
PRIMĂVARA PE OGOARE

? La gospodăria agricolă colectivă „Brazdă Nouă" • 
î din comuna Castelu, raionul Medgidia, muncile de '. 
i primăvară sint în toi.
| Iată-l în fotografie pe tractoristul Victor Subțiri-; 
ț că de la S.M.T, Castelu, arînd terenul gospodăriei •• *
; în vederea însămînțărilor. '•
• •

Să pornim insămînțările 
la vreme și după metode 

înaintate
De multă vreme au așteptat colectiviștii din satul 

lulia, regiunea Galați, aceste zile de primăvară. Dar ză
pada care a căzut în primele zile ale lunii martie i-a 
împiedicat să înceapă semănatul ogoarelor, cu toate că 
aveau uneltele agricole reparate și semințele selecționate 
și tratate. Imediat ce pămîntul s-a zvîntat, ei au 
pornit la însămînțări cu dorința fierbinte ca recolta să le 
fie tot atît de bogată precum le e munca de vrednică.

Acesta e un exemplu cules dintr-unul din satele țării, 
care arată vrednicia cu care oamenii muncii de pe ogoare 
au pornit bătălia muncilor agricole de primăvară. Ase
menea fapte se întîlnesc peste tot, acolo unde țăranii 
muncitori au înțeles cit de mult contribuie semănatul la 
vreme, la mărirea producției de cereale la hectar. Chiar 
în raionul Tulcea, de pildă, mai întîlnim numeroși înto
vărășiți, țărani muncitori cu gospodării individuale, care 
asemeni colectiviștilor din lulia s-au pregătit din vreme 
pentru lucrările de primăvară. Pînă acum ei au insămîn- 
țat 275 hectare cu orz, 105 hectare cu mazăre, 44 hectare 
cu grîu de primăvară, 30 hectare cu floarea soarelui, 7 
hectare cu in și 5 hectare cu muștar.

Nu încape îndoială că acești gospodari care n-au a- 
mînat munca de pe o zi pe alta, vor obține recolte bogate 
dacă vor face și celelalte lucrări la timpul potrivit. Exem
plul lor trebuie să-l avem mereu în față. Macul, muștarul, 
mazărea, griul și orzul de primăvară, ovăzul, rapița, lu
cerna, trifoiul, se seamănă în mustul zăpezii. Fiecare gos. 
podar care are în tarlaua sa una sau mai multe din aceste 
culturi, trebuie să se grăbească să le însămînțeze. Să 
avem în vedere că însămînțatul la termen potrivit, adică 
în perioada în care temperatura solului este cea mai po
trivită pentru fiecare cultură în parte, asigură sporuri în
semnate de recoltă. De aceea, să nu pierdem nici o zi din 
perioada aceasta prielnică însămînțărilor. Dar nu numai 
respectarea termenului optim pentru însămînțat trebuie 
să fie singurul lucru pe care să-l avem în vedere. O grijă 
de seamă s-o acordăm și calității seminței pe care o pu
nem în pămînt. Să folosim numai sămînță sănătoasă, tra
tată și care la proba de germinație a încolțit într-un pro
cent de peste 90 la sută.

Pe terenurile unde se fac semănăturile mai tirzii, să 
dăm cu extirpatorul, cultivatorul sau prășitoarea, pentru 
a distruge buruienile și a menține solul afînat. Apoi să-l 
grăpăm, pentru a-1 ajuta să-și mențină umezeala.

O condiție de seamă care ne asigură recolte bogate 
este și aplicarea metodelor avansate. Știința și practica 
din ultimii ani ne-au pus la dispoziție o seamă de me
tode agrotehnice care pînă acum au dat rezultate minu
nate, acolo unde au fost aplicate cu încredere și pricepere.

Comunistul Tudorache Gheorghe din comuna Nic- 
șeni a obținut anul trecut 3.200 kg. porumb boabe la hec
tar, pentru că l-a semănat în cuiburi așezate în pătrat. 
La fel ca el, fruntașul Iliescu C. a obținut o producție 
mare pentru că a aplicat aceeași metodă. Intovărășiții din 
Dulcești, raionul Roman, au scos 4.000 kg. porumb boabe 
la hectar și 12.000 kg. cartofi pe o jumătate de hectar, 
pentru că au aplicat metoda semănării în cuiburi așezate 
în pătrat.

Aceste exemple și încă altele cîte se pot da, ne do
vedesc pe deplin că întotdeauna metodele înaintate agro
tehnice, aplicate cu pricepere și la timpul potrivit, asigură 
sporuri de recoltă. Să urmăm deci pilda acestor fruntași 
care au ascultat cu interes conferințele de la căminul cul
tural și care au învățat cu sîrguință la cercurile agroteh
nice și au știut să pună în aplicare cele învățate. Să fo
losim fiecare zi bună de muncă din campanie, pentru 
ca în cel mai scurt timp în nici un colț al țării să nu 
rămină petec de pămînt neînsămînțat.

ANUL 58 Seria ll-a Nr. 378 8 pagini 15 bani Miercuri 23 martie 1955

10.368.222 de cetățeni din patria noastră au semnal 
pînă acum Apelul de la Viena

Comunicatul Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.
Comitetul Permanent pen

tru Apărarea Păcii din 
R.P.R., întrunit astăzi, 21 
martie, constată cu satis
facție că Apelul împotriva 
pregătirii războiului ato
mic, adresat popoarelor lu
mii de către Biroul Consi
liului Mondial al Păcii, a 
fost primit și aprobat cu o 
uriașă însuflețire de către 
masele largi ale poporului 
nostru.

Pînă Ia 19 martie, în ța
ra noastră 10.368.222 cetă
țeni de cele mai diferite ca
tegorii sociale și credințe 
religioase și-au pus cu ho- 
tărîre semnătura pe Apelul 
de la Viena. Cetățenii țării 
noastre își exprimă și cu 
acest prilej, într-o unanimi

tate impresionantă, încrede, 
rea fermă în victoria forțe
lor de neînvins ale păcii și 
progresului, în eficacitatea 
avertismentului puternic dat 
organizatorilor războiului 
atomic de către sute de mi
lioane de oameni din toată 
lumea. Ei își manifestă cu 
tărie atașamentul și spriji
nul deplin față de politica 
externă a țării noastre, de 
întărire a păcii și colaboră
rii internaționale ce și-a 
găsit expresia în recenta 
declarație adoptată de Ma
rea Adunare Națională a 
R.P.R., politică corespunză. 
toare întru totul intereselor 
vitale și voinței poporului 
romîn.

Comitetul Permanent pen.

tru Apărarea Păcii din 
R.P.R. cheamă pe membrii 
comitetelor de luptă pentru 
pace și pe toți luptătorii 
pentru pace să continue cu 
același entuziasm munca 
de lămurire a cetățenilor a- 
supra evenimentelor inter
naționale și acțiunea de 
strîngere de semnături pe 
Apelul Consiliului Mondial 
al Păcii. Listele de semnă
turi sînt deschise oricărui 
cetățean doritor să-și ma
nifeste protestul împotriva 
planurilor imperialiste de 
deslănțuire a unui război 
atomic.

Comitetul Permanent 
pentru Apărarea Păcii 

din R. P. R.

Convocarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din R.P.R.

In vederea unirii mai de
parte a eforturilor întregu
lui nostru popor în lupta 
activă pentru pace, Comite
tul Permanent pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R. 
convoacă la București pen
tru ziua de 9 mai 1955, zi 
în care se împlinesc zece 
ani de la victoria istorică 
asupra Germaniei fasciste,

Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru apărarea 
păcii din R.P.R.

