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Consfătuirea fruntașilor în agricultură
Duminică dimineața au început 

în sala Ateneului R.P.R. lucrările 
consfătuirii fruntașilor în agricul
tură cu privire la executarea în bu
ne condiții și la timp a lucrărilor 
agricole în anul 1955 în vederea 
obținerii unor recolte bogate.

La consfătuire iau parte maeștrii 
recoltelor bogate de porumb, grîu, 
secară, cartofi și sfeclă de zahăr din 
rîndurile țăranilor muncitori cu gos
podării individuale, ale țăranilor 
muncitori din gospodăriile agrico
le colective, din întovărășirile de 
lucrare în comun a pămîntului, din 
asociațiile cultivatorilor de plante 
industriale, precum și tractoriști 
fruntași, tehnicieni și ingineri agro
nomi din S.M.T.-uri, gospodării a- 
gricole de stat, stațiuni experimen
tale și din organele agricole ale 
sfaturilor populare. Sînt prezenți 
oameni de știință și cercetători din 
domeniul agriculturii, directori, in
gineri și șefi de producție dm în
treprinderile producătoare de mași
ni și unelte agricole, primii-secre- 
tari ai comitetelor regionale și ai 
unor comitete raionale sătești ale 
P.M.R. și președinții unor sfaturi 
populare regionale, raionale și co
munale.

Sosirea conducătorilor partidului 
și guvernului a fost salutată, cu pu
ternice aplauze.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii; Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș, P. Borilă, N. 
Ceaușescu, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, C. Popescu, precum și frun
tași ai recoltelor bogate, specialiști 
din domeniul agriculturii.

In loji se aflau tovarăș’i : gene
ral de armată Emil Bodnăraș, C. 
Pîrvulescu, D. Coliu, general loco
tenent Al. Drăghici, I. Fazekaș, 
membri ai C.C. al P.M.R., membri 
ai guvernului și ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

Printre invitați sînt conducători 
ai instituțiilor de stat, ai organiza
țiilor de masă, scriitori, ziariști ro- 
mîni și străini.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Gh. Apostol, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
care a rostit un scurt cuvînt de des
chidere.

Tov. Gh. Apostol a arătat că în 
decursul anului trecut și de la în
ceputul acestui an, conducerea par
tidului și guvernului a luat un șir 
de măsuri economice, tehnice ș> or
ganizatorice în vederea dezvoltării 
tuturor ramurilor agriculturii noas
tre.

Comitetul Central al partidului 
nostru, atît la plenara sa dm au
gust 1953, cît și la plenara din 2 
august 1954, cînd s-a aprobat pro
iectul de Directive ale Congresului 
al 11-lea al partidului cu pr'vire la 
dezvoltarea agriculturii în următo
rii 2—3 ani, a apreciat că în țara 
noastră sînt create condicile tehni
ce și materiale necesare în vederea 
ridicării agriculturii și deci a spo
ririi producției agricole.

Anul 1954 a fost anul In care in
dustria noastră a pus la dispoziția 
țărănimii muncitoare cel mai mare 
număr de tractoare, mașini agricole 
trase de tractor și de animale de 
muncă și cea mai mare cantitate de 
unelte agricole pentru munca cîm- 
pului.

Anul 1954 este anul în care sta

Participanții la consfătuire în fața standului de cărți.

tul_nostru democrat-popular a pus 
la dispoziția țărănimii muncitoare 
un Însemnat volum de credite pe 
termen lung și avantaje economi
ce-importante pentru a se da putin
ță țăranilor muncitori să-și asigure 
mijloacele necesare de muncă în 
vederea sporirii producției vegetale 
la hectar, a creșterii animalelor șt 
a productivității lor.

Eforturile economice făcute de 
stat, legîndu-se temeinic cu efortu
rile în muncă ale țăranilor munci- 

Țăranul muncitor Nichita Mărgineanu din comuna Sucutard, ra
ionul Gherla, regiunea Cluj, explicînd participanților la consfătuire 

cum se aleg boabele de pe știuleții de porumb, pentru însămînțat.

tori cu gospodării individuale, ale 
colectiviștilor și întovărășiților. ale 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din S.M.T.-uri și gospodă
rii agricole de stat, precum și cu 
eforturile oamenilor de știință din 
agricultură și ale cercetătorilor și 
lucrătorilor din stațiunile experi
mentale, au avut drept rezultat spo
rirea în multe regiuni și raioane a 
producției la hectar la toate cultu
rile și în special la porumb, grîu, 
cartofi, sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui și bumbac.1

Rezultatele obținute în anul tre
cut au fost cu putință și datorită 
faptului că organele de partid, sfa
turile populare, cu sprijinul unui 
însemnat număr de ingineri și teh
nicieni, s-au apropiat mai mult de 
problemele agriculturii, începînd a 
cunoaște mai bine nevoile satelor 
noastre. Dar lucrul cel mai de sea

mă pe care trebuie să-l subliniem 
este acela că fruntașii producției a- 
gricole din satele noastre încep să 
devină o forță activă în mobiliza
rea tuturor producătorilor agricoli 
de a lucra mai bine pămîntul și a 
obține recolte pe care le obțin con
cetățenii lor — fruntașii sau mai 
bine zis maeștrii recoltelor bogate.

Rezultatele înregistrate în anii 
1953 și 1954, a spus în continuare 
tov. Gheorghe Apostol, sînt totuși 
departe de a corespunde condițiilor 

tehnice și materiale de care dispune 
țara noastră. Și dacă luăm în con
siderare investițiile importante în 
tractoare, mașini și unelte agricole, 
îngrășăminte chimice și materiale 
de construcție, care s-au prevăzut 
în acest an pentru dezvoltarea în 
continuare a agriculturii, volumul 
de credite și avantajele economice 
ce se vor acorda țărănimii munci
toare pe baza Hotărîrilor partidu
lui și guvernului deja cunoscute ne 
dăm seama că nu sînt chiar așa de 
ușoare sarcinile ce stau în fața or

ganelor de partid și de stat șl în 
fața tuturor celor ce muncesc în a- 
gricultură.

Dar cînd oare eroica noastră claJ 
să muncitoare și aliatul său prin
cipal și de nădejde, minunata, har
nica și priceputa noastră țărănime 
muncitoare s-au speriat de greutăți 
și de îndeplinirea sarcinilor, oricît 
de grele ar fi fost? Avem, dragi to
varăși, toate condițiile pentru a face 
față cu succes sarcinilor mari puse 
de partid și guvern în fața tuturor 
producătorilor agricoli pentru a 
obține cele mai înalte producții la 
hectar cunoscute pînă acum în țara 
noastră.

Tocmai pentru a se stabili cele 
mai bune măsuri tehnice și organi
zatorice în vederea realizării aces
tor sarcini pe anul 1955 conducerea 
partidului și guvernului a convocat 
această consfătuire.

Aci sînt prezenți oamenii cel mal 
buni din toate domeniile activității 
agriculturii, sînt prezenți oameni de 
răspundere din fruntea organelor 
de partid și de stat, care vor aduce 
contribuția lor la desfășurarea în 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
consfătuirii noastre. Aceasta în
seamnă că laolaltă- cu conducerea 
partidului și guvernului vom putea 
depune o muncă rodnică pentru a 
stabili, pe baza experienței și ca
pacității fiecăruia, măsurile cele 
mai bune pentru desfășurarea la 
timp și în condiții agrotehnice mai 
înalte a arăturilor și însămînțărilor, 
de primăvară, a întreținerii culturi
lor semănate în toamna anului tre
cut și a celor ce se vor semăna în 
primăvara care se apropie, precum 
și a recoltării lor fără pierderi.

In această consfătuire vom avea 
posibilitatea să realizăm un prețios 
schimb de experiență, să cunoaștem 
experiența înaintată în producția 
agricolă și să stabilim împreună ce 
avem de făcut ca această experien
ță înaintată să fie cunoscută și în
țeleasă de toți producătorii agri
coli, să devină un bun comun al 
tuturor celor ce muncesc în agri
cultură.

Tov. Gheorghe Apostol a adresat 
apoi, în numele conducerii partidu
lui și guvernului, un salut călduros 
participanților și le-a urat spor rod-, 
nic în lucrările consfătuirii.

Tov. C. Popescu, ministrul Agri
culturii și Silviculturii, a prezentat 
un raport cu privire la realizările 
agriculturii în anul 1954 și la mă
surile în vederea pregătirii și exe
cutării în bune condiții și la timp 
a lucrărilor agricole în anul 1955 
pentru obținerea de recolte bogate*

Numeroși participanți la consfă4 
tuire au arătat apoi în cadrul dis
cuțiilor realizările obținute în mun
ca pentru recolte bogate, felul cum 
au fost ele dobîndite și cum se răs- 
pîndește experiența înaintată și atl 
prezentat apoi angajamentele lori 
pentru sporirea producției agricolii 
în anul 1955.



Lucrările consfătuirii fruntașilor în agricultură
Raportul tovarășului C. Popescu, 

ministrul Agriculturii și Silviculturii
) In prima parte a raportului său, 
tov. C. Popescu, ministrul Agricul
turii și Silviculturii, a arătat sarci
nile care au stat în fata agricul
turii în anul 1954 și realizările ob
ținute. Datorită măsurilor luate de 
partid și guvern pentru dezvoltarea 
agriculturii și eforturilor susținute 
depuse de oamenii muncii de pe o- 
goare, în anul 1954 sarcinile de 
producție au fost realizate în mod 
satisfăcător. In ce privește cerea
lele, față de producția planificată, 
de 8.870.000 tone cereale, s-au rea
lizat peste 9.000.000 tone cereale. 
Aceste rezultate importante în creș. 
terea producției agricole au avut ca 
urmare îmbunătățirea aprovizio
nării populației.

Raportul a arătat în continuare 
că în campaniile agricole din anul 
1954 s-au manifestat o serie de lip
suri care privesc direct Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, orga
nele agricole de la regiuni și ra
ioane, precum și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare.

In acest an, a spus în continuare 
raportorul, trebuie realizată o re
coltă de cel puțin zece milioane tone 
cereale, o producție medie de 2000 
kg. porumb (boabe) la hectar, pre
cum și recolte sporite la toate cul- 

. turile și îndeosebi la grîu, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume etc. Condiții pentru îndepli. 
nirea acestor sarcini au fost create 
încă din toamna anului 1954 prin 
realizările obținute în ceea ce pri
vește însămînțările, arăturile adînci 
de toamnă și desțelenirile, precum 
și prin pregătirile și măsurile 
tehnico-organizatorice luate pînă 
acum.

După ce a arătat rezultatele ob
ținute în executarea reparațiilor la 
mașinj și tractoare, raportorul a 
subliniat lipsurile existente și mă
surile ce trebuie luate de către sfa
turile populare, organele agricole, 
conducerile unităților agricole și

Cuvîntul tov.
prim-secretar al Comitetului

După apariția Hotărîrii plenarei 
'din august 1953 a C.C. al P.M.R. 
și a proiectului de Directive al ce
lui de al doilea Congres al partidu
lui — a spus vorbitorul — în cen
trul activității de partid și de stat 
din regiunea Constanța a stat lupta 
pentru obținerea unei producții spo
rite la hectar.

Comitetul regional de partid s-a 
ocupat de organizarea consfătuiri
lor cu fruntașii în producție atît pe 
raioane și regiune, cît și în unele 
comune.

Organizațiile de partid au foșt 
îndrumate să popularizeze și să ex
tindă metodele fruntașilor .în .agri
cultură. Astfel, organizațiile de 
partid din comunele Nico'ae Bal- 
cescu și Ceamurlia de Jos au în
demnat pe unii țărani fruntași ;să 
povestească la căminele culturale și 
în circumscripțiile electorale cum 
au obținut recolte bogate. Organi
zația de partid din Gura Dobrogei 
a popularizat metodele fruntașului 
Bratu Petre, care a obțiiiut 3.000 
kg. porumb na., iar cea din Val^a 
Seacă a ptiffuforizat metodele folo
site de țărșSțul muncitor Ion R. Ion, 
care a obțițțpt 4.900 kg. grîu la hec
tar. Un număr fot mai mare Ude 
membri de partid își însușesc1 rție- 
todele fruntașilor și sînt ei înșiși 
exemplu în muncă,.

Numeroși țărani muncitori au 
fost antrenați în întrecerea pentru 
recolte bogate. In toamna anului 

ale întreprinderilor industriale pen
tru terminarea grabnică a repara
țiilor la toate tractoarele, mașinile 
și uneltele ce vor fi folosite la mun
cile agricole de primăvară.

Raportorul a insistat apoi asupra 
cîtorva din factorii care asigură ob
ținerea de recolte bogate. Astfel, el 
a vorbit despre folosirea bălegaru
lui de grajd ca îngrășămînt, despre 
folosirea semințelor de soi bine cu
rățite și tratate etc.

Sporirea producției agricole cere 
mobilizarea complectă și susținută 
a tuturor forțelor din agricultură 
pentru executarea lucrărilor la timp 
și după metodele agrotehnice îna
intate la toate culturile, începind de 
la semănat și pînă la recoltat și 
păstrarea produselor. Acest lucru 
este posibil, dar el nu se va înfăptui 
de la sine. Se cere ca toate orga
nele agricole să fie convinse de im
portanța acestei munci și zi de zi 
să ducă o activitate susținută în 
mijlocul oamenilor muncii de pe 
ogoare.

Apoi vorbitorul a arătat în mod 
amănunțit care sînt sarcinile ime
diate ale organelor agricole, subli
niind că acestea sînt datoare să 
lupte în permanență împotriva prac
ticilor dăunătoare din unele regiuni 
și raioane care fac ca producția să 
fie scăzută.

In încheiere vorbitorul a spus: 
garanția realizării unei producții 
sporite la hectar constă în mobili
zarea tuturor forțelor din agricul
tură — a lucrătorilor din unitățile 
agricole socialiste, a harnicei noas
tre țărănimi muncitoare. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii își ia 
sarcina să trimită în sprijinul lor 
tehnicieni cu dragoste de meserie, 
hotărîți să lupte pentru aplicarea 
în practică a metodelor agrotehnice 
înaintate și, a experiențe; fruntași
lor recoltelor bogate din U.R.S.S. 
și a celor din țara noastră.

Marin Vintilă,
regional de partid Constanța
1954, noi am avut în întreaga re
giune 13.220 țărani muncitori an
trenați în întrecere.

Munca desfășurată de organele 
de partid, de stat și agricole a con
tribuit ca în anul 1954 să se semene 
în cuiburi așezate în pătrat o su
prafață de 17.416 ha. cu porumb 
și floarea-soarelui.

Prin semănatul în cuiburi așe
zate în pătrat, gospodăria colectivă 
din Tătaru a obținut 3.200 kg. po
rumb la ha.-, iar gospodăria agri
colă colectivă din Făcăeni — 4.200 
kg. la ha:. De asemenea, și țăranii 
din sectorul individual au obținut 
în acest fel recolte sporite.

Nu ne putem însă lăuda cu în
treținerea culturilor. Abia 67% din 
suprafața .cultivată cu porumb a 
primit a trfeia prășită.

Combaterea rărițâtului rămîne 
un obiectiv principal în muncile a- 
gricole din regiunea noastră. De a- 
semenea trebuie să: intensificăm 
munca de lămurire pentru folosi
rea marilor cantități de îngrășă
minte naturale exiștenfo în? toate 
gospodăriile. ’ >. țj f

Pentru deplina folosire a parcu
lui de mașini și tractoare în 1955. 
noi am luat unele măsuri. In. mo
mentul de față în S’.M.T.-uri și 
gospodăriile agricole de stat se 
face instruirea tractoriștilor ca să 
poată folosi mai bihe ■ sfoacfoarele. 
De asemenea,, s:au , lua.t înăspri . 

pentru semănatul porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat. In regiu
ne se continuă popularizarea me
todelor agrotehnice înaintate și a 
experienței fruntașilor.

Comitetul regional de partid se
Cuvîntul tov. Filip Marin, 

președintele gospodăriei colective din comuna Belitori, 
raionul Roșiorii de Vede, regiunea București

In primăvara anului trecut — a 
arătat vorbitorul — prima grijă a 
conducerii gospodăriei a fost de a 
organiza bine brigăzile. După a- 
ceasta au fost făcute pregătirile în 
vederea însămînțărilor de primă
vară.

