
Cea de a cincea sesiune a Marii Adunări Naționale 
a discutat Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresată popoarelor și parlamentelor tuturor țărilor. 
Cu acest prilej președintele Consiliului de Miniștri, ț 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a rostit o însemnată cu- 
vîntare cu privire Ia politica externă a guvernului 
R.P.R. Numeroși deputați au luat cuvîntul la discuții, 
înfățișînd dorința fierbinte a poporului nostru de a 
apăra din toate puterile sale cauza păcii.

Intr-o atmosferă însuflețită, deputății au aprobat în 
unanimitate Declarația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne.

Declarația Marii Adunări Naționale a R.P.R. și cu- 
vîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej arată limpede 
că poporul nostru este sincer iubitor de pace și întrea
ga sa putere de muncă și-o închină construcției paș
nice, cauzei apărării păcii. înfățișînd năzuințele sfinte 
ale poporului nostru, guvernul R.P.R. duce neabătut o 
politică menită să întărească prietenia între popoare, 
să temeinicească cauza păcii în lum» 
mornl "
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Năzuința cea mai scumpă popoarelor este pacea.* 
De aceea, în vederea apărării păcii și înlăturării situa
ției primejdioase creată în lume, popoarele iși înzecesc' 
străduințele spre a împiedica cercurile imperialiste, 
războinice, în frunte cu cele din Statele Unite ale A-. 
mcricii, de a dezlănțui un război. Forțele păciî spo
resc neîncetat și sînt de pe acum mal puternice decît i 
forțele care tind spre război.

Poporul nostru cere ca energia atomică să fie folo-* 
sită numai pentru binele omenirii. El este mîndru că < 
datorită ajutorului Uniunii Sovietice se va bucura 
printre primele din lume de binefacerile celei mai mari’ 
descoperiri a vremurilor noastre. Neamenințînd pe ni- ( 
meni, poporul nostru nu se teme de nici un fel de7 
amenințări. El va ști să-și apere cu strășnicie munca 1 
sa pașnică, libertatea și independența națională a ță- ț 
rii împotriva oricărui agresor. In lupta pentru pace și , 
securitate, poporul nostru se bizuie pe prietenia și' 
alianța cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări ale*1 
lagărului democrat, care cuprind 900 milioane oa
meni Partidul și guvernul nostru vor duce și de acum 
înainte aceeași politică de pace și colaborare interna
țională.

Muncind cu însuflețire și stînd mereu de veghe, po
porul nostru va ști să facă cu cinste față sarcinilor de 
răspundere care-i revin în marea luptă pentru apăra
rea păcii,

fâe&idta lAcyttăsnutiOi&x, Bfeltete» Centrală
Regională

Hunedoara-De va
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Pentru viața lor fericită, pentru pace în lume, colectiviștii din Pecica, ra
ionul Arad, semnează Apelul.

....A—................................................ ■■ *

Discuții despre pace în casa
In casa lui Chichirță 

Marcian se strînseseră mai 
mulți vecini de-ai lui. 
Discutau despre pace. Ti- 
ron I!:e, un bărbat înalt și 
roșcovan la față, de vreo 
42 ani, care a luat parte 
la războiul trecut, a în
ceput să povesteas-ă des
pre suferințele îndurate de 
el pe front, despre orașele 
și satele distruse pe care 
le văzuse.

Nică Chirilă nu cunoaș
te prea multe lucruri des
pre bomba atomică și cea 
cu hidrogen. Dar din cele 
citite și auzite de el, știe 
că sînt arme îngrozitoare. 
Știe, de asemeni, că Uniu
nea Sovietică deși stăpî-

nește bombele atomice și 
cu hidrogen, luptă neînce
tat pentru interzicerea lor.

Nică Chirilă vorbește cu 
ură despre domnii din a- 
pus care caută să dezlăn
țuie un război atomic. El 
îi condamnă și cere ca a- 
ceastă mare descoperire a 
minții omenești, energia a- 
tomică, să fie pusă în sluj
ba omului. In inima celor 
de fată clocotea ura neîm
păcată împotriva dușma
nilor păcii. Cu lacrimi în 
ochi a povestit apoi văduva 
Buga Claudia despre sufe
rințele îndurate de ea în 
t:mpul războiului. Războiul 
i-a omorît bărbatul; războ-

unui sătean
iul i-a zdruncinat sănăta
tea. Are un copil de 10 
ani. Ea vrea să și-l vadă 
sănătos și falnic ca brazii 
din înălțimile Sucevii.

— Am semnat Apelul 
Păcii de la Viena — a spus 
ea. îmi voi întări semnă
tura mea prin muncă. A- 
nul acesta voi fi printre 
primii la înșămînțatul car-' 
tofilor. Vreau să obțin o 
recoltă și mai mare decîk 
anul trecut.

Atît Tihon Elena, mamă 
a doi copii, cît și Negura 
Ilie. tată a 9 copii, au în
fierat de asemenea, unelti
rile imperialiștilor care 
caută să dezlănțuie un nou 
război.

Pentru triumful vieții
Iancu Lucreția este di

rectoarea căminului cultu
ral din Aghireș, raionul 
Huedin. Birișan Maria este 
operatoare la stația de ra- 
dioficare din sat.

Să calci noroiul ulițelor 
de la un capăt la altul nu-i 
de loc o treabă prea plăcu
tă. Cine poate lua în sea
mă o asemenea neplăcere, 
cînd împlinești o nobilă 
misiune a strîngerii sem
năturilor pe Apelul Păcii 
de la Viena ? Să fii purtă
torul gîndurilor, năzuințe
lor cefe mai sfinte ale se
menilor tăi este o mare 
cinste.

Un’nou popas. Și la a- 
ceastă casă cele două dru
mețe sînt așteptate cu a- 
ceeași dragoste și căldură.

Haiduc Nicolae, capul fa
miliei, le întîmpină în prag.

— Bun venit oaspeți 
dragi I De aci, din casa 
mea, s-or așterne patru 
semnături pe Apel. Poate 
ele singure n-or spune prea 
mult. Alături de sutele de 
milioane de semnături din 
lumea întreagă fac însă 
mult, nespus de mult. Să 
ia aminte urzitorii de mă
celuri din S.U.A., Anglia și 
alte țări. Nu se mai pot ju
ca cu viața popoarelor.

Ca la fiecare casă, între 
cele două femei și cei ai 
familiei se prind discuții. 
Oamenii vor să afle cît 
mai multe despre cele ce se 
întîmplă în lume. Au ei, oa
menii, difuzoare în casă și 
sînt la zi cu ultimele vești,

dar alta-i cînd te deslușești 
de la om la om. Atund ; 
îți dai mai bine seama <e 
minunată-i calea folosirii 
energiei atomice pentru bi
nele omului, cu cită dîrze- I 
nie să te împotrivești | 
sminliților din țările apu
sului care urzesc războiul j 
atomic.

Din nou la drum și ia- . 
răși popas. Noul vizitat 
este Goațela Pavel, ma- ; 
ghiar. Tînăr, căsătorit de ■ 
curînd. Cîte gînduri bune 
și bucurii în viață nu nu
trește o tînără pereche? 
Parcă poți să le numeri ?

Pavcl Goațela și femeia 
lui au semnat tocmai pen
tru a face mai puternic tri
umful vieții.

A. Vasilesctl 1 j|



....... ..........-- - A X. BIN A =........ ....... ................ ...

H O T Ă RIRE A
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

privind contractarea de legume, semințe de legume și fructe
In scopul stimulării producători

lor de legume, semințe de legume 
și fructe, pentru mărirea producției 
la hectar, în vederea unei mai 
bune aprovizionări a oamenilor 
muncii de la orașe și asigurării cu 
materii prime agricole a industriei 
alimentare, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

HOTĂRĂȘTE:
1. Întreprinderile industriale și 

comerciale ale Ministerelor In- 
dustriei Alimentare, Comerțului In-

;•? terior, Comerțului Exterior, Agri
culturii și Silviculturii, ale comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare, precum și unitățile Centro- 
coop vor îr4®1 a contracte pentru 
cultura și livrarea legumelor, se
mințelor de legume, fructelor, cu 
gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile agricole, asociațiile de 
cultivatori și cultivatorii indivi
duali, în conformitate cu prevede
rile prezentei Hotărîri.

Pentru a asigura unităților de 
industrie alimentară o aprovizio
nare ritmică cu legume, zarzava
turi și fructe de bună calitate, în 
vederea folosirii" întregii capacități 

■p de prelucrare în tot cursul anului; 
în scopul evitării transporturilor 
costisitoare, a pierderilor și pentru 
micșorarea prețului de cost; pem 
tru a crea o mai strînsă legătură 
între fabrici și producătorii agri
coli și pentru a cointeresa pe pro
ducătorii din apropierea, fabricilor 
să producă legume, zarzavaturi și 
’fructe în cantități tot mai mari și 
de bună calitate, unitățile de mai 
sus, prin împuterniciții lor, vor în
cheia contracte pe termen de un an 
sau mai mulți ani cu producătorii 
din zona cea mai apropiată de fa
brică.

■Ministerele contractante vor în
cheia contracte în primul rînd cu 
producătorii specializați (grădi- 

; nari, pomicultori etc.) și îndeosebi 
în localitățile specific producătoare 
de legume, zarzavaturi și fructe.

2. Pentru a sprijini pe produ
cători să obțină venituri mai mari 
pe baza unor producții sporite, cei 
care vor încheia contracte de cul
tură pentru legume, zarzavaturi, 
semințe de legume și fructe cu 
unitățile de stat și cooperatiste vor 
beneficia de următoarele avantaje:

a) Li se va înlesni de către uni
tățile contractante să-și procure 
la prețuri avantajoase, materialele, 
îngrășămintele chimice și uneltele 
necesare producției; semințele pen
tru cultura de legume și produ
cerea semințelor de legume le vor 
putea cumpăra, beneficiind de o re
ducere de 75% din preț, în afară 
de fasole, mazăre, cartofi timpurii 
sau de vară, arpagic și usturoi, 
care vor putea fi puse la dispoziția 
producătorilor în limita posibilită
ților, la prețuri de stat.

Cantitățile de materiale și con
dițiile de cumpărare vor fi prevă
zute în contract.

b) Pentru prevenirea atacului de 
dăunători asupra culturilor, precum 
și pentru combaterea acestora, pro
ducătorii vor primi gratuit și la 

jțimp insecto-fungicidele necesare, 

prin unitățile contractante, care se 
vor aproviziona de la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

îndrumarea tehnică pentru com
baterea dăunătorilor se va face de 
către organele Ministerului Agri
culturii și Silviculturii și ale unită
ților contractante.

c) Vor primi credite prin Banca 
Agricolă pentru procurarea semin
țelor, materialelor necesare produc
ției șj_ pentru efectuarea lucrărilor 
de însămînțare și întreținere a cul
turilor.

