatorii din 
colhozuri.

Anul trecut acest tea
tru a deservit 35 raioane 
șl a dat peste 200 specta
cole și concerte, la care 
au luat parte peste 50.000 
spectatori. In cursul verii 
teatrul a dat reprezentații 
în peste 100 colhozuri și în 
37 sovhozuri și a organizat 

Centrala electrică pe bază de energie atomică 
a Academiei de Științe a U. R. S. S.

In Uniunea Sovietică funcționează de peste șase luni prima cen
trală electrică industrială pe bază de energie atomică cu o putere utilă 
de 5.000 kw. Punerea în funcțiune a acestei centrale electrice proiecta
tă de savanții și inginerii sovietici a constituit primul pas real pe ca
fea folosirii energiei atomice în scopuri pașnice.

In clădirea centralei electrice atomice a Academiei de științe a 
U.R.S.S. (fotografia nr. Ițește instalat reactorul atomic, unde are.loc 
dezintegrarea nucleelor atomilor de uraniu.

După cum se vede după diametrul părții superioare a reactoru
lui atomic (fotografia nr 2.) el are dimensiuni mici. Reactorul atomic 
este înconjurat de un zid gros de beton, protector, care apără perso
nalul centralei împotriva acțiunii radiațiilor radioactive. Pentru pri
ma oară, turbina industrială lucrează nu pe baza arderii cărbunelui 
și a altor feluri de combustibil, ci pe baza energiei atomice.

Conducerea reactorului atomic și a celorlalte agregate ale sta
țiunii se face de la tabloul de comandă generală (fotografia nr. 3 — 
partea centrală a tabloului de comandă). Curentul electric produs de 
centrală atomică este furnizat industriei și agriculturii raioanelor în
vecinate. (Din ziarul „Pravda”)

meni, care au arătat că vor 
ca în anul 1955 recolta să 
fie și mai mare, iar ziua- 
muncă și mai spornică.

Ascultîndu-i, mi-am a- 
dus aminte de cele văzu
te peste zi la Gorki. Du
pă masă numeroși colhoz, 
nici plecaseră cu camioa
nele colhozului la Mos
cova, ca să asiste la o 
reprezentație a operei 
„Ivan Susanin". In casa 
unui colhoznic, unde mă 
aflam, am văzut într-un 
raft ultima ediție a căr
ții „Tînăra gardă" de A. 
Fadeev. Pe măsuța de lin
gă geam stătea un apa
rat de televiziune...

Nu întîmplător s-a ară
tat la ședința comitetului 
de conducere că cultura 
a intrat temeinic în viața 
de toate zilele a colhoznici
lor. Lucrul acesta este în
tărit de o cifră rostită de 
contabil : în casele colhoz
nicilor sînt 108 aparate de 
televiziune !

A. ROJNOV

teatrale la sate
43 consfătuiri cu spectato
rii. Artiștii teatrului au dat 
ajutor cercurilor de artiști 
amatori de la sate.

Anul acesta colectivul 
teatrului a început să dea 
din nou spectacole la sate, 
de data aceasta și în timpul 
Iernii. In luna ianuarie au 
fost deservite 6 raioane din 
regiunea Saratov. Tea
trul își continuă reprezen
tațiile la sate. în fața unui 
mare număr de spectatori.

Vîntul mînă funigei de 
zăpadă pe ulițe. E frig. Dar 
și în aceste zile de iarnă 
nu contenește munca în 
colhozul „Amintirea lui 
Ilici” din satul Tarasovka, 
aflat în regiunea Moscovei.

E mare forfotă în livada 
colhozului. Aici se împrăș
tie de zor îngrășăminte — 
turbă, bălegar, găinaț de 
păsări, superfosfat. Șefa 
brigăzij pomicole, Antoni
na Bazarova, supraveghea
ză cu atenție lucrările din 
livadă.

Femeia aceasta tînără.și 
modestă și-a cucerit prin 
muncă respectul tuturor 
în colhoz. Ea a luat parte 
la Expoziția Agricolă U- 
nională. Brigada condusă 
de Bazarova a adus anul 
trecut colhozului un venit 
de peste 700.000 ruble.

Acum au mult de lucru 
și cultivatorii de legume 
din colhoz, care lucrează în 
sere. In perioada de iarnă 
cel mai mult se lucrează 
aici. Cu toate că afară e 
iarnă cu zăpadă, sub aco
perișurile de sticlă e vară 
călduroasă. Aceasta este 
gospodăria colhoznicei A- 
leksandra Tihomirova. Bri
gada ei, deservește com
binatul de sere și răsadni
țe. In colhoz sînt 6 sere și 
peste 5.000 răsadnițe.

Nu departe de sere se 
află o clădire mică, proas
păt construită, unde func
ționează atelierul de fabri
cat ghivece nutritive. A- 
nul trecut, colhozul a fa
bricat aproape 3 milioane 
de ghivece nutritive. Ră
sadurile cultivate în ele 

dau o producție de două 
ori mai mare decît cele o- 
bișnuite.