La cultura porumbului s-a folosit 
pe o parte din suprafața repartizată 
pentru această cultură metoda se
mănatului în cuiburi așezate în pă
trat. Producția obținută la porum

bul semănat după metode ooișnuite 
a fost de 2.500 kg. boabe la ha., iar 
la porumbul semănat în cuiburi a- 
șezate în pătrat de 3.000 kg. la ha.

Datorită acestor rezultate, cu pri
lejul prezentării dării de seamă, a- 
dunarea generală a colectiviștilor a 
luat hotărîrea ca anul acesta în
treaga suprafață repartizată pentru 
porumb să fie însămînțată în cui
buri așezate în pătrat.

Iată ce metode am folosit noi la 
cultura porumbului.

■ Imediat după recoltarea păioase- 
lor, S.M.T.-Odobeasca a dezmiriștit 
întreaga shprafață. In primăvară 
am grăpat. înainte de a începe se
mănatul porumbului S.M.T.-ul a 
exeputat multivația pe întreaga su
prafață.

Prima dată, cum a răsărit po
Cuvîntul tov. Toader Rodenciuc,

membru al întovărășirii agricole din comuna Pătrăuți, 
raionul Suceava

Astăzi vorbesc pentru a doua 
oară aici, la București, în fața con
ducerii partidului nostru și în fața 
fruntașilor în recolte bogate.

Anul trecut, cînd am fost la con
sfătuire, în cuvîntul pe care l-am 
avut am spus că vorbesc cu rușine 
fiindcă vorbeam numai în numele 
meu personal; astăzi pot vorbi în 
numele mai multora. Angajamentul 
pe care mi l-am luat atunci l-am în
deplinit într-o măsură. Am făcut în 
comuna Pătrăuți,; cu ajutorul comi
tetului raional de partid și al sfa
tului popular, o întovărășire. Anul 
trecut cînd ara venit aici, am avut 
o producție la hectar de 28.000 kg. 
de cartofi. Anul pcesta ani depă
șit-o. Din cele ce, am învățat la 
consfătuire, prin munca depusă și 
cu ajutorul tehnicienilor care m-au 
îndrumat am putut șă obțin 33.000 
kg. la hectar. ri ’ s

Nu m-ain mulțumit ca numai eu 
să lucrez bine, ci am căutat, cînd 
am venit de la București, să antre
nez și pe ațți cetățeni din comuna 
noastră și din alte comune ale ra
ionului. Atunci eram vreo 10 frun
tași. Astăzi, din zece s-au ivit sute, 
iar la consfătuirea raională m-au 
chemat și la întrecere. 

Să trec să arăt cum am făcut de și-o să am 2 recolte.

angajează să mobilizeze toate for
țele și mijloacele existente în re
giune pentru obținerea unei recolte 
de peste 2.000 kg. porumb la hec
tar, pentru o recoltă bogată la toate 
culturile.

rumbul și s-au ivit 2 foi, am lucrat 
pe întreaga suprafață cu prășitoa- 
rea. După aceasta am executat 2 
prașile cu sapa. Dacă am fi execu
tat și a treia prașilă, noi am fi ob
ținut o recoltă mai mare, cu toate 
greutățile întîmpinate din cauza 
condițiilor naturale neprielnice.

In medie, pe comună, gospodă
riile individuale au obținut doar 
1.200 kg. de porumb la hectar.

In 1953 noi am însămînțat cu 
grîu 17 ha. — lot semincer; s-a a- 
plicat majoritatea măsurilor agro
tehnice. Insămînțarea s-a făcut 
după cultura de mazăre.

Dezmiriștitul a fost făcut ime
diat, arăturile s-au făcut încă din 
vară, iar semănatul s-a făcut în 
cruce. Așa am izbutit să obținem la 
hectar 1700 kg.

Recoltele obținute în gospodăria 
noastră au influențat și pe țăranii 
muncitori cu gospodării individuale 
și pe întovărășiții din comuna Pîr- 
lita. Tovarășii din întovărășire au 
venit și ne-au rugat să-i ajutăm 
să-și organizeze munca. Noi am fă
cut acest lucru.

Avem posibilități de a obține re
colte mult mai mari. Considerăm 
ca datorită ajutorului prețios pe 
care l-am primit prin trimiterea 
unui inginer, anul acesta vom ob
ține recolte mult mai mari. Ne an
gajăm în fața partidului și guver
nului că ne vom strădui să reali
zăm peste 3000 kg. porumb (boabe) 
la hectar.

In încheiere, tov. Filip Marin a 
arătat că conducerea S.M T.-ului 
trebuie să fie obligată să răspundă, 
alături de consiliul de conducere al 
gospodăriei colective, pentru înde
plinirea planului de producție. De 
asemenea, cadrele noi care vin să 
lucreze în S.M.T. să fie îndrumate 
îndeaproape atunci cînd sînt tri
mise să ajute gospodăriile colec
tive.

am ajuns la o producție de 33.000 
kg. cartofi la hectar.

Intorcîndu-mă acasă, mă gîn- 
deam că vor veni cei de la Bucu
rești să vadă cum muncesc și deci 
mi-am zis: să-i trag o agricultură 
bună. Pămîntul îmi era pregătit. 
Eu n-am mult pămînt, dar îl lucrez 
bine, sănătos. Era bine arat din 
toamnă. In primăvară am mai dat 
o grăpătură și după aceea 1-ain arat 
încă odată, așa că recolta a fost 
bunicică. Nevasta mi-a spus : frun
taș ți-a trebuit să fii și iată că te-ai 
văzut!

Am prășit de trei ori, odată cu 
sapa, odată cu prășitoarea și odată 
am tras țărnă. Anul trecut au ră
mas cartofii cum i-am prășit. Anul 
acesta le-am tras țărnă, așa cum 
am știut pă trebuie, și într-adevpr 
cartojii au fost foarte buni. Am a- 
vut cartofi de Jună, l-am scos în 27 
iplieși' am pus’alții, încolțiți din 
țbrîLp, cji să api a doua, recoită, că 
așa auzisem la București. Am pus 
2 ari ca ’încercare. Am reușit să am 
cartofi ca și cei din prima recoltă, 
însă n-au ajuns la maturitate. Anul 
acesta, cu toate că este frig, mi-am 
pus din timp cartofii la încolțit și 
cred că am să-i pun mai devreme
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Cuvîntul tov. Nichita Mărgineanu,

țăran muncitor din comuna Sucutard, raionul Gherla, regiunea Clu]
Vreau să vă spun și eu cum am 

muncit pămîntul de mi-a dat o re
coltă cum n-am avut niciodată în 
viata mea. Sînt om de 50 de ani și 
vreau să vă spun că și înainte ace
lași pămînt l-am avut, dar oricît 
am muncit n-am putut să ajung la 
o recoltă așa de bogată ca cea de 
anul trecut.

După eliberarea țării noastre, 
partidul și guvernul au făcut și în 
comuna noastră, Sucutard, un că
min cultural, înzestrat cu biblio
tecă, cu diferite broșuri; apoi, mai 
mult ca asta, ne-au trimis ingineri, 
tehnicieni să muncească cu no’ îm
preună. „No, bade, am venit să ve
dem cum muncești pămîntul”, a zis 
unul. „Bine, foarte bine că ați ve
nit să ne ajutați la treabă”, le-am 
spus eu. Cu mai multă știință de 
carte și cu ajutor de la ingineri fa
cem noi acuma recoltă mai mare. 
Iaca, de asta nu mă mai mir de roa
dele mele.

Pămîntul meu era dezmlriștit din 
vară, la o adîncime de 4 degete. 
L-am lăsat așa pînă primăvara, că 
toamna n-am putut să-l ar. In 
timpul acela am dus 40 care de gu. 
noi pe care l-am așezat la capătul 
locului. Iar de vreme, cînd s a zbi
cit pămîntul și s-a dus zăpada am 
împrăștiat gunoiul pe teren apoi 
am dat.o arătură de 15—18 cm. și 
o grăpătură și l-am lăsat așa

După aceea, cînd era timpul de 
semănat porumbul și pămîntul a- 
vea temperatura necesară, m-am 
dus și am tras o grăpătură la ară- 
mră. A doua zi. după ce s-a zbicit 
din nou arătura, am ieșit la cîmp 
împreună cu soția mea, cu bă'atul 
și cu marcatorul: o greblă tăcută 
de noi cu trei colți. La sămînțâ pro. 
ba de germinație era făcută : am 
făcut-o în felul următor (tov. Măr
gineanu arată știuleții de porumb 
aduși de el): am luat boabe de pe 
mijlocul cucuruzului, le-am pus la 
încolțit și mi-a reușit 100%, semn 
că boabele erau bune.

Băiatul făcea cuiburile în pătrat. 
Nevasta punea 3 grăunțe în fiecare 
cuib, fiindcă așa ne învățase tova
rășul inginer. După aceea am dat 
țărna cu piciorul și am călcat ușu

Cuvîntul tov. Gh. Covrig,
țăran muncitor din comuna Ungheni, Regiunea Autonomă Maghiară
Am avut în 1954 o recoltă medie 

la ha. de 54.413 kg sfeclă de zaliăr. 
Vreau să arăt felul cum am lucrat. 
In vara anului 1953 am secerat 
grîul și imediat am făcut dezmiriș- 
titul, iar toamna am cărat pe acest 
teren îngrășăminte. Gunoiul l-am 
cărat la mijlocul lunii noiembrie 

rel; după călcătură, am mai dat o- 
dată țărna peste cuib, ca să nu se 
usuce și să nu crape pămîntul.

In două zile am pus porumbul cu 
băiatul și cu soția și apoi a rămas 
așa cam 8 zile. Am lăsat cîte 3 fire 
de cucuruz în fiecare cuib, iar cu
curuzul a ieșit gros și frumos. Apoi 
i-am dat o sapă și n-am mai avut 
ce să-i fac decît că în fiecare cuib 
— după școala primită — un fir am 
luat și am lăsat să rămînă mai de
parte numai două.

Apoi, la 14 zile a trebuit să-mi 
sap cucuruzul din nou a doua oară. 
M-am dus din nou la el, cucuruzul 
era înalt de un metru, așa cum l-am 
văzut eu de la capătul pămîntului. 
Am lăsat 20 de cuiburi cu cîte 2 
fire, iar la restul am lăsat numai 
cîte un fir. La trei cuiburi m-am 
pus și-am făcut mușuroi, așa cum 
făceam noi înainte.

După un timp, i-am dat a treia 
căpălitură (prașilă). La căpălitul 
al treilea n-am avut ce să fac,' de
cît să omor buruienile și să rup 
puii (copilii). Apoi am căutat să 
văd rezultatul experienței mele 
m-am dus la capăt și am văzut că 
la cele 20 de cuiburi, unde am lă
sat cîte două fire, cucuruzii erau 
mai mici; nu erau așa de dezvoltați 
ca cei puși cîte unul. La cele trei 
cuiburi la care a fost făcut mușu
roi ce credeți că am văzut? Erau 
mai slabi.

Cu metodele ce vi le-am arătat 
aci am făcut, tovarăși, un cucuruz 
minunat de frumos și mare; trecea 
lumea pe lîngă el și se minuna.

Cînd a venit culesul, tovarășul 
președinte al sfatului popular mi-a 
spus să-i dau de știre cînd ci veni 
de la cules ca să măsurăm recolta.

M-am dus la cules și cînd am ve
nit mi-au luat și mie la sfpt niște 
ciocălăi. Mi-au măsurat știuleții și 
au avut fiecare cîte 800, cîte 750, 
iar cei mai mici cîte 500 grame. 
Apoi i-am dus și i-am desfăcut a- 
casă. unde i-am măsurat cu sacul. 
Am avut într-un hectar — măsurat 
și hectarul — 150 saci; în total 
7.500 kg. știuleți Ia ha. sau 5.700 
kg. în boabe.

timp de două zile, iar a treia zi 
l-am băgat sub brazdă la 20—23 
cm. și am lăsat arătura așa toată 
iarna. Primăvara, cînd a venit 
timpul să ieșim la cîmp, am dus 
mai întîi îngrășămintele chimice 
cuvenite pe 22 ari și le-am împrăș
tiat la suprafață. Acest lucru l-am 

făcut pe la 29—30 martie. A doua 
zi după ce am împrăștiat îngrășă- 
mîntele chimice, am pus cu mașina 
sămînța iarovizată, primită de la 
centru. După vreo 6 zile m-am dus 
să văd cum a răsărit. Sfecla se ve
dea. A doua zi am mers să prășesc 
pe rînduri. Intr-o zi am terminat, 
deoarece 22 ari nu este așa mult.

După 9 zile m-am dus pentru ră
rit. Am rărit cu sapa potrivită pen
tru răritul sfeclei. După aceea 
m-am apucat de sapa porumbului. 
Am terminat de săpat odată porum
bul și apoi am rărit sfecla a doua 
oară. După ce am săpat porumbul 
a doua oară am făcut a treia sapă 
a sfeclei.

Pe urmă a venit timpul de sece
rat păioasele. După ce am terminat

Cuvîntul tov. Nicolae Precup,
țăran muncitor din comuna Blandiana, raionul Orăștle, 

regiunea Hunedoara
încă din 1948 am cerut concursul 

tehnicienilor pentru cultura porum
bului ; am vrut să scot o producție 
cît mai mare. In 1954 am ascultat 
la o adunare învățături despre se
mănatul porumbului în cuiburi așe. 
zate în pătrat. M-am dus acasă și 
am arat în martie 10 ari pentru po
rumb. M-am pus mai mult deoarece 
nu eram convins de foloasele aces
tei metode și am vrut să fac și eu 
o experiență. Rezultatul l-am văzut 
toamna.

Am plus porumbul cu sapa, iar 
înainte de prima prașilă i-am tras 
o grăpătură ușoară. Am mers la O- 
răștie și am vorbit cu tovarășii in

Cuvîntarea tov. Constantin Colceag,
Drum Nou“ din Corabia, 

regiunea Craiova
președintele întovărășirii agricole

Țin să mulțumesc partidului și 
guvernului pentru cinstea pe care 
mi-au făcut-o dîndu-mi putința să 
iau parte astăzi la această consfă
tuire, unde am avut de învățat 
multe.

Țin să vă dau și eu cîteva exem
ple din întovărășirea noastră.

Metoda mea de muncă ca mem
bru și președinte al întovărășirii 
„Drum Nou“ din Corabia pentru a 
obține o recoltă bogată la hectar a 
fost următoarea :

Majoritatea arăturilor — chiar 
de la înființarea întovărășirii noas
tre — au fost făcute cu tractoare
le stațiunii de mașini și tractoare 
din Corabia. Arătura făcută adînc 
în toamnă, am lăsat-o în brazdă 
crudă, iar primăvara am grăpat-o

de secerat, mi-am luat nevasta șl 
copilul și ne-am dus la ogorul cu 
sfeclă, unde am smuls buruienile.

După ce am recoltat sfecla am 
transportat-o la baza de recepție 
din comună și am văzut că mi-au 
ieșit 54.413 kg. la ha., adică la 22 
ari un vagon și 5.780 kg. Pe co- 
mună s-au obținut 24.000 kg. la ha<

Pentru obținerea unei recolte bo- 
gate ne-a fost de folos ajutorul pri-« 
mit din partea organizației de bază 
și din partea conducerii fabricii de 
zahăr din Tg. Mureș. La această 
fabrică sînt ingineri împărțiți pe re
giuni de cultură, iar regiunea este 
împărțită pe sectoare, cu șefi de 
sectoare și ingineri care ne îndru- 
mează.

gineri, care mi-au spus să fac o ex
periență și anume să las o parte 
din recoltă cu două fire, iar o partq 
cu un singur fir. La cules am obți
nut 7 saci din partea cu două fire 
la cuib, iar de unde era un singur 
fir la cuib am obținut 9 saci. 'Așa' 
m-am convins cît e de bine să lu
crez după regulile agrotehnice. In 
continuare vorbitorul a arătat încer
cările pe care le face pentru a cons, 
trui o mașină simplă de semănat 
porumb în cuiburi așezate în pă
trat; el a cerut sprijinul Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii și al 
specialiștilor.

de două ori. După ce porumbul a' 
răsărit, am trecut la prășit. Am fă
cut trei prașile.