Creditele acordate, conform ane
xelor Nr. 2, 3 și 4 care fac parte 
din prezenta Hotărîre, vor fi eșalo
nate de către Comitetul de Stat 
pentru Colectarea Produselor Agri
cole, de comun acord cu departa
mentele contractante și cu Banca 
Agricolă.

d) Pentru a cointeresa într-o mă
sură mai mare gospodăriile a- 
gricole colective, întovărășirile a- 
gricole și asociațiile de cultivatori 
de a-și iriga suprafețele — acolo 
unde condițiile permit —- în vede
rea obținerii de producții mărite și 
pentru creșterea veniturilor lor, ele 
pot primi credit pe mai mulți ani 
prin Banca Agricolă. Creditul va 
fi dat sub formă de inventar agri
col : pompe, motoare, țevi și alte 
materiale necesare, precum și aju
tor tehnic pentru irigat.

In același scop producătorilor 
individuali care încheie contracte 
cu unitățile de stat și cooperatiste 
li se va înlesni obținerea de cre
dite cu dobîndă mică, pentru a-șî 
procura materialele necesare iriga
ției.

Pentru a crea cultivatorilor posi
bilitatea de aprovizionare, Minis
terul Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini, Ministe
rul Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice și UCECOM-ul în 
colaborare cu ministerele interesate 
în încheierea contractelor, vor sta
bili lista uneltelor, mașinilor și ma
terialelor de irigație și vor asigura 
cantitățile necesare.

e) La culturile irigate unde se 
folosesc motoare și pompe, unită
țile Ministerului Industriei Petro
lului vor vinde producătorilor con- 
tractanți carburanții și lubrefianții 
necesari, la prețurile fixate pentru 
unitățile de stat, pe baza adeverin
țelor eliberate de comitetul execu
tiv al sfatului popular respectiv, 
care va calcula necesarul în raport 
cu suprafața de irigat în conformi
tate cu normele de consum în vi
goare pentru motoarele respective.

f) Producători care încheie con
tracte de legume vor beneficia de 
reducerea impozitelor datorate pen
tru suprafețele contractate, cu con
diția livrării produselor la terme
nele, în cantitățile și calitățile pre
văzute în contract, după cum ur
mează:
La contractele de legume, 

zarzavaturi și semințe de 
legume încheiate pe un 
an: 50%

La contractele de legume, 
zarzavaturi și semințe de 
legume încheiate pe mai 
mulți ani: 100%

La contractele de fructe pe
mai mulți ani t - 100%

g) Pentru a cointeresa pe pro
ducători în cultura și extinderea 
suprafețelor cultivate cu căpșuni, 
în afară de avantajele arătate mai 
sus, acestora li se va înlesni procu
rarea de porumb necesar consumu
lui propriu, la preț de stat. Canti
tățile și condițiile de livrare a po
rumbului vor fi prevăzute în con
tracte.

De asemenea pentru culturile de 
căpșuni cu așternut de paie, se va 
acorda producătorilor un spor de 
20% din prețul pe care-1 vor stabili 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare prin biroul de convenții.

h) Producătorii care încheie con
tracte conform prezentei Hotărîri

și își îndeplinesc obligațiile prevă
zute în contract vor fi scutiți de 
cote obligatorii la produsele vege
tale pentru suprafețele contractate.

i) Producătorilor contractanți 
care aduc produsele lor la centrele 
de recepție situate Ia o distanță 
mai mare de 5 km., socotită de la 
comuna pe al cărui teritoriu se află 
cultura contractată, li se va plăti 
transportul produselor, conform ta
rifelor în vigoare.

3. Producătorii contractanți care 
vor preda produsele lor direct 
la centrele de desfacere și consum 
ale unităților contractante vor pri
mi, conform înțelegii contractuale, 
fie prețul de desfacere al comerțu
lui socialist practicat în ziua res
pectivă mai puțin 20%, fie tariful 
de transport în vigoare.

Prețurile pentru legumele, x 
vaturile și fructele contractat , 
fi stabilite diferențiat pe proxy's" 
soiuri, calități, raioane și sezoane 
de către comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale, la 
propunerile birourilor de convenții 
și pe baza îndrumărilor Ministeru
lui Comerțului Interior.

Unitățile contractante sînt obli
gate să ia măsurile necesare în ve
derea micșorării cheltuielilor de 
transport, a cheltuielilor de regie 
și reducerii procentului de perisabi
litate, pentru a crea posibilitatea 
micșorării prețului de cost și de 
vînzare al legumelor și fructelor 
proaspete și conservate.

4. Gospodăriile agricole colec
tive, întovărășirile agricole, asocia
țiile de cultivatori și cultivatorii in
dividuali, care vor cultiva legume, 
zarzavaturi și fructe și vor încheia 
contracte pe doi sau mai mulți ani, 
pentru culturile anuale sau pentru 
2 sau mai multe recolte din cultu
rile bianuale și de mai mulți ani, 
vor primi prime la hectar conform 
anexei.

Pentru stimularea producției, 
contractanții care prin buna îngri
jire a culturilor obțin recolte mari 
și de bună calitate vor primi diplo
me și premii în conformitate cu 
normele ce se vor stabili de Minis
terul Agriculturii și Silviculturii, în 
colaborarea cu Ministerul Comer
țului Interior.

Ministerele și instituțiile con
tractante, prin unitățile lor, sînt 
obligate să sprijine unitățile Minis
terului Comerțului Exterior să ob
țină cantități sporite de legume, 

zarzavaturi și fructe de cea mai 
bună calitate, considerînd sarcinile 
de plan ca sarcini minimale.

Pentru legumele și fructele co
respunzătoare pentru export, se va 
plăti producătorului o primă con
form anexei nr. 1.

5. Pentru semințe de legume:
— Prețul de contractare se 

fixează pe specii conform anexei 
nr. 2.

—- Contractanților individuali li 
se vor asigura la prețul de stat, 
după predarea recoltei, pentru fie
care 50 kg. sămînță de varză tim
purie, varză de vară, varză roșie și 
gulioare, precum și pentru fiecare 
1.000 kg. arpagic și usturoi predat, 
următoarele produse:

— 1 m.c. cherestea.
•— 2 kg. sodă caustică. '
Gospodăriile agricole colective 

vor primi avantajele în produse in
dustriale acordate gospodăriilor in
dividuale, majorate cu 20%, întovă
rășirile cu 15% și asociațiile de 
cultivatori cu 10%.

6. Contractarea legumelor, se
mințelor de legume și fructelor se 
va face pe baza contractelor tip e- 
laborate de către ministerele și 
organizațiile contractante, în con
formitate cu prevederile prezentei 
Hotărîri, și se avizează de către 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul de Finanțe, Comitetul 
de Stat pentru Colectarea Produse
lor Agricole și Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

Elaborarea și avizarea contracte
lor tip se vor face în termen de „ 
zile de la data prezentei Hotăi*

7. Contractarea de legume , 
fructe se poate face în același ra
ion administrativ de către mai 
mulți contractanți.

— Delimitarea pe comune a ac
tivității fiecărei unități contrac
tante, pentru legume și semințe de 
legume, se Va face conform preve
derilor pct. 1 de către comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
regionale șî raionale, împreună cu 
împuterniciții regionali și raionali 
ai Comitetului de Stat pentru Co
lectarea Produselor Agricole și în 
colaborare cu delegații unităților 
contractante. Stabilirea zonelor de 
contractare la fructe, pentru unită
țile contractante se va face cu 15 
zile înainte de perioada încheierii 
contractelor, prevăzută la art. 8 
din prezenta Hotărîre pentru fie
care produs în parte.

8. Ministerele și organizațiile 
contractante, prin unitățile lor, vor 
încheia contracte pentru fructe, 
începînd de la :

1 aprilie pentru: cireșe pietroase, 
căpșuni, vișine și caise;

15 mai pentru : pepeni galbeni 
și smeură de grădină;

1 iunie pentru: mere de toamnă, 
pere de toamnă, prune de toamnă, 
proaspete și uscate, piersici, nuci 
și gutui.

9. Semințele pentru cultura le
gumelor și semințelor de legume 
se vor pune la dispoziția organelor 
contractante de către întreprinde 
rea de stat pentru asigurarea pro 
ducerii și valorificării semințele 
(ISAPVS), în cantitățile și sori

(Continuare in pagina 3-a)
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HOTÂRiREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

privind contractarea de legume, semințe de legume și fructe
(Urmare din pag. 2-a) viculturii va contracta și recepționa 

semințe de legume, cartofi pentru 
sămînță și va achiziționa semințe 
și sîmburi de pomi fructiferi.

— Pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce le re
vin, i 
contractante sînt obligate:

— Șă organizeze și să reparti
zeze aparatul de contractare și a- 
chiziții pe teritoriul destinat cultu
rii respective în modul cel mai e- 
conomic.

— Să instruiască personalul de 
teren pentru cunoașterea minimu
lui agrotehnic al plantei respective 
pe perioada de lucrări în vederea 
îndrumării cultivatorilor de a ob
ține producții sporite.

— Să aprovizioneze din vreme 
pe contractanțî cu îngrășăminte 
chimice și să-i instruiască cum 
trebuie folosite pentru a obține 
recolte bogate.

•— Să verifice calitatea semințe
lor și puterea lor de germinație și 
sa le distribuie la timp cultivatori
lor.

— Să organizeze pe comune, 
împreună cu organele locale și cu 
cei mai buni cultivatori, loturi 
model, care să folosească producă-

mentele necesare, cu cel puțin 15—
30 zile înainte de însămînțare.

10. Producătorii contractanți 
sînt obligați să însămînțeze sau să 
planteze integral suprafața con
tractată, folosind în întregime ma
terialul de înmulțire primit.

In scopul măririi producției la 
ha. și pentru a obține recolte bo
gate, producătorii contractanți vor 
trebui :... .

— Șă folosească în bune condi
ții îngrășămintele chimice și na
turale.

— In caz de ivire a atacului de 
dăunători, să anunțe la timp orga
nele agricole și cele contractante 
pentru a fi ajutați cu msecto-fun- 
gicidele cu care vor combate dău
nătorii aplicînd îndrumările date 
de organele în drept.

— Să execute toate lucrările a- 
grotehnice, prevăzute în agromi- 
nim.

— Producătorii vor folosi credi
tele primite în bani și materiale 
numai în scopul asigurării și mă
ririi producției. .

— Produsele ohținute de pe su
prafețele contractate vor fi predate 
la locul de recepție la termenele 
stabilite prin contract și sortate pe 
calîtățf?'1

11. Ministerul Comerțului In
terior, Ministerul Industriei Ali
mentare, Ministerul Comerțului Ex
terior, comitetele executive ale sfa
turilor populare, precum și CEN- 
TROCOOP-ul vor contracta și re
cepționa legume, zarzavaturi 
fructe, efectuînd totodată și achizb- (Je/g. Să preia întreaga producție în 
ții de stoloni pentru extinderea cui- cantitățile și sortimentele prevă- 
turilor de căpșuni. zute în contract și șă le plătească

— Ministerul Agriculturii și Sil- la preluare.