La combinatul pentru 
creșterea vitelor se lucrea
ză iarna la fel ca și vara. 
Grajdul de vaci, încăpător 
și luminos, este înzestrat 
cu adăpători automate și 
cu aparate de muls electri
ce. Pentru cele 200 vaci 
de aici se aduc zilnic a- 
proape 15 tone de nutreț. 
Cu ajutorul mecanismelor 
la prepararea și trans
portarea acestor nutrețuri 
lucrează numai patru oa- 
mehi, pe cîtă vreme fără 
mecanisme ar trebui să lu
creze cel puțin 25.

Veniturile colhozului de 
pe urma creșterii vitelor 
s-au ridicat la 1.121.000 
ruble. Venitul total al col
hozului a trecut cu mult de 
3 milioane ruble.

In lunile de iarnă învață 
la cursurile agrozootehni
ce, conduse de specialiști 
agricoli, numeroși pomicul- 
tori, agricultori, cultiva
tori de legume și îngriji
tori de vite.

— Azi avem curs agro
tehnic pe tema „Organi
zarea pomiculturii în col
hoz" — ne spune agrono
mul colhozului, Soloviov. 
După curs va rula un film 
despre un colhoz pomicul- 
tor din Cuban.

...Pe ulițele satului Ta
rasovka s-au aprins lumi
nile electrice. La clubul col
hozului se aud cîntece și 
sunete de acordeon. Cercu
rile de artiști amatori se 
pregătesc de zor pentru 
viitoarele lor concerte.
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Pe urma materialelor nepublicate 
în revista

Un corespondent al re
vistei noastre ne-a sezisat 
că achizitorul Gheorghe C. 
lancu, de la cooperativa 
Moldoveni din satul Patru 
Frați, raionul Urziceni ia 
plus de cereale de la ță
rani; muncitori care își va
lorifică produsele prin coo
perativă. Cind țăranii 
muncitori U atrăgeau a- 
tenția de acest fapt, el nu
mai ce răspundea: „Dacă 
vă place, bine, dacă nu, pu
teți pleca".

Ni se semnaleazâ că:
® La căminul cultural 

din comuna Năruja, ra
ionul Vrancea, se găsește 
un aparat de cinematograf, 
care deși e în bună stare, 
nu funcționează de mult 
timp. De asemeni, tot la că
minul cultural din Năruja 
se află , și o bibliotecă cu 
cârji. Insă bibliotecarul 
Aldea Ștefan o ‘ine încu
iată tot timpul, iar cărțile 
parcă sînt așezate cu furca.

Rîlea N. Gheorghe 
corespondent

® Cooperativa din satul 
Odaia Manolache, raionul 
Galati, este slab aprovizio
nată cu mărfurile de care 
au nevoie țăranii munci
tori. Aici nu se găsesc fia
re de plug, șuruburi și mai

Ce sînt pădurile comunale
Dăm mai jos cîteva din 

principalele prevederi ale 
Hotărîrii partidului și gu
vernului cu privire la îm
bunătățirea aprovizionării 
cu material lemnos a țără
nimii muncitoare.

Hotărîrea arată că ur
mează să se formeze păduri 
comunale din păduri sau 
parcele de păduri, din re
giunile de șes și de dealuri, 
care au format proprietăți 
în suprafață pînă la 20 ha. 
și care au trecut în patri
moniul forestier al statului 
după 1948. Pădurile sau 
parcelele de păduri trebuie 
să fie depărtate de trupuri
le mari de păduri și să poa
tă fi gospodărite, exploa
tate și refăcute cu ușurință 
de către comitetele execuți, 
ve ale sfaturilor populare 
comunale. Aceste păduri 
se dau în administrarea și 
gospodărirea comunelor 
pentru folosința țăranilor 
muncitori. Materialul lem
nos scos din exploatarea a- 
cestor păduri va fi folosit 
pentru nevoile gospodărești 
ale țăranilor muncitori, 
orecum și pentru unele 
nevoi obștești ale comune
lor.

Pădurile comunale sînt 
supuse legilor generale de 
administrare silvică și se 
gospodăresc de către co
mitetele executive ale sfa
turilor populare comuna
le, prin comitete de gos
podărire a fondului silvic. 
Aceste comitete sînt for
mate din 5 sau 7 țărani 
muncitori care se bucură 
de încredere și sînt aleși 
în adunare generală de ță
ranii muncitori d'n co
mună.

Revista noastră a sezisai 
forurile superioare de acest 
lucru și a primit următorul 
răspuns: „Din cercetările 
făcute s-a! stabilit că achi
zitorul Gheorghe C. lancu 
lua intr-adevăr plus de ce
reale între 8—10 kg. de la 
țăranii muncitori. Pentru 
aceste abateri achizitorul 
Gheorghe lancu a fost 
schimbat din funcția pe' 
care o avea și obligat să 
restituie țăranilor munci
tori surplusul de produse 
luat de el".

ales cizme de cauciuc pen
tru bărbați și femei. Locui
torii sînt nevoiț' să meargă 
la cooperativele din comu
nele învecinate, pentru a se 
putea aproviziona cu măr
furile trebuitoare.

lorgu Nicolae 
corespondent

• In satul Rădești din 
comuna Almaș, regiunea 
Arad, este o moară care a 
funcționat multi ani la 
rînd. Insă de cîteva Iun’ 
moara s-a închis, pentru că 
nu are morar. Țăranii mun
citori din sat trebuie să 
meargă zeci de kilometri să 
macine la alte mori.