Comitetul Permanent pen
tru Apărarea Păcii din 
R.P.R. cheamă pe toți oa
menii iubitori de pace din 
țara noastră să-și sporea
scă contribuția, alături de 
toate popoarele lumii, la

lupta împotriva reînvierii 
militarismului german, îm
potriva blocurilor agresive 
și a pregătirii războiului a- 
tomic — muncind cu avînt 
pentru continua ridicare a 
buneistări a poporului și 
pentru întărirea capacității 
de apărare a scumpei noa
stre patrii.

* Odată cu venirea primăverii, cursanții cercului agrotehnic din satul Tudor f
• Vladimirescu, raionul Tulcea, au ieșit pe teren la probele practice.

In fotografie: inginerul Hariton Nicolae explică cursanților cum se fac tă- î 
? ierile și stropirile la pomi. ' l
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Săjirmăm exemplul maiștrilor recoltelor bogateII

Gîndurile lui Dan P. Dimitrie
Peste comuna Șiclău de 

pe meleagurile raionului 
Criș, noaptea s-a așternut 
de mult. E liniște.

Țăranul muncitor Dan 
P. Dimitrie încă n-a stins 
lampa. Aplecat deasupra 
unu: ziar, citește cuvînta- 
rea tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej ținută la consfă
tuirea fruntașilor. Se opreș
te din citit. II frămîntă 
multe gînduri: „să ari pă- 
mîntul adînc, sub brazdă 
să îngropi bălegar, sămîn- 
ța să-ți fie aleasă și trata
tă, porumbul să-1 semeni în 
pătrat, să-i faci polenizare 
suplimentară, să prășești 
porumbul după fiecare 
ploaie, ca să-și țină ume

Nu de mult s-au întilnit la București cci mai 
vrednici agricultori să-și împărtășească unii altora 
metodele de muncă. Printre ei au fost și Nichita Măr- 
gineanu, unul dintre fruntașii recoltelor bogate din co
muna Sucutard, raionul Gherla.

latăl în fotografie, la căminul cultural, In cadrul 
unei adunări, vorbind țăranilor muncitori din satul 
său, cum a lucrat pămintul ca să obțină 5.700 kg. po
rumb boabe Ia hectar.

zeala în trup și s-o dea 
plantelor. Ei, multe sfaturi 
îți dă agrotehnica !“ De
odată alt gînd îi tre
ce prin minte. Se ridică 
și apropiindu-se de lădița 
plină cu pămînt, începe să 
numere din nou firișoarele 
de porumb răsărite. Le nu
mără poate pentru a zecea 

oară, dar vrea să se con
vingă că sămînța e bună. 
Din 100 boabe au răsărit 
98. Zîmbește mulțumit.

Acum gîndurile îl poartă 
în urmă. Se vede parcă la 
raion, la consfătuirea frun
tașilor, apoi la regiune. 
„Am obținut 3.700 kg. 
boabe la hectar, dar alții 
au obținut și mai mult“. 
11 aude parcă din nou pe 
președintele colectivei din 
Sîniana vorbind despre se
mănatul porumbului în 
pătrat și despre poleni
zarea suplimentară. S-a în
tors acasă hotărît ca a- 
nu! acesta să semene și el 
porumbul în pătrat, li va 
face și polenizarea supli
mentară, ca la toamnă știu- 
leții să fie toți plini de 
boabe. Cînd a venit de la 
regiune, pe piept îi strălu
cea insigna de fruntaș al 
recoltelor bogate. Oamenii 
îl priveau bucuroși și mîn- 
drij de el. Dan P. Dimitrie 
a povestit la mulți săteni 
ce s-a vorbit la consiătuire. 
Chiar satului întreg a po
vestit la căminul cultural.

„Măi Dimitrie, semănăm 
și noi porumbul în pătrat. 
Mîine punem sămînța la 
încolțit, să știm ce semă
năm, ce va răsări. Om pră
și porumbul de patru ori, 
să obținem ca tine, 3.700 
kg. boabe la hectar".

In această seară, Dan 
P. Dimitrie aude parcă din 
nou vorbele oamenilor din 
sat. Se vede alături de ei 
pe ogoare semănînd, îi ve
de apoi plini de veselie cu- 
legînd sute și sute de care 
pline de rod, pîine pentru 
ei și pentru țara întreagă.

9.600 kg. porumb 
știuleți la hectar era 
o recoltă rar întîlnită. 
Astăzi, însă, un nu
măr tot mai mare 
de țărani muncitori 
ating asemenea ci
fre record, ba le 
și depășesc. Printre 
aceștia se numără și 
Ga! Alexandru din co
muna Curtușeni, re
giunea Oradea, care 
a obținut 9.600 kg. 
porumb știuleți la > 
hectar, pentru că l-a 1 
semănat îri cuiburi a- t 
șezate în pătrat. |

O lecție folositoare
încă nu se înserase bine 

cînd la școala din comuna 
Vînători, raionul Sighișoa
ra începură să sosească 
membrii cercului agroteh
nic.

— Putem să începem lec. 
ția, căci ne-am adunat cu 
toții, — spuse Maior loan, 
lectorul cercului, — și înce
pu să vorbească cuisanți- 
ior despre iarovizare.

Țăranii muncitori aflați 
în sală ascultau cu multă

Țăranul muncitor ț 
Vasile Pîrvu din satul | 
Tomșani, ra;onul Gă- ; 
ești, regiunea Pitești, < 
a obținut anul acesta ' 
o recoltă de 2.700 kg. 1 
grîu la hectar, cu o, 
greutate hectolitrică 
de 78 kg. pentru că 
a aplicat la insămin- 
țat și îngrijirea cultu- ’ 
rilor, cele mai înain
tate metode agroteh
nice.

atenție cuvintele lectoru. 
lui. Iarovizarea semințelor 
este doar o metodă agro
tehnică pe care vor s-o a- 
plice și ei în anul acesta.

La sfîrșitul lecției s-a 
prezentat diafilmul „Iaro. 
vizarea și metode avansate 
în agricultură”, pentru a 
întipări mai bine cursanți- 
■ior cunoștințele predate.

Ciobotaru Ion 
corespondent

Tălmăciri de la constătuire
Dragul meu.

Am apucat un Die de vre
me și mă grăbesc să-ți po 
vestesc mai departe despre 
consfătuire.

Știi și tu că mai în fie
care an se întîmplă să fie 
ba ici, ba colo, vreme ne
prielnică pentru una. două 
sau și mai multe semănă
turi.

Pe vremea prunciei noas. 
tre, cînd se întîmplă să fie 
astfel de vreme ziceau pă
rinții descurajați: nu um
blă vremea. Poate la anul...

Nu-i vorbă că sint și as
tăzi destui care zic așa, dar 
maiștrii recoltelor bogate 
nus dintre aceștia. Ascul- 
tîndu-i cum au ajuns la 
belșug de roade pe hectar 
m-a dus gîndul la poveștile 
cu Feți-frurnoși care biru- 
iau toate piedicile șt împo
trivirile mintoase ale vrăji
toarelor, zmeilor și a altor 
lighioane: geruri aspre, via
turi năpraznice, mări de 
ape. secete cumplite și al
te d-astea. Maiștrii din 
sala Ateneului R.P R. po
vesteau cum au biruit inun
dațiile, seceta, buruienile de 
tot felul, pămintul sărac în 
hrană pentru semănături și 
multe alte piedici și opre
liști naturale, incit îmi pă-

( scrisori)
II. — MERITUL MEU ESTE CĂ AM MUNCIT

reau adevărați Feți fru
moși.

In 1953 intovărășiții din 
Cioroiul Nou au scos 48.000 
kg. sfeclă de zahăr la hec
tar. „In anul 1954 noi n-am 
putut da această producție 
din cauza zăpezii de 1.80 
metri și apoi din cauza a- 
pei care a inundat pămintul 
și cu mare greutate s-a pu. 
tut scoate apa de pe el. In 
anul 1954 noi am putut a 
vea numai 54 vagoane sfe
clă de zahăr de pe 18 hec
tare”.