— Comitetul de Stat pentru Co* ' 
lectarea Produselor Agricole și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare vor asigura controlul a- 
supra modului cum își îndeplinesc 
organele contractante obligațiile • 
față de producători". :

— Institutul de Cercetări Agro
nomice al Academiei R.P.R; și In
stitutul de Cercetări al Ministeru
lui Industriei Alimentare, precum 

vind pregătirea terenului, însămîn- și Ministerul Agriculturii și Silvi- 
țarea, aplicarea îngrășămintelor, . culturii, vor [ace cercetări științi- ‘' 
întreținerea culturilor, combaterea fice și vor organiza în unitățile lor 
dăunătorilor, recoltarea și respec- producerea de semințe de soi.

- — Comitetele executive ale sfa
turilor populare sînt obligate să 

la angajarea mijloacelor de trans
port necesare, cu plată, pe baza ta
rifelor în vigoare, precum și pe«-' ■ 
tru asigurarea spațiilor de depozi
tare a semințelor, îngrășămintelor * 
chimice și altor materiale, folosind 
spațiile existente. '

13. îndeplinirea condițiilor con
tractuale este obligatorie pentru 
ambele părți; cazurile litigioase 
dintre ele se vor soluționa conform 
prevederilor legilor în vigoare.

14. Dispozițiile, prezentei Holă- 
rîri se aplică începînd cu contrac- . 
tarea culturilor pentru anul agricol 
1955.

Contractele pentru plantele bia- '' 
nuale sau de mai muj|i ani. înche
iate în anul 1954 și în anii ante
riori intră în prevederile prezentei > 
Hotărîri. t

15. Toate hotărîrile și dispo- *
zițiile privind reglementarea siste
mului contractărilor de legume, se-, / 
mințe de legume și fructe, care 
contravin prezentei Hotărîri, se a- •' 
brogă. ' "

— Să organizeze controlul apa
ratului de teren pentru a lua mă
surile necesare în vederea înlătură
rii imediate a defecțiunilor.

— Organele ministerelor și or
ganizațiilor contractante vor cola-

ministerele și organizațiile bora cu organele agricole și vor 
răspunde alături de ele pentru asi
gurarea aplicării regulilor agroteh
nice și a instrucțiunilor Min’steru- 
lui Agriculturii și Silviculturii pri-

tarea întocmai a tuturor clauzelor 
contractuale.

12. Ministerul Agriculturii și sprijine organizațiile contractante 
Silviculturii și comitetele executive' 
ale sfaturilor populare sînt obli-, 
gate să sprijine organele contrac
tante pentru realizarea planului 
de producție. In acest scop:

— Vor asigura asistența și în
drumarea tehnică a cultivatorilor 
pentru folosirea celor mai potrivite 
terenuri pentru cultura de legume, 
semințe de legume și căpșuni.

— Vor sprijini pe cultivatori în 
folosirea mijloacelor mecanizate de 

: lorilor ca îndrumare pentru felul lucru și în aplicarea metodelor, a- 
! cum trebuie îngrijite culturile res

pective, pentru obținerea de pro
ducții mark

— Să organizeze centrele de re
cepție și sortare astfel încît să în
lăture transporturile lungi, aglome-

■ rările la centre și pierderile cauzate
pr,T manipulări și înmagazinări

uoase. .... .
Să preia întreaga producție în

grotehnice avansate.
—- Vor îndruma și ajuta pe cul

tivatori în alegerea celor mai po
trivite terenuri pentru irigarea cul
turilor, prin folosirea condițiilor 
naturale.

— Vor populariza împreună cu 
organizațiile contractante foloasele 
pe care le obțin ■ cultivatorii prin 
contractarea legumelor, semințelor 
de legume și a fructelor și avan
tajele pe care le pot obține prin 
asocieri.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Miniștri

ț,
PETRE COSTACHE

Director general al Treburilor Consiliului de Miniștri

Prin semănarea la vreme 
a semințelor alese, de soi 
productiv, curățate de se
mințe de buruieni și de 
alte corpuri străine și tra
tate împotriva bolilor,1 ne 
putem asigura dintr-un în
ceput o recoltă mai bogată 
în acest an. Pentru aceas- 

ț însă, iată ce avem de
Jț, făcut în zilele astea :

La grîu, orz și ovăz, 
după ce ne-am procurat so
iurile cele mai productive, 
curățăm semințele cu aju
torul vînturătorii, trioru- 
lui sau selectorului. După 
aceea urmează încercarea 
puterii de încolțire în felul 
următor : luăm patru pro
be a cîte 100 boabe, le se
mănăm în patru farfurii 
sau lădițe cu nisip umed, 
le acoperim și apoi le u- 
dăm de cîte ori e nevoie. 
La opt zile semințele ră
sar. Atunci putem să nu
mărăm firele din fiecare 
farfurie, să le adunăm și 
să le împărțim la patru. 
Aflăm astfel o medie care 
înseamnă cîte semințe ră
sar dintr-o sută semănate. 
Dacă obținem im procent 

țre 95—100 la sidă, în- 
imnă că sămînța e de

Să pregătim cit mai bine semințele 
pentru însămînțări

bună calitate și o putem 
semăna, iar dacă procentul 
este sub 90 la sută, va tre
bui să schimbăm sămînța. 
După ce am terminat a- 
ceste lucrări, începem tra
tarea semințelor. Cele de 
grîu le tratăm împotriva 
mălurei prin prăfuirea lor 
cu germisan, agronal sau 
abavit (cîte 200 grame 
praf ia 100 kg. semințe), 
în niște butoaie care tre
buie învîrtite timp de 10 
minute. Această tratare 
însă se face numai la a- 
numite centre organizate 
de sfatul popular, întrucît 
substanțele amintite sînt 
dăunătoare omului și deci 
trebuie să se ia măsuri 
pentru a acoperi cu fîșii de 
pînză umedă nasul și gura 
celor care lucrează la tra
tarea semințelor. Semințele 
de orz și ovăz le tratăm 
împotriva tăciunelui cu o

soluție de formalină (1 li
tru formalină de 40 grade 
la 300 litri apă). Această 
soluție o punem intr-un 
hîrdău în care înmuiem se
mințele timp de 10 minute. 
Pentru fiecare 100 kg. se
mințe folosim cîte 27 litri 
soluție de formalină. Apoi 
scoatem semințele, le pu
nem în grămezi și le aco
perim, ținîndu-le astfel 3-4 
ore. Lucrarea aceasta însă 
trebuie s-o facem numai în 
preajma semănatului.

Iarovizarea semințelor de 
cereale este o altă metodă 
de sporire a recoltei. Aceas
ta o facem cu 5-7 zile înain" 
te de începerea însămînțări. 
lor și constă în umezirea se
mințelor cu apă și ținerea 
lor la temperatură de 5-12 
grade. Pentru 10C kg. se
mințe folosim 31-33 litri 
apă, din care stropim de 
trei ori în fiecare zL

Pentru semănarea carto
filor e bine să folosim car
tofi de cîte 60 grame fie
care. Cartofii puși la iaro- 
vizat îi vom îngriji astfel 
ca temperatura camerei să 
fie de 10-12 grade, iar car
tofii stricați să-i înlăturăm.

Și semințele de sfeclă de 
zahăr e bine să le jarovi- 
zăm înainte de semănare. 
Pentru aceasta udăm se
mințele cu apă în proporție 
de 90 litri apă la 100 kg. 
semințe, iar apa o dăm în 
patru reprize. După ce a- 
pare colțul, ținem semințe
le la temperatură de 14 
grade, timp de 10 zile.

La porumb trebuie să ne 
îngrijim ca boabele alese 
să fie de soi productiv, din 
știuleți sănătoși, cu rîndurj 
drepte și numai de la mij
locul coceanului. Apoi le 
încercăm puterea de în- 
colțire. așa cum am făcut 
Ia grîu sau orz. Grăunțele 
bune pentru semănat tre
buie să aibă puterea de în
colțire de cel puțin 92 la 
sută. De asemeni, putem 
folosi și la porumb iarovi- 
zarea, dînd 40 litri apă la 
100 kg. semințe.

Vecinii se ajută între ei
Zilele trecute, în casa ță-< 

ranului muncitor L. Vasilo 
din comuna Buda, regiu-. 
nea Bîrlad, s-au adunat 
mai mulți vecini de-aî săi, 
unde s-au sfătuit cum să-Si 
muncească mai bine pă- 
mîntul în acest an. Fiecare 
dintre ei și-a reparat uneU . 
tele; mai toți au cărat guj 
noi pe ogoare; Ion Huiban, 
Gh. Luca și Nicolae Pascu 
au fost primii care au făcut 
încercarea puterii de fncol- 
țire la toate semințele 
pentru semănăturile de pri
măvară. Rezultatele au fost 
bune. Au răsărit între 95—* 
100 la sută din semințele 
puse la încercare. Numai 
semințele de ovăz, orz și 
floarea soarelui, ale țărani* 
lor muncitori Gh. Popa și 
Eugenia Parfenie au încoU 
țit doar 74—81 la sută* 
Aceasta înseamnă că tre* 
bue schimbate, căci nu 
sînt bune de semănat. Și 
vecinii lor le-au venit în a* 
tutor. Le-au schimbat se-» 
mințele necorespunzătoare 
cu altele bune de semănat*

C. Predescu
_  corespondent



Moș Marin
In salul Spanțov, raionul 

Oltenița, este un bătrin; 
ii zice Marin Mălâieru. 
„Moș Marin", cum îl știu 
toți din sat. E potrivit de 
statură și ‘cu părul puțin 
încărunțit, deși a pășit pra
gul celui de al 64-lea an, 
cîți îi numără. In ochii 
blînzi îi citeși parcă bucu
ria. Și cum să nu se bucu
re. cînd pămîntul i-a rodit 
cum nici în gîndurile lui 
cele mai îndrăznețe n-a 
gindit? Mai ales la porumb. 
<4.000 kg. boabe la ha. La 
cercul agrotehnic insă, de 
ța care moș Marin e nelip
sit, a deprins multe- De a- 
colo a aflat că dacă seamă
nă porumbul în cuiburi a- 
șezate în pătrat, apoi po
rumbul are și lumină din 
belșug și hrană cîtă-i tre
buie. Și așa a făcut. Ne
vasta însă, tare s-a mai ne
căjit.

— Nu vezi, bărbate, cit 
loc se părăduește așa, de 
florile mărului ? Pune po
rumbul cum ai deprins din 
bătrini, că-i mai sănătos.