Maxinon Ivanti 
corespondent

Colțul juridic

Comitetele de gospodă
rire repartizează materia
lul lemnos după nevoie. 
Vor avea întîietate țăranii 
muncitori care au avut 
păduri trecute în patri
moniul statului după 1948, 
femeile văduve, copiii or
fani, bătrînii, tinerii că
sătoriți și alții, asupra că
rora va hotărî adunarea 
țăranilor muncitori.

Hotărîrea prevede să se 
lase în folosința personală 
a țăranilor muncitori plan
tațiile mici și izolate afla, 
te pe terenurile lor agri
cole, cît și plantațiile aflate 
la capetele terenurilor agri
cole, dacă aceste planta
ții nu formează corp co
mun cu pădurile statului, 
întinderea plantațiilor mici 
se va stabili de comitetele 
raionale, de la caz la caz, 
tinînd seama de nevoile 
gospodărești ale țăranilor 
muncitori și specificul re
giunii.

Hotărîrea guvernului și 
partidului arată că planta, 
țfile aflate pe terenurile 
gospodăriilor colective se 
lasă în folosința acestora. 
Materialul lemnos de cons
trucție și de foc se reparti
zează de către eonducerea 
gospodăriei pentru satisfa
cerea nevoilor gospodăriei 
colective, precum și nevoi, 
lor colectiviștilor, dacă a- 
ceștia nu au putut lua din 
pădurea comunală.

Țăranilor muncitori li se 
pot vinde din pădurile sta
tului, pe bază de tabele, 
resturile de exploatare, ar
borii părăsiți în parchete, 
butucii, crăcile și altele.

O alianță în slujba păcii și fericirii 
poporului nostru

Cu 7 ani în urmă, la 4 
februarie 1948, a fost sem
nat, la Moscova, Tratatul 
dg prietenie, colaborare și 
asistență- mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Romină, 
tratat care a consființit 
prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul sovietic și 
poporul romîri.

Pentru prima oară în is
toria tării noastre o mare 
putere, așa cum este Uniu
nea Sovietică. încheie cu 
noi un tratat pe bază de e- 
galitate, fără a impune nici 
un fel de condifii înrobi
toare. Acest fapt a fost po
sibil deoarece la baza cola
borării dintre țările lagă
rului democratic stau mă
rețele idei ale internațio
nalismului proletar.

Prietenia și frăția romî- 
no-rusă au o veche și bo
gată tradiție istorică. Dar 
nu este nevoie să ne amin
tim decît de zilele eliberă
rii Patriei de sub jugul fas
cist. Atunci, în zilele lui au
gust 1944, Armatele Sovie
tice ne-au redat libertatea, 
dîndu-ne posibilitatea să 
hotărîm singuri asupra 
soartei țării noastre.

In anii care au trecut de 
la încheierea tratatului și 
pînă azi, ajutorul Uniunii 
Sovietice s-a făcut simtit zi 
de zi cu tot mai multă pu
tere. Pe frontul economic, 
social, politic sau ideologic 
Uniunea Sovietică ne-a dat 
și ne dă un ajutor foarte 
însemnat, ceea ce constituie 
un element de bază în o-

Bilantul anului
Ziarele de la începutul 

săptămînii acesteia au pu
blicat Comunicatul Direcți
unii Generale de Statistică 
de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, privitor la înde
plinirea planului nostru de 
stat pe anul 1954. Este un 
bilanț îmbucurător în care 
se văd străduințele muncii 
pașnice ale poporului nos
tru.

Răspunzînd cu cinste 
sarcinilor trasate de Hotă
rîrea plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din 19—20 
august 1953, oamenii mun
cii din țara noastră au lu
crat cu stăruință, dînd țării 
mai multe mijloace de pro
ducție, mai multe bunuri 
de larg consum. Comuni
catul arată că pe întreaga 
industrie socialistă planul 
a fost îndeplinit în propor
ție de 100,2 la sută. In in
dustria grea planul a fost" 
depășit la construcții me
talice, motoare Diesel, e- 
nergie electrică, etc. Au 
fost produse mai multe 
utilaje agricole cu trac
țiune mecanică, grape cu 
tracțiune animală, seceră- 
tori-legători, îngrășăminte 
chimice și altele.

Progrese însemnate s-au 
obținut și în agricultura ță-

N1COLAE TEȘA 
secretar al Consiliului 

General A.R.L.U.S.

pera de construire a socia
lismului.