La bumbac, am făcut prașila 
de trei ori, ciupitul și cîrnitul.

înainte de însămînțarea bumba
cului, în 1953, am pus îngrășămin-i 
te chimice pe o suprafață de 5 hecJ 
tare. In 1954, am aplicat de aseme
nea îngrășăminte printre care și 
100 kg. îngrășămînt granulat.

In 1954, la bumbac am obținut 
700 kg. la hectar în timp ce țăranii 
cu gospodării individuale au scos 
mult mai puțin. Este adevărat că în 
1954 timpul nu a fost bun pentru 
bumbac. Dar urmările timpului ne
prielnic noi le-am combătut grăpînd

(Continuare în pag- 4-a)

Nicorescu Alexandru, țăran 
muncitor din comuna Bu- 
hociu, regiunea E. rău.

Participant"! la consfătuirea fruntașilor în agricultură

Simion Drăgan, țăran 
muncitor din raionul Orăș- 
tie, regiynea Hunedoara,, ,

Toader Irimioaia, țăran 
muncitor din comuna Păs- 
trăveni, raionul Tg. Neamț.

Marin Ignat, țăran munci
tor din comuna Bucinișu, 
raionul Caracal.
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ușor scoarța, iar după răsărire, am 
completat golurile.

In 1953, în contul bumbacului am 
primit suma de 56.000 lei. Din a- 
ceastă sumă s-a rezervat un fond 
de bază din care am cumpărat trei 
perechi de boi, o pereche de cai, o 
căruță și o grapă. In 1954 am pri
mit suma de lei 44.898.

Pe lîngă această sumă am mai 
primit și o primă de producție de 
28.000 lei.

La porumb în urma muncii de
puse, întovărășirea noastră a obți-

Cuvîntul tov. Ion Gulan,
președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al comunei 

Gorneni, raionul Mihăilești, regiunea București
Deși în toamna anului 1954 co

muna Gorneni a fost fruntașă pe 
raion, a arătat vorbitorul, organi
zația de bază și sfatul popular n-au 
fost mulțumite de rezultatele obți
nute, deoarece au fost multe greu
tăți care s-au datorat lipsei de ate
laje.

Organizația de bază a analizat 
această problemă și a hotărît să ini. 
țieze formarea unor grupe de aju
tor reciproc între țăranii muncitori. 
Aceste grupe cuprind, fiecare, 5— 
12 țărani muncitori. Am reușit să 
formăm nouă grupe care înglobea
ză 59 familii posedînd 150 hectare 
teren arabil.

Trebuie menționat că primul care 
a dat exemplu în această acțiune a 
fost tov. Niculae Dorobantu. secre
tar al organizației de bază. Pe mi
ne, organizația de bază m-a însăr
cinat să mă ocup de organizarea 
grupelor. Desigur că am căutat să 
mă achit de această sarcină, dar 
vreau să arăt celor care vor orga-

Cuvîntul tov. Csăki Emeric,
brigadier de cîmp la gospodăria agricolă colectivă din satul Agriș, 

raionul Satu Mare, regiunea Baia Mare
tred de grajd, pe care l-am depozi-Pe scurt am să vă explic cum a 

ajuns brigada noastră de cimp să 
obțină o recoltă de 6.500 kg. po
rumb știuleți la hectar.

In primul rînd noi ne-am îngrijit 
de buna pregătire a terenului pe ca
re în anul 1953 cultivasem grîu. 
Imediat după ce am terminat sece
rișul. tractoriștii de la S.M.T.-Măr- 
tinești au intrat cu discuitoarele și 
au făcut dezmiriștitul.

Prin luna octombrie terenul a 
fost arat cu tractoarele S.M.T. la 
o adîncime de 23—25 cm. Astfel a- 
rat, pămîntul n-a fost grăpat. ci lă
sat peste iarnă în brazdă crudă. 
Iarna am cărat la cîmp gunoi pu- 

nut 2.300 kg. (boabe) la hectar.
Munca întovărășirii a fost orga

nizată pe 13 echipe după atelajele 
pe care le aveam și pe lîngă care 
au fost repartizate brațele de mun
că cu caracter permanent. In frun
tea echipelor se află cîte un respon
sabil care mobilizează oamenii și 
ține evidența muncilor efectuate pe 
care o predă secretarului-casier 
pentru evidență.

In încheiere, tovarășul C. Col- 
ceag a cerut ca S.M.T. Corabia 
să dea un sprijin mai mare înto
vărășirii și să respecte contractul 
încheiat cu aceasta.

niza grupe de ajutor reciproc gre
șelile pe care le-am făcut pentru a 
se feri de ele. Greșeala mea a fost 
că am organizat grupele din biiou. 
Cînd am chemat responsabili’ de 
grupe, numiți tot din birou, și le-am 
arătat despre ce este vorba, am 
constatat că grupele întocmite de 
mine nu corespund cu realitatea. 
Unii oameni numiți în grupa ar fi 
dorit să facă parte din alte grupe. 
Atunci am alcătuit grupele împreu. 
nă cu responsabilii, ținînd seama 
de dorința fiecărui țăran muncitor.

După aceea, cel puțin odată pe 
săptămînă am stat de vorbă atît cu 
responsabilii, cîf și cu întreaga 
grupă.

Agronomul comunei s-a îngrijit 
efectiv de aceste grupe, dîndu-le 
îndrumări agrotehnice și ajutor 
practic în organizarea muncii.

Plecînd de aici, mă angajez să 
extind această metodă și în celelal
te patru sate care țin de comuna 
noastră.

tat grămezi mari, bine clădite, la 
marginea tarlalei.

Gospodăria noastră colectivă are 
514 ha. pămînt arabil. Din acesta, 
brigăzii de care răspund i s-a re
partizat 20 ha. teren spre a fi semă
nat cu porumb în cuiburi în pătrat. 
Ce am făcut ? Primăvara, cînd pă
mîntul s-a zvîntat, am trecut ime
diat și i-ani tras o grapă bună, pen
tru a-1 mărunți și nivela. Semăna
tul porumbului nu l-am făcut atunci, 
deoarece era prea devreme, pămîn
tul fiind încă rece. Pe la 15 apri

lie, cînd vremea se încălzise bini
șor, am grăpat din nou terenul, de 
data asta în lung și-n lat, mărun- 
țindu-I bine. Cu semănătoarea gos
podăriei, trasă de animale, am fă
cut marcarea terenului, mergînd în 
lungul și-n latul tarlalei. Apoi, cu 
sapele, am făcut la întretăierea li
niilor gropi cam de 10 cm. adînci
me, în care membrii brigăzii au pus 
cite un pumn de bălegar putrezit a. 
mestecat cu îngrășăminte chimice 
(superfosfat). Apoi, în fiecare cuib 
astfel pregătit, am pus cîte două 
boabe de porumb. Peste acestea am 
tras pămînt cu piciorul, spre a-1 a- 
coperi bine. Am uitat să spun că 
seminței de porumb alese din vre
me i-am făcut germinația care s-a 
dovedit a fi bună, avînd un procent 
de încolțire de 96 la sută. După o 
săptămînă, cînd firele de porumb 
au început să răsară, am boronit 
terenul cu o grapă ușoară, pentru 
a-i distruge crusta și a împiedica 
creșterea buruienilor. După o săp-

Cuvîntul tov. Dumitru Anghel,
președintele întovărășirii agricole Ulești, comuna Eliza Stoienești, 

raionul Urziceni. regiunea Ploești
Intovărășirea noastră — a ară

tat vorbitorul — a luat ființă în 
toamna anului 1952, cu 17 familii 
de țărani muncitori cu gospodării 
mici și mijlocii care au adus o su
prafață de 80 hectare teren arabil. 
In anii 1953 și 1954, în întovărășire 
au mai intrat 82 de familii de ță
rani muncitori, cu o suprafață de 
teren arabil de 198 hectare.

Munca în întovărășire s-a orga
nizat mai întîi pe două echipe, iar 
mai tîrziu pe brigăzi.

Anul trecut membrii întovărășirii 
au reușit să obțină o recoltă de 
6 300 kg. porumb boabe la hectar, 
pe o suprafață de 18 ha.

Pe aceste 18 ha. terenul a fost 
pregătit din toamnă. S-au făcut a- 
rături adînci și s-a transportat gu
noiul la cîmp. Noi știm că gunoiul 
este un îngrășămînt bun. Dar în a- 
nii trecuți noi îl aruncam în vatra 
satului și îi dădeam foc. Acum 
însă îl folosim.

In primăvară, terenul a fost dis
cuit după care semănatul s-a făcut 
cu mașinile. La noi în Bărăgan se 
spune că în 10 zile porumbul tre
buie să scoată capul. Și ca să-l tra
gem de urechi, i-am dat o boroană 
ca să distrugem scoarța și buruie
nile care căutau să iasă la supra- 

tămînă am făcut prima prașilă, cu 
prășitoarele, în lungul și-n latul 
tarlalei. Totodată am făcut și ră- 
ritul porumbului, lăsînd în cuib nu. 
mai cîte două fire. In total am făcui 
patru prașile. Pe o suprafață de 7 
ha. am mai făcut o prașilă, adică, 
în total, cinci. Asta pentru a încerc 
ca dacă prin mai multe prașile 
sporește sau nu recolta. La porvm-’ 
bul de pe aceste 7 ha. am făcut și 
polenizarea suplimentară.

Toamna ne-a părut rău că n-am 
lucrat astfel întreaga suprafață, de. 
oarece de pe cele 7 ha. prășite de 
5 ori și unde am făcut și poleniza
rea suplimentară am cules o recoltă 
de 7.500 kg., adică cu 1.000 kg. 
știuleți mai mult decît de pe restul 
terenului.

In anul acesta o să aplicăm la 
porumb toate regulile agrotehnice 
și o să-1 prășim de cîte ori va fi ne. 
voie. Sîntem siguri că astfel vom 
culege o recoltă și mai bogată decît 
anul trecut.

față înaintea porumbului.
înainte de a executa prașila ă 

doua, noi am folosit din nou boroa- 
na aceea, pentru că ea este de fo
los atunci cînd se schimbă fiunza 
porumbului, dîndu-i voie să se înal
țe. La această prașilă s-a făcut și 
răritul porumbului. Totodată, după 
prăsitoare s-a făcut și prașila cu 
sapa.

In ce privește prașila a treia, în 
multe sate din țara noastră, chia
burii spun: „Măi Gheorghe sau 
măi Ioane, bagă rarița în porumb, 
pentru că rarița e bună ; vîntul 
nu-ți dă porumbul jos, nu ți-1 cul
că". Ei însă te duc cu vorba ; în 
porumbul lor, ei nu bagă rarița ; 
spun că n-au timp.

Noi anul acesta n-am folosit ră
rită și datorită acestui fapt, po
rumbul a crescut foarte frumos, și 
nu a fost culcat la pămînt. De ace
ea, eu spun tuturor țăranilor să în
lăture și ei rarița ; să facem din 
rarițe prășitori.

Membrii întovărășirii noastre 
m-au împuternicit să anunț consfă
tuirii angajamentele noastre. Noi 
vrem să depășim planul de pro
ducție pe anul acesta la grîu cu 50 
la sută, iar Ia porumb cu 100 la 
sută.

★ -U A *

încheierea lucrărilor consfătuirii fruntașilor în agricultură
Marți la amiază au luat sfîrșit 

lucrările consfătuirii fruntașilor în 
agricultură cu privire la executa
rea în bune condiții și la timp a lu
crărilor agricole în anul 1955 pen
tru obținerea unor recolte bogate.

In prezidiul consfătuirii se aflau 
tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu 

^Stoica. Al. Moghioroș, P. Borilă.
N. Ceaușescu, acad. prof. Traian 
Săvulescu, C. Popescu, precum și 
fruntași ai recoltelor bogate, spe-

■ cialiști din domeniul agriculturii.
In loji se aflau tovarășii : gene

ral de armată Emil Bodnăraș, C. 
Pîrvulescu, D. Coliu, I. Fazekaș, 
Constanța Crăciun, L. Răutu, Liuba 
Chișinevschi, M. Dalea, Stelian 
Moraru, C. Mateescu, Ghizela Vass, 
Ofelia Manole și alții.

Au fost prezenți conducători ai 
instituțiilor centrale de stat, eco

nomice și culturale, ai organizații
lor obștești, ziariști roniîni și stră
ini.

Ședința de închidere a fost pre
zidată de tov. Gh. Apostol, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.

In continuarea discuțiilor au mai 
luat cuvîntul : medic veterinar Ni- 
coiae Andrei, directorul stațiunii ex. 
perimentale zootehnice Popăuți, ra. 
ionul Botoșani, Bugy Păil, preșe
dintele Șfatului popular al Regiunii 
Autonome .Maghiare, Vasile Florea, 
tățan muncitor cu gospodărie indi- 

,y.iduală din comuna Bosia, regiu
nea Iași, și Covaci Sigismund, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal P.M.R.-Carei. regiunea Baia 
Mare.

Discuțiile, la care au luat parte
50 de persoane, au fost anoi înche- dezyolțării agriculturii, 
iate. i ri Itir'rKc Expunerea a fost îndelung aplau.

• :.:k rl'iij isi ,f>i'i:c Ijiij -si firijl' :
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Vorbitorii au împărtășit pe larg 
experiența pe care au dobîndit-o în 
diferitele sectoare ale muncii în t 
gricultură. Ei au exprimat hotărî- 
rea unanimă a maselor largi mun
citoare de a-și spori în anul 1955 
contribuția la dezvoltarea agricul
turii.

Primit cu aplauze puternice, a 
luat cuvîntul tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului 
de Miniștri, care a făcut o amplă 
expunere privind cele mai impor
tante probleme ale agriculturii ță
rii noastre, stabilind sarcinile sfa
turilor populare, ale Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii și ale ce
lorlalte ministere, ale organelor și 
organizațiilor de partid, pentru mo. 
bilizarea tuturor forțelor în vederea 

dată. Participanjii la consfătuire 
și-au exprimat cu căldură adeziu
nea la planul de măsuri inițiat de 
partid și guvern pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a agricul
turii în acest an și hotărîrea de a-1 
aduce la îndeplinire.

A vorbit apoi tovarășul dr. Pe
tru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Cuvîntul de încheiere a consfătu. 
irii a fost rostit de tov. Gh. Apostol, 
care a subliniat necesitatea mobili
zării tuturor forțelor pentru reali
zarea sarcinii trasate de partid" și 
guvern, aceea de a obține în anul 
1955 o producție de cel puțin 2.000 
kg. porumb (boabe) la hectar, 10 
milioane tone de grîu și porumb.

Cu aceasta, lucrările consfătuirii 
s-au încheiat.

(Agerpreș). 
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Cum ne-am organizat munca în vederea 
campaniei de însâmînțări Cînd lipsește controlul și îndrumarea

Pînă mai acum patru-cmct ani 
oamenii de pe la noi obișnuiau să 
înceapă pregătirea muncilor agri
cole de primăvară tocmai cînd ve
nea primăvara. fnsămînțănle nu în. 
cepeau pînă nu „cînta cucul și în
floreau porumbarii”... Acum însă 
țăranii muncitori din comuna noas
tră au început să învețe și să pună 
în practică regulile agrotehnice Și 
pentru a aplica cu mai multă tzbîn. 
dă regulile agrotehnice, trebuie în 
primul rînd să se înceapă din vreme 
muncile agricole

Pregătirile pentru campania murt- 
cilor agricole de primăvară le-am 
terminat de aproape o lună de zile, 
primind titlul de comună fruntașă 
pe raion. Deocamdată ne ocupăm 
cu săpatul grădinilor și curățatul 
pomilor, tar cei care mai au bălegar 
în platforme, îl transportă pe ogor. 
Din primele zile bune de muncă noi 
sîntem hotăriți să pornim cu toate 
forțele pentru terminarea la timp a 
însămînțărilor și a îngrijirii cultu
rilor De pe acum ne-am f icul 
un plan bine chibzuit și împreună 
cu tovarășii din comitetul executiv 
al sfatului popular comunal am luat 
o serie de măsuri. Astfel, pentru a 
funcționa din plin pe toată durata 
campaniei, cele trei centre de repa
rat unelte au fost aprovizionate cu 
cărbunii necesari la ascuțitul f are 
lor de plug, la micile reparații ale 
uneltelor care se vor dejecta în 
timpul muncii, precum și '.a potco 
vitul vitelor.