— Lasă-mă nevastă, că 
știu eu ce fac! s-a îndărăt
nicit bătrinul, pășind cu 
pași rari și apăsați spre se
diul cercului agrotehnic.

Așa s-a făcut că în pri
măvara lui 1954, încă in 
mustul zăpezii, bătrinul a 
pus plugul în brazdă. A 
grăpat apoi bine locul pen
tru a nu .se evapora apa, a 
însemnat locul cu marcato
rul și a dat sămința. Cînd 
primele două foi s-au săl
tat din pămînt, moșul i-a 
dat întîia prașilă. După 
prima ploaie, a intrat în 
ogor cu a doua prașilă. Pă.

......... " " ii «

Mâlăieru
mîntul trebuia afinat; așa 
învățase el doar ia cerc. A- 
poi i-a mai dat încă două 
prașile. Și ce porumb a 
scos!...

— Hei nevastă, am avut 
dreptate? a întrebat-o el 
zîmbind cînd carele încăr
cate au intrat pe poarta 
larg deschisă.

— Ce să mai zic? Nu 
se vede? i-a răspuns fe
meia, îndemnind din ochi 
pe cei doi copii să pună u- 
mărul la descărcat.

— Anul ăsta-i fac și po
lenizare artificială, ai să 
vezi tu...

Toate acestea i stau pe
rindat bătrînului prin min
te in vreme ce pășea grăbit 
spre cercul agrotehnic.

— Bună seara, moș Ma
rin!

Bătrinul a tresărit. A ri
dicat privirile; în fața lui, 
președintele sfatului popu
lar îi făcea semn cu mina 
să intre.

— Și dumneata, tovară
șe Nuțu, tot la ierc?

— Tot! i-a răspuns o- 
mul, trăgînd ușa în urma 
lui.

Ana loniță

Sînt bucuros că pot să 
povestesc prin ziar cum 
am muncit eu pămîntul de 
am cules 2.240 kg. floarea 
soarelui la hectar. Unii au 
să spună : „Dar ce, parcă 
e așa? ta, se laudă și ăsta“. 
Eu de, le doresc ca la anul 
să se laude și ei ca 
mine. Insă dacă iarna a- 
ceasta n-au fost la cercul 
agrotehnic de la cămin, 
dacă nu se duc la tehnici
eni să le ceară sfaturi și 
dacă nu mai citesc cite o 
broșurică, mă tem că n-o 
să aibă cu ce se lăuda. 
Dar eu spun ce am făcut. 
In vară, după ce am 
secerat griul, am dez- 
miriștit ogorul. Spre toam
nă îi spun nevesti-mi: 
„Ști ce, nevastă? Hai să în. 
cheiem contract cu S.M.T.- 
ul. Arăturile adînci de 
toamnă să le facem cu 
tractorul*'. Zis și făcut. 
Peste o săptămînă tracto
rul era pe ogorul unde a- 
vusesem grîu. Mi-a făcut o 
arătură de 26—28 cm, a- 
dîncime. Îmi spunea trac
toristul, un flăcău de vreo 
19 ani: „Bade Costache, la 
primăvară nu trebuie să 
mai ari, dai numai cu grș- 
pa“. A venit iarna. Eu în 
fiecare seară veneam tîr- 
ziu acasă. Nevastă-mea mă 
certa mereu că de ce tot 
umblu prin sat. „Păi um
blu cu folos, bre. Uite, țu 
știi de ce toamna multe 
pălării de floarea soarelui 
nu sînt pline cu sămînță?" 
Ea nimic. „Ei vezi, eu 
știu. Nu li s-a făcut pole

2«240 kg. floarea soarelui la hectar
nizarea. Tocmai despre a- 
ceasta am discutat azi la 
cămin*'. Și mereu m-am 
dus la cămin. De multe ori 
o luam și pe nevastă-mea. 
„Haide — îi ziceam — și 
înva{ă și tu ceva agroteh
nică". Cînd ne întorceam 
acasă discutam pînă tîrziu. 
Eu, că-mi fac marcator; ea, 
că o să rîdă oamenii de 

mine cînd m-or vedea cu 
așa greblă pe ogor. Las-să 
rîdă, ii zic. Oi ride și eu 
la toamnă. Și primăvara 
am grăpat bine locul arat 
în toamnă cu tractorul, am 
înjugat boii la marcator și 
dă-i în lungul și latul o- 
gorului. In urmă nevastă- 
mea punea cu sapa sămîn- 
ța de floarea soarelui toc
mai în locul unde-se intre- 
tăiau dîrele lăsate de col
ții marcatorului, așezați 
la o distanță de 70 cm. 
Cînd a răsărit floarea soa
relui, mai mare dragul s-o 
privești. Am pr? o e« o- 
dată, de două o:
frumos creștea :
„hai să-i mai dai, «yprașilă, 
că i-o prinde bine". La mine 
pălăriile mari, frumoase, 

înfloriseră toate, pe cînd 
la vecin deabia dădeau în 
floare. Ei, acu-i acu, îmi 
zic eu. Cu marcatorul am 
reușit. Să văd ce fac cu 
polenizarea suplimentară. 
Și împreună cu soția, în 
mai multe dimineți, după 
ce se lua rouă, mergeam 
printre rînduri și apropiam 
pălăriile de floarea soare
lui bătîndu-le de cîteva ori 
una de alta. Dar nu m-am 
oprit aici. Citisem într-o 
carte că în colhozurile so
vietice se face polenizarea 
și cu ajutorul albinelor. Și 
cum ogorul nu era departe 
de casă, am dus și eu stu
pii care îi am în apropierea 
lanului. Insă înainte am 
așezat în stupi sirop de 
zahăr amestecat cu polen 
de floarea soarelui. Și așa 
le-am cerut și albinelor să 
mă ajute la polenizare. 
Toamna, să țe ții! Pălăriile 
de floarea soarelui erau 
pline de sămînță mare, 
frumoasă. Nu mai dove- 
o’eam cărindu-le acasă. Le 
tăiam cu grijă să nu se 
scuture. Și cum vă spu
neam la început, de pe un 
hectar am obținut 2.240 
kg. floarea soarelui. Care 
nu crede, să facă și el ca 
mine. Nu e greu să faci 
marcatorul ori polenizarea 
artiiicială. Trebuie numai 
să ai dragoste de muncă și 
ceva cunoștințe agrotehni
ce.

Constantin Mindru .1* 
țăran muncitor 

din comuna Girov, • 
raionul Piatra Neamț:,*

Ne scriu corespondenții Vorba multa, treaba puțina
Gata 

pentru întămînțări

La secția agricolă a 
sfatului • popular raional 
Sighișoara sosesc vești 
îmbucurătoare. Tehnicienii 
și agronomii din diferite 
comune ale raionului, a- 
nunță că. s-au terminat în 
întregime’ reparațiile unel
telor pentru campania 
muncilor de primăvară. In 
întregul raion planul a fost 

Tractoriștii de la S.M.T. Botoșani folosesc fiecare minut, fiecare oră, pen
tru a grăbi reparatul mașinilor agricole necesare în campania de primăvară, 
lată-i în fotografie reparînd un plug pentru tractor.

îndeplinit sută la sută. Pri
mii care auaihințat termi
narea reparațiilor unelte- 

, lor au fost colectiviștii din.
Archita, apoi țăranii mun
citori din Boiu, Albești și 
Hoghilag.

Ion Ciobotaru 
corespondent

In prima zi
Prin părțile Caransebc- 

: suini Vremea s-a încălzit.
Pămîntul s-a zvîntat. Ță

ranii muncitori din comuna 
Glimboca au început ară
turile de primăvară. Afei- 
sescu Petru, Bunei Petru 
și Nicolae Jana au fost pri
mii din întreaga comimă 
care au băgat plugul în 
brazdă. Exemplul lor a fpst 
urmat și de alții. In prima 
zi bună de muncă, țăranii 
muncitori din Glimboca au 
arat peste 4 hectare.

Bohatir Leoti 
corespondent

De mai multă vreme 
membrii comitetului execu
tiv al sfatului popular co
munal Glierăseni, raionul 
Pogoanele, sînt peste mă
sură de ocupați- Lucrează 
la un plan de acțiune foar
te bogat în vederea pregă
tirii pentru muncite agri
cole de primăvară. Au pre
văzut centre de reparat 
unelte, centre de selecțio
nat semințe, sute de probe 
de incolțire, etc. S-a vor
bit mult pe marginea a- 
cestui plan. Președintele 
sfatului popular, lonescu 
Toma și tehnicianul agri
col Munteanu Ion, șt-au 
luat chiar angajamente 
frumoase. Dar ce păcat! 
Planurile au rămas pla
nuri, vorbele au rămas vor
be, iar treabă s-a făcut pu
țină. Iată numai cîteva fap
te care dovedesc aceasta.

In comună sînt peste 20 
semănători de cereale A- 
proape toate au nevoie de 
reparații; nici una însă n-a 
fost reparată. Numeroase 
vînturători, pluguri, grape 

. și triopre, stau nereparate. 
' ' Faptul că in comuna 

Gherăseni reparațiile unel
telor și mașinilor agiicole 
se desfășoară anevoios, se 

j datorește în primul rînd fe. 
I lului nemulțumitor în care 

centrele de reparat unelte 
au fost asigurate cu căr
buni și materiale fieroase. 
Președintele coope< aiivei. 
Pavel Gh. Dumitru, nu s-a 
îngrijit să aducă la maga
zin cărbuni, fiare de plug, 
șuruburi, șine de căruțe, 
bucșe, cuie de potcoave și 
altele. De aceea în multe 
zile ale săptămînii centrele 
Nr. 1 și 2 sînt nevoite să-și 
întrerupă activitatea de -re
parații. Apoi nici cele 2 
trioare care trebuiau să a- 
sigure triorarea semințelor 
n-au fost reparate.

La această stare de ră
mânere în urmă de netăgă
duit din comuna Gherăseni 
a contribuit și lipsa de ac
tivitate a - căminului cultu
ral. Stroic Ilie, noul: direc
tor al căminului cultural, 
nu-și dă osteneala să orga
nizeze conferințe, consfătu
iri și alte forme de activi
tate care să ajute pe țăra
nii- muncitori să-și organi
zeze mâi bine munca.

Timpul care a mai rămas 
pînă la începerea însămîn- 
țărilor este scurt. Totuși, cu 
unele eforturi, în comuna 
Gherăseni se mai pot în
drepta încă lucrurile.

D. Bejenaru 
corespondent



La 23 februarie, glorioasele For
te Armate ale Uniunii Sovietice 
împlinesc 37 ani de existentă. Cu 
acest prilej, poporul sovietic și ală
turi de el, popoarele țărilor de de
mocrație populară, oamenii iubitori 

e pace din întreaga 'linie, își în
dreaptă gîndurile cu adîncă recu
noștință către viteaza Armată So
vietică eliberatoare, prima arma
tă din lume pusă în slujba poporu
lui muncitor.