Nu de mult ne-a sosit de 
la Moscova o veste de uria
șă însemnătate care umple 
de bucurie inima fiecărui 
om al muncii din țara noa
stră. Guvernul sovietic a 
hotărît să acorde unor sta
te prietene, printre care și 
țara noastră, un ajutor teh- 
nico-științific și de produc
ție pentru crearea de baze 
științifice experimentale în 
vederea dezvoltării cercetă
rilor în domeniul fizicii nu
cleare și a folosirii energi
ei atomice în scopuri paș
nice. In baza acestui ajutor 
noi vom putea desfășura pe 
larg lucrări de cercetări 
științifice pentru dezvolta
rea continuă a lucrărilor 
de folosire pașnică a ener
giei atomice.

Hotărîrea guvernului 
U.R.S.S. înfățișează cu o 
mare forță, politica înțe
leaptă a Statului Sovietic 
în domeniul energiei atomi
ce, sincera sa dorință de co
laborare pe tărîm interna
țional, străduințele sale ne
obosite în vederea slujirii 
nobilelor scopuri ale păcii, 
ale progresului omenirii, 
ale civilizației.

In actualele condiții in
ternaționale aniversarea a 
7 ani de la semnarea Tra
tatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală 

trecut, îndemn spre noi succese
rii noastre. Spre S.M.T.-uri 
au pornit în cursul anului 
trecut 5.600 tractoare (so
cotite în tractoare de 15 cai 
putere), 900 batoze, 1.310 
secerători-legători, 1.930 
cultivatoare și alte nume
roase mașini și unelte. S-a 
mărit suprafața arabilă. In 
1954 s-au însămînțat nu
mai cu porumb 500.000 
hectare mai mult decît in 
anul 1953. In toamna anu
lui 1954 au fost desțelenite 
peste 120.000 hectare. Deși 
condițiile au fost neprielni
ce, recolta.de cereale și alte 
boabe a depășit producția 
din 1953, rea!izîndu-se o 
cantitate de 9 milioane to
ne. Multe unități socialiste 
au dobîndit recolte deosebit 
de mari. Astfel, gospodăria 
colectivă „Victoria" din 
raionul Sînnicolaul Mare, a 
obținut 7.200 kg. porumb la 
hectar pe 60 hectare. Re
colte mai mari decît pînă a- 
cum au scos și țăranii indi
viduali. Muncindu-și bine 
pămîntul și respectînd re
gulile agrotehnice, țăra
nul muncitor Geoadă Pe
tru din comuna Voicești, 
regiunea Pitești, a scos 
4.200 kg. porumb la hectar 

dintre U.R.S.S. și R.P.R. 
capătă o și mai adîncă 
semnificație prin compara
rea cu relațiile ce domnesc 
între state în lumea capita
listă. Astăzi, S.U.A. duc o 
politică de dictat și de a- 
mestec fățiș în treburile al
tor state, chiar și a unor 
mari puteri ca Franța. A- 
ceastă politică este menită 
să ducă la subjugarea aces
tor state și împingerea lor 
în blocuri agresive, milita
riste, îndreptate împotriva 
statelor iubitoare de pace.

Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mu
tuală între R.P.R. și 
U.R.S.S. oglindește în mod 
limpede relațiile de tip nou 
ce s-au statornicit între 
țările lagărului socialismu
lui, relații care constituie 
una din chezășiile neînce
tatei întăriri a frontului 
păcii și democrației.

In ziua eînd poporul nos
tru sărbătorește a 7-a ani
versare a semnării Trata
tului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală so- 
vieto-romîn, gîndurile noa
stre se îndreaptă cu și mai 
multă dragoste și recunoș
tință spre marele popor so
vietic, care sub conducerea 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice ne-a ajutat 
și ne ajută permanent să 
clădim o viajă plină de lu
mină și bucurie.

Să trăiască în veci prie
tenia de nezdruncinat din
tre poporul romîn și po
porul sovietici

In cursul anului trecut 
s-a întărit și lărgit secto
rul socialist al agriculturii. 
Numărul gospodăriilor co
lective și al întovărășirilor 
a ajuns la sfîrșitul anului 
1954 la aproape 5.000. De 
asemeni, s-au înființat pes
te 600 asociații simple pen
tru cultivarea sfeciei de za
hăr, a bumbacului, a plan
telor oleaginoase, medici
nale și altele.

Anul 1954 a însemnat 
continuarea îmbunătățirii 
condițiilor materiale de trai 
și creșterea nivelului cul
tural al oamenilor muncii. 
Au sporit veniturile colec
tiviștilor și țăranilor mun
citori. Țăranii colectiviști 
și individuali și-au înăl
țat în anul 1954 un mare 
număr de case noi și de 
construcții gospodărești.

Acestea sînt numai o 
parte din frumoasele succe
se dobîndite de oamenii 
muncii în anul ce s-a scurs. 
Muncind cu tot mai multă 
tragere de inimă, țăranii 
muncitori au datoria să 
obțină în anul acesta o 
recoltă și mai mare. Avem 
toate condițiile ca în 1955 
să obținem pe întreaga ța
ră o recoltă de 10 milioane 
tone cereale și alte boabe.

recolta.de


Uniunea Sovietică sprijină neclintit 
unificarea Germaniei 

pe căi pașnice și democratice

In.ervîul dat de V. M. Molotov 
unor ziariști amencam

Este îndeobște cunoscut 
că oamenii își cîntăresc se
menii lor după faptele pe 
care le întreprind. Această 
cumpănire a oamenilor 
după faptele lo< și nu după 
voi be se potrivește cit se 
poate de bine și politicii pe 
care o duc statele.