Rezultatul e bun și nu a- 
supra lui vreau să-ți atrag 
luarea aminte, ci asupra a- 
pei, care, „cu mare greutate 
s a putut scoate”. Știi tu ce 
fapte minunate ascund a- 
ceste cîteva vorbe? Inchi- 
puieți zeci de oameni, în
fundați în noroi pină la ge
nunchi. săpind șănțulețe 
pentru scurgerea apei, des. 
fundînd șanțurile mai 
vechi. Apa e multă, se scur
ge greu, încet, iar vremea 
trece, trece și nu se mai în
toarce. Inchipuieți zbuciu
mul sufletesc al acestor oa
meni, gîndurile care-i fră- 

mintau. temerile care năvă
leau cu nemiluita. Au fost 
poate clipe cînd nici ei în
șiși nu credeau cu toată pu. 
terea că vor reuși să biruie 
apa. Și au biruit și apa și 
timpul. Au însămînțat și au 
scos 30.000 kg. sfeclă de 
zahăr la hectar.

Pămintului Dobrogei ia 
mers de mult vestea de să
rac și neroditor. Aci e uscă. 
ciune mare. Pămintul e de- 
luros, apa nu stă pe el ci 
fuge la vale, cîteodată cu 
semănături cu tot. Aci tre 
buie lucrat într-un anumit 
fel ca apa să fie silită să 
intre în pumint. Pămintul 
însuși, fiind sărac trebuie 
îngrășat mereu. De aceea, 
mai sint și astăzi, nu nu
mai țărani muncitori, dar 
chiar și unii specialiști care 
sint gata să convingă pe 
oricine că în Dobrogea nu 
se pot obține recolte mai 
acătării. Iacă însă niște co
lectiviști din comuna Tă
tari. ajutați de un tînăr in
giner agronom, că au scos 
15 și 17 mii kilograme car
tofi la hectar și 3 212 kilo
grame porumb boabe la 

hectar după metoda însă- 
mînțării în cuiburi așezate 
în pătrat. II priveam pe tî
năr ul agronom Tiripă Ion 
de la această gospodărie și 
vedeam nu numai opti
mism, dar și hotărire ne
strămutată cînd spunea la 
consfătuire: „Văzînd datele 
acestea pot să afirm că so
lul din Dobrogea, dacă e 
lucrat după metode noi, a- 
vansate. poate produce și 
mai mult”.

Povestea un tovarăș că 
unii agronomi tineri dau 
bir cu fugiții cînd se intîl- 
nesc cu păminturtle și dea
lurile degradate din raionul 
Bujor. Ce mai viteji vor fi 
fiind aceștia? Neîndoios, de 
aceia despre care se spune: 
la plăcinte înainte, la 
război, înapoi!

Adevărații eroi sint maiș. 
trii. Ei nu se sperie de greu
tăți. Pentru ei nu este vre
me neprielnică, ci este vre
me împotriva căreia luptă 
din răsputeri cu armele ști
inței și experienței.

lată cum lucrează un 
maistru al recoltelor bo
gate. Asta nu seamănă de 

loc cu ceea ce ți spuneam 
la începutul acestei scri
sori' „nu umblă vremea' 
Poate la anul..." Asta e 
chiar dimpotrivă: e felul 
omului care știe folosi na
tura pentru a o stupi ni și 
a i smulge bunurile trebui
toare vieții.

Este o ghicitoare, pe care 
vreau să ți-o amintesc, căci 
o știi și tu tot așa de bine 
ca și mine:

Diacă nu ar fi,, 
Lumea ar pieri; 
Dacă multă este, 
Lumea prăpădește.

E vorba de apă. După cum 
vezi maiștrii s-au apucat 
să se bată și să facă 
praf din ghicitoare. Ei 
vor să dovedească prin 
fapte că, chiar dacă nu 
e multă apă într-un an, 
știu s o folosească ca pă- 
mîntul să dea roade, iar lu
mea să nu piară. Ei vor să 
arate prin fapte că. chiar 
dacă e multă apă într-un 
an știu s-o alunge pentru 
ca să nu prăpădească lu
mea. $i fiecare la el acasă 
a biruit ghicitoarea. Oare 
nu merită să le spunem că 
maiștrii sînt adevărați eroi?

Pe curînd, al tău
L. PETRU



0 zi printre grădinarii colectivei

răsadniță, îl acoperim de 
îndată cu geamuri..."

Undeva la poalele unor 
minunate coline cu brazi, 
nu prea departe de Orașul 
Stalin, se află sera și ră
sadnițele gospodăriei colec. 
tive din Cristian. Pe aceste 
meleaguri timpul este mai 
răcoros. Aceasta însă nu 
împiedică pe colectiviști ca 
încă primăvara, devreme, 
să aprovizioneze piața ora. 
șului cu legume și zarzava
turi. încă din primele zile 
ale lui februarie harnicele 
colectiviste din brigada le
gumicolă au început munca 
pentru producerea răsadu
rilor de legume. Meșterele 
grădinărese Boltres Ana, 
Boltres Ecaterina, Constan, 
tin Maria, au semănat a- 
tunci în cutii de lemn sala
tă, roșii și ardei. Căldura 
din ser“ a permis creșterea 
grabnică a acestor plante, 
așa încît după cîteva zile 
le-au și repicat în alte cutii 
la depărtare de 6—7 cm. fir 
de fir. Acum răsadurile au 
crescut mari de-o șchioapă, 
iar colectivistele au început 
chiar să le răsădească la 
răsadnițe.

Frumoasă-i munca de 
grădinar. Dar atunci cînd 
această muncă se face 
după metode noi, înaintate, 
ea devine minunată Iată 
de ce în acea zi de martie, 
sub razele binefăcătoare 
ale soarelui, în cîntece ve
sele, tinerele colectiviste 
Rodica Piștea, Lenuța Cioc, 
Anișoara Nazariu cerneau 
cu mare grijă pămîntul 
pentru răsandițe; Ion 01- 
teanu și .Marin $pap pu
neau în straturi groase de 
70 cm. gunoi de graid cald 
pentru noi paturi de răsad
nițe. Alături, la răsadnițele 
terminate cu cîteva zile în 
urmă, colectivistele mai pri
cepute în ale grădinăriei 
sădeau cu multă atenție ră
sadurile de salată crescute 
în seră. M-am apropiat de 
acestea cu gîndul să aflu 
mai multe despre munca 
lor. Boltres Ecaterina n-are 
mai mult de 29 ani. Dar 
e pricepută și de aceea e 
ascultată cu mult drag de 
colectivistele nou venite la 
grădină. „Vezi — zicea ea 
către mătușica Maria Gră
madă — după ce tragem 
rînduri la depărtare de 20 
centimetri în lung și în lat, 
punem răsadurile cu tot pă. 
mîntul de pe rădăcini în 
locurile unde liniile se în- 
tîlnesc. Pe al doilea rînd 
însă răsădim în dreptul go. 
luri'or rîndului dm fată. Si 
cum terminăm cuun ochi de

*
In fiecare an, de cum se 

desprimăvărează, colecti
viștii din Cristian aduc pe 
piața Orașului Stalin pri
mele legume proaspete. Ei 
cunosc bine necesitatea a- 
cestor legume pentru oa
menii muncii și mai știu că 
și veniturile gospodăriei 
lor cresc prin producerea 
legumelor timpurii. Anul 
trecut, de pildă, numai de Victoria Drăgan

Lucrările
In unele regiuni mai sint 

doar cîteva zile pînă la în
ceperea primelor lucrări de 
primăvară în vii, iar în al
tele timpul este de acum 
prielnic pentru începerea 
lor. Pentru obținerea unor 
producții mari de stru
guri, lucrările trebuie fă
cute la timp și după regu
lile viticole. Dăm mai jos 
cîteva sfaturi despre prin
cipalele lucrări de primă
vară în vii:

DEZGROPATUL. De în
dată ce se poate intra în 
vie, vom începe dezgropa
tul vițelor. Intrucît în anul 
acesta iarna a fost umedă 
și călduroasă, pericolul de 
pierdere a mugurilor prin 
clocire ar putea să fie mare 
dacă nu vom face dezgro
patul devreme. De aseme
nea prin întîrzierea dezgro
patului. mugurii oot pomi 
creșterea, iar la dezgropat 
ei se scutură foarte ușor. 
Dezgropatul viței trebuie 
să-l facem cu ajutorul fur
cilor, cu multă grijă, înce 
pînd a scoate coardele din 
pămînt de la vîrful for.