Armata Sovietică se deosebește 
ca de la cer la pămînt de arma-

r

Și zilele libere trebuie petrecute cu folos. Iată aici cîtiva soldați 
ai Armatei Sovietice într-o excursie cu schiurile. Pentru a-și aminti 

de aceste clipe plăcute, ei fac fotografii.

Intr-o gară
de VERONICA PORUMBACU

Civili. Ostași. In sala dintr-o gară 
cu samovarul veșnic clocotit.
o mamă, pe un cufăr, către seară, 
își leagănă copilul ațipit.
Vorbește megafonul'indu-t, 
ta-și stringe-atent ^d^nj-ele subțiri, 
in [ața casei, mul fi așît^-ă riadul, 
să-și scoată un bilet spre Jitomir.
In aste clipe, oare cui să-i lase 
copilul? — mă întreb in sinea mea.
Dar zece miini se-ntind prietenoase 
în juru-i, deodată să i-l ia.
Și-n timp ce mama-a și ajuns în față, 
din brațe-n brațe trece-un băiețaș 
ce trage — cu putere — de mustață 
prietenii în haine de ostași.
II vezi? La pieptul lor, cu decorații 
se joacă un copil, neștiutor 
că pentru el, în zecile de stații 
trecură mulți prin foc adeseori...
Copiilor, tot ei, la noi în țară, 
le-au dat din răniți plinea lor de-atunci; 
privirile ce moartea înfruntară 
aveau o rnîngîiere pentru prunci.
...Civili. Ostași. E-o gară dintr-o mie, 
în care trenul, seara, ne-a adus.
Aici pricepem taina gingășiei 
cu care ne-a uimit soldatul rus!

Ziua glorioasei Armate Sovietice
<fe Lt. co!. Ocnenu Aurel

tele țărilor capitaliste, armate de 
jaf și cotropire, armate urîte de 
popoare. Ea este o armată pusă în 
slujba muncitorilor și țăranilor eli
berați de sub jugul capitapști'or 
și moșierilor. Armata Sovietică 
este o armată a frăției dintre po
poarele sovietice unite într-o mare

familie frățească. Ostașii sovietici 
sînt credincioși cauzei celor ce 
muncesc, de pretutindeni.

In cel de-al doilea război mon
dial. Armata Sovietică a zdrobit 
armatele cotropitorilor hitferiști. 
salvînd ființa minunatei Patrii a 
socialismului, salvînd totodată o- 
rnenirea de întunericul >i robia, pe 
care i le pregăteau fasciștii ger
mani, Dretenderiți la stăpînifea în
tregii lumi.

Victoria Armatei Sovietice în ceî 
de-al doilea război mondial a do- 
ved ț forța sa de nebiruit,. iir.așa desțelenește întinderi
putere economică a Statului Sovie
tic. a industriei socialiste și a a- 
griculturir colhoznice, superiorita
tea orînduirii de stat sovietice, u- 
nitatea de nezdruncinat a popoare, 
lor sovietice.

Victoria Uniunii Sovietice asu
pra Germaniei fasciste și a Japoni
ei militariste a dovedit superioiita- 
tea de netăgăduit a. orînduirii so
cialiste asupra celei capitaliste.

Victoria Armatei Sovietice a dus 
la rezultate neașteptate pentru im
perialiști, pentru aceia care i-au 
sprijinit din umbră pe agresorii, 
fasciști. Uniunea Sovietică și ar
mata sa au ieșit din război mai în
tărite, maj călite în focul greutăți
lor de tot felul. Prestigiul interna
țional al Uniunii Sovietice a cres
cut nemăsurat. Oamenii cinstiți 
din întreaga lume au.văzut în Ar
mata Sovietică pe salvatoarea lor 
de ciuma fascistă. O serie de po
poare din Europa și din Asia, prin
tre care și poporul romîn, eliberate 
de către Armata Sovietică, au avut 
putința să-și ia soarta în propriile 
mîini, să făurească regimul de 
democrație populară si să treacă la 
construirea socialismului, Uniunea 
Sovietică are țări prietene care nu
mără 700 milioane oameni, po

poare ce și-au făurit armatele lor 
populare după exemplul glorioasei 
Armate Sovietice. In afară de a- 
cefesta. Uniunea Sovietică are ne- 
nunărați prieteni în tarile rapita- 
liste, pe muncitorii, țăranii și in
telectualii cinstiți, care nu \or să 
se vadă tîrîți într-un nou măcel 
mondial. Astăzi, lagărul păcii și so
cialismului, în frunte cu Un unea 
Sovietică, dispune de forțe uriașe 
capabile să curme poftele de război 
ale noilor pretendenți la domina
ția lumii, imperialiștii americani, 
englezi și alții.

Poporul sovietic dobîndește as
tăzi noi succese în construirea co
munismului. E| folosește energia 
atomică în scopuri pașnice, cons
truiește fabrici uriașe, hidrocentra- 

i mari de 
pămînt, toate puse în slujba bunei- 
stări a poporului și a păcii.

In acest timp Imperialiștii pre
gătesc cu înfrigurare omenirii un 
nou măcel, în carc să folosească 
armele barbare atomice și cu hi
drogen. Amenințările ațîțătorilor la 
război însă nu pot speria marele 
popor sovietic și celelalte țări ale 
lagărului păcii. Poporul sovietic iu
bește pacea și luptă pentru menți
nerea și întărirea ei. Insă ,dacă ci
neva va îndrăzni să-l atace, acela 
nu va avea o soartă mai bună ca 
aceea a Germaniei fasciste. Arma
ta Sovietică dispune de toate cele 
necesare, inclusiv arma atomică și 
cu hidrogen, pentru' a zdrobi necru
țător pe cei ce ar ataca-o.

•Străduințele neobosite ale Uni
unii Sovietice și ale celorlalte țări 
iubitoare de pace, menite să se îm
potrivească războiului, sînt saluta
te cu căldură de toate popoarele lu
mii. Oamenii iubitori de pace văd 
în Armata Sovietică acea forță de 
nebiruit care, apărînd cu credință 
hotarele Marii Uniuni Sovietice, 
bastionul păcii, democrației și so
cialismului, stau de strajă în a- 
celași timp păcii și libertății po
poarelor din întreaga hune.

rji apărători ai vieții, soldații sovietici stau de strajă păcii și 
securității popoarelor.

Muzica și dansul sînt bune prietene cu ostașul sovietic. Fotografia arată Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei 
Sovietice, la un concert în Sala mare a Conservatorului de stat ,;P. I. Ceaikovski'* din Moscova.
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Sportul la sate I 
î

• La îhtfeeerife de schi ' 
din comuna Fundul Moldo
vei, au luat parte 6 fete și 
19 băieți. La fete a cîștigat 
Munteanu Rodica, urmată 
de Florea Frăsina, iar la 
băieți a ieșit învingător Be- 
jan Casian, urmat de Gră
madă Niștor.

• 120 de șahiști, 137 
schiori, acesta este numă
rul tinerilor înscriși în ca
drul Sparbachiadei de iarnă 
din raionul Cîmpulung, re
giunea Suceava. Dintre a- 
ceștia, în rîndul lor sînt și 
52 fete.

VEȘTI CULTURALE
Dau viață învățămintelor 

culese
De la 15 noiembrie 1954 

pînă în duminica trecută 
s-au ținut la căminul cul
tural din corrîtina Cîndești, 
raionul Buhuși, 12 confe
rințe cu caracter agroteh
nic între care: „îngrijirea 
vitelor în timpul iernii”, c „aic vu <iu.,v
„Scoaterea și pregătirea cgrți sosite și cu fotomon

taje alcătuite din coperte 
de cărți. O grijă deosebită 
o dă bibliotecara cursanți- 
lor cercului agrotehnic, 
pentru care pregătește 
cărți cu subiecte legate de 
lecțiile ce se țin.

Urmărind contractele ce 
le încheie țăranii muncitori 
pentru. îngrășarea vitelor, 
bibliotecara îi ajută dîn- 
du-le cărți din care aceștia 
învață cum să îngrijească 
bine animalele.

Roadele muncii ce se 
duce în cadrul bibliotecii 
sînt tot mai bogate. 3.200 
kg. porumb la hectar a 

.............■N- 
M. Purice, unuj dintre bu-

gunoiului de grajd”, „Pro
ba de germinație” și altele. 
Conferințele au fost ascul. 
tate de peste 700 țărani 
muncitori. Dintre cei ce 
sînt nelipsiți de la confe
rințe, s-au evidențiat, de 
pildă, la îngrijirea vitelor. 
Gh. I. Sîrbu, Gh. St. Ama- 
randei, V. I. Nistor și alții, 
care acum, spre sfîrșitul 
iernii, au vitele bine între
ținute, frumoase, de ți-e 
drag să te uiți la ele.

Gh. Gh. Culbece, 1. C. 
Simion și alții au depus 
multă stăruință; la căratul 
gunoiului de grajd, pe o- 
goare.

T VaciKchA scos țăranul muncitor 
pi Purice, “ng* dintre 
nii dtijori âî bjolîotecți. Și 
cș, el au obținut recolte 
mari și cititorii: Gh. Oltea. 
nu, Gh. Rusu, Șt. Antonică, 
D. Mărculescu și alții.

Țăranul muncitor N. L 
R. Trentea, un cititor ac- 
t..,; -------- .. ......
greutate de 520 kg., cme 
la predare a avut 6-15 kg. 
El a primit pentru vila 
contractată 2.345 lei și' a 
luat IV2 kg. talpa, 3b‘r fuse

’ * i
* si iarnă.

J corespondent

Biblioteca 
în sprijinul ridicării 
producției agricole

Biblioteca sătească din 
Pleșcoi, raionul Buzău, a- 
șezată într-un ■ local încă
pător, curat, plăcut, s-a în
ființat de numai doi ani. 
Ea numără însă azi 3.200 
volume, din care 620 cu-

„Toamna se culeg roadele1
Pe scenă era liniște. Plin 

de nerăbdare, Matei Gheor- 
ghe, interpretul lui „Iliuță” 
se apropie de cortină. O 
trase puțin la o parte și 
privi în sală. Se adunase 
lume multă: colectiviști, 
țărani muncitori, femei și 
tineri. In primele bănci își 
zări tatăl discutînd cu un 
vecin. 1 se păru că-1 aude 
zicînd celui cu care vor
bea:

— Ba da, îmi joacă bă
iatul și în seara asta. Cum, 
crezi că o să lipsească toc
mai el cînd au concurs ?

— Ai dreptate — spuse 
vecinul. — El nu poate 
lipsi, îi sufletul echipei.