Să vedem ce arată fap
tele într-o problemă așa de 
însemnată caie privește pa
cea în Europa și lume : re- 
ztdvarea problemei germa
ne. Uniunea Sovietică a ve
nit în răstimp de numai 
două săptămîni cu docu
mente al căror cuprins ne
tezesc calea rezolvării paș
nice a problemei germane. 
Sînt cunoscute propune
rile deosebit de prețioase 
cuprinse în Declarația din 
15 ianuarie a guvernului 
sovietic ca, pe calea alegeri
lor libere, poporul german 
să aibă putința să-și uni
fice țara într-o Germanie 
pașnică și democrată. Aces
tui document i s-a adău
gat apoi „Decretul Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la 
încetarea stării de război 
Intre Uniunea Sovietică 
și Germania*'.  Această 
hotărîre a Uniunii Sovie
tice are o deosebită im
portanță pentru viitorul 
poporului german și pentru 
cauza păcii. Ea înfățișează 
încă odată voința neclin
tită a Uniunii Sovietice de 
a ajuta poporul german să

R. P. UNGARA

Cooperativa agricolă de 
producție „Pionierul" din 
localitatea Mako, a dobîn- 
dit anul trecut însemnate 
succese. De pe cele 2.000 
jugăre de pămînt s-au Ab
ținut recolte mai bogate de- 
cît cele ale țăranilor munci, 
tori cu gospodării indivi
duale. La ceapă, una din 
principalele culturi ale gos
podăriei, s-a obținut o re
coltă medie de 9.300 kg. la 
jugăr.

Anul trecut cooperativa 
a avut un venit global de 
9.000.000 forinți, valoarea 
unei zi-muncă fiind de

Sta ling radu!, o lecție aspra pentru agresori
Stalingrad! Cuvîntul a- 

cesta umple de bucurie ini
ma fiecărui om sovietic și 
de recunoștință inima fie
cărui cetățean cinstit ce 
Iubește libertatea, viața. A- 
părînd Stalingradul, oame
nii sovietici simțeau răs
punderea ce o aveau în fața 
patriei, a partidului, a în
tregii omeniri. Legendarul 
oraș-erou este locul unde 
în primele luni ale lui 1943 
s-a hotărît soarta popoare
lor, unde armatele hitler iste 
au simțit adînc brațul pe
depsitor al oamenilor liberi.

Victoria Armatelor So- 
.vietice de la Stalingrad a 
lat nădejdi și puteri noi 

popoarelor. Această victorie 
a arătat întregii lumi supe
rioritatea științei și artei 
militare sovietice, a arma. 

înfăptuiască restabilirea 
unității Germaniei pe baze 
pașnice și democratice.

Cu toate că au trecut 
aproape 10 ani de la termi
narea războiului, Germania 
nu are un tratat de pace. 
Starea aceasta de lucruri 
se datorește tărăgănării și 
piedicilor neîncetate pe care 
puterile apusene, îndeosebi 
S.U.A., le-au pus în calea 
ajungerii la o înțelegere. 
Prin întreaga lor politică, 
cercurile conducătoare apu
sene au urmărit statornici
rea împărțirii Germaniei, a 
folosirii Germaniei apusene 
drept bază militară de atac. 
Anul trecut, în cadrul con
ferinței de la Berlin a mi
niștrilor de Afaceri Exter
ne, delegații puterilor apu
sene s-au pus de-a curme
zișul și n-au voit în nici un 
chip să examineze posibili
tățile grăbirii pregătirilor 
pentru un tratat de pace cu 
Germania. Cercurile con
ducătoare apusene din 
S.U.A., Anglia, Franța, îm
preună cu guvernanții de 
la Bonn, au ticluit acordu
rile de la Paris menite să 
statornicească pe multă 
vreme împărțirea Germa
niei, să facă cu neputință 
încheierea unui tratat de 
pace cu Germania

Așa dar, faptele arată că 
în vreme ce Uniunea So
vietică a luptat neîncetat 
pentru unificarea Germani
ei și încheierea unui tratat

! V î WunuffKVffîWWJWinUm
43,74 forinți. Din cei 3bb 
membri cooperatori, mulți 
și-au cumpărat mobilă, o- 
biecte casnice, îmbrăcă
minte. Alții, cum a fost, de 
pildă, crescătorul de vaci 
Imre Lajos, și-au construit 
case.

R. P. BULGARIA

Cu fiecare an, agricul
tura R. P. Bulgaria capătă 
o largă mecanizare.

In anul 1954 stațiunile 
de mașini și tractoare au 
fost înzestrate cu încă 2.700 
de noi tractoare, socotite în 
unități de 15 cai putere. De 
asemenea, au fost trimise la 

tei sovietice, armată de tip 
nou, crescută în simțămîn- 
tul frăției între popoarele 
U.R.S.S., în spiritul inter
naționalismului proletar. 
Bărbăția, curajul de care 
au dat dovadă ostașii so
vietici, își aveau izvorul în 
dreptatea cauzei sfinte ce o 
apărau.