TAIATUL in viticultură 
este lucrarea de bază ce ne 
asigură de la an la an creș
terea și rodirea vitei de vie.

Si salata timpurie, gospo- 
ăria a avut un cîștig de 
3.000 lei. De la întreaga 

grădină de legume — în 
suprafață de 30 hectare — 
venitul gospodăriei a fost 
de peste 54.000 lei, din care 
vreo 22.000 lei au fost cîș- 
tigul numai de la cele 8 
hectare contractate. Și în- 
trucît colectiviștii au văzut 
marile avantaje ce le aduc 
contractările, s-au gîndit 
să mărească suprafața de 
legume contractată. Cu A- 
prozarul chiar au și înche
iat contract pentru 6 hec
tare grădină, iar cu coope
rativa urmează să încheie 
zilele astea cam tot pentru 
atît.

Perspectivele de viitor 
ale gospodăriei sînt tot 
mai mari și îndrăznețe. 
Astfel, cu cele 87.000 lei 
credite pe care le vor primi 
în curînd de la stat, colec
tiviștii vor trage țevi pen
tru încălzirea serei cu gaz 
metan, vor instala încă o 
seră de 300 metri pătrați, 
vor mări și suprafața de 
răsadniță la peste 460 me
tri pătrați, ca în felul aces
ta ei să poată produce 
chiar în seră și răsadnițe 
legume proaspete.

de primăvară în vii
Ea se face cu ajutorul foar. 
fecelor de vie. înainte de 
executarea tăierii e necesar 
să facem un control asupra 
pierderilor de muguri. In 
cazul pierderilor mari, la 
tăiere vom lăsa coarde mai 
multe sau cu muguri mai 
mulți decît în cazurile nor
male. Cunoscînd faptul că 
vița își formează mugurii 
de rod pe coarde de un an 
crescute din lemn de doi 
ani, la executarea tăierilor 
vom lăsa astfel de coarde 
Cepii, care asigură rodul 
anului viitor, se lasă din 
coarde de un an tăiate la 
2—3 ochi.

COPCITUL. Prin aceas
tă lucrare se îndepărtează 
cu ajutorul cosorului rădă
cinile date din butuc, dind 
astfel posibilitate să se dez
volte mai bine rădăcinile 
adînci. In cazul cînd copci- 
tul nu l-am făcut in anii 
trecuți, iar din butuc au dat 
rădăcini multe, îndepărta
rea lor o vom face numai în 
parte, urmînd ca restul să-l 
îndeoărtăm în luna august

ARACITUL Șt LEGA
TUL. In cazul cînd viile 
sînt susținute pe spalier, 
imediat după dezgropat 
vom întări sau înlocui bu-

O carie prefioasâ: „Recolte record 
de porumb" de M. E. Ozernîi

M. E, Ozernîi, Erou al 
Muncii Socialiste laureat 
al Premiului Stalin, este 
șef de echipă în colhozul 
„Cervonîi Partizan’' (Par
tizanul Roșu) din R.S.S. 
Ucraina. Aplicînd in mod 
creator realizările științei 
sovietice în domeniul agri
culturii, Ozernîi a obținut 
recolte deosebit de mari la 
porumb. De curînd, el a 
scris o carte intitulată „Re
colte record de porumb", în 
care își împărtășește toată 
experiența căpătată și 
aplicată de-a lungul anilor 
în cultivarea porumbului. 
In carte Ozernîi împărtă
șește pe lîngă experiența sa, 
și practica numeroșilor col
hoznici vestiți ai Țării So
vietice. care au obținut de 
asemenea, recolte record la 
această prețioasă plantă. El 
descrie, pe înțelesul tuturor, 
lucrările ce trebuie făcute 
ogorului rezervat culturii 
porumbului încă înainte de 
a fi însămînțat și pînă la 
culesul lui. Ozernîi arată 
că pentru a obține o recol
tă ridicată la hectar, 
porumbul are nevoie de 
numeroase lucrări. Fie
care cultivator de porumb 
trebuie să știe cînd și la ce 
adîncime să-și are ogorul, 
cît și ce fel de îngrășăminte 
urmează să-i dea. De ase-

Pentru W milioane tone grîu și porumb
■ Chiar în mustul zăpe 

zii, unii țărani din regiu
nea Constanța au pornit 
cu plugul la arat, hotărîți 
să smulgă pămîntului roa
dă mănoasă. Primul care 
a intrat cu plugul in braz
dă încă de la 10 februarie 
și a însămînțat cu orz un 

lamacii, iar sîrmele le vom 
completa și întinde. La vii
le susținute pe araci vom 
înfige aracii la fiecare viță 
în parte. Susținerea viței se 
face prin legarea coardelor 
în așa fel încît acestea să 
nu fie îngrămădite, iar prin 
legare să se încordeze. Ca 
material de legat putem fo
losi coaja de răchită, sau 
pănușele de porumb

COMPLETAREA GO
LURILOR se face cu vițe 
tinere, înrădăcinate pentru 
viile tinere pînă ta 7 ani, 
iar în cele mai in vîrstă 
prin altoire în verde, iar în 
viile bătrîne de peste 25 ani 
prin marcotaj.

SAPA MARE. Prin a 
ceastă lucrare solul bătăto
rit cu ocazia lucrărilor de 
primăvară se afinează, iar 
buruienile se distrug, cre- 
înd astfel condiții bune pen
tru creșterea viței. Săpatul 
il executăm după termina
rea celorlalte lucrări în vie. 
Lucrarea se poate face cu 
sapa sau cu plugul fără 
cormană, fa adîncime de 
18—20 cm., îngropînd tot
odată și gunoi de grajd.

Ing. 
GHEORGHIU LEONIDA 

menea, este însemnat si 
știi ce soi de porumb se po
trivește prin partea tocului, 
cum să alegi sămînța și 
data însămînțării porumbu
lui, lucrările de îngrijire ce 
trebuie să i se aplice. Toate 
aceste lucrări sînt prezen
tate pe larg în cartea lui 
Ozernîi. Multe din proce
deele folosite pot fi folosite 
de fiecare țăran muncilor 
pe ogorul său.