Plin de mîndrie, taică- 
său se așează mai bine în

In cadrul „Spartachiadei Satelor” întrecerile la schi 
au fost deschise în comuna Cernatu, regiunea Stalin, 
de cei mai tineri sportivi.

prind probleme agrozooteh" 
nice.

De curînd, a avut loc aici 
o expoziție de cărți cu 
tema „Să ridicăm nivelul 
agriculturii noastre”, ce a 
fost vizitată de sute de lo
cuitori.

La căminul cultural, sfa
tul popular și cooperativă 
sînt afișate liste cu node 

Concursul in
învățătorul

Traian știa bine că oame
nilor cărora li se adresa, 
le era mai lesne să mînuie 
plugul, să cioplească la 
piatră, decît să joace tea
tru pe scenă. Dar el nu s-a 
lăsat și echipa de teatru a 
casei de citit din satul 
Pausa, comună Călimă- 
hești, raionul Loviștea, a 
luat parte la concurs cu 
piesa „Scrisoarea” de Lu
cia Demetrius. Pausenii 
s-au mîndrit cu toți mem
brii echipei lor, dar în chip ' 
deosebit s-au mîndrit ei eu 
fosta analfabetă Maria Bu. 
glac, femeie de 42 ani. Ală
turi de ea ă jucat 
lordache, în vîrsta 
ani, care a deprins 
buchiilor odată cu 
Buglac. A venit la 
repetiție și a jucat alături 
de nevastă și bărbatul Ma. 
.riei lordache.

La faza comunală de 
concurs s-au prezentat 
bine, pe lîngă casa: de citit 
Pausa, căminul cultural 

. din Jiblea VdcȘe bu piesa
tiv, a contractat un bou an „Piatra din casă” și că

minul cultural Jiblea Nouă 
cu piesa „Secera Țincuței”.

scaun și începu să priveas
că drept înainte. Era timpul 
să se tragă cortina.

Echipa de teatru a cămi
nului cultural „23 August” 
din comuna Cristian-Sibiu, 
juca piesa „Toamna se cu
leg roadele”, în care se în
fățișează viața nouă dintr-o 
gospodărie agricolă colec
tivă. Privindu-i pe cei care 
jucau pe scenă, aveai im
presia că totul se petrece 
aevea, că Răduț Elena nu 
era muncitoare la ferma de 
stat, cum este de fapt, ci 
colectivista Cătălina; că 
învățătoarea Minerva To- 
pîrceanu era cu adevărat 
președinta gospodăriei, iar 
Matei Gheorghe, care e 
gestionar la cooperativă. 

piele box, 0,500 metri cudî 
cherestea. Apoi a fost scu
tit să predea la colectare 
40 kg. carne 
kg. porumb.

vită și 125

Loviftea
Popa M.

Maria 
de 25 
rostui 
Maria 
fiecare

Cornel Străinii
■ t corespondent

aplauze1 e
era brigadierul Iliuță.

După ce cortina a căzut 
peste ultima replică, în ră
sunetul de aplauze al sălii, 
tatăl lui Matei Gheorghe 
rămase mirat cînd săteanul 
cu care discutase mai îna
inte de începerea piesei îi 
spuse :

— Strașnic a mai fost 
băiatul tău... Iliuță.

— Gheorghe vrei să zici!
—’ Care Gheorghe ? Că 

eu de Iliuță vorbesc.
Matei Gheorghe jucase 

atît de bine în rolul briga
dierului Iliuță din piesa 
„Toamna se culeg roade
le”, încît pe lîngă aplauzele 
binemeritate se alesese și 
cu un nume nou : Iliuță.

I. RAȚIU

Pentru dezarmare și interzicerea 
armei atomice '

Nu se află om pe lume 
pe care să nu-1 intereseze 
acum* problema reducerii 
înarmărilor și a interzi
cerii armei atomice. Cu 
privire la aceasta, guver- 
nuL sovietic a dat spre pu
blicare la 19 februarie o 
însemnată declarație care 
oglindește din nou voința 
sa puternică de a scăpa o- 
menirea de cursa nebu
nească a înarmărilor și de 
primejdia unui război a- 
tomic.

Spre a înlesni putința 
realizării unui acord in
ternațional pentru stăvili
rea fabricării bombelor a- 
tomică și cu hidrogen, a 
reducerii înarmărilor, Uni- 
nea Sovietică a făcut me
reu încercări. Dacă pînă 
acum nu s-a izbutit reali
zarea unui asemenea a- 
cord, aceasta se datorește 
faptului că propunerile fă
cute de Uniunea Sovietică 
au fost respinse mereu de 
S.U.A., Anglia și celelalte 
puteri apusene.

Tot mai numeroase și 
mai puternice sînt glasuri
le care cer distrugerea 
stocurilor de arme atomi
ce și cu hidrogen ce exis
tă și oprirea cursei înarmă
rilor. Mase tot mai largi 
de oameni semnează Ape
lul Consiliului Mondial al 
Păcii, care cheaflnă popoa

Cerem pedepsirea bandiților
Sala căminului cultu

ral din comuna Romuri, 
raionul Buhuși e plină

■ de lume. Tiner Mtfîni, 
L țărani muncita „egțt- 
; viști și întovărăȘj-vX>«mei 
\ și copii, așezațî”AreDănci 
1 ascultă cuvintele secreta

rului organizației P.M.R., 
Glizeru S. Volod. Cuvinte-

■ le nu le umplii inimile de 
bucurie, ci de mîhnlre și

1 de ură. Glizeru le vorbește 
despre atacul banditesc să- 
vîrșit asupra Legației ro- 

imîne de la Berna, de către 
o bandă de legionari ro- 
mîni fugiți peste hotare.

— Fără milă bandiții 
au lovit cu cuțitele în Au
rel Șețu. „Veți plăti trădă
torilor, ticăloșilor”, le-a 
strigat Șețu. E liniște în 
sala căminului. Glizeru 

/povestește mai departe de- 
Xpre odiosul atac. Cei din 

sală au ochii umezi. Un 
copilaș a început să ptîn- 
gă.

— Nu plînge Mitruț. 
Bandiții își vor primi răs

Vor merge la
Sala căminului cultural 

din Titești. raionul Loviș- 
tea, e destul de încăpătoa
re. Să fi fost însă de 2 ori 
pe atît și tot n-ar fj fost 
deajuns de mare pentru a- 
atîția spectatori cîți erau 
dornici să vadă întrecerea 
între echipele de teatru si 
brigăzile artistice de agi
tație venite la concurs.

In comuna Tifești s au 
prezentat la concurs că
minul cultural din Boisoa- 
ra cu piesa „Cuscrii Gher 
ghinei”, titeștenii cu pie
sa „Stînca avertismentu- 

rele să se ridice împotriva 
pregătirii războiului ato
mic. Răspunzînd năzuințe
lor popoarelor, guvernul 
sovietic propune prin de
clarația sa, ca statele să-și 
ia următoarele sarcini : să 
distrugă în întregime 
stocurile de arme atomi
ce și cu hidrogen pe care 
le au, folosind materialele 
atomice numai în scopuri 
pașnice; să nu sporească 
efectivul forțelor armate și 
armamentele lor față de 
nivelul din 1 ianuarie 1955 
și să nu cheltuiască din 
bugetul de stat în scopuri 
militare mai mult decît în 
1955. Organizarea unui 
control internațional co
respunzător ar duce la res
pectarea măsurilor de mai 
sus. Guvernul sovietic — 
se arată în declarație — e 
de părere că e necesar ca 
Organizația Națiunilor U- 
nite să convoace în 1955 o 
conferință mondială pen
tru reducerea generală țr 
armamentelor și interzice
rea armelor atomice.

Noife propuneri ale gu- te 
vernului sovietic primite 
cu recunoștință de toate 
popoarele iubitoare de pa
ce, au menirea de a înles-ț., 
ni salvarea omenirii de 
povara grea a înarmărilor . 
și înlăturarea primejdiei i 
războiului ptomic.

plata. Și mama își strin-i, 
ge copilul la piept.

In acest timp, pe aero
portul din București a ate
rizat un avion. Din el este • 
coborrt sicriul cu corpul . 
neînsuflețit al eroului căzut 
la datorie, Aurel-Șețu. Ță
ranii muncitori din Romîni ' 
nu sînt pe aeroport, dar i- 
nimile lor îi trimit un ul
tim salut. De pe banca dini* 
față se ridică țăranul mun-J 
citor Gheorghe Aldea.

— Imperialiștii, dușmani * 
de moarte ai păcii și li-* 
bertății, îi sprijină pe tră
dătorii de țară, pe ticăloși. * 
Ii înarmează și-i ocrotesc’j 
— spune eL Dar asta nu? 
le face cîtuși de puțin cin- ; 
ste. Popoarele lumii îi u- 
răsc tot mai mult. \

Mulți țărani muncitori ’ 
au rostit cuvinte pline de* 
ură, înfierînd actul bandi- 
tesc săvîrșit de legionarii 
fugari. La urmă toți au • 
semnat o moțiune în care 
cer ca trădătorii de patrie 
să fie trimiși spre judecare 
poporului romîn.

raion
lui", căminul cultural 
Bumbuești cu piesa „Secre
tul". casa de citit Brato- 
vești cu piesa „Cînd poves
tește securea”, casa de ci
tit din Cucuiul cu piesa 
„In pețit” și colțul roșu a! 
gospodăriei agricole colec
tive Boișoara cu brigada 
sa artistică de agitație

Din toate, în chip deose- < 
bit, s-a evidențiat echipa de 
teatru a căminului cultura! 
Titești și brigada artistică 
a colțului roșu din Boișoa
ra care au și fost promova
te dealtfel, pentru faza ra
ională a concursului.
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ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII
din lumea

8 Martie

<>

Milioanele de femei 
întreagă sărbătoresc la 
Ziua Internațională a Femeii. Anul 
acesta, în condițiile cînd popoarele 
lumii se ridică cu o putere nemai- 
întîlnită să apere pacea și viitorul 
omenirii, împotriva imperialiștilor 
zare vor să arunce lumea într-un 
nou măcel, ziua de 8 Martie ca
pătă o deosebită importanță.

Popoarele lumii își încordează 
toate forțele pentru a împiedica dez. 
lănțuirea unui război atomic pe 
care-1 pregătesc cercurile cîrmui
toare din S.U.A., Anglia și alte 
țări din Apus. Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii de la Viena, care 
cheamă pe toți oamenii cinstiți din 
lume să se ridice la luptă împotri
va acestui război, a trecut repede 
peste toate granițele, a pătruns în 
toate casele. Milioane și milioane 
de oameni semnează Apelul cu în
credere și nădejde că puterea unită 
a popoarelor va sili pe ucigași să 
dea înapoi.

