
Să învățăm cum putem dobindi 
peste 2000 kg. porumb la hectar

Pe meleagurile țării noastre cultura porumbului este 
cunoscută abia de vreo 200 ani; deci cu mult în urma 
altor culturi, cum ar fi bunăoară griul. Totuși cultura po
rumbului — păpușoiului cum îi spun moldovenii sau 
cucuruzului cum l-au numit cei de pe valea Mureșului — 
dovedindu-se a fi foarte folositoare, în unele regiuni s-a 
răspîndit cu iuțeală.

Dar pe vremurile stăpînirii burghezo-moșierești porum
bul cultivat după obiceiuri vechi dădea producții foarte 
slabe. Grăitor este faptul că în anul 1924 producția me
die pe țară de porumb la hectar era de numai 500 kg., 
iar în anul 1925 media a fost de 325 kg. la hectar. Țără
nimea n-avea de unde ști cum trebuie lucrat pămintul 
după știință. Astăzi în condițiile construirii socialismu
lui, situația este alta.

Porumbul înseamnă făină, mălai, crupe, spirt, melasă, 
amidon, uleiuri și altele. Porumb mai mult înseamnă 
porci mulți, vaci și păsări de curte mai multe și mai grase. 
Și cine nu știe vorba bătrinească pătrunsă de tîlc: „Cu 
vitele se scoate sărăcia din casă". Dar porumbul mai are 
și alte întrebuințări. Din pănușile de porumb se pot face 
coșuri, pălării, tălpi pentru papuci; strujenii au de ase
menea multe întrebuințări. După porumb, care este o 
plantă prășitoare, pămintul rămîne curățat de buruieni și 
astfel se pot cultiva păioasele în condițiuni bune.

Recolta de peste 9 milioane tone cereale și alte boabe 
obținută anul trecut dovedește că se poate ca în anul 
1955 să obținem o recoltă de 10 milioane tone grîu și 
porumb. In ultimii ani țărănimea noastră muncitoare, 
urmînd cu încredere sfaturile agronomilor, aplicînd 
știința în cultivarea porumbului, a dobîndit recolte 
nemaipomenite pe la noi. Colectiviștii din Chizătău au 
scos 5.000 kg. boabe porumb la hectar. Țăranul munci
tor Vasile Balaj din regiunea Oradea a obținut 7.500 kg. 
porumb boabe la hectar, iar Gheorghe Gheorghiu din 
regiunea Bîrlad a cules 4.914 kg. porumb boabe la hectar. 
Bineînțeles că aceștia și alții ca ei n-ar fi putut dobîndi 
asemenea recolte dacă ar fi lucrat ca în trecut.

Pămîntul a fost pregătit din vreme, s-a făcut arătură 
adîncă în toamnă, s-au dat îngrășăminte, s-a însămînțat 
la timp cu sămînță aleasă. Folosirea seminței hibride, a- 
plicarea metodei semănatului în cuiburi așezate în pă
trat, înlăturarea rărițatului și mușuroitului, prășitul de 
3—4 ori, polenizarea artificială, iată cîteva metode care 
le poate aplica orice țăran muncitor care dorește să ob
țină recolte bune de porumb.

Oricine poate obține cel puțin 2.000 kg. porumb boabe 
la hectar. Se cere doar să învățăm cu sîrguință, să punem 
în practică cele auzite la conferințele ținute de agronomi 
la căminul cultural.

Să nu uităm că de sporirea recoltei de porumb depinde 
într-o măsură însemnată îndeplinirea sarcinilor puse de 
Legea pentru dezvoltarea creșterii animalelor în aniî 
1954—1956, în Republica Populară Romînă, depinde creș
terea veniturilor fiecărui producător agricol. Timpul care 
ne-a mai rămas din iarna aceasta să-l folosim cu chib
zuință pentru a învăța cît mai multe din experiența frun
tașilor în obținerea recoltelor bogate. De aceea să nu 
pierdem prilejul" de a participa la conferințele ce se țin 
la căminul cultural, să cerem agronomilor să ne învețe 
cît mai multe din știința agrotehnică, să cerem la biblio
teca căminului broșuri din care putem afla lucruri bune, 
necunoscute pînă acum, în vederea obținerii de recolte 
mari la porumb și alte cereale.

Primejdia războiului atomic 
trebuie înlăturată

a cbdexăminte&F zu&twatfe

Țăranul muncitor Marin Mălăeru din comuna Spanțov, raionul Oltenița, sem
nează Apelul pentru interzicerea armei atomice.

NU! RĂZBOIULUI ATOMIC

Sala căminului cultural 
din Dărmănești. raionul 
Moinești, este mare. In du
minica aceasta de început 
de februarie s-a dovedit a 
fi totuși neîncăpătoare pen
tru numărul mare de ță
rani muncitori veniți la a- 
dunare. Oamenii aflaseră 
că se discută despre Apelul 
Consiliului Mandial al Pă
cii și au venit cu mic cu 
mare.

Cuvîntul rostit cu acest 
prilej de tovarășul Stoica 
Ambrozi, secretarul Comi
tetului de luptă pentru 
pace raional, a deslușit pe 
înțelesul tuturor pericolul 
ce-l prezintă pentru ome
nire pregătirile războiului 

atomic, ce le fac S.U.A., 
Anglia și alte fărl din 
apus.

Oamenii și-au dat seama 
că primejdia războiului a- 
tomic trebuie înlăturată De 
aceea și-au pus ei semnă
tura pe Apel. Dărmănește- 
nii sînt hotărlți ca alături 
de toți cetățenii țării noas
tre, de toți iubitorii de pace 
din lumea întreagă, să o- 
prească nelegiuirea unor 
smintiți. Cuvîntul lor, cu
vîntul sutelor de milioane 
de oameni de pretutindeni 
hotărîți să împiedice pe cri
minali este o mare forță în 
stare să apere pacea.

Tănase Gheorghe 
corespondent

Și pe meleagurile comu
nei Spanțov din raionul Ol
tenița, Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii a găsit 
un puternic răsunet în ini
mile oamenilor.

— Un singur copil am, 
iacătă-1, și-l iubesc ca pe 
ochii din cap 1 grăiește în
tovărășită Despa Ileana, 
prinzînd condeiul în mînă 
și arătînd spre băiețașul ei 
micuț și vioi. Pentru el 
semnez Apelul Păcii și 
pentru ceilalți copii ca 
el!

La fel ca săteanca Despa 
Ileana, gîndesc toți locui
torii cinstiți din comuna 
Spanțov. Iată-I pe Marin 
Mălăeru, om trecut de 64 
ani. Sprijinindu-se în bas
ton, se îndreaptă cu pași 
siguri spre masa unde to
varășul Postolea fudor —

In prima
Vestea s-a răspîndit re

pede. Pe uliți în fața case
lor, la sfat sau la cămin, 
oamenii s-au adunat mai 
mulți ca deobicei.

In mijlocul unui grup 
de țărani muncitori, ute- 
mista Obeanu Dumitra, 
care strîngea semnături pe 
Apelul păcii, discuta cu ei 
despre acest eveniment de 
importanță mondială.

— Parte dintre dvs. — 
le spunea ea — ați cunos
cut urgiile războiului. După 
cum știți, el a adus mari 
nenorociri popoarelor. A- 
proape fiecare dintre noi 
și-a pierdut pe cineva drag 
din familie sau rude apro
piate. Orașe și sate au fost 
distruse. Iată ce ne-au a- 

președintele comitetului de 
luptă pentru pace — și 
Măglașu Mircea — secre
tarul comitetului stau de 
vorbă cu oamenii.

— Dumneata, moș Ma
rin, pentru ce vrei să sem
nezi Apelul ? îl întreabă 
tovarășul Postolea, obser- 
vînd nerăbdarea bătrînu- 
lui.

— Cum pentru ce? Auzi 
vorbă! Păi nu vezi dum
neata cum croncăne cio
rile din Apus a vremui- 
re și sărăcie? Degeaba 1 
Ca frunza și ca iarba sîn- 
tem noi. Le-om tăia pliscul 
din rădăcină, să le stingă 
piuitul. Șase mii kilogra
me boabe porumb la hectar 
voi strînge, nu patru mii 
ca anul trecut. Așa-ml în
tăresc semnătura pe Apel 1
= * * =

zi a semnării
dus războaiele. Astăzi im
perialiștii vor să dezlănțuie 
un nou război. Un război 
mai groaznic ca cele pe 
care le-a cunoscut omeni
rea : războiul atomic.

Țăranii muncitori ascul
tau cu atenție pe Obeanu 
Dumitra. Mulți dintre ei 
au ținut să-și arate ura 
împotriva acelora care în
cearcă că tulbure munca 
lor pașnică.

— Eu am Suferit mult de 
pe urma războiului și nu 
mai vreau să sufăr — intră 
în vorbă Munteanu Con
stantin. — Semnez cu toată 
dragostea Apelul păcii și 
mă voi strădui ca să întă
resc semnătura mea prin 
muncă. Să fiu printre pri-

Spunînd acestea, Ma
rin Mălăeru pune condeiul 
pe masă și se alătură apoî 
unui grup care discută cu 
aprindere. Glasul lui Du
mitru Marcu se ridică cu 
hotărîre.

— Să dăm bătălia pen
tru. pregătirea campaniei 
de însămînțări, pentru ca 
țara să fie cît mai bogată, 
cît mai puternică. Și eu voi 
fi în primele rînduri în a- 
ceastă* campanie...

Și locuitorii din Spanțov 
știu că nu sînt singurii care 
doresc fierbinte pacea. Su
tele de milioane de semnăm 
turi de pe Apel, vor arăta 
imperialiștilor cît de puter
nici sîntem și cît de hotărî! 
luptăm să ne apărăm pa- 
cea, viața.

Ana Ioniță

Apelului
mii din comună în muncita 
agricole și în predarea obli-* 
gațiilor către stat.

Au măi luat cuvîntul și 
alți țărani muncitori. Ei au 
arătat că dacă imperialiștii 

. vor încerca să le tulbure 
viața lor liberă ei vor ști 
cum să se apere și să lo
vească așa cum trebuie pe 
dușman pentru a-i tăia 
pofta de război. După aceea 
au trecut la semnat Apelul. 
In ziua aceea, în comuna 
Filiași, raionul Filiași, și-au 
pus semnăturile pe Apelul 
Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii, mulți săteni 
din Filiași.

După o corespondență 
trimisă de tovarășul I 

Zenobie Bodiu



Eroicele zile ale lui februarie 1933
Mi-aduc aminte și azi 

de acele zile care vor rămî- 
ne de-apururî în filele isto
riei patriei noastre. Sînge- 
!e ceferiștilor 
lor a 
rioase 
1933. Clasa 
condusă de 
muniștilor, și-a arătat de 
atunci neîncetat forța sa.