Planul nostru de muncă prevede 
să terminăm insămînțările de pri
măvară în aproape 30 zile lucră
toare In acest scop va trebui să 
iasă la arat zilnic un număr de cir
ca 30 atelaje La ultima adunare 
populară de la căminul cultural 
mulți țărani muncitori, printre care 
Georgescu Constantin Mătiță Ion, 
Florescu Anton și Gheorghe fon 
și-au luat angajamentul nu numai 
să termine semănatul la vreme, dar 
să facă și unele munci de îngrijire 
a culturilor, cum ar fi: grăpatul se
mănăturilor de toamnă, tăuălugitul 
semănăturilor ale căror rădăcini 
s-au descălțat din cauza ploilor, 
scurgerea apei de pe ogoare și al
tele- Spî-leanu Nicolae. Giulescu 
Virgil și Fîrtat Dumitru si-au pus 
în gînd ca numaidecît ce și însă- 
mînțează ogoarele lor să ajute și 
pe cei rămași în urmă. O parte din 
participanții cercului agrotehnic al 
cărui lector este tovarășa Păunescu 
Maria, și-au făcut de pe acum mar
catoare pentru semănatul porum

bului în cuiburi așezate în pătrat. 
Ei au văzut cu ochii lor cum Gheor
ghe I. Gheorghe, care a in^ămințai 
porumbul în pătrat, a scos anul tre
cut aproape 1.200 kg. porumb la 
pogon, recoltă îndoită față de cele 
ale altor țărani muncitori.

Noi știm că planul nostru de 
muncă nu se va îndeplini dacă nu 
vcm duce continuu o muncă de în
demn și popularizare a exemplelor 
bune- Pentru aceasta, vom folosi 
mai mult gazeta de perete, panou! 
cu fruntași și codași, fotomontaje 
cu aplicarea metodelor agrotehnice 
lecțiile cercului agrotehnic și confe 
rințele de la căminul cultuial. Vom 
pune tăblițe de fruntași la casele 
țăranilor muncitori evidențiați în 
muncă. Cu ajutorul deputatelor vom 
căuta să întărim și mai mult între
cerile între circumscripții In ace
lași timp însă noi tehnicienii agro
nomi vom avea grijă să fim cit mai 
mult în mijlocul țăranilor munci
tori pe ogor la locul de muncă.

N. Păunescu 
tehnician agronom, comuna 

Giulești, raionul Oltețu

Răspuns la întrebările cititorilor
Ce avantaje au producătorii agricoli 

care contractează lapte de vacă
Țăranul muncitor Gheorghe P 

Buzatu din comuna Gologanu, ra 
ionul Focșani, ne întreabă de ce a- 
vantaje se bucură producătorii care 
contractează 2.000 litri lapte de 
vacă. ♦

Răspuns:
Hotărîrea cu privire la îmbună

tățirea sistemului de contractare și 
achiziție de animale și produse ani. 
male asigură avantaje impoitante 
și pentru producătorii care încheie 
contracte de livrare a laptelui. Mi 
nisterul industriei alimentare, prin 
unitățile sale contractante, poate 
încheia contracte pentru cumpăra
rea de lapte, în afară de unitățile 
socialiste, și cu producătorii indivi
duali. In schimbul laptelui predat, 
aceștia se bucură de o seamă de a- 
vantaje. La încheierea contractului 
ei primesc o arvună de 50 ia sută 
și furaje la prețul oficial de vin- 
zare, (tărîțe lei 0,50 oe kilogram și 
șroturi lei 0,75 pe kilogram). Pro
ducătorii pot cumpăra mărfuri prin 
comerțul de întîmpinare pentru 50 
la sută din valoarea laptelui livrat,

In raionul Calatat pregătirile 
pentru campania muncilor de pri
măvară au rămas muft în urmă. 
La S.M.T. Poiana și la gospodă
riile de stat, bunăoară, au fost re
parate doar trei sferturi din numă
rul total de pluguri pentru tractoa
re și semănători In unele co
mune ale raionului mai stau încă 
nereparate numeroase pluguri, se
mănători. grape etc. In Piscu 
Vechi și Basarabi, reparațiile au 
rămas în urmă din cauză că atelie
rele de reparații au fost aprovizio
nate cu cărbuni deabia în ultima 
vreme. Conducerile cooperativelor 
din aceste comune nu s au îngrijit 
la timp de transportarea cărbuni
lor de la depozit, iar la cooperati
va din Tunarii Vechi, unde preșe
dinte este tovarășul Alecu Ion, nu 
s-au adus nici pînă acum geamuri 
pentru răsadnițe

Mulți țărani muncitori din unele 
comune ca Moțăței, Seaca de 
Cîmp, Ciupercenii Vechi și altele, 
nu au semințe corespunzătoare de 
mazăre, ovăz și cartofi, ei nu au 

i fost îndrumați de către sfaturile 

și lapte smîntînit cu 0,25 lei pentru 
kilogram, acolo unde se face smîn- 
tînirea. In afară de aceasta, în li
mita posib lităților ei pot cumpăra 
cu prioritate rezidurî sari $ubpro 
duse ale fabricilor de spirt, bere a- 
midon, zahăr, precum și zer de la 
secțiile de prelucrarea a laptelui

Pentru cantitatea de 2.000 litri 
lapte livrat în cadrul cont actării, 
producătorul are dreptul să procure 
mărfuri din comerțul d<* îr.tîinpinare 
în valoare de 1.450 lei, dacă lap
tele a fost predat in perioada de 
iarnă (1 noiembrie--30 aprilie) și 
în valoare de 1.200 lei dacă laptele 
a fost livrat în perioada de vară 
(1 mai—30 octombrie).

Atunci cînd durata contractului 
cuprinde o parte de timp din pe
rioada de iarnă și continuă și în 
perioada de vară, calculul se face 
în raport cu cantitățile de lapte 
predate în fiecare perioadă, aplicîn. 
du-se prețurile de contractare res
pective. (iarna 1,45 lei pentru litru 
șl vara 1.20 lei pentru fiecare litru 
d° lapte, cr un procent de 3,5 la 
sută grăsime). 

populare să și le schimbe in alte 
comune, cum sînt Piscu Vechi Ma- 
glavit. Tunarii Vechi, Poiana Ca
lafat și Basarabi nu au îost~selec- 
ționate și tratate nici măcar 1 kg< 
semințe. Tovarășii de la secția igri- 
colă susțin că pe cuprinsul raionu
lui funcționează 166 centre pentru 
încercarea puterii de încolțire a se
mințelor. Dar adevărul este că pu
ține dintre aceste centre își lac da
toria. deoarece pe întregul raion au 
fost făcute doar 380 probe de în
colțire

Nici transportul gunoiului pe 6* 
goare nu s-a organizat bine în ra
ionul Calafat. Dacă în comuna Po
iana Mare s-au cărat pe ogoare a- 
proape 1 100 tone gunoi, în alte co
mune s-a făcut foarte puțin în a- 
ceastă privință Așa se face că în 
comuna Basarabi au fost cărate pe 
ogoare numai 60 tone gunoi, iar 
în Piscu Vechi, unde tehnician a- 
gronom este Eugenia Teodorescu, 
doar cîteva care. In unele comune 
cum este de pildă Moțăței se mai 
practică obiceiul rău de a se arun
ca gunoiul în rîpe sau la margi
nea satului.

De aceste lipsuri din raionul Ca
lafat răspund și cei din comitetul 
executiv al sfatului popular raio
nal, în frunte cu lovarășii Pătulea* 
nu Gheorghe. președintele, lonescu 
Mihai, secretarul și Belciug Ion, 
șeful secției agricole Ei nu au e- 
iectuat controlul asupra sfaturilor 
populare comunale și a unor ingi
neri și tehnicieni agricoli, care au 
dat dovadă de o neîngăduită nepă
sare în muncă Astfel. Cîr«tea A- 
driana, Gavrea Aurelia — prima 
de la circumscripția agrozootehni
că Piscu Vechi, a doua de la cir
cumscripția Calafat — se feresc să 
meargă pe teren pentru a învăța pe 
țăranii muncitori cum să aplice 
practic regulile agrotehnice Tehni
cianul agricol Vasile Constantin 
din Maglavif negbiează învățămîn- 
fu| agricol de care răspunde în co
mună Și astfel de exemple, din 
păcate, sînf multe în raionul Cala
fat

Pînă la începerea bătăliei însă
mînțărilor ne desparte doar puțină 
vreme. In raionul Calafat sînt des
tule posibilități pentru terminarea 
pregătirii muncilor agricole. Aceas
ta depinde, însă, în primul -Ind. de 
felul în care organele locale vor ști 
să-șl organizeze munca.

Aurel Băbeanu

La cîmp

In primele zile de primă
vară, de îndată ce pă- 
mîntul se zvîntâ, tre

buie să arăm la 18—20 cm. 
adîncime, toate terenurile 
nearate din toamnă și să le 
grăpăm în aceeași zi De a- 
semeni, ogoarele și semă
năturile de toamnă le gră
păm de-a curmezișul iraz- 
delor sau rîndurilor. Dacă 
semănăturile au ieșit slabe 
din iarnă, le vom îngrășa 
cu mraniță, bălegar bine 
putrezit sau îngrășăminte 
chimice, iar cele descălțate 
le tăvălugim. Pe terenurile 
unde apa băltește, trebuie 
să facem șanțuri de scur
gere a apei. Pînă la ziua 
însămînțării, pe ogoare 
vom da cu extirpatorul, 
prășitoarea sau plugul fără 
cormană, ori de cîte ori a- 
par buruienile.

Insămînțatul grîului, or
zului, ovăzului, florii soa
relui, mazărei, macului, tri
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foiului și lucernei îl facem 
cît mai de timpuriu. Iar 
semănatul plantelor din e- 
poca II-a ca porumbul, 
bumbacul, îl vom face cînd 
temperatura solului trece 
de 10 grade.

La grădină

In această perioadă tre
buie să îngrijim semă
năturile din răsadnițe 

(să le udăm, aerisim, pli
vim) și să continuăm cu 
semănatul pătlăgelelor ro
șii și vinete, ardeilor, cas
traveților, etc. Cînd răsadu
rile au 2—3 frunze, e bine 
să le transplantăm (repi- 
căm) la alte răsadnițe, căci, 
în felul acesta obținem ră
saduri mai viguroase. Pe la 

mijlocul lunii începem căli- 
rea răsadurilor de varză și 
conopidă, pe care mai apoi 
le vom planta în cîmp.

Tot acum semănăm di
rect în cîmp ridichile de 
lună, salata, ceapa, ădăci 
noasele și alte legume.

La livadă

Continuăm și acum stro. 
pirite și tăierile la 
pomi pînă în momen

tul cînd mugurii se umflă. 
De asemeni, răzuim trun
chiurile de mușchi șl li
cheni, le văruim, apoi lin
gem rănile de pe ramuri cu 
ceară de altoit sau cu uiei 

; ars..Săpăm pămîntul din 
jurul pomilor, iar printre 
rînduri arăm și îngrășăm 

terenul — în cazul cînd a- 
ceste lucrări nu le-am făcut 
de cu toamnă. Pomii uscați 
îi scoatem, apoi facem gro
pile pentru plantările de 
primăvară, pe care le înce
pem la sfîrșitul acestei luni.

La vie

Pe terenurile desfundate 
din toamnă pentru 
noi plantații de vil, 

nivelăm pămîntul șl facem 
piclietatul, iar la sfîrșitul 
lunii începem plantatul. Tot 
atunci facem dezgropatul 
viilor, dacă pericolul înghe. 
țurilor a trecut. Apoi con
trolăm mugurii, stabilim 
numărul de coarde ce tre
buie să lăsăm și începem 
tăierea vițelor.

In creșterea animalelor
i 

O grijă deosebită tren 
buie să avem și în a- 
ceastă lună oentrii 

vitele de muncă pentru ca 
acestea să iasă la ’ucru cît 
mai viguroase. De aceea, 
cailor le dăm pe lîngă fîn, 
și ovăz, iar la boi Pn cu po
rumb uruit. Intrucît acum 
este perioada fătărilor la 
animale, în special la oi, o 
mare atenție trebuie să 
dăm vitelor pline. Acestea 
le hrănim cu fîn de cali
tate (nicidecum alterat)] 
ca fîn de lucernă, trifoi, efe^ 
In primele zile de la fătare 
mieii îi ținem în boxe 'm- 
p.eună cu mamele lor, 'aii 
alăptarea o vom suprave-» 
ghea zilnic.

Dacă vremea se menține 
frumoasă, putem duce stu« 
pii în prisacă. Facem revl4 
zuirea stupilor, iar colonii* 
lor lipsite de hrană la tiir« 
năm sirop în faguri.



Baci Istvan, grădinarul
Pe grădinarul Berețchi Ștefan 

nu l-am întîlnit la colectivă. Era 
plecat la o consfătuire cu fruntașii 
legumicoli. Mi-au vorbit despre el 
tovarășii lui de muncă, Modi A- 
lexandru, Szabo Mihail, Molguț 
Gheorghe și alții. Doar e mîndria 
colectiviștilor din Salonta.

. ...Baci Istvan Berețchi a venit în 
colectivă cu vreo trei ani în urmă. 
A adus pămînt puțin, vreo 3 jugă- 
re, că n-avea mai mult, în schimb 
a venit cu experiența sa de grădi
nar pe care o căpătase în anii 
lungi de argăție la moșia lui Mar- 
covici. Dar în ăști trei ani de cînd 
e colectivist, multe s-au schimbat 
în viața lui baci Istvan. Acum — 
așa cum îi spun deseori tovarășii 
de muncă — a devenit învățat. In 
timpul liber citește cu drag cărți 
în special din cele agrotehnice. Și 
îi place să pună în aplicare multe 
din cele învățate acolo. Anul tre
cut, brigada legumicolă condusă 
de el a obținut o recoltă de roșii 
de peste 20.000 kg. la hectar și 
pepeni — zahăr nu altceva — de 
peste 18 kg. bucata. Nicăieri prin 
părțile Salontei nu s-au mai obți
nut asemenea recolte.

E singur baci Istvan, n-are fa
milie, dar a muncit în colectivă cît 
doi. La împărțirea veniturilor, a 
dus acasă produse cum n-a avut 
niciodată în viață. Peste 1.200 kg. 
porumb, peste 1000 kg grîu, 180 
1. vin, 315 kg. floarea soarelui, 
brînză, miere de albine, zarzava
turi, furaje, peste 3.000 lei și multe 
altele. Și-a tăiat omul de sărbă
tori un porc de peste 250 kg. din 
cei trei pe care și-i crescuse în o- 
gradă. Iar acum, în preajma pri
măverii, șiia cumpărat mobilă și 
material de construcție. Să-și clă
dească o casă nouă.

„In timpul verii, cînd nici nu se 
luminează bine de ziuă, îl vezi pe 
miciurinistul nostru în grădină. 
Acum, iarna, îl întîlnești în seră 
făcînd experiențe. Acest om, de 
peste 55 ani, deabia acum în colec
tivă își vede visul tinereții împli
nit: un trai liniștit și fericit, rodul 
muncii îmbelșugate. Iar noi colecti
viștii îl ajutăm și ne mîndrim cu 
el“. Acestea sînt cuvintele pline de 
admirație pe care mi le-a spus tî- 
nărul Molguț Gheorghe, despre 
baci Istvian, grădinarul.