Privirile tuturor oamenilor iubi
tori de pace și progres din lume se 
îndreaptă cu adîncă admirație spre 
Uniunea Sovietică — principalul 
reazim al întăririi păcii și priete
niei între popoare. ■ Uriașul avînt 
neîncetat al economiei, științei și 
culturii sovietice face tot mai 
puternică U.R.S.S. Astăzi, Uni
unea Sovietică este cu mult mai 
puternică decît a fost înaintea ce
lui de-al doilea război mondial. 
Industria grea a Uniunii Sovietice 
a crescut de trei ori și jumătate 
față de anul 1940. Cu deosebit suc
ces înfăptuiesc oamenii sovietici 
chemarea P.C.U.S. cu privire la 
sporirea continuă a producției 
de cereale, a dezvoltării creșterii 
animalelor și a valorificării pămîn. 
turilor înțelenite.

Uniunea Sovietică, care a luptr^’ 
întotdeauna pentru pace și înțefe. 
gere între state, luptă șt acum ne
clintit pentru ca în omenire să fie 
liniște, iar planurile războinice ale 
imperialiștilor zădărnicite. Guver
nul Sovietic a arătat Tn* nenumă
rate rînduri că neînțelegerile care 
•sînt în lume pot fi înlăturate pe 
călea tratativelor între țări. înjghe
bările de alianțe și blocuri mili
tare, așa cum fac țările apusene, 
duc la război. Pacea poate fi asi
gurată nu prin alianțe războinice 
ale unor state îndreptate împotriva 
altor state, ci prin crearea unui sis
tem de securitate colectivă. In Eu
ropa, făurirea securității colective 
și unificarea Germaniei pe baze 
democratice sînt căile ce duc la 
trăinicia păcii. In Asia, Uniunea 
Sovietică socoate problema Taiva- 
nului o chestiune internă a Chinei, 
iar acțiunile criminale ale S.U.A. 
drept un amestec în treburile in
terne ale Chinei. Deși stăpînește 
de mult armele atomică și cu hi
drogen, Uniunea Sovietică cere ca 
aceste arme de ucidere în masă să 
fie interzise. Energia atomică —- 
marea cucerire a minții omenești 

> din vremurile noastre — trebuie să 
folosească pentru a face pămîntul 
mai rodnic, orașele mai înfloritoa
re, munca și viața omului mai 
ușoare. Uniunea Sovietică este pri
ma țară din lume unde s-a con
struit o centrală electrică funcțio- 
nînd pe bază de energie atomică.

împreună cu Uniunea Sovietică 
pășește marea Chină Populară, 
alături stau țările de democrație 
populară. Omenirea nur a cunoscut 
nicicînd o asemenea forță uriașă 
cum este lagărul păcii și democra
ției, în care intră aceste țări, nu- 
mărind peste 900 milioane de oa
meni, adică aproape jumătate din 
omenire.

Nesocotind voința de pace a

Acest material se va citi în zilele de la 
7-14 martie la căminele culturale, cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii

popoarelor, cercurile cîrmuitoare 
din Statele Unite ale Americii, An
glia și alte țări imperialiste, neli
niștite că forțele păcii cresc și se 
întăresc, fac tot ce le stă în pu
tință să pregătească un război îm
potriva Uniunii Sovietice și țărilor 
de democrație populară. Imperia
liștii își pun nădejdile în refacerea 
militarismului german, care a adus 
în cîteva rînduri omenirii jale și 
suferințe. ^Imperialiștii pun la cale 
tot felul de grupări militare, încon
joară țările lagărului 
cu un brîu de baze 
înarmează și amenință 
atomic.

Popoarele lumii se 

democratic 
militare, se 
cu războiul

împotrivesc 
cu cea mai mare hotărîre politicii 
criminale a ațîțătorilor ‘ la război. 
Ele știu că refacerea militarismului 
german înseamnă noi suferințe și

■ lacrimi, înseamnă moarte și mize
rie, invalizi, văduve și orfani.

In lupta popoarelor pentru men
ținerea păcii, împotriva urzitorilor 
de noi măceluri, în primele rînduri 
stau și femeile. 8 Martie găsește 
anul acesta milioanele de femei din 
lume și mai strîns unite în lupta 
pentru pace. Un răsunet deosebit 
de puternic a avut în inimile tutu
ror femeilor de pretutindeni iniția
tiva luată de Federația Democrată 
Internațională a Femeilor de a con
voca în acest an un Congres Mon
dial al Mamelor. Congresul va a- 
răta ce forță mare este voința ma
melor care sînt hotărîte să lupte 
pentru apărarea copiilor lor, pen
tru pace și prietenie între popoare, ai țării se află multe femei, care 

; ?egătindu-se pentru Congresul !a,t u «.„cir.,;.».
Adial, femeile își întețesc lupta 

^oroentru ca pregătirile războinice
■ ăk.imperialiștilor să fie oprite. In
■ orașele și satele Franței răsună 

puternic cuvîntul femeilor franceze, 
care se ridică împotriva reîriar-

: mării Germaniei apusene. Femeile 
; din Germania apuseană organizea

ză adunări de protest, cerînd depu- 
taților să respingă acordurile de la 
Paris. In rîndurile partizanilor 
păcii din Japonia sînt mii și mii 

> de femei care string semnături pen- 
i tru interzicerea armei atomice. 

Luptînd pentru pace, femeile din ță. 
rile capitaliste luptă pentru dreptu-

• rile lor, pentru legi care să ocro- 
; tească mama și copilul. Ele cer să 
i se micșoreze cheltuelile militare; în 
i loc de tunuri și bombe, să se con

struiască spitale, școli și locuințe.
, Femeile sovietice sărbătoresc 
. ziua de 8 Martie împreună cu în-
• tregul popor sovietic, prin noi suc- 
: cese în munca lor pașnică, succese

care duc la întărirea patriei lor și 
i a întregului lagăr al păcii. Col- 
i hoznică, muncitoare sau savantă,
■ femeia sovietică își închină întrea- 
i ga sa putere de muncă binelui pa- 
i triei, păcii. - De mult respect se 
I bucură în rîndul poporului sovietic

Prascovia Andreevna Malinina, 
i Eroină a Muncii Socialiste, preșe

dinta colhozului „12 Octombrie", 
din regiunea Costroma. De mulți 
ani acest colhoz pe care ea îl con
duce, este unul din cele mai renu- 

i mite din Uniunea Sovietică. El a 
, devenit un colhoz milionar. 
! Femeile sovietice sînt în fruntea 
1 luptei pentru pace pe care o duc 
i femeile din lumea întreagă. Soțiile,
• mamele sovietice au plătit cel mai
• scump tribut războiului. Pămîntul 

Europei salvat de fascism de către
i glorioasa Armată Sovietică este 

-udat cu sîngele soților și fiilor lor. 
i Femeile sovietice au fost primele

care au răspuns cu toată căldura 
la chemarea Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor pentru 
ținerea Congresului Mondial al 
Mamelor.

Alături de femeile sovietice, în 
primele rînduri în mișcarea mon
dială pentru pace a femeilor pă
șesc milioanele de femei din marea 
Republică Populară Chineză, sînt 
femeile din țările de democrație 
populară. Instaurarea puterii popu
lare în aceste țări a descătușat din 
exploatare și umilință femeia. In 
țările democratice femeile sînt ce- 
tățene egale în drepturi cu băr
bații, iau parte cu înflăcărare la 
munca pentru înflorirea patriilor 
lor pe drumul unei vieți fericite.

Pentru femeile din țara noastră, 
ziua de 8 Martie a devenit ziua 
cînd își manifestă solidaritatea și 
prietenia lor cu femeile luptătoare 
pentru pace din toate țările lumii. 
Totodată ziua de 8 Martie a deve
nit o sărbătoare a vieții lor noi, a 
drepturilor și libertăților dobîndite 
în anii puterii populare. Fiecare fe
meie din țara noastră simte în a- 
ceastă zi mîndria și bucuria că 
face parte din rîndurile poporului 
nostru liber, stăpîn pe soarta lui.

In anii puterii populare a deve
nit o tradiție ca ziua de 8 Martie 
să fie sărbătorită de toți oamenii 
muncii în semn de respect și pre
țuire pentru tovarășele lor de mun
că și de viață. Printre muncitorii 
și țăranii muncitori fruntași, prin
tre cărturarii și savanții de seamă 

iau parte la construirea vieții noi. 
Cu dragoste sînt rostite numele 
muncitoarelor fruntașe în produc
ție, ale țărănoilor muncitoare frun
tașe ale recoltelor bogate. Mult sînt 
prefuite în raionul Segarcea tă
răncile muncitoare Maria Ene și 
Ioana Mitrofan din întovărășirea 
agricolă din comuna Padea care 
anul trecut au obținut peste 4.500 
kg. porumb la hectar. Mult cinstită 
este în rîndul colectiviștilor din co
muna Jugureanu, regiunea Galați, 
președinta lor, Maria Seitan. Prin 
munca și priceperea ei de a lucra 
cu oamenii, Maria Seitan a reușit 
ca să întărească puterea economi
că a gospodăriei colective. Colecti
viștii au ales-o deputată în sfatul 
popular raional. Și ca ea sînt mii 
de țărănci muncitoare și colecti
viste care sînt deputate în sfatu
rile populare comunale, raionale și 
regionale. Printre deputății Marii 
Adunări Naționale se numără și 
țărănci muncitoare care prin mun
ca lor s-au dovedit gospodine sîr- 
guincioase. Alături de deputate, iau 
parte la conducerea treburilor ob
ștești, delegatele de femei din co
misiile de femei de pe lîngă sfatu
rile populare. Țărănoilor muncitoa
re nu le mai este indiferent ce se 
întîmplă în jurul lor, cum se gos
podărește comuna, satul lor. Ele 
își dau seama că se simt răspun
zătoare ca școala, cooperativa, că
minul cultural, grădinița sezonieră, 
casa de nașteri să fie cu grijă gos
podărite.

In trecut țăranca era desconsi
derată, socotită ca cea din urmă 
ființă, lăsată fără știință de carte, 
pradă superstițiilor, bună numai 
de muncă și să nască copii. As
tăzi munca femeii este prețuită la 
fel ca a bărbatului, iar a fi mamă, 
a naște și crește cît mai mulți copii 
este un lucru de onoare. Peste 
41.000 mame, cu mulți copii, au

fost răsplătite cu medalii și ordine 
de „Mamă Eroină", „Gloria Ma
ternă" și „Medalia Maternității". 
De la un an la altul în satele pa
triei noastre sporește numărul ca- 
selor de naștere, al maternităților, 
al creșelor și căminelor de zi, al 
dispensarelor cu staționare. Peste 
1.300 case de nașteri s-au înființat 
la sate. Numai în vara trecută la 
sate, pe timpul muncilor de vară, 
au funcționat aproape 4.000 grădi
nițe sezoniere. An de an tot mai 
simțit s-a făcut la sate ajutorul 
frățesc pe care clasa muncitoare l-a 
dat țărănimii muncitoare. Cu spri
jinul neîncetat primit din partea 
statului democrat-popular^ țăranii 
muncitori au reușit ca an de an să 
smulgă pămîntului recolte tot mai 
mari.