Eram venit de cițiva ani 
la Atelierele Grivița. Fu
gisem de pe moșia lui 
Bălăceanu, care își întin
dea stăpînirea și peste co
muna mea natală, Stolnici, 
de prin părțile Argeșului. 
Mă săturasem de argăție 
și mizerie. Voiam să-mi fac 
un rpst în viață. Dar și în 
București ml-am dat sea
ma că viața e la fel de 
neagră pentru mine. Mun
citorii îndurau mizerie fără 
seamăn. Criza economică 
care bîntuia în lume se 
abătuse cumplit și asu
pra țării noastre. Munci
torii și țăranii sufereau 
cruntul jug al exploatării 
bancherilor și moșierilor 
din țară și al bogătașilor 
străini.

La începutul anului 1933

scris 
ale

și petroliști- 
paginile gio- 
lui februarie 
muncitoare, 
partidul co-

mai mult 
Fascismul

libertate, condiții de via
ță omenești. Drept răs
puns ia cererile noastre 
îndreptățite, guvernul a 
trimis armată să tiagă 
în noi. Ostașii trimiși 
n-au voit să dea asculta
re poruncii primite.

Dimineața zilei de 16 
februarie, 
relor 
multă, 
care sute 
ții, surori, 
muncitori 
veniți să 
ze.

in fața aielie- 
se strînsese lume 
Veniseră cu mîn- 

de femei — so- 
mame. Se aflau 
din alte fabrici 

ne îmbărbăte- 
Furioși, guvernanții 

și-au trimis din nou zbirii. 
Ostași și polițiști îmbătați 
cu alcool, împinși din spa-; 
te de ofițeri și comisari, 
au deschis foc împotriva 
noastră. Gloanțele trimise 
de călăii lui Vaida au ră
pus pe mulți dintre cei mai 
dragi tovarăși de muncă 
și luptă. Cu mîna încleș
tată pe minerul sirenei a 
căzut la postul de luptă 
și tînărul utecist Vasile 
Roaită. Dar jertfele ce
feriștilor și petroliștilor 
din februarie 
fost zadarnice, 
luptă, clasa 
sub conducerea partidu-
*----------------------------- -

1933 n-au 
Oțelită în 

muncitoare,

au dat viață

sosit și 
așteptate, 
urmat, 
in alianță

că-

zi-
In 

clasa 
cu

lui comuniștilor, a con
tinuat lupta mai depar
te. Anij au trecut. După 
eliberarea patriei de 
tre glorioasa Armată So
vietică, au 
lele mult 
anii ce au 
muncitoare 
țărănimea muncitoare, sub 
conducerea partidului co
muniștilor, 
năzuințelor întregului po
por muncitor
Cercurile conducătoare din 

apus nu se pot împăca cu 
gîndul că noi, că țările 
socialismului în frunte cu 
Uniunea 
vrem să 
niciodată 
trecutului, 
tăriți ca printr-o 
neprecupețită să 
neîncetat cuceririle dobîn- 
dite în anii puterii popu
lare. Și dacă besmeticii. 
în furia lor nebună, se vor 
încumeta să ne atace, lec
ția pe care o vor primi din 
partea popoarelor lagăru
lui păcii va fi neiertătoare.

Sovietică, nu 
se mai întoarcă 
anii mizeri ai 
Noi sîntem ho. 

muncă 
întărim

CIOC S. MARIN 
muncitor cazangiu la 

Atelierele „Grivița Roșie*'

s-a înăsprit și 
viața noastră, 
german începuse să-și ara
te colții săi de fiară. Gu
vernul bogătașilor se pre
gătea să prefacă țara în- 
tr-un cap de pod al războ
iului antisovietic pus la 
cale de imperialiști. Parti
dul Comunist din Romînia, 
care trăia în neagră ilega
litate, ne-a chemat la lup
tă împotriva foametei, te- 
roarei și războiului. Ală
turi de ceferiștii din Bucu
rești, s-au ridicat la luptă 
și ceferiștii din Iași, Paș
cani și alte localități, s-au 
ridicat la luptă petroliștii 
de pe valea Prahovei. Gu
vernul lui Vaida, speriat 
de valul revoluționar care 
se abătuse în întreaga ța
ră, a căutat să ne astupe 
gura pentru un moment, — 
anunțînd satisfacerea unor 
cereri ale muncitorilor — 
dar imediat s-au luat mă
suri de prigonire și mai 
puternică a muncitorilor 

15 februarie 1933. La. A- 
telierele Grivița s-a decla
rat o nouă grevă. In frun
te cu comuniștii, muncito
rii își cereau dreptul la 
-------------- :------------- -  >

i Popas intr-un sat trecut prin răscoala din 1907 
j De curînd, în dimineața 
>unei duminici însorite de
> iarnă, un grup de țărani 
J muncitori discutau în fața
> bibliotecii căminului cultu
ral din Cîrligați. Se afla 
[ acolo și Rada Marica, pînă
► nu de mult neșitutoare de 
!carte. Intre cei 220 de ai- 
[ fabetizați de la 1945 în- 
>coace a fost și ea. Alături 
! de Rada stătea studentul 
[în medicină Ilie Pisică,
► aflat în vacanța de iarnă. 
; Acesta alesese din rafturile 
'bibliotecii, cuprinzînd cam 
^700 de volume, cartea 
!,.Desculț'* de Zaharia Stan- 
•cu, pe care o discuta cu 
!cei de față.
; — Ehei Voi aflați de
răscoala lui ’907 din citite. 

! Noi, bătrînii, o știm din 
; trăite. E vorba în carte și 
de Cîrligații noștri — li se 
adresă celor de față bătrî
nul Radu Ion Dinu, ce se 
apropia, cu nepoțica de 
mînă.

Tinerii îl poftiră pe bîtu 
Dinu să stea pe un scaun, 
să le depene din aducerile 
lui aminte despre acele zi
le ale lui făurar 1907.

— Pămîntl N-aveam pă- 
mîntl Noi ne istoveam să-i 
muncim și Maria Dobrescu, 
care avea 2.800 pogoane, 
nici nu călca pe el. Aren
dașul îi trimitea fișicurile 
cu aur la București. Sufe
rințele și lipsurile ne cotro- 
iseră pînă peste cap.

Ne-am ridicat la răsmeriță. 
Am pornit cu furci, topoare, 
șomoioage 
conace. A 
cum nu s-a

Bătrînul 
cum regele și bogătașii au 
trimis regimentele înarma
te cu tunuri ca să înăbușe 
în sînge răscoala, cum a 
fost dus între baionete cu 
îndrăznețul Ion Manea, cu 
Pavel Leonte, Ion Pisică. 
Mulți au fost apoi puși la 

.zid, împușcați. In fiecare 
zi vedeai alte neveste tine 
re îmbrobodite cu barișuri 
negre.

aprinse, peste 
fost un mreș 
mai pomenit.
povesti apoi

După o vreme, moșul își 
luă rămas bun și se ridică 
să plece. Porni între ne- 
poată-sa, pionieră, și învă
țătorul, Ion Soare, primul 
intelectual înălțat din sat. 
Setos a afla cît mai multe 
din viața frămîntată a sa
tului său, învățătorul nu 
se îndura să se despartă 
de bătrîn. Dar nici bătrînul 
nu se lăsa mai prejos cu 
întrebările.

— Aici ce se face ? vru 
el să știe cînd trecură prin 
fața locului unde începu-, 
seră primele lucrări 
căminului cultural. El în
trebă apoi unde duc

ale

•y Vești culturale 
din regiunea 

București

A 5-a REPREZENTAȚIE 
CU „SÎNZIANA SI 
PEPELEA"

Nici o șoaptă nu s-a mai 
auzit în sală, cînd a apărut 
pe scenă Zîna lacului. Fru
musețea decorurilor, mă
iestria interpretării ferme- 
caseră întreaga sală, cu 
toate că feeria „Sînziana 
și Pepelea" de Vasile Alec- 
sandri mai fusese dată în

menii colacele de sîrmă cu<< 
care treceau pe umeri. » 

— De cîțiva ani avem» 
doar dispensar în Carava-» 
neți. Acum e aidoma spita-<? 
lului din Turnu Măgurele.» 
Ii pun lumină electrică. A-« 
colo se duce sîrma. >?

Pe malul Călmățuiului,» 
bătrînul își aminti de două« 
fetițe ce muriseră 'înainte» 
de răscoală, în vreme ce» 
părinții erau la curtea bo-« 
ierească, la muncă. »

— Acum uite mlădițele» 
noastre tinere — îi arătă» 
învățătorul în drum spre» 
casă, puzderia de țînci gu-<< 
ralivi ce porniseră la plim » 
bare cu educatoarea. »

Umblară ce umblară și$ 
moșul ceru să se odihneas
că pe o buturugă.

— Multe rele, mult amar; 
ai văzut măi Călmățu’ule,' 
cînd eram eu tînăr. Multe, 
lucruri frumoase ți-a fost 
dat să vezi de cînd s-au ri
dicat tineri: ăștia — făcu 
bătrînul privind apa curgă 
toare și adăugă : dar și 
mai multe le-o trăi nepoa
ta asta a mea. Numai pace 
să fie !

— O să apărăm pacea, 
moș Dinule, că sînt lumi
nați și mulți ca iarba cei 
ce se împotrivesc imperia
liștilor care uneltesc un 
nou ră^oi — răspunse ho- 
tărît tînărul învățător din 
Cîrligați.

Mălina Cajal

Bunicii povestesc nepoților despre vremile de urgie 
cînd viețile țăranilor muncitori din Cîrligați, raionul 
Turnu Măgurele, nu prețuiau nici cît ale vitelor și 
cînd, sătui de urgii, au pornit să-și facă singuri drep
tate.

Direcția generală a re
crutării și repartizării for
țelor de muncă anunță că 
între 1 februarie—-I martie 
1955 se fac înscrieri pen
tru școlile S.F.U. — secto
rul carbonifer și construc
ții — din întreaga țară.

In școlile S.F.U., ale că
ror cursuri au o durată de 
10 luni, elevii primesc gra
tuit hrană, cazare, îmbră
căminte și încălțăminte, 
cărți școlare, material edu
cativ și cultural, precum și 
transportul pe C.F.R. de ia

înscrieri în școlile S. F. U.
domiciliu la școală și de la 
școală la întreprinderea 
unde sînt repartizați.

Elevii școlilor S.F.U.- 
constiucții primesc în pri
mele două luni de școală o 
indemnizație lunară de 50 
lei, iar în celelalte opt luni 
primesc 70 la sută din con
travaloarea muncii depuse 
de ei tn timpul practicii. 
Elevii școlilor S.F.U.- 
cărbune primesc 60 lei lu

nar în primele două luni de 
școală, iar în celelalte opt 
luni 80 la sută din con
travaloarea muncii depusă.