Din scrum și cenușă, oa
menii sovietici au înălțat a- 
poi Stalingradul de azi. Ră
nile războiului s-au vinde
cat. Stalingradul e în plină 
înflorire, ca și întreaga 
Țara Sovietică. La 2 fe
bruarie, s-au împlinit 12 
ani de la istorica victorie a 
Armatei Sovietice la Sta
lingrad. Din orașul-erou 
vin acum alte vești ce vor
besc de alte victorii. Stalin- 
grădenii își închină victo

de pace, Statele Unite ale 
Americii, Anglia și Franța 
s-au împotrivit creării u- 
nei Germanii unite într-un 
stat democrat și pașnic. 
Așa se face că după zece 
ani Germania continuă să 
fie încă împărțită și nu are 
un tratat de pace.

Cumpănind bine faptele, 
poporul german și-a dat 
seama că în Uniunea So
vietică are un bun prieten 
și că cercurile conducătoare 
apusene urmăresc să men
țină Germania sub ocupație 
pentru scopurile lor război
nice. Marea majoritate a 
poporului german s-a pro
nunțat și luptă pentru a fi 
puse în viață propunerile 
Uniunii Sovietice.

In Germania de apus își 
face tot mai puternic loc 
părerea că actuala politică 
a guvernului Adenauer tre
buie schimbată. O cer ma
sele de milioane de munci
tori, țărani, o cer fruntași 
ai vieții politice din Ger
mania de apus. Poporul 
german se împotrivește a- 
cordurilor de la Paris pe 
care le socotește o gravă 
amenințare pentru Germa
nia. Poporul german cere 
ca, pe calea tratativelor în
tre marile puteri, să se a- 
jungă la o înțelegere, care 
să-i înlesnească, pe calea 
unor alegeri libere, să-și 
făurească o Germanie uni
tă, pașnică și democrată.

A. Vasilescu

S.M.T.-uri peste 540 com
bine cerealiere, combine de 
recoltat bumbacul și sfecla 
și numeroase alte mașini. 
Anul acesta parcul de ma
șini din S.M.T.-uri va fi 
mărit cu 15,4 la sută la 
tractoare, cu 38,3 la sută 
la combine pentru recoltat 
cerealele, cu peste 800 la 
sută la combinele pentru 
recoltat bumbacul și cu 
peste 1.000 la sută la cele 
pentru recoltat sfecla. In 
1955 industria bulgară va 
da agriculturii peste 15.000 
grape, sute de combine ce
realiere, semănători, culti
vatoare și sute de mii piese 
de schimb.

riile lor munci; pașnice, 
înfloririi și întăririi cetății 
de neînvins a păcii — Uni
unea Sovietică.

Stalingrad I Glorioasă și 
nepieritoare pagină din is
toria Uniunii Sovietice. 
Simbol al biruinței luminii 
asupra întunericului, Sta
lingradul trebuie să însem
ne o lecție aspră pentru a- 
gresori. Uneltitorii unor 
noi măceluri să ia bine a- 
minte ! Uniunea Sovietică 
împreună cu China Popu
lară și țările democratice 
sînt astăzi o asemenea for
ță cum n-,a cunoscut nicio
dată, în istoria sa, omeni
rea. Această forță uriașă 
este oricînd în stare să lo
vească de moarte pe agre
sori, să apere independen
ța țărilor lor, pacea lumii.

De cîteva zile un grup de 
ziariști americani se află în 
vizită în Uniunea Sovieti
că. Doi dintre ei, pe nume 
W. R. Hearst și Kingsbury 
Smith au fost primiți de 
V. M. Molotov. Ministrul 
de Externe al U.R.S.S. a 
răspuns ziariștilor ameri
cani la întrebările puse a- 
supra unor probleme inter, 
naționale.

O serie de întrebări au 
privit situația din Asia de 
răsărit. In această parte a 
lumii situația a devenit în
cordată in ultima vreme 
datorită amestecului Sta
telor Unite ale Americii în 
treburile interne ale Chinei. 
O asemenea stare de lu
cruri nu poate fi îngăduită 
de poporul chinez. Tovară
șul V. M. Molotov a arătat 
că situația încordată din 
Extremul Orient are urmări 
negative asupra întregii si
tuații internaționale și că 
răspunderea pentru aceasta 
revine Statelor Unite, ca 
urmare a faptului că ele se 
amestecă în treburile inter
ne ale Chinei și nu țin cea
rnă că Taivanul este parte 
integrantă a Chinei.