Anul acesta partidul și 
guvernul țării noastre pun 
în fața fiecărui țăran mun
citor sarcina de a mări pro* 
ducția cel puțin la 2.000 kg. 
boabe porumb la hectar. 
Pentru a răspunde acestei 
sarcini pusă de partid și 
guvern, se cere ca fiecare 
țăran muncitor să-și îmbo
gățească cunoștințele cu 
privire la cultivarea porum. 
bului. In cartea „Recolte 
record de porumb” scrisă 
de fruntașul recoltelor bo
gate, Ozernti, apărută și la 
noi în Editura Agrosilvică 
de Stat, oricare gospodar 
găsește prețioase învăță
turi. Fiind de mare ajutor 
țăranilor muncitori, cartea 
e bine să nu lipsească din 
nici o casă de țăran munci
tor cultivator de porumb. 
Insușindu-ne învățăturile 
cuprinse în ea, să depunem 
toate străduințele pentru a 
le pune în practică.

hectar. a fost țăranul 
Gheorghe Be’.u din Casim. 
cea, raionul Hîrșova După 
el au ma' ieșit și alții la 
arat și însămînțat Ija data 
de 18 martie, secția statis
tică a regiunii Constanța 
înregistra următo^re>e re
zultate la însămînțările de 
primăvară : 1295 hectare
în raionul Adamchs: : 171 
hectare în Fetești , 2.921
în Hîrșova ; 1.688 'n Istria; 
3.721 în Medgidia; 5.871 
în Negru Vodă. Deci, în to. 
ta! 15.667 hectare Tot în 
această perioadă au fost 
îngrășate și 8.872 hectare 
cu 184.099 tone bălegar.

• Pe tarlalele multor 
gospodării colective din re
giunea Craiova a început 
să se audă zumzetul trac
toarelor. Pămîntul este 
brăzdat adînc, iar în urmă 
semănătorile mgroapă să- 
mînța. Se aude un cîntec, 
un cîntec plin de veselie, 
care vestește mceperea 
campaniei de primăvară, 
începerea bătăliei pentru 
recolte bogate Cîntă colec
tiviștii din comuna Bistre- 
țu, care muncind cu însu
flețire. au însămînțat într-o 
singură zi opt hectare cu 
mazăre, orz și ovăz și au 
pregătit patru hectare pen
tru însămînțarea legume
lor. Dar freamătul muncii 
răsună și în alte comune. 
Colectiviștii din c- muna 
Vădăstriția raionul Cora
bia. au însămînțat 5 hecta
re cu mazăre, ce' din co
muna Segarcea. raionul Se- 
garcea. 4 hectare cu orz și 
ovăz, iar țăranii munci
tori cu gospodării indi
viduale din Țuglui 15hea» 
tare cu mazăre.
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Primăvară, primăvară, 
Soare mult și mări de flori, 
Cîntec de privighetori. 
Chiot fericit în țară.
Cînd eram cindva păstor 
Și Ieșeam la munți, afară. 
La porunca domnilor, 
Nu știam ce-i primăvară.
Cîntecul a fost să-mi pară 

Numai jele, numai dor. 
Tinăr fără primăvară, 
Trist'și ne-nțeles păstor.
Tîmpu-acela întristător, 
Fu să piară, fu să piară, 
Azi privesc în viitor,

•ț

| Primăvară, primăvară.
• Și în scîrțîit de cară. 
ț In bătaie de topor,
• Azi, în era proletară, 
; Sînt adevărat fecior,
• Sînt fecior de la Bihor.•
• Seamăn grîul pe ogor 
î Cînd tractoare grele-mi ară. 
’ Șl aratul e cu spor.
i Hei! Surată, primăvară...•
• N-o să cadă sub ocară
? Primăvara mea cu flori.
’ Noi sîntem o primăvară 
i Frați plugari și muncitori.
•
X

î
Pictură de RENATA DUNGAN
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la

Brigadierul nostru...
„Nuntă in G.A.C."

-Lsagsh

să vadă dacă sînt hrăniți bine caii, 
apoi se mai abate Și pe la magazia 
de cereale. Curînd sosesc și ceilalți. 
Nici unul nu lipsește. înhamă caii, 
încarcă sacii cu sămînță, și atela
jele înșiruite ca la paradă, ies pe 
poarta larg deschisă... Ajunși 
ogor, pornesc cu însuflețire

AL. ANDRIȚOIU

Pe Tincu Anton, tînărul cu chipul 
smead și ochii vii, din Palazul 
Mare, regiunea Constanța, de cum 
se vestesc zorii, nu-1 mai prinde 
somnul. Se îmbracă în pripă, 
îmbucă ceva și se îndreaptă grăbit 
spre sediul gospodăriei colective. 
Acolo însă, nu-i nimeni. E prea 
devreme. Dar pînă să sosească to- treabă. Tincu-i printre ei : ici dă un 
varășii săi, cîte nu sînt de făcut 1 
Cu multă grijă, Anton cercetează 
atelajele, dă o raită pe la grajduri

Tinerețea face minuni...
Era acum un an prin august. Po

rumbul foșnea prins și el parcă în 
zumzetul încleștării sfîrșitului de 
vară. Drumurile, pustii. O tînără se 
grăbea către satul Flonca, raionul 
Pogoanele. Era o proaspătă absol
ventă a școlii pedagogice din Bu
zău. Voinoiu Maria mergea să-și ia 
în primire postul de învățătoare în 
satul acesta de Bărăgan.

In sat. Au venit zilele de școală. 
Pe lîngă munca de clasă dusă zi de 
zi, o altă pasiune a început 
s-o absoarbă pe tînără învățătoare: 
alfabetizarea. De trei ori pe săptă- 
mînă pornește pe sector; la început 
mai sfioasă și mai stîngace, apoi 
încetul cu încetul mai sigură de 
sine și mai calmă. Iat-o bătînd și 
6trîgiînd la porți : 

. — Țață Tudoro!
Tudora Ion Iancu iese la poartă, 

alungă cîinele și o poftește înăuntru i J 
cu un „veniți în casă, domnișoară". X ,

Și așa, săptămînă de săptămînă, T 
fața Tudora s-a obișnuit cu yizitele ; 
domnișoarei.

Deobicei înăuntru, în casă la țața 
Tudora, copilul își face lecțiile. Cei. 
lalți ai casei sînt duși după treburi, 
s-o lase pe țața Tudora în liniște... 
Țața Tudora își așează furca jos, 
ori ciorapul la care lucrează și a- 
duce abecedarul, caietul și creionul, 
învățătoarea la început îi conduce 
mîna, care apasă creionul pe 
hîrtie, apoi o lasă să meargă în 
voie printre liniile albastre.

Țața Tudora începe să deseneze 
bastonașe, cîrlige,virgule, ovale — 
semne și iar semne... Le lipește unul 
de altul, după cum domnișoara îi 
arată. Și... minune. Bastonașele, 
cîrligele, ovalele încep să vorbeas
că. Spun: Tu-do-ra I-on... Ce vrea 
ea... Vorbesc semnele! O bucurie 
nemaiîntîlnită a cuprins-o. Pri
vește cu un adînc respect către tî- 
Băra învățătoare și...

/
„.Ca orbul ce dusese find 
De soare, pare-nfiorată

Cînd lumea-ntreagă i searată
Lumina ochilor primind...
Țața Tudona privește spre învă

țătoare,spre această tînără care pu
tea să-i fie fiică... Privește cu un 
respect de care numai tinerețea 
este capabilă, cu oare numai ea se 
poate mîndri. Tinerețea care face 
minuni, redînd oamenilor vederea 
minții.

Ion Anton

sfat, dincolo potrivește semănătoa
rea pe rînd... Nu stă o clipă locului. 
Parcă-i argint viu, nu alta.