Se pot înscrie la aceste 
școli tineri și tinere între 
16—25 ani pentru S.F.U.- 
construcții, iar pentru 
S.F.U.-cărbune tineri între 
17‘/2—25 ani. Cei ce doresc 
să se înscrie în școlile 
S.F.U. trebuie să îndepli
nească următoarele condi
ții : să fie sănătoși; să fie

știutori de carte; să aibă 
buletinul de populație (cu 
ștampila de ieșire aplicată 
pe buletin, în cazul cînd au 
mai lucrat în vreo între
prindere), dovadă de starea 
materială și livretul mili
tar (cei care au făcut star 
giul militar).

înscrierile pentru școlile 
S.F.U. se fac prin secțiile 
raionale de recrutare și re
partizare a forțelor de 
muncă, care funcționează 
în fiecare reședință de ra
ion din țară.

comuna Olari, raionul Că
lărași, încă de patru ori.

Succesul obținut de mi
cii interpreți, elevi ai ciclu, 
lui II, se datorește în bună 
parte muncii neprecupețite 
depuse de tovarășul direc
tor G. Raia și de întregul 
corp didactic, precum și de 
mulți țărani muncitori din 
comună, care au dat un 
sprijin temeinic la confec
ționarea costumelor ș> de
corurilor, etc.

Zvincu Vitalie
* corespondent

ARTIȘTII AMATORI 
DIN STOBORAȘTI

La etapa concursului pe 
comqne, echipa de teatru a 
căminului cultural din Sto- 
borăști a prezentat scene
tele „Moș Angheluță și a- 
grotehnica" și „Batoza lui 
Stănilă", Printr-o temei
nică pregătire, echipa de 
teatru din Stoborăști a reu
șit să se prezinte în bune 
condițiuni și astfel a putut 
fi selecționată pentru etapa 
pe raion.

— Ne vom strădui să ne 
pregătim în așa fel, încît 
să se mîndrească întreg 
raionul Roșiorii de Vede 
cu noi — a spus atunci pli
nă de bucurie colectivista 
Ana Ionescu, una din in
terpretele piesei.

A. Stan 
corespondent

LECȚIA PRACTICA

Nu de mult la Casa de 
cultură a orașului Alexan
dria, căminul cultural din 
Nanov a prezentat în ca
drul unei consfătuiri cu ac
tiviștii culturali ai raionu
lui Alexandria, ca lecție 
practică, piesa de teatru 
„Comoara lui Lazăr de la 
Rusca".

Discuțiile însuflețite ce 
au urmat, au ajutat mult la 
îmbunătățirea interpretării 
rolurilor. Acum, membrii 
echipei de teatru din Na
nov se pregătesc, cu și mai 
multă încredere în forțele 
lor, pentru faza concursu
lui pe raion.



Consfătuirea pepinieriștilor
In fiecare toamnă și primăvară, 

din pepinierele gospodăriilor agri
cole de stat, din cele raionale și re
gionale, pleacă spre sate mii de 
pomi tineri. Țăranii, muncitori din 
regiunile Suceava, Baia Mare, Ti
mișoara ori Constanța, din fiecare 

colțișor al țării cumpără cu încre
dere acești pomi de soi, sădindu-i 
pe Ungă casele lor. Cu fiecare an 
să mărește suprafața livezilor noa
stre. Mai mulți pomi trebuie să pro
ducă pepinierele. Și pepinieriștii 
muncesc cu multă dragoste. Ei știu 
că de felul cum vor produce ma
terialul săditor, depinde dezvolta
rea pomiculturii noastre.

Și iată-i adunați în orășelul Dum
brăveni din regiunea Stalin, pentru 
a-și împărtăși unul altuia metodele 
de lucru in pepiniere și pentru a-și 
însuși noile metode de tehnică a- 
vansată. Referatele ținute la cons
fătuire de către specialiști în pomi
cultură, au analizat situația pepi
nierelor, precum și calitatea pomi
lor ce se trimit spre a fi sădiți.

— Orinduirea burghezo-moșie- 
rească din trecut — a spus ingine
rul Ioniță Constantin, — nu s-a în
grijit de dezvoltarea pomiculturii. 
Pepinieriștii particulari furnizau ță
rănimii muncitoare un material să
ditor de proastă calitate. Cîștigul îi 
interesa pe ei și nu calitatea po
mului, cînd va intra pe rod, ce pro
ducție va da și cîți ani va viețui- 
De aceea, mulți pomi se uscau încă 
tineri, iar producția de fructe era 
mică. Dar noi, pepinieriștii de as
tăzi, sîntem mîndri că putem con
tribui la refacerea livezilor. 22.000 
hectare livadă bătrînă, neproducti
vă, se arată în proiectul de Direc
tive, trebuie înlocuită cu pomi ti
neri. In anul 1965. în livezile noas
tre vor rodi 50 milioane pomi Dar

A venit iarăși vremea cînd har- 
Micii gospodari se pregătesc să ob
țină răsaduri de legume. Dar să 
mergem mai bine la una din gos
podăriile fruntașe ale țării noastre, 
ca să luăm exemplu de felul cum 
se îngrijesc grădinarii de acolo ca 
în primăvară să planteze răsaduri 
cît mai multe și mai viguroase.

...Aproape de București se află 
grădina de legume a gospodăriei 
de stat din comuna Pantelimon. 
Tot acolo, pe marginea unei ape 
curgătoare, vezi și răsadnițele de 
legume care se pregătesc, încon
jurate de un gard de stuf. Totul 
e lucrat în mod științific. Chiar și 
orientarea răsadnițelor puse cap la 
cap e făcută așa fel ca lungimea 
lor să fie' pe direcția apus-răsărit, 
iar înclinarea lor către miază-zi, 
ca astfel răsadurile să primească 
cît mai multă căldură și lumină de 
la soare. Și chiar și răsadnițele sînt 
construite așa după cum cere știin
ța: 4 m. lungime, 1,5 m. lățime și 
25-30 cm. înălțime la un toc; 1,50 
m. lungime și 1 m. lățime la fie 
care din cele 4 ferestre ale unui 
toc, etc.

Muncitorii agricoli de aici au în
ceput să pregătească încă de astă 
toamnă pămîntul, gunoiul de 
grajd, tocurile și geamurile nece
sare. Acum munca e în toi De-o 
parte Fugaru Constantin și Drăcea 
Constants pregătesc gunoiul de 
grajd pentru încălzirea tăsadnițe- 
lor. Ei amestecă bălegarul . uscat 
cu cel proaspăt, îl afinează, îl stro
pesc puțin cu apă și îl așează în 

la aceasta trebuie să contribuim 
noi. Să dăm țăranilor muncitori 
pomi de soi care să rodească mult.

Multe sfaturi a dat inginerul Io
niță Constantin pepinieriștilor ve- 
niți la consfătuire. El le-a vorbit pe 
larg despre organizarea pepiniere
lor, despre aplicarea asolâmențului 
necesar la refacerea solului și des
pre multe altele. Și-au spus apoi 
cuvînttd mulți pepinieriști. Bercea 
Ștefan de la G.A.S. R. Vîlcea, a 
obținut 18.000 pomi la hectar. 
El a împărtășit celor veniți la 
consfătuire metodele lui de muncă, 
arătînd că se pot obține și mai 
mulți pomi la hectar. In R. Vîlcea 
sînt mulți țărani muncitori care au 
cumpărat puieți produși de pepinie- 
ristul Bercea Ștefan. Ei au acum 
pe Ungă casele lor livezi care peste 
2-3 ani vor da rod. Și vor rodi 
din belșug, căci sînt pomi de bună 
calitate. Și pepinieristul Baltag 
Octavian de la G.A.S. Bucium din 
regiunea Iași, a obținut producții 
mari de puieți. Pe meleagurile 
Moldovei tot mai multe văi și dea
luri, pe care odinioară nu creșteau 
declt mărăcini, se plantează astăzi 
cu meri, peri, pruni, nuci produși 
de pepiniera din Bucium.

Trei zile în șir au discutat pepi
nieriștii. Ei au plecat cu multe în

vățăminte, dornici de a munci cu 
și mai multă rîvnă pentru a pro
duce în pepiniere tot mai mult ma
terial săditor. Pe meleagurile țării 
noastre să înflorească primăvara 
milioane de pomi fructiferi, iar 
toamna să pornească spre orașe și 
în industria alimentară mii de 
tone de fructe.

B. Mihal ’

Să producea cît mai multe răsaduri de legume
platforme înalte cam de 1 m. Peste 
o săptămînă acest gunoi va începe 
să aburească - semn că s-a în
călzit îndeajuns — și deci va tre
bui pus în paturi.

De altă parte Maria Bărbulescu, 
Eiena Păun, Elena Preda și alte 
muncitoare fac paturile răsadnițe
lor din gunoiul care a aburit. Mai 
întîi, pe pămîntul bine curățat aș
tern un strat de paie, iar peste 
acesta unul mai gros, de vreo 90 
cm. din gunoiul aburit. Apoi, cu 
picioarele TI îndeasă uniform pînă 
rămîne la 70 cm. înălțime. Deasu
pra acestor paturi ele pun tocurile.

Membrii G.A.C. „ilie Pintilie" din comuna Roma, regiunea Su
ceava, vor să fie printre primii în campania însămînțărilor de pri
măvară. Organizîndu-și bine brigada, fierarul Aslan Ioan a reușit să 
termine reparatul uneltelor agricole Încă la 27 Ianuarie. In același 
timp colectiviștii Floraru Dumitru și Anuța Emilia au selecționat mari 
cantități de grîu de primăvară.

Au însămînțat 30 hectare cu orz de primăvară
Pe una din tarlalele gospodăriei 

agricole colective din Limanu. ra
ionul Negru Vodă, duduie tractoa
rele. Ele trag cu putere semănăto- 
rile care îngroapă în pămîntut ne
gru, reavăn, sămînța de orz de pri
măvară. Tractoarele conduse cu 
pricepere de către harnicii tracto
riști de la S.M.T.’Albești parcurg 
hectar după hectar. Zîmbesc trac
toriștii. Bătălia pentru belșugul de 
bucate a început. Organizîndu-și 
bine munca, colectiviștii din Li

Și-au făcut platforme pentru gunoi
Era lecția a 9-a. Tovarășul Ilie 

Manolache vorbea celor 25 cursanți 
ai cercului agrotehnic din Miroși, 
raionul Roșiorii de Vede, despre 
„Ingrășămintele naturale". Și așa 
după cum au învățat, tot așa au 
pus în practică cunoștințele căpă
tate. Au mers la grajdul comunal 
și au construit acolo in apropiere o 
platformă de seînduri, în care apoi 
au adunat gunoiul de grajd arun
cat prin curte, pe rîpi...

★

ferestrele și rogojinile. Și numai 
după 7-8 zile vor pune în aceste ră
sadnițe pămînt bine preparat.

Iață că și pămîntul se pregătește 
acum întocmai după rețeta : două 
părți mraniță, o parte pămînt de 
țelină și o parte nisip.