Se împlinesc 6 ani de la istorica ședință plenară a CC. al 
P.M.R. din 3—5 martie 1949, care a deschis țărănimii noastre mun
citoare drumul spre o viață nouă, îmbelșugată. S-au scurs doar 6 
ani. In acest timp însă, minunate transformări s-au produs în sa
tele patriei noastre. Zeci de mii de țărani muncitori s-au unit în 
gospodării agricole colective, în întovărășiri agricole și în asociații 
simple de cultivare în comun a pămîntului. Muncind pămîntul cu 
tractoarele și mașinile S.MT.-urilor, aplicînd metodele agrotehnice 
înaintate, ei au obținut din an în an recolte tot mai bogate- Munca 
lor însuflețită a fost și este răsplătită din plin. Totodată și țăranii 
muncitori individuali se bucură de un ajutor tot mai mare din par
tea statului, pentru a obține recolte bogate și a-și ridica necontenit 
nivelul de trai.

•Th
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Mulți colectiviști din Berveni, raionul Cărei, își construiesc 
azi case noi. Viața lor devine tot mai bogată, mai frumoasă.

Iată în fotografie casa harnicului colectivist Paul Strau, con. 
struită de curînd.

Mai mulți țărani muncitori din comuna Belinț, raionul Lu
goj, s-au unit într-o asociație simplă de cultivare a plantelor 
tehnice.

In fotografie: țăranul muncitor Romulus Mihăescu semnează 
actul de constituire al asociației.

Popas Ia întovărășirea 
din Decea

Decea, raionul Aiud...
Fiac popas. De la haltă pînă-n 

sat nu sînt mai mult de 600 metri. 
Sat cu așezări curate, cu așezări de 
oameni gospodari. Și într-adevăr 
— asta am aflat-o mai tîrziu —- 
decenii știu să-și gospodărească a- 
vutul. încrezători în mlădița noului, 
în 1952, 86 familii și-au adunat pă- 
mînturile (160 hectare) la un loc, 
și uneltele, și-au hotărît să-și chi
vernisească avutul împreună. „Că 
de, unde-s mai multe capete, și trea
ba iese mai cu spor”, obișnuiau ei 
să spună ori de cite ori erau între
bați cum merge treaba. Dar ei mai 
știau ceva, și anume, că pămîntul 
fiind tot o bucată, mașinile nu vor 
avea nici o stavilă.,. Așa s-a înfiri
pat întovărășirea „Drumul Socia
lismului” în Decea. Nu mai tîrziu 
decît la un an după aceea, sia pus 
temelie temeinică și gospodăriei co. 
lective. Printre cei care au înțeles 
că rod și mai bogat și viață și maî 
îndestulată numai în gospodăria a_ 
gricolă pot avea, au fost și cele 10 
familii din întovărășire care bau 
pășit cu încredere pragul. Dar înto
vărășirea nu s-a destrămat, ci dim
potrivă, a crescut, și munca a deve
nit mai spornică. Metodele agroteh
nice înaintate folosite de întovără
șiți au făcut-o mai spornică. La 
porumb de pildă au obținut 1.500 
kg. boabe în medie, la hectar. 
Recolte mari au obținut și la alte 
produse. Dar decenii au ținut 
mai mult să-mi vorbească des
pre planurile lor de viitor. In 
anul acesta sînt hotărîți să se
mene 5 hectare porumb și 3 hec
tare cartofi în cuiburi dispuse în 
pătrat- Vor să culeagă 2.000 kg. po
rumb boabe la hectar și 18 mii kg 
de cartofi la ha. Și ei știu ce pot. 
Dar mai știu ceva : că și Alexandru 
Rațiu, președintele, cînd vrea ceva, 
apoi nu se lasă cu una, cu două. 
Om destoinic Alexandru Rațiu... El 
vrea ca întovărășiții să nu ducă 
lipsă de nimic. De aceea și în acest 
an au făcut contract pentru 10 hec
tare sfeclă și 6 tutun. Ultima Ho- 
tărîre care grăiește despre contrac
tarea de legume, ei o cunosc bine. 
Și au trecut de îndată și la înfăp
tuirea ei: au încheiat contract pen
tru 1,50 hectare legume. Atît pot 
deocamdată. Da! Deocamdată... _ /

Ana lonițăL. Șerbu

f
I Colectiviștii din comuna Bondița, regiunea Cluj, își pregă

tesc încă de pe acum un an rodnic, îmbelșugat. In.lădițe specia.- , 
Ie ei au încercat puterea de încolțire la multe șemințe», I;., | 

lată-i în fotografie cerce tînd o probă dC g^rminâfit..' ‘ , ! ’ !

~~ ——---------
Membrii gospodăriei agricole colective „7 Noiembrie" din co

muna Șemlac, raionul Arad, vor ca anul acesta să obțină o pro
ducție mate de cartofi. ;

In fotografie: cițiva colectiviști tratează cartofii alCșî pentțu 
săniîiiță ;cu soltîție de formali nă pentru a-i pune ța iarovîzăt.1 ’ ‘



^Programul unei mari dezvoltări a agriculturii în U.R.S.S
Partidul Comunist al U- 

niunii Sovietice a luat o 
importantă hotărîre in ve
derea dezvoltării continui a 
agriculturii țării. De data 
aceasta este vorba de mă
rirea producției animale.

De ce dă Partidul Co
munist al Uniunii Sovieti
ce însemnătate atît de ma
re agriculturii? Iată de ce. 
Războiul a [rînat vremelnic 
dezvoltarea agriculturii 
U.R.SS. și i-a provocat 
mari pagube. Deosebit de 
mult a avut de suferit creș
terea vitelor. In regiunile 
ocupate vremelnic, cotropi
torii hitleriști au tăiat sau 
au dus in Germania 17 mi
lioane capete de vite cor
nute mari, 20 milioane 
porci, 27 milioane oi și 
capre și 110 milioane pă
sări de casă.

Cu toate acestea, greu
tățile provocate de război 
și de seceta din anul 1946 
au fost foarte curînd birui
te. In anii care au urmat 
producția agricolă a țării a 
crescut necontenit. In anul 
1954, ca urmare a îndepli
nirii măsurilor luate mai 
înainte de. partid și guvern, 
țara a obținut noi și impor
tante succese. Unul din a- 
cestea este valorificarea 
pământurilor înțelenite și 
sporirea însemnată a recol
telor la hectar în regiunile 
Siberiei, Kazahstanului și 
Uralului. Aceasta a îngă
duit ca în anul 1954 să 
se obțină mai multe grîne, 
cartofi, legume, carne, ulei, 
și alte produse decît în 
1953.

Succesele agriculturii au 
contribuit, firește, și la dez
voltarea creșterii vitelor. 
In perioada 1 octombrie 
1953—1 octombrie 1954 
șeptelul de vite cornute ma
ri a crescut în țară cu 1,9 
milioane capete. Numărul

porcilor a sporit în aceeași 
perioadă cu 3,4 milioane 
capete, iar al oilor cu 2,6 
milioane capete. Totodată a 
crescut și productivitatea 
vitelor.

Plenara C C. al P.C.US. 
stabileșe că în următorii 
5-6 ani producția principa
lelor produse animale tre
buie să crească de peste 
două ori. Se înțelege de la 
sine că pentru lărgirea pro
ducției animale se cere o 
îmbunătățire radicală a ba
zei furajere și înainte de 
toate mărirea producției de 
cereale. De aceea, Plenara getului, de stat al U.R.SS. 
consideră drept cea mai 
importantă sarcină a eco
nomiei naționale dezvolta
rea gospodăriei cerealiere, 
pentru ca pînă în anul 1960 
recolta globală de cereale 
să ajungă la 10 miliarde 
puduri pe an.

Pentru îndeplinirea aces
tor sarcini slujește ca te
melie, industria grea. Pe 
baza dezvoltării neconteni
te a industriei grele se 
dezvoltă și industria ușoa-

A. Belianicev: „PRIN
PĂRȚILE KALUGAI" —
Editura Cartea Rusă.

8

„E sărac pămîntul nos
tru și plugarul nu are nici 
un folos de pe urma lui“ 
spuneau de mult țăranii de 
prin părțile Kalugăi.

Visul lor era să nu mai 
fie nevoiți a cumpăra pîine 
de la oraș, ci s-o frămînte 
din făina lor, să pună pe 
masa copiilor pîinea rume
nă, atît de plăcut mirosi- 
toare. Astăzi nu numai 

! pîine rumenă, plăcut miro- 
| sitoare, dar tot ce le tre- 
jbuie și din belșug, au col- 

ră și alimentară, precum și 
agricultura.

Pentru recolta anului 
1955 s-au însămînțat mult 
mai multe culturi de toam
nă decît în anul premergă
tor. Baza tehnică a S.M.T.- 
urilor, sovhozurilor și col
hozurilor a fost completată 
cu sute de mii de tractoare, 
combine și alte mașini a- 
gricole- In primăvara a- 
cestui an se vor însămînța 
pe puțin 20 milioane hec
tare de pămînturi desțele
nite de curînd.

Cu prilejul discutării Bu- 

pe anul 1955, sesiunea So
vietului Suprem al UR S.S. 
a alocat pentru măsurile 
în domentul agriculturii 
65,2 miliarde ruble. Aceste 
mijloace asigură înzestra
rea agriculturii cu cele mai 
noi mașini, lărgirea supia- 
fețelof însămânțate, valori
ficarea de noi pămînturi. 
crearea unei puternice baze 
furajere pentru creșterea 
vitelor.

S. NEBESNII

I

hoznicii de prin Kaluga. 
Dar pînă a ajunge aici cîte 
greutăți au fost învinse, 
cît s-a muncit! Din pagi
nile cărții ramți cu multa 
și folositoare cunoștințe.

L. Tatianiceva : „PE
NOILE PĂMÎNTURI44 —
EdUura Cartea Rusă.

Citind broșura aceasta 
parcă vezi viața vie și tu
multoasă a muncitorilor Sașa, toți sînt uniți în ace-# 
mecanizatori de pe pămîn- 
turile înțelenite. Ca mîine, 
prin munca avîntată a oa
menilor sovietici, aceste ți-

Convorbirea cu Ivan Cernenko, 
președintele colhozului „Stalin“ 

din regiunea Sumsk, R.S.S.Ucrainiană
In acest an colhozul 

nostru va lupta pentru a 
obține un venit de cel pu
țin 6 milioane ruble, adică 
cu un milion de ruble mai 
mult decît anul trecut.

Pentru aceasta colhoz
nicii noștri se pregătesc in
tens de pe acum în vede
rea însămînțărilor de pri
măvară. S-au luat măsuri 
pentru a se strînge cît mai 
multă umezeală în pămînt. 
In luna martie se vor apli
ca îngrășăminte suplimen
tare pe toate semănăturile. 

Avem de gînd să folosim 
și mai larg cele mai noi 
metode ale agrotehnicei 
înaintate: iarovizarea și 
tratarea cu aer cald a se
mințelor, îrisămînțarea în 
rînduri, dese, încrucișate a 
culturilor de cereale, însă- 
mînțarea în cuiburi așezate 
în pătrat a porumbului, 
florii soarelui, cartofilor și 
legumelor.

O atenție deosebită vom 
lOCCCOOOOOOOCCOOOOOOOOO XJOOOOOOOCOOOOOPOOC^

8 
L- 88 8 
nuturi se vor schimba în# 
ogoare rodnice. 8

Ne entuziasmăm Odată 8 
cu Leonid Degtearenko, | 
brigadierul destoinic atît de| 
iubit de colectivul ce des-8 
țelenește pămîn'.urile vir-1 
gine ale colhozului „Kras-# 
nîi O'ktiabrî**. O îndrăgim# 
de îndată pe tînăra comso-# 
molistă Katiușa, ce a„,venit# 
tocmai din Kopeisk în col-# 
hozul din raionul Oktiabrî-8 
ski. Leonid, Katiușa, ne-# 
despărțiții prieteni Kolea și #

' ' ''' ’lași gînd: să dăruiască a-a 
griculturii noi pămînluri,# 
să facă să crească astfel # 

o 
bogăția patriei lor dragi.g 
______________________ j 

da cultivării porumbului, 
care este principala noas
tră cultură furajeră. Pen
tru a spori recolta de po
rumb, vom folosi semințe 
din soiul hibrid „paiti- 
zanka“.

Cu ajutorul S.M T.-ulul 
Ve’.ikooktiabrskaia colho
zul a dus o munca stărui
toare pentru îmbunătățirea 
solului. Acum S.M.T.-ul 
ară ogoarele colhozului la 
adîncimea de 27—30 cm. 
Odată cu adîncirea stratu
lui de arătură se aplică o 
cantitate mai mare de în
grășăminte organice și mL 
nerale.

De pe acum noi am dud 
pe ogoare mai mult de 
6.000 tone de bălegar și o 
cantitate îndestulătoare de 
îngrășăminte minerale.

Colhozul va executa 
muncile de cîmp cît mal 
repede cu putință. In acest 
an, de pildă, avem de gînd 
să însămînțăm cerealele pe 
o suprafață de 2.300 ha. în 
4 zile lucrătoare.

Toate cele opt brigăzi de 
cîmp sînt gata să iasă la 
lucru. Inventarul agricol a 
fost reparat în întregime. 
Au fost curățate toate se
mințele de soi. S-au făcut 
lucrări de reținere a ză
pezii pe o suprafață de 850 
hectare. Se lucrează de zor 
la prepararea ghiveceloț 
nutritive.

In colhoz funcționează 
cursuri agrozootehnice de 
trei ani, la care colhoznicii 
își îmbogățesc cunoștințele. 
La noi aceste cursuri au 
fost absolvite de peste 200 
de colhoznici, care au că
pătat titlul de maiștri ai ar 
griculturii socialiste-

Așa luptăm noi pentru 
recolte mari, pentru dez
voltarea continuă a gospo
dăriei obștești, temelia vie
ții îmbelșugate a colhozni
cilor.OCOC<X>OCOt:OCCX.>OCOCOQOCOOOO0OOCOOOOOCOOOO<.-»C©OO<»OA

Cu prilejul unei consfătuiri a mulgătoarelor fruntașe din regiu
nea Riazan, vestita mulgătoare Praskovia Nikolaevna Kovrova a 
lost premiată de Comitetul de conducere al Expoziției Agricole; Unio-]. 
nale de la,jyi,o&qova eu un aqtpmobil „Pobeda”. - ; i il

In fotograf^ p vederji'pe Praskovia Kovrova. ^Jățtjp id^ea^ cpp^ 
ducînd. mașina, se Află fiica sia care, este studentă,..-!,...!„- 1 1.....‘—..

In urma Hotărîrii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cir 
privire la redarea agriculturii a noi suprafețe de terenuri, în Altai s-a 
pornit o mare Campanie de desțelenire a mii și mii de hectare

Clișeul ne‘ai^âfă pe tractoristul Aleksandr Gruzînțev lucrînd ÎA 
desțelenirea pn^i trpășiiru. De acum încolo se vor obține și de pe 
,aceste-lQ;uri.cdcclte.Ijogate. jdelcereale.. . .



ALBINA

Zece ani de la venirea la putere 
a primului guvern democrat din tara noastră

Ea 6 martie anul acesta se îm
plinesc 10 ani de cînd — ca rezul
tat al luptei maselor muncitoare 
conduse de Partidul Comunist —* 
• venit la cîrma țării primul gu- 
yern democrat din țara noastră.

Victoria de la 6 martie 1945 a 
fost,posibilă datorită împrejurărilor 
favorabile create prin eliberarea ță
rii noastre de sub jugul fascist de 
Către glorioasa Armată Sovietică, 
înaintarea victorioasă a Armatei 
Sovietice a dat peste cap planurile 
cercurilor imperialiste din apus, 
care urmăreau să ia locul ocupan- 
ților hitleriști și să subjuge Ro- 
mînia și celelalte țări din sud-estul 
Europei.

In țara noastră, de la 23 August 
1944 pînă la 6 martie 1945 la cîr
ma țării s-au schimbat cîteva gu
verne a căror majoritate reacțio
nară a căutat să împiedice demo
cratizarea Romîniei, să saboteze 
lupta pe frontul antihitlerist, să re
aducă în cele din urmă stăpînirea 
burghezo-moșierească și să vîndă 
imperialiștilor independența națio
nală a țării.