— Stai, Mihai! Oprește 1
Mihai trage de hățuri și cată în

trebător spre Anton.
— Nu vezi? Semănătoarea 'face 

greșoaie.
— Ce sînt eu de vină dacă țeava 

se înfundă ? mormăie necăjit Mihai.
— S-o desfunzi și acolo unde 

n-au căzut semințe, să le pui cu 
mîna. Uite-așa I îl sfătuiește briga
dierul în vreme ce, aplecat peste a- 
rătură, pune boabele pe rînd și 
trage cu piciorul țărîna peste ele. 
Ia-ți mazăre în buzunare, să ai la 
nevoie I adaugă el și face semn cai-

TINERI -------- ?
tDE NĂDEJDE

• • Satul Cleanovu din comuna ț 
ț Carpen, se mîndrește cu tinere- ? 
î'u/ său. Utemiștii sînt mereu în j 
i frunte la orice activitate obșteas- •
• că. Ei îi însuflețesc în muncă și ț 
ț pe ceilalți tineri. Pentru activi- ? 
\tatea sa rodnică, organizația de i 
i bază U.T.M. din acest sat a pri- •
• mit steagul de fruntașă pe raio- •
• ionul Plenița. Odată cu sosirea ș 
ș primăverii, tinerii din Cleanovu • 
Ivor începe plantarea de pomi'!
• fructiferi pe terenurile degradate * 
I și vor însămînța fiecare petec \
• -ie pămînt bun pentru agricul- •
? tură ' •

(C. H. Dumitrescu corespondent) ț
■ •

: î
? • In mijlocul satului Cernatu ■
Ldțn raionul Stalin se înalță clă-i
• iirea căminului cultural. Tinere- ț 
î tul romîn și maghiar din aceas- ? 
î tă comună a îndrăgit mult mun- I 
; :a culturală. Cum se lasă amur- • 
|gu/, e» se întîlnesc la cămin. Aici’! 
? citesc cărți, joacă șah sau fac ? 
? repetiții pentru concurs. Printre i 
i tinerii fruntași în activitatea cui- •
• turală se numără Jean Jerescu, ?
? Irina Szilagy, Luți Covaliov. A-? 
> lexândru Poto și alții. j
L.------- ---------------------------
lor să pornească.

Cu gîndurile adunate buchet, Mi
hai pornește mai departe, hotărît să 
facă de astădată treabă bună. 11 
urmărește o clipă pe Anton cum se 
depărtează și parcă aude vorbele 
lui spuse acum cîteva zile, cînd s-a 
deschis campania de însărnînțări în 
Palazul Alare: „Nu 2.500 ci 3.000 
kg. boabe porumb Ia hectar vom 
scoate noi. Nici nu se poate 
altfel..."

— Bun băiat, brigadierul
tru! gîndește Mihai și privirile i se 
îndreaptă cercetătoare spre țevile 
semănătorii...

nos-

Ana Ioniță

O DESPĂRȚIRE GREA

o

colective din Apele Vii. Strașnic 
a lucrat brigada Iui Stancu Da
mian ! In toamna anului trecut, 
după culesul porumbului, un co
lectivist i-a spus lui Stancu Da
mian :

— Lasă, Stancule, am cules 
porumbul, ce tot ne îndemni atîta 
cu tăiatul cocenilor ?

Stancu numai atît a spus :
— Dacă nu tai cocenii acum, 

nu pot să-ți fac arătură pentru 
însămînțatul grîului. Pune-te, 
nene, pe treabă, pînă nu se 
strică vremea, că de-or începe 
ploile și-or ține cîteva zile, nu 
pot să bag tractoarele pe moșie.

— Mă, — i-a zis colectivistul 
— parcă tu ne-ai fi președinte. 
Ce ne zorești atît ?

Stancu nu s-a supărat. A zîm- 
bit. L-a bătut pe umăr.

— Nu sînt președinte, dar Ia 
anul ai să-mi mulțumești.

Și i-a mulțumit. Nu peste un 
an, ci peste o lună, cînd au în
ceput ploile. De-acum cocenii 
erau strînși, iar grîul dormea li
niștit sub brazde.

Aflu că n-a existat campanie

Tovarășul Fotia e un om în 
vîrstă. Poate să-mi fie tată. 
Dumnealui are o muncă de mare 
răspundere. E președintele gos
podăriei colective din Apele Vii 
(Craiova). Am aflat despre el 
numai lucruri bune. Se zice că e 
tare înțelept și bun gospodar.

: L-am cunoscut de curînd, Ia sfa
tul S.M.T. Zănoaga.

, Ei. dragi cititori, trebuie să vă 
spun că tovarășul Fota, căre i 
un om foarte serios, tocmai în 
toiul ședinței a început să 
pliîngă. M-am mirat și eu. Nu Fa 
supărat nimeni, ba dimpotrivă, 
a fost lăudat, și totuși a plîns. 

Am căutat să aflu pricina. 
N-am aflat nimic. Noroc că s-a 
făcut o pauză. Atunci l-am vă
zut pe tovarășul Fota, cu ochii 
înlăcrimați și cu brațele des
chise, mergînd spre un tractorist. 
L-a îmbrățișat și i-a spus: 

—- Pe unde a trecut brigada 
ta, tovarășe Damian, a răsărit 
belșugul. Acum te-a repartizat 
la altă gospodărie.

Am stat îndelung de vorbă cu 
directorul S.M.T.-ului, tovarășul 
Ene. Am stat de vorbă cu omul agricolă în care brigada de trac-
care a plîns în ședință. Am aflat toare condusă de acest tînăr, să

| totul. Brigada de tractoare con- nu fie în fruntea muncilor. Aflu
dusă de tînărul Stancu Damian, că motoarele tractoarelor din bri.

ț a lucrat pe tarlalele gospodăriei gada lui Stancu Damian âu bă-

♦
◄ -◄ ►• < ►
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1

tut în toate campaniile ca inima ? 
celui mai voinic și sănătos om. 
Aflu că tractoriștii lui Stancu j 
Damian, în ceasurile de odihnă o 
și răgaz stau îndelung de vorbă o 
cu țăranii muncitori și-i îndeam- j 
nă să lucreze pămîntul în chip < • 
nou. Aflu că adeseori îi îndeamnă 11 
pe oameni să-și adauge pămîn- 
tul și puterile de muncă la ma- < 
rea moșie ce fericește țărănimea <! 
muncitoare, gospodăria colec- Ț 
tivă.

Acum pricep de ce a plîns pre- < I 
ședințele gospodăriei colective < ’ 
din Apele Vii. I-a părut rău că <; 
brigada lui Stancu Darnian va ■ ■ ■ 
lucra de aci înainte pe tarlalele <; 
altei gospodăriei colective Dar, < 
pînă la urmă, tovarășul Fota aȚ 
început să zîmbească. Noua bri- ; ■ 
gadă de tractoare care va veni la ; 
colectiva din Apele Vii va duce < • - 
mai departe onoarea și eroismul I 
brigăzii lui Stancu Damian. To- ; ■ 
varășul Fota e convins de acest < ■ 
lucru. Dar ce să-i faci ? Așa se 11 
întîmplă cînd te desparți de ci- ; 
neva ce ți-e drag. PIîngi...

Frumoasă-i meseria_.de tracto- < j 
rist. Dacă aș purta și acum ițari jț 
și diacă aș fi numai nițel mai tî- <; 
năr, m-aș face tractorist. Zău, < I 
m-aș face tractorist 1

George Ciudan .< ■

7

f

meseria_.de


< Au trecut de mult hota- 
Z le Țării Sovietice nume ca 
$ acei al comsomolistei Zoia 
c Gheneralova, care a dobîn. 
z dit de la vacile pe care le
5 îngrijește 5.600 litri lapte și 
fi acum se întrece pentru a 
z obține de la fiecare vacă o 
8 cantitate medie de lapte de 
fi 6.500 litri. Asemeni ei sînt 
z mii și mii de tineri în Uni-
6 unea Sovietică care lucrea- 
fi ză în ramura creșterii ani- 
Z malelor.
5 In fotografia de sus: mul- 

gătoarea fruntașă Vasilina 
y Țiuperiak din raionul Ra- 
Z hovski (R.S.S. Ucrainea- 
Z nă); fotografia din dreapta 
Z prezintă pe Klavdia Dimi- 
Z trieva vestită crescătoare 
fi de păsări.