Proiectul de Directive a celui de 
al ll-lea Congres al partidului pu
ne în fața agriculturii sarcini și 
mai însemnate. încă în acest an 
va trebui să obținem o producție de 
zece milioane tone grîu și porumb. 
Va trebui să se mărească produc
ția de legume la hectar, să spo
rească numărul vitelor și păsărilor 
de rasă.

Zilele primăverii sînt aproape. 
In unele regiuni muncile de pri
măvară au și început. Oamenilor 
muncii de la sate le stă în față o 
sarcină de cinste și mare răspun
dere. Prin munca lor de zi cu zi vor 
trebui să prefacă în fapte sarcinile 
puse de partid. In primele rînduri 
ale bătăliei recoltelor bogate tre
buie să se afle cu cinste și femeile. 
Fiecare muncă făcută Ja timpul 
potrivit și după regulile științei, 
aceasta este datoria tractoristelor, 
muncitoarelor din gospodăriile a- 
gricole de stat și tuturor țărănoilor 
muncitoare.

A venit timpul muncilor în gră
dina de legume. Cine știe mai bine 
decît gospodinele cîte foloase pot 
avea de pe urma gradinei de legu
me ? Fiecare gospodină de la sate 
să fie în întrecere în vederea celei 
mai frumoase și mai îngrijite gră
dini de legume. Femeile au mari 
posilibități în a mări veniturile gos
podăriei lor, contribuind în același 
timp și la aprovizionarea muncito
rilor de la orașe. încheind con
tracte cu statul pentru cultivarea 
de legume, pentru creșterea de ani
male și păsări, de creșterea viermi
lor de mătase, gospodăria fiecăreia 
se poate bucura de diferite înles
niri și avantaje. Ducînd la coope
rativă produsele spre valorificare, 
gospodinele își pot cumpăra, prin 
comerțul de întîmpînare, multe lu
cruri trebuincioase. Munca cîmpu- 
lui și treburile gospodărești să fie 
împletite cu preocuparea perma
nentă pentru învățătură. La cămi
nul cultural, la cercurile de citit, la 
sfaturile păcii, femeile să fie ne
lipsite.

i Pe tot întinsul patriei noastre se 
(desfășoară cu succes strîngerea de 
Isemnături pe Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii. Femeile semnea
ză din toată inima Apelul de la 
Viena pentru că sînt soții și mame 
și le sînt scumpe căminele, gîngu- 
ritul copiilor, primii lor pași în 
viață. Ele își pun cu toată hotă- 
rîrea semnătura pe Apel, în nu
mele drepturilor și libertăților cu
cerite, în numele viitorului fericit 
ce le stă în față.

Gospodine din satele patriei noa. 
stre I Declarîndu-vă împotriva răz
boiului, să întăriți prin faptele voa
stre semnătura pusă pe Apel ! Prin 
noi succese în muncă, pentru înflo
rirea patriei noastre și întărirea 
păcii, să stăvilim calea războiului 
atomic. Trăiască 8 Martie, Ziua In
ternațională a Femeii 1



La-ncepui a sirius gunoiul 
Intr-o parte de ocol 
Numai cit e mușuroiul 
Scos pe cimpuri de sobol. .

După-un timp crescu grămada; 
Iar cînd toamna cădeau ploi, 
Se-mpînzea toată ograda 
Cu băltoace și gunoi.

, Incit omul, cîte-odată,
Iși zicea : „Să-l pun în car 
Și să umplu rîpa toată 
Cu-ăst pustiu de bălegar".

„Asta-i aur, măi vecine", 
l-a spus unul peste drum. 
„Aur zici? De-l iei cu tine 
Te cinstesc c-un vin acum ’■

Au rîs ca de-o glumă bună 
Dar vecinul, om isteț.
N-a uitat — și peste-o Jună 
Cînd dăduse un îngheț,

A venit în zori cu carul 
Și-a cărat trei zile-apoi... 
Răsuflase „gospodarul” 
Că... scăpase de gunoi.

Dar în vară văzînd lanul
La vecin bătind la brîu. 
Jar la dânsul ciocîr'anul
Se vedea mergînd prin grîu.

Zise-n gînd: „Păi, nu-ți fu gluma 
Măi cumetre. în zadar.
Am să scot și eu de-acuma 
Aurul din bălegar”.

ION ARGH1R

Epigramă
Cei de la U.R.C.A.D. Curtea 

de Argeș nu trimit cooperative
lor scab'ol pentru oi. Acestea f 
scriu supărate:

De alîla scărpmat
Pînă-n gît ne-am săturat: 
Este timpul — credem noi —
Să fifi... scărpinafi și voi

Ion Micuț
corespondent

le

„SEMN E“
— Semn rău : ne-au ieșit în cale 

femei cu găleți goale...
— Dimpotrivă, semn bun : în

seamnă că. însfîrșit, la cooperativa 
noastră au sosit găleți !

DIN INTÎMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C3S)

Vînătorui- — Al dracu
lui ghinion! O să-mi mear
gă prost că mi-a tăiat ca
lea... iepurele!

(37)

Vinăioîul 
superstates

Dacă cearta peste 
trecînd prin comuna 
ar fi fost iscată de

care am dat 
Valea Lungă 
copii, poate 

mi-aș fi văzut de drum. Dar nu. 
In fața staționarului de pe lingă 
dispensar se certau, de mamă focu
lui, doi bărbați și o femeie. Un alt 
bărbat stătea măi la o parte și pri
vea. Am aflat mai tîrziu că femeia 
era tovarășa Barbălată Elena, de 
la secția sanitară a ra:onului Me
diaș. Bărbații cu care se certa erau 
Bend:k Rudolf — președintele — 
și Munteanu Grigore, secretarul 
sfatului popular din Valea Lungă, 
iar cel care stătea și privea, doc
torul Mohai Nicolae. medicul dis
pensarului.

— Nu dau nici un ban pentru re
parații! — țipa tovarășa Barbălată. 
E clădirea voastră, a sfatului. Voi 
s-o reparați!

— Ba s-o reparați voi, fiindc-o 
folosiți. Voi ați stricat-o! — se ți
neau bățoși președintele și secre
tarul sfatului. Văzînd eu că e ceartă 
la cuțite, m-apropii de doctorul Mo
hai și-l întreb:

— Despre ce-i vorba, tovarășe?
— Despre clădirea staționarului 

— îmi răspunde doctorul. — S-a 
dărăpănat rău și nu vrea s-o re
pare niciunul. In camera de nașteri 
plouă ca afară. De asta nu mai vin 
femeile să nască în staționar.
-------- ;------------ « ■ *

întărîtase 
afară și-l 
înă «intru.

Așă-i vo?ba?
.Mă întorc atunci și mă amestec 

în cearta celor trei.
—■ Măi tovarăși, tocma-n stradă 

ați găsit și voi să vă luați la cear
tă? Va faceți de rîs. Hai colea-n 
staționar. Iaca, vine și ploaia.

Cei trei s-au luat după mine, cîp- 
rovăindu-șe mereu. Pe drum îi șop
tesc doctorului Mohai să-mi arate 
camera în care plouă. Intrăm cu 
„nunta“-n odaia de nașteri. Intr-un 
moment cînd cearta se 
mai abitir, îmi fac vînt 
las pe certăreți încuiați 
O țineau morțiș:

— S-o repare raionul! >
— Ba sfatul. n
Curînd a început ploaia. Abia cînd 

au simțit apa la glezne, certăreții 
au prins a striga să le deschid ușa. 
Eu, n-aude, n-a vede! I-am ținut a. 

■colo pînă dimineața. Cînd le-am 
dat drumul, strănutau toți de parcă 
aveau tignafes. Doctorul Mohai le-a 
recomandat să stea o săptămînă la 
pat. Motivul lipsei de la serviciu 
l-a comunicat chiar el la raion, te
lefonic.

— Alo! Da. Tovarășa Barbălată 
și tovarășii Bendik Rudolf și Mun- 
feanu Grigoro.lipsesc o săptămînă. 
Sînt bolnavi. Poftim ? Cum s-au 
îmbolnăvit toți de-o dată? Au stat, 
o noapte în camera de nașteri, la 
staționarul nostru...

★ *-----------------  

Mihai Cornoiu, președinte 
In Tuzla la gospodărie, 
E omul care înțelege 
Ce-nseamnă o prietenie... 
Știindu-l cu inima largă, 
Contabilul îndrumător,
Gheorghe Asurda, îi șoptește:
— Nea Mihăiță, mă însor!
— Să fie cu noroc, mă neică!
— Să fie, dar vezi dumneata 
Că stau cam prost cu cheltuiala... 
N-ai vrea să-mi împrumuți ceva?

— Eu nu prea am, mă neiculiță, 
Dar, dacă-i pentru cununie 
N-o să le las în drum cu nunta 
Iți dau... de la gospodărie! 
Cit zici că-ți trebuie? 
Asurda zîmbește fericit:
— De vrei,
Eu mă gîndeam, nene Cornoiu, 
La vreo:., trei-patru sute lei.
— Ce patru sute, mă băiete, 
Cu-atîla nu faci cununie!...
Eu sînt mai darnic, vorba aia,

; Nu dau din pungă! Na... o mie!

...A dat așa la multi Cornoiu 
Ovăz și lapte deopotrivă, 
Nu din averea personală. 
Ci cu mult drag^ din colectivă — 
Incit'a reușit acuma 
Să fie-n Tuzla cunoscut 
Că a făcut din colectivă 
Un fel de... casă de-mprumut! 
Dar, cum aceste împrumuturi 
Mai sînt și azi „în evidență”. 
Colectiviștii îl întreabă: 
Cind o s-ajungă la... scadență?
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Nu dreg plugul că mi-i frică: 
La arat din nou se strică ;
Și nu m-apuc de arat 
Fiindcă plugul mi-i stricat,

Ca pe vremea a bătrînă 
Seamănă griul din mină 
Și-I aruncă pe ogor •' 
Doar de dragul ciorilor.

Desen' C. Elorian 
Text: St. Filip

Prin unele comune ca Măciuca, Giulești și Lădești, raionul Oltețu, mai există țărani înapoiați care încearcă dacă pămîntul s-a în
călzit și e bun de însămințat, cu... piciorul, în loc să ceară ajutorul tehnicienilor care au aparate speciale de măsurare a temperaturii.

Uiie-l; sare-n sus de-un metru! 
S-a cam ars la „termometru"!

Știu că ai picior vestit; 
Simte tot ce-i încălzit.

Cearcă cu picioru-n scaldă: 
Hrana porcilor e caldă?

Hai așa intr-un picior 
Să ne dai un ajutor.