Răspunzînd ziariștilor a- 
mericani, în legătură cu 
posibilitatea obținerii unei 
încetări a focului pentru a 
face cu putință retragerea 
trupelor lui Cian Kai-și din 
unele insule așezate în a-

Popoarele lumii se împotrivesc 
pregătirilor războiului atomic

R. Cehoslovacă
In Cehoslovacia a înce

put strîngerea de semnă
turi pe Apelul de la Viena. 
La oțelăriile unite din 
Kladno, peste 90 la sută 
din salariați au și semnat 
acest Apel. De asemeni, în 
localitățile Pilzen, Ostrava, 
Brno, Bratislava și altele, 
strîngerea de semnături 
este într-un stadiu- avan
sat.
Brazilia

Din inițiativa partizani
lor păcii, va fi convocată, 
în luna aprilie, Adunarea 
Națională a reprezentanți
lor tuturor forțelor iubi
toare de pace din Brazilia. 
Una din principalele ches
tiuni ce se vor discuta de 
adunare va fi problema in
terzicerii armelor atomică 

In Germania apuseană, Adenauer pășește pe urmele 
lui Hitler. (Ziarele)

Heil Hitler!!
— Pardon, dînsul e domnul Adenauer!...
— E tot una !!
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propierea Chmei, V. M. 
Molotov a răspuns : „Dacă 
Cian Kai-și va voi să-și re
tragă trupele de pe oricare 
din insule, este puțin pro
babil că cineva îl va împie
dica să facă aceasta".

Alte întrebări puse de 
ziariștii? americani lui V. 
M. Molotov au fost legate 
de problemele europene, 
încordarea în Europa și în
deosebi a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. 
se datorește politicii dusă 
de cercurile conducătoare 
americane care au creat o 
rețea de baze militare în 
jurul Uniunii Sovietice și 
a țărilor de democrație 
populară. Aceasta este una 
din problemele care împie
dică rezolvarea a numeroa
se neînțelegeri din Europa 
și întrețin încordate re
lațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

Răspunsurile date de V. 
M. Molotov ziariștilor a- 
mericani într-o seamă de 
probleme din Asia și Euro. 
pa subliniază faptul că în
cordarea în lume se dato
rește politicii agresive pe 
care o duc astăzi cercurile 
războinice americane. Nu
mai renunțarea la o ase
menea politică potrivnică 
interesului popoarelor poa
te duce la înlăturarea în
cordării din lume, la condi
ții politice care să înles
nească întărirea păcii.

și cu hidrogen. Ziarele 
„Voz Operaria", „Impren- 
sa Popular", „Noticias de 
Hoy" și altele cheamă po
porul brazilian să se iu 
nească în lupta împotriva 
pericolului atomic, împo
triva acelora care caută să 
dezlănțuie un nou război.
Chemarea F.M.T.D.-ului

In numele celor 85 mili
oane de tineri membri, Fe
derația Mondială a Tine
retului Democrat a dat pu
blicității o declarație prin 
care cheamă tineretul din 
lumea întreagă să orga
nizeze o largă mișcare pen
tru strîngerea de semnă
turi împotriva dezlănțuirii 
războiului atomic, pentru 
distrugerea în toate țările 
a stocurilor de bombe ato
mice și pentru încetarea 
imediată a producției lor.



La S.M.T. Băneasa, raionul Giurgiu, (director Dinu Marin) repa
rațiile tractoarelor și mașinilor agricole se fac cu încetineală.

EPIGRAMA

In Nr. 363, „Acul Albinei" a a- 
nunțat încetarea din viată a cercu
lui agrotehnic din com. Golești, ra
ionul Topoloveni. Credeți că, la ci
tirea articolului, directorul căminu
lui cultural, Busuioc Aurel și-a fă
cut autocritica? Ași, de unde! A ră
suflat ușurat:

— Fie-i țărîna ușoară și., bine 
c-am scăpat de ell

Sigur că tovarășul Busuioc n-ar 
rămîne la fel de nepăsător dacă, de 
pildă, ar afla despre încetarea din 
viată a salariului său. Și doar cu 
asemeni atitudini repetate, nu-i ex
clus ca într-o zi, să spună și că
minul despre director: „Bine c-am 
scăpat de el!"

Așa-i felul meu: in tren, intru In 
vorbă cu oamenii. Deunăzi, în drum 
spre Sighișoara, tot vorbind cu niș
te săteni de una, de alta, aflu că în 
multe comune din apropiere, ca Mi
natori, Șoard și altele, nu se țin 
nici un fel de conferințe la cercu
rile agrotehnice. Atît mi-a trebuit I 
Cum ajung la Sighișoara, mă duc 
glonț la secția agricolă a sfatului 
popular raional. Tovarășul Gălă- 
țean Nicolae, șeful secției, mă as
cultă și, cînd află despre ce-i vorba, 
se încurcă de tot.

este cel care adună cotele oa
menilor către stat. Astfel, unii co
lectează cereale, alții carne, lapte, 
ouă, etc. Smileff Gheorghe din sa
tul Magheruș, raionul Sighișoara, 
colectează îndeosebi... bani. El a 
„colectat" de la oameni 1760 lei 
pentru a le cumpăra o vacă șl un 
porc și a le preda în cadrul cotelor, 
dar a plecat cu banii la București, 
ca să mai petreacă... Cu alte cu
vinte, în loc să predea la stat, a pre
dat la... MAT. Dacă însă nu se gră
bește să justifice banii, va ajunge 
el însuși... predat.