In unele răsadnițe a fost pus 
chiar de pe acum pămîntul într-un 
strat de 18520 cm. grosime. Deci 
peste 4-5 zile, cînd acest pămînt se 
va încălzi, harnicii grădinari ai 
gospodăriei de stat din Panteli
mon vor putea să semene guliile, 
conopida și varza timpurie; iar 
mai apoi — pe la sf.îrșitul lui fe

manu au reușit ca numai în cîteva 
zile să însămînțeze 30 hectare cu 
orz de primăvară.

Nu va trece mult și tarlaua va 
înverzi. Colectiviștii sînt siguri de 
izbîndă. Ei au tratat și selecționat 
din vreme sămînța, iar pămîntul 
l-au lucrat după metodele agroteh. 
nicei înaintate. Și pămîntul îi va 
răsplăti. In vară ei vor , culege o 
recoltă bogată, care le va aduce în 
case belșug și bunăstare.

După modelul acesta și-au făcut 
de îndată platforme la casele lor, 
țăranii muncitori Dumitru Slănică, 
Florea Mihai ca șl ceilalți elevi ai 
cercului agrotehnic. Totodată ei au 
cărat la cîmp tot bălegarul fermen
tat. Iar după exemplul lor au în
ceput să folosească știința agroteh
nică mulți țărani muncitori din co
muna Miroși.

Ion Tecuceanu 
corespondent

bruarie — vor putea semăna în ce
lelalte răsadnițe și pătlăgelele ro
șii, ardeii, vinetele, etc.

Și acum să vorbim ceva și des
pre semănatul în răsadnițe. In 
ziua însămînțării dezinfectăm mai 
întîi semințele cu o soluție de sul
fat de cupru (10 grame la 1,50 li
tri apă) în care le ținem 5 minute; 
pe urmă le spălăm cu apă rece și 
le punem la zvîntat. Iar după ce am 
afinat și nivelat pămîntul din ră
sadnițe, semănăm semințele fie 
prin împrăștiere (cînd răsadul se 
va repica), fie în șănțulețe depăr
tate la 5 cm. (cînd răsadul nu se 
va repica). Apoi acoperim șănțu
lețele, presăm ușor pămîntul cu o 
seîndură, cernem deasupra puțină 
mraniță și udăm cu apă călduță, 
cu ajutorul stropitorii cu sită fină, 
îndată ce terminăm de semănat 
acoperim cu ferestre, obloane sau 
rogojini și lăsăm astfel pînă cînd 
plantele răsar. Și atunci numai în 
timpul nopții vom mai pune rogo
jinile sau obloanele pe ferestre. 
Pînă la plantarea în cîmp, răsadu
rile vor trebui să stea 60-70 zile în 
răsadnițe. In acest timp trebuie să 
avem grijă să udăm și să aerisim 
răsadurile, să le plivim de buru
ieni. să le tratăm împotriva boli
lor și dăunătorilor, etc.

In felul acesta, dacă vom munci 
cu toții, vom putea obține recolte 
de legume mult mai mari și cu 
trei săptămîni mai devreme decît 
cele semănate direct în cîmp.

Ing. V. Drăgușanu
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Radu Stelian vzA. iinvața

Lădița plină de firele verzi ale porumbului, bumba
cului, florii soarelui, este dovada grijii cu care ță
ranul muncitor Gh. Pîtpiiac din comuna Salcia, ra- 

i ionul Turnu Măgurele, așteaptă campania agricolă de 
i primăvară. El știe că încercarea puterii de încolțire 
' a boabelor, așa după cum a. învățat la conferințele de 

la căminul cultural, îi înlesnește obținerea de recolte 
sporite la hectar.

Cum sâ nu-i lauzi?
Sînt țărani muncitori cărora h-ai putea să le spui 

cuvinte de laudă. Și cum să-i lauzi cînd îi vezi aruncînd 
prin gropi gunoiul de grajd. Unora nu prea le place să 
se mai ostenească cărîndu-I pe ogor. Alții îți spun că nici 
bunicul lor nu-l ducea și că slavă domnului, pîine tot mîn- 
cau. Și întrebîndu-i dacă iarna aceasta au dat pe la că
minul cultural, o să-ți spună: „N-am fost, că iarna ba faci 
una, ba alta și timpul trece". Acum socotiți și dvs. dacă 
au dreptate. Eu cred că nu.

Ei, dar despre țăranii muncitori din Dobrești, raionul 
Topoîoveni, nu pot să spun decît cuvinte de laudă. Ascul
tați ce mi-a spus pe la începutul lui ianuarie Vasile Gcor. 
gescu, un elev al cercului agrotehnic din Dobrești.

„Spun unii că dacă plouă se fac bucate. Dar eu zic că 
numai ploaie nu ajunge. Pămîntul cere hrană, cere îngri
jire. Anul trecut am scos la hectar peste 2.000 kg. po
rumb. Mi-a dat pămîntul mult, că și eu i-am dat îngră
șăminte. Dar pămîntul mai are încă multe taine pe care 
trebuie să le cunoști. Și noi le putem cunoaște la cercul 
agrotehnic de la cămin, din cărți și de la tehnicieni. Iarna 
aceasta am cărat mult gunoi pe ogor, dar nu l-am îm
prăștiat, ci l-am pus grămadă la capătul ogorului. Așa 
mi s-a spus la cercul agrotehnic. La primăvară îl dau 
sub brazdă bine putrezit, de o să-mi spună pămîntul 
mulțam".

Vasile Georgescu mi-a povestit multe lucruri învățate 
Ia cercul agrotehnic. Și dacă astăzi mai toți dobreștenii 
au platforme de gunoî in curte ori la capătul ogoarelor, 
aceasta se datorește cercului agrotehnic.

Peste comuna Brazi-Plo- 
ești s-a lăsat seara. Prin 
ferestrele caselor străbate 
lumina albă a becurilor. 
Radu Stelian se întoarse 
acasă mulțumit de la lecția 
cercului agrotehnic. El a 
urmat la cercul agrotehnic 
și anul trecut și participă 
și acum. Este dornic să 
învețe cît mai -mult. Pe 
masă, în fața lui, se află 
multe cărți agrotehnice îm
prumutate de la bibliotecă. 
Acum citește cu atenție 
cartea despre munca pă
mîntului pentru recolte bo
gate de cereale. D.n cînd 
în cînd întrerupe cititul și 
așterne însemnări pe un 
caiet. Este caietul de stu
diu de la cercul agrotehnic. 
A ajuns la capitolul în care 
e vorba de cultivarea po
rumbului în cuiburi așezate 
în pătrat. Aceasta îl intere
sează mult. Anul trecut a 
semănat în cuiburi așezate 
în pătrat o jumătate de po
gon. Recolta a fost bună. 
Aproape 2.300 kg. boabe 
porumb la hectar. Porum
bul semănat în rînduri 
obișnuite deabia a trecut 
de 1.500 kg. la hectar, iar 
alți țărani muncitori au 
cules și mai puțin.

— Ce zici nevastă,, anul 
ăsta punem mai mult po
rumb în cuiburi așezate în 
pătrat? își întrebă el soția, 
care trebăluia prin casă.

Femeia lăsă lucrul 
și răspunse:

— Și eu zic că-i 
așa. Astă toamnă am 
porumb bun de pe

uit dacă pămîntul a prins 
scoarță, sau dacă rădăci
nile s-au descălțat. Și lec
torul ne spuse azi despre 
muncile
duc să văd la fața locu
lui..."

astea... Mîine mă

★
A doua zi Radu Stelian 

s-a dus să-și vadă ogorul 
semănat cu grîu. „Pămîn
tul n-a prins încă scoarță, 
dar rădăcinile iată că s-au 
descălțat — băgă de seamă 
el și își spuse: mîine îi voi 
tăvălugi ușor". Mai departe 
de ogorul cu grîti se întin
de pămîntul arat cu tracto-

puțin

Cum se face iarovizarea cartofilor, puteți afla desigur 
de la tehnicieni. Dar eu vă spun că puteți afla și de la 
Preda Constantin și Costică Crețu, țărani, elevi și ei ai 
cercului agrotehnic din Dobrești. Au obținut ei anul tre
cut recolte frumoase de cartofi, dar anul acesta vor să 
obțină mal mult. Vor semăna cartofi iarovizați, că doar 

nu degeaba învață la cercul agrotehnic.
Ilie Trandafir, Ion Neacșu, Baciu Hie și 

mulți alți dobreșteni știu încă de pe acum 
cum va răsări porumbul, orzul, ovăzul. Fie
care din el a încercat puterea de încolțire 
a semințelor acasă, în lădițe. La început nu 
prea se pricepeau, dar au învățat la cercul 
agrotehnic. Și dacă ar fi să stai mai mult 
cu ei de vorbă apoi să te ții. Fiecare dintre 
ei ar putea să-ți vorbească despre metode 
înaintate de muncă, despre fruntașii recol
telor bogate. Intr-un cuvînt ca niște ade- 
vărați elevi.

Multe aș putea să vă povestesc despre 
dobreșteni. Sînt oameni cărora le place să 
învețe tainele pămîntului, care știu să ceară 
pămîntului să rodească mai mult. Spuneți- 
mi, cum să nu-i laud?

Mihail Borza

bine 
cules 
locul 

muncit după noua metodă. 
Și am cîștigat.

Radu Stelian citește încă 
vreo cîteva pagini. Inlîlneș- 
te un punct nou. Este vorba 
despre polenizarea artifi
cială, a porumbului. El, a- 
nul trecut, n-a făcut pole
nizare, dar la vară va face 
și aceasta; chiar își no
tează și în caiet. La lecția 
viitoare a cercului agroteh
nic se va sfătui și cu cei
lalți țărani muncitori.

Cînd aju»se la pagina 
unde se vorbește despre în. 
grijirea culturilor de grîu, 
Radu Stelian se opri puțin: 
Eu am scurs apa de pe o- 
gorul cu grîu — își aminti 
el — dar n-am știut să mă

rul în toamnă. La capul lo
cului se află bălegarul că
rat în iarnă. Brazdele ume
de răspîndesc un miros 
reavăn, primăvăratec, deși 
sîntem în februarie. Radu 
Stelian ia în palmă un bul-- 
găre de pămînt, îl frămîntă 
și se uită la el de parcă a- 
cum îl vede prima dată și 
hotărî în sine: „Aici voi se
măna porumbul în cuiburi 
așezate în pătrat".. Apoi 
porni către casă, bucuros 
că roadele învățăturii a- 
grotehnice încep să se 
arăte.