Pășește tineretul voinicește
de MIHAIL MATUSOVSKi

Vezi, pîcla dimineții cum se-așterne 
In stepa ce te-așteaptă s-o străbați ;
Ce bine e în zorii albi ai zilei 
Drumeagurile țării să le bați !

Cum șerpuiește pînă hăt departe. 
Ești tîriăr, doar, și tinerețea cere 
Drumul, parcă te cheamă-mbietor;
Să mergi tot înaintc-nerezător.

Iată-nflorește Patria în soare. 
Bogate lanuri freamătă-n cîmpii;
Tu, tinerețe, drumurile toate
Le vei cunoaște-n mersul său, să știi.

Ce zvon de pași în faptul zilei crește ? 
Pășește tineretul voinicește!
Noi vom compune cîntece măiestre, 
Vom împînzi pămîntul cu grădmi

Și-om împlînta dWînc de tot brăzdarul 
In țeliria cu bruâturi și ciulini.

Nu np oprim pe culmile atinse, 
Ci hotărîți spre alte culmi suim, 
Căci tinerețea noastră ne îndeamnă 
Mereu și mai cutezători să fim.

Și-am face jurămînt în fața țării 
Ca-n mersul nostru tineresc prin veac 
Nu căutăm o viață maj ușoară 
Și drumuri netezite nu ne plac.

Tot ce-au visat înaintașii noștri 
Anume noi să împlinim ni-i dat. 
Căci sîntem tineri și ni-i dragă țara 
In care fericirea am aflat.

In rornînește de Igor Block

Intr-un sovhoz fruntaș
Sovhozul „V'.borgski" 

din apropierea Leningra
dului, are șapte ferme de 
porci. Acestea sînt înzes
trate cu bucătării spe
ciale pentru prepararea nu
trețurilor. Acum patru ani 
sovhozul avea la îngrășat 
3.000 porci, acum însă are 
20.000. Pentru aceasta a 
fost nevoie de o foarte ma
re cantitate de nutreț. De 
aceea sovhozul a început 
să cultive pe suprafețe în
tinse porumb și rădăcinoa- 
se.

Bucătăriile pentru pre
pararea nutrețurilor sea
mănă cu niște mari atelie
re alimentare. Aici se pre
pară și se opăresc 
(urile.

Nutrețul preparat se în
carcă în vagonete. Impin- 
gînd vagonetele pe șine, 
îngrijitoarele de porci se 
opresc cînd la o troacă, 
cînd la alta și dau nutreț 
la porci cu lopata.

Mecanizarea transportă
rii nutrețurilor, scoaterea 
gunoiului de grajd cu va.

nutre-

Comsomoliștiî de la un S<M>T.
Un peisaj obișnuit din 

Bielorusia. încă din iarna 
trecută călătorii din trenu
rile de pe linia ferată 
Minsk-Mo'.odecino vedeau 
aici liziera unei păduri. 

Liziera s-a îndepărtat de 
drum, cedînd locul unor 
solide clădiri din cărămidă 
cu cîte un etaj. Este noul 
S.M.T. „Jdanoviciskaia".

...A trecut un singur an 
& agricol de muncă al S.M.T.. 

ului „Jdanoviciskaia", dar 
tinerii mecanizatori au rea
lizat însemnate succese în 
muncă. Astfel, tractoristul 
comsomolist Anton Sobo- 
levski a depășit aproape 
odată și jumătate planul 
de lucrare a solului, combi- 
nerul Piotr Samkov a obți
nut aproape același rezul
tat, tînărul tractorist Anton 
Suhodolski a depășit sarci
na anuală cu 161 la sută.

Ropote de aplauze au iz
bucnit în sală în momentul 
cînd Maxim Krițki, direc
torul S.M.T.-ului, a înmînat 
Steagul roșu de fruntaș lui 
Piotr Hatko, șeful brigăzii 
de tractoriști alcătuită din 
eomsomoliști și tineri. Me
canizatorii din această bri
gadă au lucrat aproximativ 
3.000 hectare în loc de 
2.150 cit prevedea planul. Pliskovski.

Colhozul „Voroșilov1*, de
servit de aceeași brigadă, a 
obținut pe întreaga supra
față, în mijlociu, la hectar 
cîte 2.000 kg. cereale, 
20.800 kg. cartofi și cîte 
30.000 kg. legume.

După ce a primit steagul 
de fruntaș și și-a luat an
gajamentul că va munci și 
mai bine, Piotr Hatko a a- 
rătat cum a luptat brigada 
sa pentru obținerea succe
selor. Ogoarele lucrate de 
mecanizatori se întind pe 
zeci de kilometri. Tractoa
rele lucrau în brigăzi de 
cîmp îndepărtate unele de 
celelalte, dar brigadierul 
trebuia să fie pretutindeni, 
să verifice munca tovarăși
lor săi, să ajute pe acei 
care nu puteau face față 
muncii, deoarece mulți ti
neri tractoriști nu aveau 
încă experiență.

In încheiere, Piotr Hatko 
a încredințat adunarea că 
în 1955 brigada sa va ajuta 
colhozului să strîngă de pe 
fiecare hectar cel puțin 
2.500 kg. cereale, 25.000 
kg. cartofi și 45.000 kg. le
gume.

După ce în sală au înce
tat aplauzele, pe scenă s-a 
urcat brigadierul Alexei

— Te felicit pentru vic
torie. Ne vom întrece și de 
acum înainte. Sper că to
tuși te voi depăși.

gonetele, adăparea auto
mată — toate acestea au 
scutit îngrijitoarele de 
porci de muncă fizică 
grea. Acum ele deser
vesc cile 250—300 de porci.

îngrijitoarea de porci Olga 
Piigus, care lucrează în 
sovhoz de peste 15 ani, a 
realizat anul trecut cîteva 
mii de kilograme de carne 
de porc peste plan.

K. CLREVKOV

Energia atomică în slufba agriculturii

Energia atomică capătă o tot mai largă folosire în agricultura sovieti
că. Intre altele, energia atomică este întrebuințată în vederea păstrării îndelun
gate a legumelor. Fotografia din stînga prezintă un depozit de cartofi unde au 
fost instalate tuburi cu un corp numit cobalt radioactiv. Atomii acestuia produc 
prin descompunere raza numită gama, care nu lasă cartofii să încolțească timp 
de un an-doi. Fotografia din dreapta o arată pe colaboratoarea științifică Liu
bov Arhipova de la Institutul de cercetări științifice pentru industria de conser
ve. Ea cercetează în laboratorul său ce s-a intîmplat cu cartofii după tratarea 
lor cu raze gama. ■



ALBINA

Munca culturală în sprijinul campaniei agricole de primăvară
Biblioteca din Boțești

agricole în vederea sporirii 
producției agricole", „Me
tode noi de însăniînțarea 
cerealelor", „Despre com
baterea manei la vița 
vie" etc.