Împotriva acestei încercări de a 
restabili vechile rînduieli ale regi
mului burghezo-moșieresc s-au ri
dicat păturile cele mai larg; ale po
porului nostru, conduse de comu
niști. Masele populare conduse de 
partid au dus o luptă hotărîtă pen
tru zdrobirea puterii de stat a bur
gheziei și moșierimii, pentru insta
urarea puterii populare, pentiu prie. 
tenie cu Uniunea Sovietică și du
cerea pînă la capăt a războiului 
antihitlerist, pentru reforma agrară 
și democratizarea țării. Luptînd 
pentru închegarea și strîngerea a- 
lianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. Partidul Co
munist a demascat partidele bur- 
ghezo-moșierești și pe social-demo- 
crații de dreapta, izolîndu-i astfel 
de masele largi ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Poporul muncitor a urmat cu în
credere partidul. Zeci de mii de 
muncitori și țărani muncitori, în- 
fruntînd cu eroism baionetele și 
gloanțele jandarmilor, au izgonit 
din prefecturi și primării elementele 
fasciste. De asemeni muncitorii au 
curățat întreprinderile de legionari 
și alte elemente fasciste care sabo
tau producția. In acest timp parti
dele burghezo-moșierești se opu
neau cu încăpățînare înfăptuirii re
formei agrare. Partidul a chemat pe 
muncitori și țărani la înfăptuirea 
reformei agrare peste capul guver
nului Rădescu, aflat atunci la cîr- 
mă. Echipe de muncitori veniți de 
la orașe au ajutat pe țăranii mun
citori să intre cu plugurile pe pă- 
mînturile moșierești. In lupta pen
tru pămînt, pentru înfăptuirea re
formei agrare, s-a întărit alianța 
între c'asa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, s-a consolidat rolul 
conducător al clasei muncitoare în 
această alianță. La încercările că
lăului Rădescu de a întrona din 
nou, printr-o lovitură de stat, pute
rea burgheziei și moșierimii, masele 
muncitoare conduse de P.C.R. au 
Impus prin luptă, la 6 martie 1945, 
un guvern democrat, în care clasa 
muncitoare avea rolul conducător.

Guvernul democratic instaurat la 
6 martie 1945 moștenea o grea si
tuație economică. Producția indus
trială era dezorganizată; agricul
tura se afla într o cruntă înapo
iere, iar transporturile erau mult 
îngreunate de marile distrugeri 
pricinuite de război. La acestea se 
adăuga sabotajul reacțiunii care 
căuta să adîncească haosul și dez
organizarea economiei țării pentru

Conferința va fi ținută in toate căminele 
culturale șl casele de citit 
duminică 6 martie 1955

a împiedica instaurarea unui regim 
cu adevărat democratic în Romînia.

Din primele zile ale existenței 
sale, guvernul a trecut la legifera
rea reformei agrare pe care masele 
țărănești, conduse de partid, înce
puseră să o aplice încă cu cîteva 
săptămîni înainte. In felul acesta a 
fost sfărîmată puterea economică și 
politică a moșierimii. Reforma a- 
grară a dat 1.109.000 ha. pămînt 
la un număr de 918.000 țărani să
raci, fapt care a dus la întemeierea 
a peste 400.000 de noi gospodării 
țărănești și la întărirea altor 
500.000 gospodării mici care și-au 
sporit și întărit proprietatea. (Se 
vor introduce date și fapte din co
muna respectivă privind numărul 
țăranilor muncitori împroprietăriți, 
suprafața primită, nume de țărani 
muncitori împroprietăriți).

In lupta pentru instaurarea gu
vernului democratic au participat 
alături de poporul romîn, oamenii 
muncii din rîndurile minorităților 
naționale. In Romînia burghezo- 
moșierească. partidele reacționare 
au întreținut arma otrăvită a na
ționalismului burghez, pentru a fă
râmița forța unită a maselor, pen
tru a le ține mai ușor în regimul 
de crîncenă exploatare. Programul 
noului guvern prevedea o serie de 
măsuri care aveau drept scop asi
gurarea egalității de drepturi între 
toți oamenii muncii cetățeni ai țării 
noastre, indiferent de naționalitatea 
lor. Dezvoltarea ulterioară a cuce
ririlor revoluționare ale popoiului 
nostru, proclamarea Republicii 
Populare Romîne, a dus la înche
garea prieteniei între toți oamenii 
muncii, la frăția între poporul ro
mîn și minoritățile naționale

Guvernul democratic instaurat 
la 6 martie a avut în fața sa și a 
rezolvat cu succes, avînd sprijinul 
maselor, probleme grele ca : repu
nerea în funcțiune a numeroase în
treprinderi, normalizarea circula
ției pe căile ferate normalizarea 
activității administrației țării, îm
bunătățirea situației materiale a 
oamenilor muncii.

Schimbările în politica internă a 
țării au fost însoțite de schimbări 
însemnate în domeniul politicii 
noastre externe. In locul politicii 
de dușmănie față de U.R.S.S. dusă 
în trecut de guvernele reacționare, 
s-au stabilit relații de prietenie cu 
marea Uniune Sovietică. Această 
prietenie s-a cimentat prin sîngele 
vărsat în comun de ostașii sovie
tici și romîni pe frontul antihitle
rist. Această prietenie s-a concreti
zat îndeosebi prin ajutorul pe care 
U.R.S.S. ni l-a acordat în lupta 
pentru învingerea greutăților eco
nomice, pentru refacerea țării, pen
tru dobîndirea independenței națio
nale a țării noastre.

In cei zece ani care s-au scurs de 
la 6 martiel945, regimul democrat- 
popular s-a întărit mult și s-a do 
vedit cea mai democrată orînduire 
din cîte a cunoscut istoria țării 
noastre. Marea forță a puterii popu
lare se oglindește în minunatele re 
alizări obținute de oamenii muncii 
în domeniul construcției pașnice.

In anii puterii populare industria 
socialistă a luat un mare avînt. 
Aceasta a fost cu putință datorită 
faptului că prin actul naționaliză
rii, din iunie 1948, principalele în
treprinderi Industriale-ca'și ‘băncile,’* 
căile de comunicare. bogățr’e 
subsolului, etc. au devenit bunuri

ale întregului popor. Conștienți de 
faptul că astăzi muncesc pentru ei, 
pentru întregul popor muncitor, 
muncitorii își sporesc eforturile 
pentru a da patriei produse mai 
multe și de mai bună calitate. As
tăzi industria noastră produce ma
șini și unelte pe care sub regimul 
burghezo-moșieresc le importam cu 
bani grei. In 1953 producția indus
trială a depășit de două ori și ju
mătate nivelul producției din 1938 
și de trei ori și jumătate pe cel din 
1948.

Agricultura țării noastre a obți
nut și ea succese deosebit de fru
moase în acești ani. Să ne întoar
cem cu gîndul în trecut și să ne 
amintim cît de grea era viața țăra
nului muncitor în timpul cînd 
robea pe moșiile boierilor sau la 
chiaburi. In vreme ce 610.000 fa
milii de țărani muncitori aveau a- 
bia 320.000 hectare, numai 2.700 
moșieri stăpîneau 3.375.000 hec
tare. Singură familia regală deținea 
300.000 pogoane, pe care robeau 
zeci de mii de familii de țărani 
muncitori. Astăzi pămîntul aparți
ne celor ce-1 muncesc. Urmînd în
demnul partidului și cu atutorul 
statului democrat-popular, sute 
de mii de familii de țărani munci
tori siau unit, pe baza liberului con. 
simțămînt, în aproape 5.000 gospo
dării colective și întovărășiri agri
cole. La sate au luat ființă de ase
menea, peste 600 asociații simple 
de cultivare a pămîntului. S-au 
creat 220 S.M.T.-uri, care pun la 
îndemîna țărănimii muncitoare mii 
și mii de tractoare, mii de pluguri 
de tractoare, semănători, cultiva
toare, secerători-legători, batoze. 
Statul sprijină pe țăranii muncitori 
cu gospodării individuale pentru a 
obține recolte bogate. Numai în 
ultima vreme partidul și guvernul 
au luat o serie de însemnate mă
suri menite să ajute pe țăranii mun‘ 
citori la obținerea de recolte mari 
la hectar. (Vor fi date exemple 
de realizări obținute pe toate tărî- 
murile în acești zece ani în comu
na respectivă).

Nu de mult oamenii muncii din 
țara noastră au luat cunoștință de 
comunicatul Direcției Generale de 
Statistică. Cifrele cuprinse în co
municat oglindesc succesele pe care 
le-a dobîndit poporul nostru mun
citor în anul 1954. In anul care 
a trecut s-a continuat într-un mod 
accelerat dezvoltarea industriei 
grele. Deosebit de însemnat este 
sprijinul pe care l-au dat în 1954 
muncitorii din industria grea, în
zestrării tehnico-materiale a agri
culturii pentru a se lichida rămîne- 
rea în urmă a acestui important 
sector al economiei naționale. Rea
lizări mari au fost dobîndite de 
muncitorii din industria mărfurilor 
de larg consum. In acest sector 
producția a crescut în 1954 cu 10,5 
la sută față de 1953.

Succese frumoase au fost obținu
te în sporirea producției agricole. 
In acest scop, în anul 1954, s-au 
luat o serie de măsuri care au fă
cut să se obțină o cantitate de peste 
9.000.000 tone cereale, datorită, în 
primul rînd, recoltei mari obținu
tă la cultura porumbului. Rezulta
tele îndeplinirii planului de stat pe 
1954, sînt dovada muncii pașnice, 
dft'constru're a vieții noi, în care își 
unesc eforturile oamenii muncii de 
pe tot cuprinsul țării.

Aceste succese nu sînt de loc pi 
placul imperialiștilor care ar vre 
să întoarcă roata istoriei înapoi si 
aducă din nou la noi în țară șiSt 
celelalte țări de democrație popu 
Iară stăpînirea moșierilor și capita 
liștilor și jugul imperialist. Pentr 
realizarea planurilor lor nesăbuit 
de înrobire a popoarelor din întrea 
ga lume, imperialiștii pregătesc ui 
nou măcel mondial, încercuiesc c 
baze militare țările iubitoare d 
pace, înjghebează tot felul d 
blocuri militare agresive, reînar 
mează pe fasciștii germani și ame 
nință lumea cu războiul atomic 
Cercurile conducătoare american 
încearcă cu înverșunare să distrug, 
relațiile normale dintre state, folc 
sind spioni și trădători, simbriaș 
ai spionajului american fugiți dii 
țările de democrație populară. Ci 
adîncă revoltă au aflat poporul - *s 
tru și oamenii cinstiți din între 
lume de atacul tîlhăresc săvîrșit di 
o bandă de criminali legionari îm 
potriva legației țării noastre 1; 
Berna, în Elveția.

Dar toate încercările disperați 
ale ațîțătorilor la război se izbesi 
de forța de neclintit a lagărului pă 
cii și de împotrivirea mereu eres 
cîndă a oamenilor cinstiți din pro 
priile lor țări. Țările lagărului so
cialist vor pacea și luptă pentru pa. 
ce nu pentru că ar fi slabe. Un răz
boi dezlănțuit de războinicii impe
rialiști nu le va găsi nepregă
tite. Ele se ridică cu hctărîre 
împotriva războiului pentru a cru
ța omenirea de noi și îngrozitoare 
distrugeri și suferințe, pentru a-și 
putea pune toate forțele în slujba 
construirii vieții libere și fericite. 
Așa cum a arătat tovarășul Molo
tov : „Noi considerăm că acea par
te care este într-adevăr sigură de 
forțele sale, nu va fi pentru război. 
Cei care sînt siguri de forțele lor, 
cei care sînt siguri de viitorul lor, 
n-au nevoie de război”. D ică totuși 
cercurile imperialiste vor îndrăzni 
să dezlănțuie războiul, vor primi 
răspunsul binemeritat.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în 
cuvîntarea sa ținută de curînd în 
fața Marii Adunări Naționale, a 
subliniat că : „O aventură militară 
îndreptată împotriva statelor euroJ 
pene iubitoare de pace se va ol- 
da pentru cercurile imperialiste a- 
gresive nu numai cu o simplă înJ 
frîngere militară, ci și cu prăbuși
rea definitivă a orînduirii capita
liste pe care ele își imaginează că 
o servesc prin actuala lor politică”.

Poporul nostru muncitor își spo
rește eforturile muncind cu și mal 
mare avînt pentru dezvoltarea e 
nomică a țării, pentru întărirea pa
triei și a capacității ei de apărare, 
convins fiind că astfel servește inte
resele păcii. Una din sarcinile im
portante care stă în fața noastră 
pentru întărirea și dezvoltarea pa
triei noastre, este bătălia pentru 
obținerea, în anul aceștia, a unei re* 
colte de 10 milioane tone grîu șl 
porumb. Nu încape îndoială că har
nica noastră țărănime muncitoare 
va realiza și această sarcină pusă 
de partidul și guvernul nostru.

Oameni ai muncii din agricultu
ră ! Pregătiți temeinic campania a- 
gricolă de primăvară. Țărani mun
citori 1 Nu pierdeți nici o zi, nici 
un ceas bun de lucru, nu precupețiți 
nici un efort pentru desfășurarea 
cu succes a muncilor agricole de 
primăvară în vederea obținerii unei 
recolte mari la hectar. Printr-o 
muncă îndîrjită, să întărim semnă
turile noastre puse pe Apelul Con
siliului Mondial al Păcii.



In numele vieții Prezintă program brigada artistică 
de agitație „Spinul"

Harnici la muncă și dîrji luptători pentru apărarea 
păcii sînt tractoriștii de la S.M.T. Bărcănești, regiu
nea Ploești.

Lăsînd pentru o clipă lucrul, ei își pun semnătura 
pe Apelul de la Viena

X. , ■■■ * -------------

Adunarea obșteasca
In acea duminică se adu

naseră mai mulți oameni 
ca deobicei la căminul cul
tural din Vînători, raionul 
Sighișoara. Această adu
nare avea o deosebită în
semnătate pentru localnici. 
Vestea că va începe strîn- 
gerea de semnături pe Ape. 
Iul de la Viena a străbătut 
iute în tot satul.

După citirea Apelului în 
limbile romînă și maghia
ră, multi dintre cei aflați 
în sală s-au înscris la cu- 
vînt și prin vorbe simple 
și-au arătat dragostea ce-o 
poartă păcii și ura lor îm
potriva celor care caută să 
dezlănțuie un război ato
mic.

— Eu — a spus Constan, 
tin Elena — voi fi prima 
care voi semna Apelul, 
fiindcă sînt acea mamă în-

Au semnat cu toții Apelul de la Viena
Cetățenii comunei Lun- 

coiul, raionul Brad, au răs
puns cu însuflețire chemării 
( /silului Mondial al Pă
cii" de a semna Apelul de la 
Viena. Numai într-o singu. 
ră zi echipele de strîngere 
a semnăturilor au strîns 
663 semnături. Pînă la 14 
februarie toți cetățenii din 
comună semnaseră Apelul 
împotriva pregătirilor răz
boiului atomic.

Cuvînhil lui
Intre cei dintîi care au 

semnat Apelul de la Viena 
în comuna Pătrăuți, raio
nul Suceava, au fost: A. 
Solonari, V. Gorgan, D. 
Leghiu.

Cînd una dintre echipele 
de strîngere. a semnăturilor 
a ajuns la casa lui Gh. 
Trușcan și a stat de vorbă 
cu el, acesta a spus:

— I-am crescut și l-am 
purtat la școli și facultăți

. ). . ]/ 9£L(j j, HM
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din comuna Vînători
durerată, care după urma 
războiului dezlănțuit de hit. 
leriști mi-am pierdut sin
gurul meu fiu. De aceea, 
chem pe toate mamele și 
gospodinele cinstite din co
muna noastră să fie în pri
mele rînduri ca să-și pună 
semnătura pe Apelul de la 
Viena. Printre cei înscriși 
la cuvînt a fost Buzaș Du
mitru, fruntaș al recoltelor 
bogate. Semnînd Apelul, el 
și-a luat angajamentul ca 
prin muncă dîrză să obțină 
recolte bogate în acest an.

Pe Apelul de la Viena 
s-au așternut în aceeași zi 
peste 450 semnături, iar în 
următoarele două zile nu
mărul celor ce și-au pus 
semnătura pe Apel a cres
cut la 700.