A. Băbeanu

Roadele ui
— 

vedea pe loc 
de două ori 
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el nevestii.
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Se găsește cîte unul prin 
Izlaz, care zice că Neda 
Ivan Florică e mîndru. O 
fi avînd nițică dreptate. 
Numai că mîndria asta a 
gospodarului Neda e meri
tată, Nu degeaba se laudă 
el, de cîte ori vine vorba:

— Dă-mi pămîntul cel 
mai sărac, și eu îl fac să 
rodească orice-

Păi asta e mîndrie? Nu! 
E muncă și pricepere. Pe 
amîndouă le-a dovedit din 
plin țăranul muncitor Ne
da Florică. Cu munca a 
fost prieten de cînd se știe. 
Numai că uneori nu e de- 
ajuns un singur prieten. 
Vite, bunăoară, în cazul 
pămîntului: poți să mun
cești pînă te spetești, dacă 
nu e și pricepere, degea
ba. Simțise el asta cu ani 
în urmă. De pe atunci în
cepuse să-ncerce singur, 
din capul lui, diferite expe
riențe, Unele ieșeau, 
tele ba. Ziceau unii, 
cam în batjocură:

— Face pe agronomul I 
Dar cînd vedeau că la 

Neda pe loc cresc dovleci 
de cîte 15—16 kg. bucata, 
că ardei ca el n-are nimeni, 
că porumbii lui cresc în
totdeauna mai înalți decît 
ai vecinului, se mai domo
leau :

— Are el, Neda ăsta, 
ceva în cap !...

Neda nu-i băga în seamă. 
Așa sînt oamenii: vor
besc. Ca să nu mai vor
bească, trebuie să le dai 
dovezi. Și omul căuta me
reu secretul unei recolte bo
gate. Ii cășunase pe po
rumb.

at
așa,
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FOLOSIREA 
ÎNVĂȚĂTURII IN 

PRACTICĂ
In comuna noastră, Na- 

nov, din raionul Alexan
dria, 20 de țărani mun
citori urmează la cercul a- 
grotehnic. Și în fiecare 
miercuri seară, acești elevi 
harnici se string în sala că
minului cultural ca să afle 
cît mai multe din secretele 
obținerii recoltelor bogate. 
Ascultînd lecțiile, cursanțh 
încep de pe acum să pună 
în aplicare cele învățate. 
Așa, bunăoară, s-au îngri
jit să-și procure semințele 
necesare însămînțărilor, 
din soiul cel mai bun și să 
le selecționeze; iar acum le 
încearcă puterea de încol- 
țire

Petre Crețu, brigadierul 
de cîmp al gospodăriei co
lective „16 Februarie 1933", 
este cel mai sîrguincios 
elev de la cursul agrozoo
tehnic. Muncind cu price
pere, împreună cu brigada - 
sa, anul trecut a reușit să 
obțină la porumb chiar 
3.800 kg. la hectar, iar la 
orz 2.400 kg. la hectar. 
Anul acesta Petre Crețu se 
străduește să învețe cît 
mai temeinic lecțiile agro
tehnice, pentru ca în vară 
și toamnă să culeagă re
colte tot mai mari.

Alexandru 
unul dintre cei 
răni muncitori 
la cercul agrotehnic.

Anul trecut aplicînd cele 
învățate în conferințele de 
la căminul cultural, a ob
ținut 32.000 kg. sfeclă de 
zahăr la hectar. De acum 
înainte este hotărît să apli
ce cu și mai multă grijă 
regulile agrotehnice pentru 
a obține o producție de sfe
clă mai sporită decît anul 
trecut

Micu
peste 30 ță- 
participanți

este

Gheorghe 
fesor de știi 
este lector 
grotehnic dil 
nului culturr 
raionul Mizi! 
toți țăranii i 
comună. Ghe 
pregătește ci 
lecție, dînd e 
te din munca 
cuprins co

Ilie Frumosu 
corespondent

52000K» ■la hectar
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71 W. & A

j-----------------------------------------------

prietenii
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iocani 
dri ca
zicea

ce-a auzit atunci de la teh
nicianul Nedelea.

— Asta le scoate 
carte. Știe el ce spune 
își zicea omul.

De-atunci Neda nu mai 
făcea nimic pină nu siălea 
de vorbă cu Nedelea. S-a 
convins că în cărțile tehni
cianului agricol sînt scrise 
toate cîte le încercase el de 
unul singur. Și parcă nu
mai cîte încercase el ? Păi, 
dac-ar fi numai atît, știin
ța asta n-ar avea de ce să 
se mai numească știință 
agrotehnică. Nici de teh
nicieni agricoli n-ar mai 
fi nevoie.

De-ar auzi Neda Florică 
vorbă ca asta din gura 
cuiva, i-ar sări în cap. 
Cum adică să nu fie ne
voie de tehnicieni agricoli? 
Dacă nu venea Nedelea în 
Izlaz, el, Neda nu-și gă
sea și celălalt prieten ca- 
re-i mai trebuia, pe lîngă 
muncă : știința. Nici frun
taș pe raionul Tur nu Mă
gurele, pus la panou și 
premiat cu plug, ca unul 
ce-a scos 4.000 kg. porumb 
la hectăr, n-ajungea. Așa 
că, de-l auzi uneori zicînd:

— Dă-mi pămîntul cel 
mai sărac și eu îl fc.c să 
rodească orice, — să știi 
că Neda n-o spune numai 
din mândrie- O spune fiind
că știe că-i harnic și price
put. Cu hărnicia, primul 
său prieten, s-a născut. Cu 
știința s-a cunoscut mai de 
curind. I-a făcut cunoștin
ță trainică și plină de roa
de. tehnicianul agricol Ne
delea Ion.

Stelian Filip
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Cercul nostru agrotehnic
„Pămîntul îți dă, dar în 

traistă nu-ți bagă", spune o 
zicală. Și este adevărat. 
Pămîntul este destui de 
darnic, dacă știi să-i mun
cești așa cum prevăd legu. 
Iile agrotehnice. De aceea 
în cadrul căminului nostru 
cultural a luat ființă un 
cerc agrotehnic, la care 
s-au înscris 21 țărani 
muncitori.

Lecțiile ținute pînă acum 
au dovedit că atrag mult 
pe elevii cercului agroteh
nic. Din zi în zi în caietele 
lor se înmulțesc însemnări 
prețioase. Pe fiecare îi in-

teresează lucrările solului 
în vederea semănăturilor 
de primăvară, semănatul 
după metode avansate și 
altele. Participanții la cer
cul agrotehnic însă nu se 
mulțumesc numai cu noti
țele din caiete, ci studiază 
și alte cărți agrotehnice re
comandate de noii

Mulți dintre țăranii mun. 
citori care participă la cer
cul agrotehnic au și în
ceput să pună în practică 
învățăturile primite. Ioniță 
D. Tudor și-a construit în 
iarna aceasta lîngă grajd

Ț
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libit de 
■i din 
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îi de pe 
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tice cu 
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arte cu

Iacob Dobre își notează 
cu grijă în caietul său fie
care lecție a cercului agro
tehnic. Muncind porumbul 
așa cum l-a îndemnat la 
cercul agrotehnic agrono
mul, el a cules anul trecut 
3.200 kg. porumb la hec
tar. In anul acesta și în cei 
viitori, el va aplica cu și 
mai multă încredere regu
lile agrotehnice nu numai 
la porumb, ci și la celelalte 
culturi.

Ștefan Gh. Matei, urmînd 
exemplul vecinului său, Ia. 
cob Dobre, și ascultînd cu- 
vîntul agronomului, în 
toamna trecută a cules 
3.000 kg. porumb la hectar. 
Văzînd cît de folositoare 
sînt învățăturile agroteh
nice, azi Ștefan Gh. Matei 
este nelipsit de la lecțiile 
cercului agrotehnic și este 
fruntaș în campania
gătirilor pentru muncile 
gricole de primăvară, '

pre-
a-

o platformă de gunoi cu 
jghiaburi și bazin de scur
gere. Exemplul său l-au 
urmat și alți -țărani mun
citori, ca Albu T. Gheo> ghe. 
Stoica I. Gheorghe, Stan 
Ana și alții. In întreaga 
comună s-au cărat pe o- 
goare cel puțin 400 tone 
gunoi de grajd. Ioniță N. 
Gheorghe a dus pe ogor 26 
căruțe bălegar, iar Stoi- 
cescu N. Constantin aproa
pe 35 tone. Reparațiile u- 
neltelor au fost făcute în 
întregime. La cele 2 centre 
de încercare a puterii de 
încolțire a semințelor, or
ganizate de cercul agroteh
nic, s-au făcut aproape 150 
probe. In casele tuturor 
participanților la cercul a- 
grotehnic se află cutioare 
speciale în care se verifică 
puterea de încolțire a se
mințelor.

Pentru a face pe oameni 
să înțeleagă și mai bine 
cum să aplice învățăturile 
agrotehnice, am organizat 
și demonstrații practice. 
Astfel, am făcut cercetarea 
diferitelor feluri de soluri 
din comuna noastră. Am 
mers împreună cu mai 
mulți țărani muncitori pe 
ogoare și am văzut adîn- 
cimea de îngheț a pămîn- 
tului, felul în care au în
frățit semințele din cultu
rile semănate în toamnă și 
totodată am îndemnat pe 
țăranii muncitori ale căror 
grîne .aveau rădăcinile des
călțate, să și le tăvălu- 
gească ușor.

Cu ajutorul sfatului popu
lar am reușit să avem un 
lot experimental unde vom 
avea de făcut multe de
monstrații practice. Astfel, 
ne-am pus în gînd să ară
tăm la fața locului țăi ani
lor muncitori cum se sea
mănă porumbul, cartoful în 
rînduri așezate în pătrat, 
cum se face polenizarea ar
tificială la secară, porumb, 
floarea soarelui și cum se 
poate obține porumbul hi
brid.

In anul trecut ne mulțu
meam numai să se țină lec. 
țiile la cercul agrotehnic, 
dar aplicații practice prea 
puțin se făceau. Lecțiile se 
amînau de la o zi la alta, 
iar cei înscriși nu partici
pau regulat la cursuri. 
Anul acesta am reușit să 
terminăm cu toate lipsurile 
din' anul trecut. Ne stră
duim să răspîndim cît mai 
mult știința agrotehnică. 
Bucuria noastră este mare 
cînd vedem că învățăturile 
agrotehnice prind viață pe 
ogoarele și în livezile de 
pomi fructiferi. Mîndria 
noastră va fi și mai mare 
cînd se vor culege roadele.