Directorul: — Nu vă speriat: neică! N-am de gînd să vă las fără 
coteț!

(34)
— Păi... Poznașule, conferințele 

pentru cercurile agrotehnice zac a- 
colo de luni de zile — zise el, ară- 
tîndu-mi un dulap. — Ce să fac da
că n-am avut vreme să mă ocup de 
difuzarea lor la comune!

— Păcat! — fac eu — Ce-o să-i 
spun acum tovarășului Șerban 
Georgescu? Că s-a interesat perso
nal. Mi-a spus: „Du-te la raion și 
vezi ce-i acolo cu conferințele agro
tehnice!"

— Cine a spus asia? — sări to
varășul Gălățean.

obiect ce servește pentru a în
cuia și a descuia ușile. La căminul 
cultural din satul Aliceni, raionul 
Buzău, cheia servește numai la în
cuiat, întrucît de șapte luni nu l-a 
mai descuiat nimeni. De atunci, că
minul nu are nici director. Ultimul 
care a fost, probabil că o fi luat cu 
el și cheia. Cel de la raion caută în 
prezent un altul: noul director, în 
afară de faptul că trebuie să fie pri
ceput în chestiuni culturale, va tre
bui să aibă și un... șperaclu.

— Tovarășul Șerban Georgescu, 
nu-ți spusei? Ba chiar m-a rugat ca 
la întoarcere, să vin negreșit să-i 
spun ce-am aflat. Era de față și to
varășul Tomescu.

— Era de față, zici?
Șeful secției se făcu albastru, și 

chemă un funcționar:
— Ascultă tovarășe — îi zise el. 

Notează : chiar mtirce voi ieși pe te
ren. Strîngeți-mi toate conferințele 
agrotehnice pentru sate. Le voi 
duce personal, cu mașina mea, la 
fiecare cămin cultural. Auzi dum
neata! Să stea aici la raion de atî- 
tea luni de zile!

— Păi, chiar dumneavoastră 
spuneați că nu e grabă...

— Oi fi spus altădată, dar acum 
n-auzi cine se interesează personal? 
Chiar tovarășii Georgescu și To
mescu!

Aci șeful secției tăcu cîteva clipe, 
părînd că ar fi vrut să-și aducă a- 
minte de ceva.

— Spune-mi. te rog, Poznașule: 
tovarășii Georgescu și Tomescu, 
cine sent? Vreau să spun, lucrează 
la regiune, sau tocmai la București, 
la minister?

— Nu! — zic eu. — Sînt doi ță
rani muncitori cu care am călătorit 
în tren. Ii interesează mult confe
rințele agrotehnice, și d-ata m-au 
rugat să vă întreb eu ce-aveți de 
gînd, că lor li s-a acrit de cînd aș
teaptă.

Pe lotul întovărășițllor 
din Căciulați, regiunea 
București, stă din toamnă, 
bătută de ploi, o semănă
toare stricată trimisă de 
S.M.T. Grădiștea.

SEMĂNĂTOAREI™

După cîte bag de seamă
Ei te lasă pe ogoare 
Fiindcă de te-aduc, li-i 

teamă
Că le ceri să te repare.

o

Șobolanii și guzganii, care frec' 
ventează în mare număr biblioteca

să aducă — doamne ferește! —■ 
vreo pisică. Pînă acum, a fost roasă 
o bună parte din cărți. Mai ales^

Desen de: C. Florina
DIN INTIMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C33) Text: St Filin

Deși zootehnicianul Călin Adinei, din comuna Colacu, raionul Răcari, raportează mereu sfatului popular despre proasta întreținere 
a taurilor comunali, organele locale nu se lasă urnite la fața locului, vorba ceea, nici cu boii.

Geaba jalbe s-au trimes,
Cîte file-n calendar;
Cei din sfatul popular 
Să vă vadă nu-și dau ghes.

Fiindcă ei nu vor să vină, 
Plec cu boii la tînjală, 
Și le-oi face o scofală, 
Bine minte să mă țină.

Hai, ieșiți cu tot alaiul 
Și priviți-i, măi băieți!
I-am urnit, precum vedeți
Nu cu boi, ci... cu tramvaiul!

Nea Costică, nea Costică,
Tare ești inimă mică, 
Cota cînd trebui s-o dai
O amîi din iulie-n mai. 
Mărfuri noi cînd vin în sat
Ești primul la cumpărat

★

De trei zile văduvesc
Cat bărbatul — nu-1 găsesc 
Și umblă vorbă prin sat
Că s-ar fi mutat la M.A.T.

George Ciudan

din comuna Leordeni, regiunea Pi* * 
tești, mulțumesc pe această cale ce* 
lor care țin de atîta vreme biblioteca 
închisă, fără să pună capcane, sau 

cele cartonate, s-au dovedit a fi de*
Iicioase. In legătură cu aceasta, șow 
bolanii roagă pe cei ce... nu se în* 
grijesc de bibliotecă, să procure un 
nou stoc de cărți, întrucît peste pa* 
țin, cărțile cele vechi vor fi... eptrf- 
zate.