Ciubotaru Ion 
corespondent

Punîndu-și semnătura pe 
Apelul de la Viena, țăranii 
muncitori din satele comu
nei Luncoiul sînt hotărîți 
ca de îndată ce timpul va 
îngădui, să înceapă munci, 
le de primăvară, să dobîn- 
dească în acest an o recol
tă mare la hectar.

F. Benea 
corespondent

Gh. Trușcan
pe feciorii mei. Ei sînt 
folositori oamenilor. Nu 
vreau să-i.yăd schilozi sau 
să-i pierd, ci să mă bucur 
de ei. Semnez de aceea 
Apelul cu toată încrederea 
că milioanele și milioanele 
de semnături ale acelora 
ce vor pace or ține în fr'U 
poftele de război ale im
perialiștilor din apus.

V. Rodinciuc 
corespondent

: slrm;
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„Aici centrul de radiofi- 
care Surduc" răsună în di
fuzoare un glas. Glasul 
crainicului stației locale!? 
Nu ! De astă dată vorbea 
prezentatorul brigăzii ar
tistice de agitație „Spinul” 
din satul Var, comuna Ti- 
hău, raionul Jibou. Prin 
case și pe uliți oamenii 
s-au strîns ciorchine în ju
rul difuzoarelor. Pe semne 
se auzise și în Surduc de 
faima brigăzii celor din sa. 
tul vecin, Var.

In sunetele unei melodii 
plăcute brigada își face 
prezentarea. Cuvinte spuse 
cu multă căldură și din ini
mă împărtășesc dorința 
fierbinte de pace a țărani
lor muncitori din Var, ho- 
tărîrea lor ca prin muncă 
încordată să obțină recolte 
mari la hectar. să pună te
melie trainică păcii. In 
vreme ce brigada fredonea
ză în-murmur cîntecul „Li. 
Hacul”, prezentatorul a- 
mintește ascultătorilor des. 
pre vitejia ostașilor sovie
tici, eliberatorii poporului 
nostru și ai altor popoare, 
străjeri de neînvins ai pă
cii.

Programul brigăzii aduce 
apoi pe ascultători la pre
ocupările satului. Cuvinte 
frumoase și de laudă sînt 
închinate fruntașilor în 
pregătirile muncilor de pri. 
măvară ca Prodan Ambro
zie, Petran Ioan, Pop Ioan

De curînd, o brigadă a 
teatrului de estradă din 
București a vizitat o seamă 
de sate ale raionului Bu- 
huși, între care Cîndești, 
Valea lui Ion, Blăgești, 
Bahna, Podoleni, etc. Pro
gramul a cuprins scenete, 

Program artistic dat de coiful
De curînd, la colțul roșu 

de la gospodăria agricolă 
colectivă „Viață Nouă” din
satul Chinciuș, raionul Tîr- 
năveni, a avut loc un pro
gram artistic. Programul a 
fost difuzat și prin stația 
de radio-amplificare din 

.-----—-——— -----
Brigada artistică de agitație din Petrovaselo a fost între primele ce au 

luat ființă în regiunea Timișoara. Și tot între primele se străduiesc membrii ei să 
le fie brigada și acum la concurs. i

lată-i aici pe membrii brigăzii, printre care se află Gh. Pelici și Crlstofor 
Andreevici, pe Gh. Brancov și Vichița Petrin la una din însuflețitele lor repe
tiții.. i -.ii /!( .
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șl alții. Cu versuri ustură
toare sînt înțepați codașii 
și cei care se mai țin de 
obiceiuri vechi.

Un uruit neîntrerupt de 
tobe mărește atenția ascul
tătorilor. Prezentatorul dea
pănă în versuri o poveste 
adevărată :

A fost la școala Var 
Un pod, a fost odată, 
A fost și gard în jurul 

școlii
Și-acuma nu mai este-
Cu cei din comitetul e- 

xecutiv care nu se îngrijesc 
de buna gospodărire a co
munei și se ocupă prea 
mult de alte lucruri, cum 
face secretarul sfatului 
popular, Iliescuț Gheorghe, 
critica brigăzii e tăioasă. 
Nu este cruțată nici Suză- 
nica, vînzătoarea de la coo
perativă care, ocrotită de 

VEȘTI CULTURALE
Oaspefi pe scenele căminelor culturale

monoloage, dialoguri, în 
care sînt luați în zeflemea 
cei care mai cred în vrăji 
și descîntece, criticați co
dașii, birocrații.

Membrii echipelor artis
tice de amatori ale cămine, 
lor culturale au avut multe 

sat. La deschiderea emisiu. 
nii locale, comunistul Cîn- 
dea Vasile a citit conferința 
„Să ne pregătim temeinic 
pentru muncile agricole de 
primăvară”. Apoi tovarășa 
Nanu Anica a citit articolul 
de fond din ziarul „Scînteia 
Tineretului” intitulat „Pen.

★ ★ 

conducerea cooperativei, 
nu-și face datoria.

Cuvintele de încheiere 
ale prezentatorului:

Am spus-o la radioficare 
Ca să știe orișicare 
Că oricine va greși 
Brigada îl va „ochi”, 

stîrnesc rîs, mulțumire și 
multă luare aminte în ria
dul ascultătorilor.

Un schimb de cuvinte, 
pe o melodie cunoscută, din 
partea locului, între un so
list și brigadă, îndeamnă 
pe țăranii muncitori să 
muncească cu rîvnă pentru 
obținerea unei recolte bo
gate. îndemnul brigăzii de 
agitație găsește bună pri
mire în rîndul ascultători
lor, care depun neîncetat 
străduințe să obțină recolte 
mari la hectar.

A. Vasilescu

de învățat de la oaspeții 
lor. Peste tot spectatorii ve. 
niți în număr mare i-au in
vitat pe artiștii din Bucu
rești să mai poftească prin 
satele lor.

T. Vasilache 
corespondent

roșu
tru folosirea energiei ato
mice în interesul omenirii". 
In continuarea programu
lui au fost prezentate cîn- 
tece și recitări precum și 
piesa „Zestrea Ilenuței“«

Seulan Aurel
corespondent



I. V. Stalin — 
continuator al învățăturii len niște 

despre transformarea socialistă 
a agriculturii

, învățătura leninist-stalinistă arată că veriga princi
pală a construcției socialiste e dezvoltarea în ritm acce- 
Serat a industriei grele și îndeosebi a industriei de ma
șini. Numai pe baza unei astfel de dezvoltări a industriei 
tgrele se creează o bază tehnică puternică pentru înflo
rirea tuturor ramurilor economiei și deci și a agriculturii. 
.. Lenin a subliniat că transformarea socialistă a agricul.

Jftirii izvorăște din necesitatea de a lega industria și agri
cultura într-un tot economic unic și puternic. El a arătat 
că nu se poate construi socialismul numai la orașe, ci și 
Ia sate. Prin genialul său plan cooperatist, Lenin a indi
cat calea ce trebuie urmată de Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice pentru a ridica satul din crunta înapoiere 
ținut de capitalism. Unirea de bunăvoie a milioanelor de 
gospodării mici și mijlocii in mari gospodării, unde munca 
să se facă în comun și cu mijloace mecanizate, aceasta 
este drumul sigur al țărănimii muncitoare către fericire 
și belșug.

I. V. StaKij^ marele continuator al genialei opere leni- 
’ niște, a urmat neabătut și a apărat cu strășnicie învăță
turile lui V. I. Lenin cu privire la transformarea socia
listă a agriculturii. Planul cooperatist al lui Lenin de 
atragere a țărănimii muncitoare spre socialism pe calea 

i cooperației a fost dezvoltat mai departe și tradus în viață 
C.C. al P.C.U.S. în frunte cu I. V. Stalin.

Staiin a dus o luptă neobosită împotriva tuturor devia. 
tori'or, care sub diferite forme căutau să abată partidul 
de la iinia dreaptă leninistă în privința transformării so
cialiste a agriculturii. El a combătut cu tărie și acele pă
reri și practici greșite a unor activiști care, în loc să ducă 
muncă de iămurire cu răbdare și perseverență, snre a-1 
face pe țăranul muncitor să înțeleagă că e în interesul 
său să pășească pe drumul muncii în comun, foloseau 
constrîngerea, metodă cu totul străină de linia partidului.

In nenumărate rînduri, prin scrierile și cuvîntăriie sale, 
Stalin a subliniat însemnătatea atragerii țăranului mijlo
caș în construirea socialismului. Un rol deosebit de im
portant în transformarea socialistă a agriculturii au avut 
în U.R.S.S. învățăturile lui Stalin privitoare la artelul 
agricol (colhoz).

Urmînd linia leninist-stalinistă de transformare socia
listă a agriculturii, Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice a luptat neîncetat pentru asigurarea unei puternice 
baze tehnice agriculturii. An de an sute de mii de trac
toare și alte mașini agricole au luat drumul satelor. Agri
cultura sovietică socialistă a devenit încă de multă vre
me agricultura cu cea mai largă mecanizare din lume. 
Numai în 1954 agricultura Uniun i Sovietice a primit 
137.000 tractoare de uz general, socotite în tractoare de 
15 cai putere, 147.000 tractoare prășitoare, 37.000 com
bine și sute de mii de alte mașini și unelte agricole.

Sporește neîncetat recolta la hectar, noi și noi suprafețe 
de pămînt sînt redate prin desțelenire agriculturii, crește 
parcul de vite. Hotăririle și măsurile luate în ultima vre
me de Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul sovietic 
sînt urmate cu înflăcărare de întregul popor sovietic.

Aplicind la condițiile țării noastre geniala învățătură 
leninist-stalinistă și experiența înaintată a P.C.U.S., Par
tidul Muncitoresc Romîn a indicat cafea ce trebuie urma
tă de țara noastră în transformarea socialistă a agricul
turii. Deosebită însemnătate prezintă în viața partidului 
și p.porului nostru rezoluția plenarei din 3—5 martie 
1949. Partidul și guvernul țării au trecut la asigurarea 
agriculturii cu tractoare, combine, mașini și unelte agri
cole. In cele 220 S.M.T.-urr, numai în anul trecut au fost 
trimise 5.600 tractoare (socotite în tractoare de 15 cai 
putere) și mii de mașini și unelte agricole.

Tot mai mulți țărani muncitori se conving de foloasele 
muncii în colectiv. Numărul întovărășirilor împreună cu 
acela al gospodăriilor agricole colective se ridică acum 
la 5.000. De asemeni, au luat ființă în țara noastră 600 
asociații agricole.

In politica sa de transformare socialistă a agriculturii 
partidul urmează întocmai linia leninist-stalinistă de în
tărire a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, temelia de neclintit a orînduirii noastre de- 
mocrat-populare.

Succesele obținute de țara noastră în transformarea 
socialistă a agriculturii dovedesc justețea liniei partidu
lui. Recoltele mari și veniturile frumoase obținute de co
lectiviști și întovărășiți de pe urma muncii în comun, sînt 
dovezi grăitoare, de netăgăduit, ale superiorității agri
culturii socialiste față de mica gospodărie individuală.

Luptînd pentru întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și întovărășirilor agricole, parti
dul și guvernul acordă sprijin neîncetat țăranilor munci
tori cu «gospodării indivldî'.ale, în vederea ridicării pro
ducției la hectar. Anul acesta va trebui ca printr-o muncă 
încordată a tuturor oamenilor muncii din agricultură, în 
țara noastră să se obțină o producție cu mult mai mare 
uecît anul trecut, producție care să contribuie la crește
rea buneistări și întărirea patriei noastre. ' 1; 1 '

Din viafa nouă a femeilor din patria noastră

Ținute de regimul burghezo-moșieresc în umilință și întuneric, nu se află 
acum tă-nîm de activitate în care femeile patriei noastre să nu activeze cu dragoste 
și pricepere. >

In medalioane: Ioana Roman și Doina Mîtea, fruntașe la S.M.T. Sîntana. ! 
Arad; Floarea Drăgan din Sacoșul Mare, raionul Lugoj, deputată în sfatul popu- ' 
Iar al regiunii Timișoara. In mijloc se vede un grup de colectiviste din Șelim- ; 
băr-Sibiu, lucrînd în laboratorul cercului miciurinist. Fotografia de jos înfățișea
ză o sală a casei de nașteri din comuna Intorsura Buzăului, raionul Stalin.

CARNET EXTERN
Sărbătoarea alegerilor 

în Uniunea Sovietică
11 republici unio-

•n

secțiilor de votare s-au 
adunat numeroși oame
ni. La cele mai multe 
circumscripții electorale 
majoritatea covirșitoare 
a alegătorilor și-a înde
plinit datoria cetățeneas
că încă în prima jumă
tate a zilei. De pildă. în 
Uzbekistan, pînă către 
amiază votaseră peste 
90 la sută din alegători.

Desfășurarea alegeri
lor în cele 11 republici 

o 
a 
a

In
nale — Federația Rusă, 
Ucraina, Bie’.orusia, 
Gruzia, Lituania, Esto
nia, Letonia, Republica 
Moldovenească, Tadji
kistan, Uzbekistan și 
Turkmenia, au început la 
27 februarie alegerile 
pentru sovietele supreme 
și locale. In celelalte 
cinci republici a'egetile 
vor avea loc duminică, 6 
martie.

Alegerile au însemnat 
o adevărată sărbătoare 
în orașele și satele so
vietice. încă din primele 
ore ale dimineții, in fața

Votul din
Majoritatea reacționa

ră din Bundestag (par
lamentul Germaniei apu. 
sene) a strecurat prin 
votul săp acordurile de 
la Paris. Acest vot este 
o nesocotire a voinței co. 
vîrșitoare a poporului 
german care s-a ridicat 
împotriva acestor acor
duri. Coaliția guverna
mentală de la Bonn a 
dovedit• încă odată că 

-dUC?. P. .P9li.tjcă. dQ.rștn-.. .cauza, .păcii In Europa... ma rezultatelor -acestor alegeri.

unionale a prilejuit 
strălucită manifestare 
unității moral-politice 
poporului sovietic.

Bundestag
viere a militarismului 
german și de pregătire 
a unui nou război.

Dar poporul german 
continuă lupta sa împo
triva acordurilor adopta
te în Bundestag, conști
ent că ratificarea a’cor- 
durilor de la Paris pu
ne în primejdie cauza u- 
nificării Germaniei și

Rezultatele alegerilor 
din Japonia

La 27 februarie au avui loc 
alegerile pentru Camera inferi
oară a parlamentului japonez.

Potrivit rezultatelor încă ne
confirmate oficial, cele 467 de 
locuri din Camera inferioară se 
repartizează astfel: „partidul 
democrat*1 al primului niinistr' 
Hatoyama: — 184 de locur.TJ 
partidul „liberal** al fostului pre
mier Ioșida — 112 locuri; par
tidul socialist de stînga — 90; 
partidul socialist de dreapta — 
69; partidul muncitoresc-țără- 
nesc -T 3; partidul comunist 
— 2.

„Japonia s-a pronunțat net în 
favoarea restabilirii relațiilor 
normale cu U.R.S.S. și pentru o 
cît mai mare libertate de acțiune 
în raporturile sale cu Statele U- 
nite. Ea a arătat, în apelași timp, 
...că se opune remilitarîzării**. 
Acestea sînt constatările obser
vatorilor din Tokio — comunică 
agenția France Presse — în ur-



Popoarele smt hpîărPe 
să stăvilească dramul războiului

Sub jugul exploatării
De la o margine Ia alta 

a pămintului, popoarele lu- 
jnii se ridică împotriva u- 
nțltitorilor războiului ato
mic. Apelul de la Viena și-a 
găsit răsunetul îh toate ță
rile de pe glob.