Eleonora Dincă 
tehnician agricol, lector 
al cercului agrotehnic 

din comuna Blejoiu, 
raionul Ploești
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La cercul agrotehnic din Spanțov, raionul Olte
nița, tovarășul subinginer agronom Slav Oprișan — 
responsabilul circumscripției agro - zoo—veterinară 
Spanțov, explică cursanț’lo? despre marcator.
----- - ---------- ---- --------------------------------__________

Iși construiesc marcatoare
Intr.o seară molcomă de 

iarnă, la căminul cultural 
din Prajba, raionul Zeletin, 
tehniciană comunei preda 
o lecție foarte interesantă. 
Cei peste 70 cursanți as
cultau cu multă atenție 
acea lecție despre semăna-, la hectar, cum au obținut 
rea porumbului, florii soa
relui și cartofilor în cui
buri așezate în pătrat. Au 
desenat apoi și ei în caiete 
marcatorul schițat pe ta
blă. N-au trecut însă multe 
zile de atunci și iată-i pe

cursanți printre care Nico- 
lae și Ion Moraru mește
rind de zor niște leațuri 
pentru a-.ș i înjgheba mar
catoare. Ei sînt convinși 
acum că vor obține în anul 
acesta nu 600 kg. porumb

în anii trecuți, ci peste 
4.000 kg. la hectar, așa 
cum au obținut cei care au 
semănat porumbul în cui
buri așezate în pătrat.

Gheorghe Lupan 
corespondent

Nepăsarea—o boală păgubitoare
Din lecțiile predate la cercul agrotehnic și din con

ferințele ținute la căminul cultural, țăranii muncitori din 
satul Nojorid, raionul Oradea, au dobîndit cunoștințe fo
lositoare.

Țărani muncitori ca, Drăgan Ion, David Teodor șl 
alții, au invățat cum să îngrijească ogorul, pentru a cu
lege roade mai bogate. Ascultînd șl aplicînd îndrumările 
date de învățătorul Butcă și sfaturile inginerului Dinu 
de la raion, despre creșterea și îngrijirea vitelor, au reu
șit să obțină mai mult lapte de la vacile lor. Și în toam
na Iui 1954, cercul agrotehnic își începuse din nou acti
vitatea. Bucuria țăranilor muncitori era mare.

Insă, spre sfirșitul lunii ianuarie, cercul și-a încheiat 
activitatea. O boală păgubitoare, „boa'a nepăsării" a cu
prins pe tovarășul lector, pe tovarășa Ilieș Ana, directoa
rea căminului cultural și s-a întins și la cei de la sfatul 
popular comunal. De această boală, devenită molipsitoare, 
suferă și cei de la sfatul popular raional. Și din această 
cauză, zace fără activitate, cercul agrotehnic din No
jorid. Țăranii muncitori mîhniți, zilnic dau roată cămi
nului cultural.

— Tovarășe Butcă, de ce nu vă gîndiți și la nevoile 
noastre? îndrumările dvs. au dat rod; ele ne sînt folosi
toare mai ales acum, cînd primăvara bate la ușă, s-a a- 
dresat lectorului un țăran căruia nu-i era 
una cînd vor avea de gînd „responsabilii" 
să continue cu lecțiile.

— Și eu mă gîndesc, mă preocupă des
tul lucrul acesta. Insă să vedeți, am multe 
pe cap... ocupații multiple...

Răspunsul învățătorului Butcă dovedește 
văicăreală și lipsă de interes. Munca direc
toarei căminului cultural, lîieș Ana, și ati
tudinea sfatului popular comunal, nu mul
țumesc pe cursanții cercului agrotehnic. 
Unde este simțul răspunderii? Unde este 
controlul din partea organelor raionale?

Țăranii muncitori din satul Nojorid nu 
au timp de pierdut. Ei știu că recoltele bo
gate se obțin numai cu ajutorul științei a- 
grotehnice și de aceea vor să se dea viață 
învățămîntului agricol, iar locul văicăreli
lor și nepăsării 
regularitate.

I
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ia ținerea lecțiilor cusă-l

Gh. Fleancu

desigur tot-
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un mare program 
de dezvoltare a agriculturii 

și creșterii animalelor
Intre 25—31 ianuarie a avut loc 

plenara Comitetului Central a! 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Cu acest prilej N. S. Hruș- 
ciov a prezentat un raport „Cu pri
vire la sporirea producției creșterii 
animalelor". La sfîrșitul lucrărilor 
plenarei, C C. al P.C.U.S a luat o 
hotărîre privind dezvoltarea crește
rii animalelor.

Din raportul prezentat de N. S. 
Hrușciov și hotărîrea plenarei se 
desprinde marea forță a economiei 
sovietice, marele avînt pe care in
dustria și agricultura îl vor lua în 
următorii 5-6 ani. Temelia înfloririi 
și întăririi neîncetate a U.R.S.S. o 
constituie și mai departe dezvolta
rea industriei grele. Numai dezvol- 
tînd într-un ritm accelerat indus
tria grea, bravii muncitori sovietici 
împreună cu țărănimea colhoznică 
și intelectualii teșiți din popor au 
obținut — sub conducerea P.C.U.S. 
— succese importante în toate ra
murile economiei naționale.

Pe baza dezvoltării industriei 
grele și agricultura sovietică a cu
noscut o mare dezvoltare. De la 
plenara din septembrie 1953 și pînă 
astăzi au fost create condiții pen
tru dezvoltarea tuturor ramurilor 
producției agricole. In cursul anu
lui 1954 în Țara Sovietică a fost 
mărită producția de cereale, s-au va
lorificat pămînturi virgine și înțe- 
lenite. Acest fapt a dat posibilitate 
de a se mări recolta globală de 
cereale, colectîndu-se totodată o 
cantitate mai mare de cereale decît 
în anul 1953. Mărindu-se producția 
de cereale, a crescut și numărul de 
vite. In perioada 1 octombrie 
1953—1 octombrie 1954, numărul 
vitelor cornute mari a crescut în 
U.R.S.S. cu un milion nouă sute mii 
capete, dintre care vaci un milion 
și jumătate ; cel al porcilor cu 
3.400.000 capete. Dar Uniunea So
vietică nu poate rămîne la aceste 
realizări. Dezvăluind cu curaj unele 
lipsuri, P.C.U.S. cheamă poporul so
vietic la înfăptuiri și mai mari, în 
stare să asigure creșterea buneistări 
a oamenilor sovietici. Plenara pune- 
în fața întregului popor sovietic 
sarcina dezvoltării și mai mult a a- 
griculturii și creșterii animalelor. 
In următorii 5-6 ani producția de 
produse animale principale să spo
rească de două ori și chiar mai 
mult. Dar pentru a se asigura un 
asemenea spor la creșterea vitelor 
este necesară creșterea continuă a 
producției de cereale.

P.C.U.S. trasează drept sarcină 
ca pînă în anul 1960. U.R.S.S. să 
atingă o producție globală de ce
reale de 10 miliarde puduri anual 
Avînd o asemenea recoltă globală 
uriașă, Uniunea Sovietică va putea 
să satisfacă complet toate cerințele 
de cereale să-și asigure rezerve mai 
mari, să lărgească comerțul cu alte 
țări și să folosească pentru crește
rea animalelor peste 4 miliarde 
puduri de cereale.

Plenara stabilește care sînt căile 
ce duc la creșterea considerabilă a 
animalelor. Bunăoară, numai pro
ducția de furaje concentrate va tre
bui să crească pînă în 1960 cel pu
țin pînă la 65 milioane tone, adică 
de peste 5 ori mai mult decît în a- 
nul 1954.

Măsurile luate de P.C.U.S. în 
domeniul creșterii animalelor do
vedesc lumii politica neîncetată de 
pace pe care o duce Uniunea So
vietică.

Serele colhozului „Ceapae-" dr> regiunea Omsk.

In colhozurile din Țara Sovietică 
se desfășoară tot mai larg întrece
rea socialistă în cinstea apropiate
lor alegeri pentru Sovietele Supre
me ale republicilor unionale și pen
tru Sovietele locale. Printre cei 
care iau parte la această întrecere 
se află și echipa cultivatoare de in 
condusă de comsomolista Ana Ski- 
ban din colhozul „Kirov“, regiunea 
Rovno (R.S.S. Ucraineană).

Pentru succesele sale în muncă, 
șefa de echipă Ana Skiban, pe care 
o vedem în clișeul alăturat, a fost 
propusă să candideze în alegerile de 
deputați ai Sovietului regional din 
Rovno.

In colhozul „Viață nouă" din satul Perevoznoe, de pe malul 
Kamei, asociația sportivă „Kolhoznik“, desfășoară o vie activi
tate. Schiorii din acest colhoz au cucerit o cupă Ia întrecerile 
la care au participat. In fotografie: zi de odihnă în colhozul 
„Viață nouă". Cîteva sportive sînt gata pentru a porni la drum.

In regiunile sătești ale Țării So
vietice au fost deschise peste lOO.OOo 
cluburi și case de cultură, precum 
și zeci de mii de biblioteci. Numai 
în stanițele și în cătunele din Cuban 
funcționează în prezent peste 3 000 
de instituții cultural-educative.

Cluburile, casele de cultură, bi
bliotecile și sălile de lectură au de
venit locuri îndrăgite ale colhozni
cilor. El vin aici să-și petreacă 
timpul liber într-un mod folositor și 
plăcut, îmbogățindu-și necontenit 
cunoștințele.

Fotografia înfățișează biblioteca 
sătească din Bolșe-Ivanovskoe, re
giunea Belgorod. A sosit un nou 
stoc de cărți. Bibliotecara aranjea
ză zecile de volume proaspăt sosi
te, fiecare la locurile cuvenite, ală
turi de cele 6.000 volume cît numă
ra înainte biblioteca.

» NIKOLAI PEREVALOV
?? *
« S-a înserat. Un ciob de lună 
>> Așterne umbre ca-n povești.

Pe ulițele largi răsună 
<< Voioase glasuri tinerești. 
» Armonica, îmbietoare 
\\ Iși poartă cîntecul prin sat 
« Și freamătă ca o chemare 
>> In noapte glasu-i minunat. 
% Că uite, pînă și moșneagul 
« Care șezuse zgribulit, 
>> Fără zăbavă trece pragul 
% Și iese-n drum întinerii. 
« Avem un armonist nu șagă! 
>> Și e atît de iscusit, 
ss Că de-ar clnta o ncapte-ntreagă, 
« N-ai zice că a ostenit.
>> Cind luna dornică îșj cerne 
$$ Lumina-i albă peste zări, 
<< Covor de valsuri el așterne 
Ss Pe-atîtea drumuri ș( cărări, 
<< Pe care seară după seară 
>> Le suie multi șt le coboară 
% 'Și care toate se opresc 
« La mîndrul nostru club sătesc.
>> Aici cîntarea contenește,' 
ss Răsuflă bașii ușurați ;
<< La club, vezi bine, se muncește 
>> Și toți sînt foarte ocupați.