Din ce în ce mai mulți 
oameni cinstiți se alătură 
mișcării de luptă pentru 
pace. In Germania de apus 
mișcarea pentru pace se 
împletește strîns cu lupta 
împotriva reînvierii milita
rismului. Mii de delegați 
din orașele și satele Ger
maniei de apus au defilat 
în jurul Bundestagului, 
(parlamentului), împotri
va ratificării acordurilor de 
la Paris, cerînd tratative în 
vederea unificării pașnice a 
Germaniei. Manifestanții 
purtau lozinci pe care se 
putea citi: „Vrem tratative 
și nu război", „Mame ger
mane, apărați-vă copiii". 
Nici bastoanele de cauciuc 
și nici armele polițiștilor nu 
au putut astupa gura ma- 

2 Selor dornice de pace și li
bertate.

in aceste zile, cînd con
trar voinței poporului, în 
Franța s-a 'Ormat un gu
vern reacționar, muncitorii 
și țăranii adoptă rezoluții, 
string semnături de protest 
împotriva pregătirii războ
iului, împotriva ratificării 
acordurilor. Francezii au 
simțit mai mult ca alte po
poare cruzimile și nelegiui
rile săvîrșite de fasciști. In 
provincia Bologna, din Ita
lia, numai în ziua de 15 fe
bruarie au fost strînse peste 
50.000 semnături pe Apelul 
de la Viena. In Statele Uni
te ale Arnericii, Anglia, Ca
nada și alte țări sosesc 
zilnic scrisori pe adresa 
ziarelor, în care cetățenii AMESTECUL IMPERIALIȘTILOR AMERICANI IN ASIA

POPOARELE ARABE 
RESPING TRATATUL 

MILITAR TURCO- 
IRAKIAN

De curînd. între guver
nele Turciei și Irakului â 
fost încheiat un pact agre
siv militar. Imperialiștii a- 
mericani urmăresc să a- 
tragă țările arabe într-un 
bloc militar.

Guvernul turc, precum
• și imperialiștii americani, 

exercită ‘în momentul de 
față asupra unor țări arabe 
care .auțrefuzat să participe 
la acest pact militar ca: 
Iranul, Libanul și Siria, o 
serie de presiuni. Ziarele ! 
turcești arată că dacă gu
vernele I acestor țări nu vor 
participa la planurile mili
tare americane, ele vor fi 
răsturnatei Poporul irakian 
șl opinia publică din cele
lalte țări arabe au condam
nat îhcheferea acestei alian
țe militate-' prin numeroase
demopstțații de protest. . 
Ziarul egiptean „Al Gum- 
haria",* tare apare la Cairo, ' 
socoațe i .această alianță 
drept „o trădare a interese
lor țărilor arabe". Popoare, 
le arabe se împotrivesc a- 
tragerii lor în pacte mili
tare.

Alungată de poporul chinez, clica trădătoare a lui 
și s-a refugiat în insula Taivan. Găsindu-și 

un bun „protector“ în im
perialismul american, au 
trecut la provocări împotri
va R. P. Chineze.

CONFERINȚA 
DE LA BANGKOK

cer să se pună capăt pregă
tirilor războinice.

Consiliul .păcii din in-, 
treaga Indie a declarat ziua 
de 6 martie ca zi de pro
test împotriva unui război 
atomic. Odată cu această 
zi va începe campania de 
strîngere a semnăturilor pe 
Apelul de la Viena in în
treaga Indie.

In Japonia, America la
tină, Australia, Africa, în 
toate statele lumii, dragos
tea de pace îmbărbătează 
lupta continuă împotriva a- 
țîțătorilor imperialiști la un 
nou război. In țările colo
niale și în țările unde ca
pitaliștii de toate soiurile 
stăpînesc puterea economi
că și politică, înrobind po
poarele, lupta pentru pace 
se împletește cu lupta pen
tru eliberarea națională și 
socială, cu lupta pentru cu
ceriri de libertăți democra
tice. Oamenii cinstiți din 
întreaga lume, partizani 
hotărîți ai păcii, își îndreap
tă privirea plină de nădej
de spre Uniunea Sovietică, 
conducătoarea lagărului 
păcii.

In țara noastră, ca și în 
celelalte țări surori, pacea 
este voința sutelor de mi
lioane de oameni. Popu
lația acestor țări a și depus 
zeci de milioane de semnă
turi pe Apelul de la Viena. 
In orice colț de lume gla
suri pline de mînie se ridi
că împotriva imperialiștilor 
din apus care pun la cale 
războiul atomic. Semnînd 
Apelul Consiliului Mondial 
al Păcii oamenii cinstiți 
de pretutindeni sînt hotărîți 
să depună toate eforturile 
pentru a stăvili drumul răz
boiului.

America de Sud. Conti 
ncnt al nesfîrșitelor cîmpii 
străjuite de munți bcgați 
în minerale ce-și înalță 

’piscurile semețe spre văz
duh. Cîptecele și costumele 
pitorești ale localnicilor a- 
rată dorința lor de viață, 
de fericire. Și totuși, cît de 
mizeră le este viața țăra
nilor de aici! Aproape 90 
la sută dintre ei nu cunosc 
nici buchea cărții, iar nu- 
măruh celor fără de pămînt 
este nespus de mare. In 
Columbia și Paraguai 90 
la sută din țărani n-au nici 
un petec de pămînt, în Pe
ru peste 80 la sută, iar în 
Ecuador și Venezuela peste 
70 la sută.
[ARA CELOR 16 MARI 

MOȘIERI
Uruguai se află în par

tea de răsărit a Arnericii 
de Sud, la mijlocul distan
ței dintre sudul și nordul 
continentului. Aproape în
treaga suprafață a țării 
este o cîmpie mănoasă, dar

aducătoare de venituri nu- xistență al unui om este de 
mai unui număr restrîns de 10—12 pesos pe zi. Răs- 
oameni: Căci 16 moșierio» punzrnd la întrebările unui 
cupă 400.000 hectare pă- ziarist care s-a îngrozii de 
mînt, ceea ce reprezThlTju- 
matate din suprafața cul
tivable a țării. In schimb 
sute de mii de țărani n-au 
nici un peteq de pămînt și 
nici chiar case. Cînd se la
să umbrele serii, coloane 
întregi de muncitori agri 
coli, lihniți de foame, se în
dreaptă spre „păturile ver
zi". Așa își numesc ei 
locurile de odihnă care nu 
sînt altceva decît poiene 
Sub cerul liber, deseori 
plouați, își odihnesc trupu 
riie istovite de muncă.

Pînă și guvernanții au 
început să-și dea seama *' 
mizeria în care trăiesc a- 
cești oameni. Ziarul Uru
guayan „Justicia", arată că 
la moșia Rincon de Car
rasco muncitorii agricoli 
sînt nevoiți să lucreze cîte 
14—16 ore pe zi în schim
bul unui salariu de 4—5 
pesos. Iar minimum de e-

In timp ce bancherii stâp ini a zeci și sute de „zgîrie- 
nori“ trăiesc în lux și desfrîu, acești muncitori agricoli 
din Siera Nevada — un stat din S.U.A. — își duc amarul 
vieții în astfel de bordeie.

Zilele trecute s-au întru
nit Ia Bangkok, în Tailan- 
da, miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor care ' fac 
parte din gruparea milita- 
ră-războinică, din Asia de 
sud-est, S.E.A.T.O. Această 
alianță de agresiune este 
îndreptată împotriva liber; 
tății popoarelor Asiei și în
deosebi împotriva R. P. 
Chineze. Lucrările s-au 
desfășurat în cel măi măre 
secret. Pafticipaiiții la con
ferință s-au temut ca po
poarele asiatice să ăflfc plas1-- 
nurile lor războinice. 1 ! ■

Cu ușile închise,’ei ău 
discutat despre războiul a- 
tomic, au hojărît. pregăti
rea ,unei armate mobile, ca.,. ț 
re să se poată mișca ori 
unde și ori-cînd. Din Tai-
van și • din Coreea • de sud, ‘ ‘
ei vor să facă baze milita
re, aerodromuri, pentru a ' 
ataca statpl. chinez.. .Inșă .

.. popoarele nu pot fi înșela
te.‘Tot mai unite, ele se'ri
dică împotriva acelora care 
vor să aprindă focul răz
boiului în Asia.

mizerfa în care trăiau a- 
menii aici, unul dintre 
muncitorii agricoli a arătat 
că „în 7 ani de cînd lucrez 
aici n-am văzut o situație 
mai bună. Ni s-a interzis 
să ne îmbolnăvim. Pentru 
o zi lipsită muncim alte 5 
zile în pjus. Legile noastre 
sînt stabilite de moșieri și 
oamenii lor”.

„Oare poate fi numită a- 
ceasta viață omenească ?“ 
se întreabă susnumitul 
ziar. Nu, aceasta nu-i viață 
de oameni. Dar guvernanții 
de aici au alte „preocupări" 
și nu se lasă înduplecați 
de necazurile și mizeria în 
care trăiesc țăranii. E de- 
ajuns ca o duc ei bine și 
sînt lăudați de stâpînii lor 
din Washington.

sNCHILINO-UL CHILIAN

Vremea umedă și caldă 
ca și bogatele îngrășămin
te de salpetru ce se găsesc 
din belșug în Chili, fac 
ca pămîntul acestei țări, să 
fie cultivabil chiar și în re
giunile muntoase. S-ar ere. 
de că țăranii o duc mai 
bine. Totuși, altul este ade
vărul. ,

Datorită mijloacelor de 
oroducție primitive de . lu
crare a ■ pămintului, ca și 
lipsei de pămînt, țăranii 
trăiesc la fel de mizer ca 
și în celelalte state din A- 
merica de Sud. Ei sînt ne- 
voiți să arendeze de la mo. 
șieri o bucafă de pămînt, 
numită „inchilino", în 
schimbul căreia sînt nevoiți 
să lucreze din zori și pînă 
în noapte pe pămîntul mo
șierilor.

Unul dintre istoricii chi
lieni, Elias Lisana, arată la 
ce munci grele sînt supuși 
acești, inchilinj, „L.ucrind 
toată ziua pe moșia, stăpî- 
nului și chiar în zilele de 
sărbătoare, inchilinul nu 
mai are timp să-și lucreze 
parcela de pămînt luată în 
arendă. Ea este lucrată de 
bătrîni, copii sau soții. 
Cînd vine vremea recoltă
rii, toți membrii familiei 
sînt obligați să lucreze la 
moșier".

Un țăran închilinat de pe 
moșia din Agua Fria a 
spus unui ziarist : „Numim 
această moșie închisoare, 
pentru că lucrăm ca și în 
dosul gratiilor. Dacă vrem 
Să vindem ceva din recolta 
sau gospodăria J noastră, 
sînterh obligați sa vindem 
numai stăpînuliii și la pre
țul pe care vrea el să-l sta- 

‘ ibîîea'scă. Locuința ‘hoastră 
este mult mai proastă de- 

’ cît grajdurile pentru vitele 
stăpînului".1 In bite țări din 

iAmerica.de Sud ca Peru și 
Ecuador se: mai întrebuin- 

i’ /ițeuză -metoda cincimii. AdL 
că patrii cincimi' din. recol
tă ia moșierul', iar o' parte 
iărnnul- iijnq

,, Toate acestea șînț ,ptărtu- 
- răi Câre. demască i și acuză 

î r.< în fața civilizației: omenești 
că ‘acolo unde domnește 
dolarul, țăranii trăiesc în 
cea mai neagră mizerie.

tiviu Bobocea

iAmerica.de
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Inginerul zootehnician Oprea Traian din comuna Bucovăț, în loc 

«ă stea în comună să îndrume sătenii, își petrece timpul prin localu
rile din Craiova.

30000000000000  JO <3000 OC<OCOOCX9 000000000000000040401

In întâmpinarea 
primăverii

— Tovarășe inginer, nu mai dați de loc prin Bucovăț. V-ați 
cam rupt de masă.

— Fugi, mă ! Nu vezi că stau lipit de masă?

/. AGRONOM LA ORAȘ
Agronomii lucrează îndeobște la 

țară. Agronomul Lozan Grigcre are 
Insă o inovație în aceasă direcție: 
deși e numit in comuna Podari, ra
ionul Calafat. se plimbă toată ziu
lica pe străzile orașului Craiova. 
Ce și-a zis el: „La țară sînt destui 
agronomi, la să mă duc la oraș, 
unde sînt puțini șt deci e lipsă!”.

Acu’, ce-i drept, nu-i păcat • e lip
să. Dar nu la oraș: la Podari lip
sește un agronom. Mai precis, e 
nevoie de un agronom.

2. PIETRUIREA OGOARELOR

Această inovație trebuie aplicată 
urgent în comuna Piscu Vechi, un
de este tehnician agronom tovarășa 
Cristea Adriana. Cită vreme ogoa
rele nu sînt pietruite, tovarășa A- 
driana nu poate ieși pe teren, în- 
trucît noroiul îi strică pantofii. De 
aceea n-a făcut nici pînă azi parce- 

I
Iar ea terenului la gospodăriacoles, 
tivă. Dacă nu se iau măsuri ur
gente pentru pietruirea și chiar as
faltarea ogoarelor, tovarășa Cristea 
Adriana a hotărît: nici nu începe 
campania de primăvară pînă-n... iu
lie, cînd s-o usca pămîntul.

3. OMUL POTRIVIT, LA LOCUL... 
NEPOTRIVIT

Tanți Mataxa din comuna Ion 
Roată, regiunea Ploești, are un cu
sur : deși e numită în postul de a- 
gronom, nu are această calificare. 
Iată deci prima inovație • agronom 
care nu-i agronom. Ștefan Al. de 
la S.M.T. Balaciu din apropte-e. are 
și el un cusur: este angajat statis
tician, deși de meserie este agronom 
calificat. Iată deci a doua inovație: 
statistician care nu e statistician. 
Directorul S.M.T. Balaciu are și el 
un cusur: nu ia nici o măsură pen
tru înlăturarea acestor... cusururi. 

| Inginerul agronom Ciprian dei 
| la S.M.T. Negrești, regiunea g
8 Iași, nu se preocupă de campa-
8

^nia de primăvară.
8

| Un țăran: — E martie. Ar
8 - r>
| trebui să te gîndești și dumneata
8 că vine primăvara.
t |
| Inginerul: — Ai dreptate. De
O :

gmîine nu mai port căciula ; o să 
8
| iau pălăria.
* ouoc oo oo oc oooooooo 3oocoooeocooocaoooaooooooc.OQOod!

(38)
Dragi tovarăși.
Poate nu știați că eu sînt și fo

tograf, și încă un fotograf care știe 
ce să pozeze. De aceea, în locul 
scrisorii mele obișnuite, de data 
asta vă trimit o fotografie. Am fă
cut-o zilele, trecute în comuna Ma
ma, regiunea Suceava. Ea vă vor 
bește mai bine decît orice scrisoare 
despre hărnicia tovarășilor Corci 
Anatolie, președintele sfatului popu.

Iar și a tovarășului Comei, agent 
agricol pe care i-am găsit de cu- 
rînd foarte antrenați în campania... 
de treieriș ! Treieră ovăzul de pe lo
tul zootehnic. După cîte mi-au spus, 
dacă mai ține vremea bună vreo 
două săptămîni, vor reuși să termi
ne treieratul cu bine pe la jumăta
tea lui martie. Prin mai vor începe 
însămînțările... de toamnă iar prin 
august se vor ocupa de-, parază- 
pezi!
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MOȘ ARDEI C37)
Desen: c. Elorian
Text: St. Filip

din cei care ar trebui să dea sfaturi, ca: Popescu Daniel, responsabilul cercului agrotehnic, învățătoarea Cotae Aurica, lectoră, și Zikeli 
Mihai, agent agricol, îi poartă pe țăranii muncitori de la unul ia altul.

In comuna Apold-Sighișoara, munca de îndrumare în vederea campaniei de însămînțări se face „de la om Ia om“, adică fiecare

Moș Ardei:
— Tovarășe Daniel,
.Vreau un sfat cunsămînțarea.

Popescu Daniel:
— Păi e simplu; stai nițel: 
Să ți-1 dea... învățătoarea.

Moș Ardei:
— Te-aș ruga să-mi dai un sfat, 
Să-l scriu ici ca pe-un articol.

înv. Cotae Aurica:
— Eu cu cercu-am term'nat. 
Du-te la agentu-agricol!

Moș Ardei:
— Măi Mihai, ia vino-ncoace! 
Umblu după-un sfat de ieri.

Zikeli Mihai-
— Tacă-ți gura și dă-mj pace! 
Altuia nu poți să-I ceri?

Unul din cei trei:
— Moș Ardei, ți-o spun de-a

dreptul: 
Vrei s-ajungi de rîs în lume?

Moș Ardei:
— Nu, eu caut ca-nțeleptul 
Un om dornic să mă-ndrume.