In fiecare încăpere
« Vibrează viața cu putere: 
/> Aici trebăluiesc de zor 
ss Niște flăcăi la un motor, 
<< Aici vorbește agronomul — 
>> Cum facem să rodească pomul, 
ss Și-aici — intrați neapărat! — 
<< Cercul de șah s-a adunat. 
» Azcz în șoapte se vorbește 
» Și-n liniștea care domnește, 
<< Șahiștii, rînduițt la mese, 
>> Cu chibzuială-și văd de piese 
s> Și-și mină oștite întiegi 
<< Să-i facă șah șt mat pe regi 
>> Iar în odaia-nvecinată 
% Repetă-o arie o fală: 
« E Tatiana: de- departe 
$ Ii scrie lui Oneghin *) carte. 
K Și toți aceștia sînt, să știți, 
« Niște țărani obișnuiți, 
>> Colhoznici dîrji și muncitori, 
>> Oameni din cei cutezători.

In romînește de
IGOR BLOCK

*) Tatiana și Oneghin — per
sonaje din opera „Evgheni One- 
ghin“ de P. Ceaikovskl.

■*



Uniunea Sovietică — o forță de neînvins 
pusă în slujba păcii

Nota de prcuesi o tguve^nuiut 
adresară auvemulw e^veHan

Popoarele iubitoare de 
pace ale lumii au urmărit 
cu mare interes desfâșura- 

lucrărilor sesiunii So- 
’.y. e'tului Suprem al U R.S.S.

Ele și-au dat seama de u- 
nitatea de neclintit dintre 
partid, guvern și poporul 
sovietic, de uriașa forță a 
Uniunii Sovietice, cetate de 
nebiruit a păcii.

Urrnînd neabătut învă
țătura leninistă. Partidul 
Comunist al Uniunii So
vietice și guvernul sovietic 
socot drept cea mai impor
tantă sarcină dezvoltarea 
cu precădere a industriei 
grele, temelia trainică a în. 
tregii economii naționale. 
Amil acesta producția in- 
d'^ trială va spori cu 60 la 
suvă-față de cea a anului 
1950. O 'magine a dezvol
tării economice a U.R.S.S. 
o prezintă și bugetul Uniu
nii Sovietice pe 1955 Bu
getul votat în cadrul sesiu
nii prevede pentru dezvol
tarea industriei grele (63,6 
miliarde ruble Dezvoltarea 
într-un ritm accelerat a in
dustriei grele, va face ca 
împreună cu ceieîaîte ra
muri ale economiei națio
nale să ia un avînt nemai- 
întîlnit agricultura sovieti
că. In următorii 5—6 ani 
producția globală de cerea
le va crește pînă la 10 mi
liarde puduri ; producția 
principalelor produse ani
male va fi sporită în urmă
torii 5—6 ani de peste două 
ori. Toate acestea au drept 
scop ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a nivelului ma
terial și cultural al poporu
lui sovietic, ingrijindu-se 
de creșterea buneistări a 
poporului, Statul 'Sovietic 
poartă o deosebită grijă 
întăririi forțelor sale arma
te, straja de neclintit a pă
cii și securității internațio
nale.

Uniunea Sovietică este 
astăzi mai puternică d ît 
oricînd. Uriașei sale forțe 
s-au adăugat după cel 
de-al doilea război mon
dial, torța țărilor de demo
crație populară, marea 
Chină Populară. In omeni
re a apărut, alături de la
gărul mondial capitalist, 
lagărul mondial al socia
lismului și democrației, în 
continuă înflorire și creș
tere a forței sale. In Euro
pa, din 600 milioane locui
tori. cam jumătate s-a ală
turat hotărît lagărului pă
cii și socialismului. De a- 
semeni, în Asia aproape 
jumătate din populație tră
iește în democrații popu
lare

India, Indonezia și Bir- 
mania au scuturat jugul 
colonial. Crește în lumea 
întreagă mișcarea de elibe
rare națională a popoare
lor din țările aflate încă 
sub stăpînirea imperialiș
tilor străini.

Nemulțumite de această 
întorsătură a lucrurilor în 
favoarea socialismului, 
cercurile conducătoare din 
țările imperialiste încear
că să-și asigure din nou 
stăpînirea lor, punind la 
cale un nou război. Cercu
rile imperialiste, în cap 
cu cele americane, fac în
cercări înverșunate de a 
înarma Germania apusea
nă, au trecut la provocări 
împotriva R P Chineze, 
înconjoară cu baze milita
re Uniunea Sovietică ș< ță
rile de democrație popu
lară. In ultima vreme 
cercurile războinice din 
S.U.A fac mare zarvă și 
amenință cu război ato
mic.

Politica războinică a 
cercurilor conducătoare din 
apus e departe de a ajuta 
lagărului capitalist. Dim

potrivă, ațîțătorii la război 
pierd pe măsură ce timpul 
se scurge orice încredere 
pînă și în ochii propriilor 
lor popoare. Cit privește 
politica imperialiștilor de 
amenințare cu arma Atomi
că, n-are de loc sorți ele iz- 
bîndă. Uniunea Sovietică 
fabrică de multă vreme ar 
me atomice și a întrecut, 
în privința bombelor cu hi
drogen, Statele Unite ale 
Americii.

Uniunea Sovietică își 
bazează politica sa externă 
pe principiile leniniste cu 
privire la posibilitatea 
conviețuirii pașnice a siste
melor sociale diferite Prin
cipala sarcină a U.R.S.S. 
este întărirea păcii. In Eu
ropa calea păcii este crea
rea unui sistem de secu
ritatea colectivă și făurirea 
unității Germaniei pe baze 
democratice. Uniunea So
vietică socoate problema 
Taivanului o chestiune in-♦
ternă a Chinei iar acțiunile 
criminale ale S.U.A drept 
un amestec în treburile 
intgrne ale Chinei Pen
tru a înlătura pericolul 
războiului în «această par
te de lume, U R.S.S. a pro
pus o conferință internațio
nală care să discute” pro
blema Taivanului. Uniunea 
Sovietică propune reduce
rea înarmărilor și interzi
cerea necondiționată a ar
mei atomice.

Lupta Uniunii Sovietice 
pentru pace se bucură de 
simpatia și sprijinul tu
turor popoarelor, care este 
un izvor nesecat de forță. 
Uniunea Sovietică nu a- 
menință pe nimeni. Ea nu 
se amestecă în treburile in
terne ale altor state. In 
schimb apără cauza păcii, 
care este dragă tuturor 
popoarelor lumii.

In ziua de 15 februarie 
1955 orele 11,15 Grigore 
Preoteasa, prim-locțiilor al 
ministrului Afacerilor Ex
terne. a îhminat însărcina
tului cu Afaceri al Elveției 
la București, A. Parodi. 
următoarea notă a guver
nului rornin adresată gu
vernului elveț’an-

După cum este cunoscut 
guvernului elvețian din co
municările făcute de însăr
cinatul cu Afaceri al Re
publicii Populare Romine 
la Berna, - în cursul nopții 
de 14 spre 15 februarie o 
bandă de fasciști romîni și 
alte elemente criminale, 
înarmați cu arme automa
te. topoare și cuțite, au pă
truns cu for(a și au ocupat 
sediul Legației Republicii 
Populare Romîne din Ber
na. Ei au atacat în mod 
bestial, înjunghiind cu nu
meroase lovituri de cuțit 
pe Aurel Șețu, șoferul Le
gației, care se află într-o 
stare extrem de gravă. 
Banda fascistă a ținut sub 
amenințarea armelor pe 
acei membri ai Legației 
care nu s-au putut salva, 
femeile și copiii, și a de
vastat întreaga Legație.

Acest atac banditesc fără 
precedent împotriva unei 
misiuni diplomatice, călca
rea inviolabilității Lega
ției, atacul armat împotri
va membrilor Legației și 
rănirea gravă a unui func
ționar al acesteia consti
tuie o crimă de gravitate 
excepțională, o violare cri
minală a dreptului po
poarelor.

Guvernul romîn atrage 
în modul cel mai serios a- 
tenția guvernului Elveției, 
pe al cărei teritoriu a fost 
înfăptuit atacul criminal 
fascist, asupra răspunderii 
grave care-i revine în a- 
ceste împrejurări, în con
formitate cu obligațiile 
sale internaționale, de a 

Propunerea U.R.S.S. în legătură 
cu situația din Taivan

garanta inviolabilitatea lo
calului și a arhivelor, per
soana și viața membrilor 
misiunii diplomatice.

Guvernul romîn atrage 
atenția guvernului elvețian 
asupra tergiversării inad
misibile cu care a răspuns 
la cererea însărcinatului 
cu Afaceri al Republicii 
Populare Romîne pentru 
luarea măsurilor imediate 
în vederea arestării crimi
nalilor. a eliberării sediu
lui Legației și a salvării 
vieții lui Aurel Șețu

Pînă la această oră ban
diții continuă să ocupe lo
calul Legației, iar Aurel 
Șețu, grav rănit, a fost 
lăsat să zacă timp de 7 ore 
în curtea Legației, fără cea 
mai elementară măsură de 
ajutor

Guvernul rornin cere gu
vernului elvețian arestarea 
criminalilor și extrădarea 
lor către autoritățile ro
mîne pentru crimele înfăp
tuite pe teritoriul Legației 
Republicii Pormlare Ro
mîne

Guvernul romîn își re
zervă’ dreptul de a reveni 
în această chestiune față 
de guvernul elvețian cu 
privire la lezarea gravă a 
drepturilor Republicii 
Populare Romîne, a violă
rii" imunității misiunii di
plomatice a R.P R. și a 
personalului ei, a rănirii 
grave a unui membru al 
misiunii diplomatice romî
ne și a măsurilor de luat 
împotriva bandelor fasciste 
acționînd pe teritoriul El
veției împotriva Republicii 
Populare Romîne.

Guvernul romîn își ex
primă speranța că guver
nul elvețian va lua toate 
măsurile care-1 privesc 
față de situația gravă care - 
s-a creat și cere guvernu
lui elvețian să-l informeze 
asupra acestor măsuri.

(Agerpres)

Marea prietenie sovieto-chinezâ
Uniunea Sovietică și R. 

P. Chineză cuprind lao- 
lal o treime din globul 
părfrThtesc. Cînd spui o 
treime din omenire, vezi 
uriașa forță a celor ce 
merg hotărîți împreună cu 
celelalte popoare din țările 
de-democrație populară pe 
calea luminoasă a păcii.

La 14 februarie, U.R S.S. 
și R. P. Chineză au săr
bătorit împlinirea a 5 ani 
de la semnarea tratatului 
lor de prietenie, alianță și 
asistență mutuală. Această 
închegare și mai strînsă a 
prieteniei ce poartă la te
melie dorința de pace a dat 
poporului chinez un puter
nic ajutor politic, economic 
și t«hnic. Cu sprijinul Uni- 
uK. Sovietice se constru
iesc și reconstruiesc în R. 
P. Chineză 156 mari în

treprinderi industriale. De 
curînd, guvernul sovietic a 
dăruit poporului chinez u- 
tilaj pentru organizarea 
unei mari gospodării cerea
liere de stat cu o supra
față de 20 mii hectare. La 
sfîrșitul anului tiecut 
U.R.S.S. a acordat R. P. 
Chineze un credit pe ter
men lung în valoare de 
520 milioane ruble. Ajuto
rul Uniunii Sovietice și pe 
tărîmul întrebuințării for
ței atomice în scopuri paș
nice va contribui și mai 
mult la întărirea Chinei 
populare. Folosirea expe
rienței bogate a Uniunii 
Sovietice în toate domenii
le a făcut ca R P. Chine
ză să înainteze cu pași u- 
riași pe calea progresului.

Imperialiști» din S.U.A. 
nu văd însă cu ochi buni 

întărirea legăturilor de 
prietenie dintre aceste două 
forțe care unite își măresc 
și mai mult puterea. S.U.A. 
au pus la cale crearea de 
blocuri militare în Asia în
dreptate împotriva R P. 
Chineze. Ele au trecut la 
provocări fățișe și amestec 
în treburile interne ale 
Chinei ocupînd Taivanul și 
un alt grup de insule apar- 
ținînd Chinei.

Prietenia dintre U.R S.S. 
și China Populară e o pu
ternică stavilă împotriva 
cercurilor imperialiste răz
boinice. Ea oglindește do
rința fierbinte de pace a 
celor două mari țări, dar 
și hotărîrea lor nestrămuta. 
tă de a răspunde cu toată 
tăria oricărei agresiuni. •

La 4 februarie, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S..ului. V. M. Molo
tov, a primit pe ambasa
dorul englez și pe însărci
natul ad-interim al Indiei 
în U.R.S.S. și le.a prezen
tat propunerea Uniunii So
vietice în legătură cu Tai
van. Uniunea Sovietică so
coate ca în cursul lunii fe
bruarie să se convoace o

Autoritățile americane nevoite sâ examineze 
revizuirea procesului înscenat celor 13 fruntași 

ai P. C.
In urma dezvăluirilor 

provocatorului Matnsow, 
tribunalul din New-York a 
fost nevoit să înceapă exa
minarea revizuirii procesu
lui celor 13 fruntași comu
niști întemnițați. Matusow, 
din îndemnul reprezentan
ților ministrului de justiție, 
a depus mărturii mincinoa-

conferință la care împre
ună cu R. P. Chineză și 
S.U.A. să ia parte Anglia, 
U.R.S.S., Franța, India, 
Birmania, Indonezia. Pa
kistanul și Ceylonul, țari 
interesate în mod deosebit 
în reglementarea situației 
din regiunea Taivanului, 
în scopul întăririi păcii și 
micșorării încordării in
ternaționale în Extremul 
Orient.

din S. U. A.
se. La 11 februarie, în fața 
tribunalului a apărut scrii
torul american Kahn, care 
a declarat că va pune la 
dispoziția presei și comi
siei juridice de pe lîngâ se
nat, materialul documentar 
cuprins în cartea ..Martorul 
mincinos" și care compro

mite ministerul de justiție.
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Pădurarul Netotea Nicolae, 
din comuna Tigmandru, raionul 
Sighișoara, fură lemnele pădurii 
comunale.

Nimeni nu știe, pădure, 
Ca mine să mi te fure. 
Și te fur, că nu mi-i gieu 
Fiindcă paznicul... sînt m.

Ursache Pintilie, referent teh
nic la cooperativa dift comuna 
Căciulați, raionul Snagov, nu 
poate să justifice 9 perechi de 
cizmulițe pentru femei. Zice că 
s-au pierdut. Unii țărani munci
tori spun că cizmulitele au 
vîndute chiar de Pintilie.

fost

Se-ntrebau lelițele : 
Unde-s cizmulitele ?
Astăzi toată lumea știe 
Dar nu știe... Pintilie.

Oaspetele rar
desen de A. Kanevski din revista sovietică „KrokodiT*

/

sînt străin? Eu sînt zootehnicianul vostru!
'.O?/':
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să

— Cu noi e liniștită, însă nu poate suferi străinii...
— Dar ce, eu

.■j. 7(77 >■>.41

z

Deunăzi am primit o scrisoare de 
la un prieten de-al meu din comuna 
Rusca Montană, raionul Caran
sebeș. care grăia așa:

„Vino urgent la noi. Se petrec lu
cruri grave. Camionul cu mărfuri 
pentru magazinul universal se des
carcă la restaurant seara tîrziu. Se 
vînd șoșoni acolo. Pe sprinceană. 
Cumpărătorii, tot unul și unul • ges
tionarul Dumitru Ardeleana, refe
rentul Gheorghe Mișcu și alți sa1 
lariați ai cooperativei. Te aștep
tăm".

Cînd am auzit de așa drăcove
nie, am plecat la fața locului. Așa 
sînt eu, nu mă rabdă inima să în
gădui ca în restaurant să se vînda 
șoșoni, Mergînd spre șoseaua care 
duce spre Rusca Montană, numai 
ce văd că vine un camion. Asta e 
— mi-am zis. Am ieșit înaintea lui 
și m-am așezat de-a curmezișul 
drumului.

— Luați-mă și pe mine — m-am 
rugat eu.

— Nu putem. Transportăm măr
furi pentru magazinul univer al și 
n-avem voie să luăm călători —

j- •_____________ ______ *------------■=—
Începem lecțiile noastre de desen, arătînd 

cum puteți face poza unui spectacol cinemato
grafic în satul Nădăștia Superioară, regiunea 
Hunedoara. Veți desena doar un dreptunghi 
alb : ecranul. Pe ecran, nu se vede nici un 
film, întrucît aparatul de filmat este stricat de 
doi ani. Spre a da desenului mai mult efect, 
este bine să-l trimiteți comitetului executiv al

sfatului popular raional, scriind într-un colț: „Nu mă uitai”.

1. Cinematograf

Fresca de obicei este un șir de mai multe 
desene, legate prin tîlcul pe care îl au. Iată 
cum puteți desena și dvs. o frescă : în primul 
tablou îl veți face pe factorul poștal Firscă 
Dumitru, din satul T. Vladimirescu, raionul 
Corabia. Intr-al doilea, veți desena un drumeț 
căruia factorul i-a încredințat scrisorile „pen
tru că tot îi vine în drum”. In al treilea tablou 
desenați pe învățătorul Teodorescu Dumitru, 
semnîndu-1 pe poștaș în condica de prezentă,

pentru ca acesta să poată lua leafa pentru deplasarea pe care... n-a fă
cut-o. Al patrulea tablou ar trebui să reprezinte pe ceiMe la Oficiul 
P.T.T.R. Dar nu-i nevoid să-i mai desenați, pentru că atunci cînd vor 
afla ce se întîmplă la ei în raion, vor rămîne... tablou!

2. Frescă

îmi zise unul care scosese capul din 
cușca șoferului.

— Apoi multe sînt neîngăduite 
și tot le săvîrșim — răspund eu 
făcînd cu ochiul^

Pe semne că semnul meu i-a în
duioșat pe băieți, că numaidecit 
m-au urcat sus.

— Da’ să știi că... și-mi arătă la 
ureche. Adică — cum ar veni — si 
miști din ureche.

— Dacă nu v-o place cum oi 
mișca, să nu-mi ziceți mie pe nu
me — grăiesc către ei.

Mulțumiți de învoială, băieții 
pornesc mai departe, că se cam în
serase. Cînd ajungem în comună, 
camionul se opri în fața magazinu
lui. Aici urcară Ardeleanu și Mișcu 
și pornirăm mai departe.

— Asta cine-i? strigară cei doi 
prin gemulețul din spate.

— Lăsați-l că avem o socoteală 
cu el — răspunseră ăi din cușcă- 
Trebuie să miște și el ceva!

— Mișc, nene, numaidecit, o să 
vedeți — grăiesc eu în drum spre 

Foaie verde șiminoc 
N-am avut de loc noroc. 
Fost-am fost cojoc ales; 
IJRCAD Roman m-a trimes 
La Botești, în sat, taman, 
Să mă poarte un cioban. 
Cooperativa pînă 
Să înființeze stînă, 
Domn-cont abil m-a luat 
Și m-a pus covor la pat, 
Of. °f, of, ce tristă soartă! 
Că ciobanul nu mă poartă. 
Ci mă calcă în picioare 
Domn-contabil, și mă doare 
Că noroiul mă mînîncă 
Și că pînă astăzi încă 
Nimenea nu s-a-ndurat 
Să mă ia la scuturat. 
D-asta, cît mai iute-aș vrea 
Să mă iee cineva 
Șă mă scuture el bine 
Scoțînd tot praful din mine. 
...Da' să fiu, din întîmplare, 
La contabil în spinare.

FLORIN IORDACHESCU
După o corespondență trimisă de

Curpău Dumitru

că 
pune

restaurant. Cînd să ne apropiem, 
încep să mă mișc.

— Ce ai bade de te perpelești 
așa?l mă întrebă speriat gestiona
rul.

— Nu mi-e bine. îmi vine 
mor! și începui să strig.

— Aoleo, nu mai striga, 
ne-am dus și noi — și-mi 
unul mîna la gură. Eu nu mă las: 
„Săriți, oameni buni, că mor"!

Speriat, șoferul opri mașina și 
lumea începu să se strîngă în jurul 
nostru. Gestionarul cînd văzu că în 
loc să mor, eu dau să săr din ca
mion și chem sătenii mai aproape, 
încercă să mă zgîlțîie:

— Cum mori, mă, cînd n-ai nici 
pe dracu’?!

— Păi nu de boală mor eu, ct 
de necaz, că în loc să duci mărfu
rile la magazin, le duci la restau
rant.

— Nea Iliel Nea Ilie! au început 
să se bucure cei care mă cunoșteau. 
Dar eu m-am strecurat frumușel și 
i-am lăsat pe cei din camion pe 
mîna oamenilor. Poate o să vă scriu 
eu ce s-a mai întîmplat.

Din întîmplăriie lui Moș Âr^
Desen: C. Florian 
Text. I. Gheorghe

In multe comune din raionul Si
ghișoara, activitatea cercurilor a- 
grotehnice este inexistentă. Condu
cătorii unor cercuri agrotehnice nu 
țin lecții practice, susținînd că n-au 
condițiile și locurile necesare.

Moș Ardei :
Ăștia da!... Cartofi o dată 
Da-i iarovizăm la vară?...

Responsabilul cercului: 
N-are camera aflată 
Umezeală necesară.

Moș Ardei:
Vezi? Acum ce fi se cade?

Tehnicianul agricol :
...Camera la care-ncerc 
N-are numărul de grade 
Cum v-am învățat ia cerc.

Moș Ardei:
Hai, veniti cu toți degrabă 
Că-i „iarovizarea”-n toi.
Nu-nțeleg... a naibii treabă 
Cum or face-o fără noi?

Moș Ardei:
Uite că s-au aranjat!
Au găsit, fără-ndoială
Grade și cu umezeai'1
Fac „iarovizări**... la M.A.T.