Vitrina de cărți a biblio
tecii din satul Boțești a- 
trage atenția atît prin fe
lul de prezentare, cît și 
prin noutățile pe oare 
le cuprinde. Atît țăranii 
muncitori colectiviști cît și 
cei cu gospodării individu
ale și au arătat dorința de 
a învăța metodele științifice 
de lucrarea pămîntului. Co. 
lectivul bibliotecii s-a în
grijit să prezinte la vi
trină rubrica . 
părute în 
silvică de Stat“. 
semenea. 
fost înfățișate și alte cărți 
și broșuri cu conț:nut agri- 

. col cu care s-a aprovizio
nat biblioteca și se 
sesc și la cooperativa 
tească. Printre acestea 
numără: „Avantajele 
cordate gospodăriilor 
lective și întovărășirilor

Filmul în sprijinul muncilor agricole 
de primăvară

Țăranii colectiviști din sînt hotărîți să le nună 
gospodăria colectivă „Ște- practică, 
fan Plavăț" din Cenad, ra- Iosif Jambor
ionul Sînnicolaul Mare, corespondent
s-au pregătit din vreme și _________________ ____
temeinic în vederea munci
lor de primăvară. Ei aș
teaptă cu nerăbdare zilele 
bune de lucru pentru a por
ni în iureșul muncii

Colectiviștii au dobîndit 
multe cunoștințe pentru a 
lucra pămîntul în chip ști
ințific. De un prețios aju
tor le-a fost și filmul. La ci
nematograful sătesc a fost 
organizat între 8 și 14 mar. 
tie un festival al filmului. 
Au rulat filmele : „Nunta 
cu zestre", „Tractoriștii", 
„Recoltă îmbelșugată", „O- 
goare înțelenite". „Cazacii 
din Cuban". „Destinul Ma
rinei Vlasenko". Odată cu 
începerea Festivalului fil
mului s-a deschis și o ex
poziție agricolă organizată 
de stațiunea I.C.A.R. din 
Cenad.

Cele 665 familii de colec
tiviști, cîți numără gospo
dăria noastră, au dobîndit 
în urma vizionării filmelor, 
vizitării expoziției agricole 
și a discuțiilor purtate pe 
marginea consfătuirii frun
tașilor în agricultură, cu
noștințe folositoare ne care

.Cărți a- 
editura Agro- 

De a- 
la vitrină au

gă- 
să-
se
a-

co-

Trenul a oprit în lața gă
rii. și din el a cohorît un 
grup vesel de tineri și ti
nere. Pe la porțile caselor 
s-au ivit femei, bărbați, co
pii. Priveau curioși tinere
tul acesta străin de sat, 
primit la gară de președin
tele sfatului, de președintele 
gospodăriei colective, de 
directorul căminului cultu
ral Și o seamă de alți local
nici. Multi știau însă des
pre ce e vorba. In duminica 
aceea brigada artistică de 
agitație din Mărășeșt'. con. 
dusă de utemistul I. Andri- 
ciuc. venea în schimb de 
experiență la tinerii din Pă- 
dureni, așa cum mai făcu
seră între ele și alte echpe 
artistice din regiunea Bîr- 
lad.

Ajunseră la căminul cul
tura] tocmai cînd tinerii.de 
aici făceau repetiții. Noii 
veniti îi rugară să continue.

de

Numai în primele 
ale lunii martie s-au 
dut prin cooperativa săteas
că 242 cărți și broșuri agri
cole și s-au distribuit alte 
43 broșuri venite prin sec
ția agricolă a raionului 
Huși.

Ion Buzdugan 
corespondent

zile 
vîn-

în

aceste
Iată aici o 
ele og’indită 
semnat de 

muncitor Ne- 
cămi- 

vor- 
de

Oglinda vieții satului
Intîmplările și frămân

tările din comuna Cîm- 
puri le afli citind articole
le gazetei sale cetățenești. 
Să vedem acum care sînt 
aceste frămîntări 
preocupări, 
fărîmă din 
în articolul 
tînărul țăran
lu Bîrlă. directorul 
nului cultural. El 
bește în articolul său 
chipul în care s a pregătit 
pentru campania muncilor 
de primăvară cărind gu
noi la cîmp, repartndu-și 
uneltele, însușindușt re
gulile agrotehnice, temelie 
a obținerii recoltelor mari.

Ș‘ ca el, numeroși sînt 
cîmpurenii ce scriu cu 
drag articole pentru gaze
ta lor cetățenească Acum 
mai toate sînt egale de 
campania muncilor de pri
măvară. Nu de mult țăra
nul muncitor Ion Rusu șl 
președintele cooperativei 
au semnat articole In care

Vizită la
Ascultară cu plăcere versu
rile inchmate fruntașilor în 
muncă din Pădurem. Asis
tară apoi ia sceneta „Cucu". 
interpretată de L. Melinte 
și V. Popa. Era vorba în 
ei de un țăran muncitor 
delăsător. Toamna ei a cu
les roade în desagi. în vre
me ce vecini: săi care mun
ciseră tot anul și după me
tode înaintate, au dus aca
să produse cu ca ele Mult 
haz au făcut oaspeții ascul. 
tînd dialogul în care se bi- 
ciuiau năravurile unora 
care tărăgănează lucrurile. 
Iată aici cîteva din aceste 
versuri :
„$i sămînța-i triorată ? 
E ceva, dar nu e toată. 
Insă vremea nu-i pierdută. 
In consiliu se discută 
Tocmai asta de vreo lună 
Știi, e greu pînă se-adună"

Nu degeaba
Nu știu cum o fi pentru 

alții, dar pentru nea Petiu 
loan și Pîitînea Vasile, 
oameni înaintați în ale a- 
grotehnicii din sat, cămi
nul cultural le-a devenit o 
a doua casă. La cer
cul agrotehnic, la conferin
țe. bibliotecă și film sînt 
nelipsiți. Ei învață. Vor să 
scoată de pe pămîntul lor 
recolte mari. Anul trecut 
au dobîndit 2.000 kg. grîu 
și porumb la hectar, iar a- 
nul acesta sînt hotăiîți să 
scoată și mai mult. Desigur 
că nea Petiu loan și Pîitî
nea Vasile n-ar fi știut prea 
multe despre lucrarea pă- 
mîntului după regulile a- 
grotehnice, dacă ei n-ar fi 
învățat, și într-ajutorul lor 
n- le-ar fi venit căminul 
cultural.

Anul acesta, ca țăranii 
muncitori să-și însușească 
mai bine metodele avan
sate din agricultură, că
minul cultural din comu
na Basarabi, raionul Med
gidia. a folosit diferite 
forme și mijloace de învă-

vorbesc de avantajele co
merțului socialist, de buna 
aprovizionare a cooperati
vei cu pluguri fiare de 
plug, cormane, furci și al
tele. De asemeni, se arată 
în ele avantajele ce le au 
țăranii muncitori de pe ur
ma centrului de închiriere

a mașinilor și uneltelor.
A apărut la gazeta cetă

țenească și articolul medi
cului veterinar V. Pîrlog, 
prin care acesta ii îndrumă 
să-și îngrijească vitele 
spre a le feri de boli și a 
le avea viguroase cînd în
cep muncile. Toate acestea 
arată limpede că miezul 
preocupărilor în Câmpuri

P ă d u r e n i
— Acum îmi dau seama 

că nu ne-am orientat destul 
de bine. Programul nostru 
e sărac în numere legate 
de campania agricolă de 
primăvară. Nu popularizăm 
în destulă măsură pe frun
tașii în muncile agricole — 
șopti Andriciuc, consătea
nului său Emil Ghițoiu. ca
re-! aprobă d.n C3P

Nu mai trecu mult și 
sala începu a se umple cu 
spectatori. Era rîndul tine
rilor din Mărășești să arate 
ce știu.

— Curaj! — șopt: Andri
ciuc, cînd pe scenă urcă 
Fîorica Dogaru. Fata do
vedi însă îndată că nu du
cea lipsă de așa ceva. Ea 
recită cu îndrăzneală și ho- 
tărîre poezia „Partidul" de 
A. Toma. Aplauzele înde
lungate vădeau mulțumirea

am învățat la căminul cultural
țămînt. Mai întîi cercurile 
agrotehnice și conferințele. 
La cerc au fost ținute 
18 lecții. De trei ori 
pe săptămînă s-au ținut 
și conferințe. Parte din a- 
cestea au fost urmate de 
exemple practice. Fruntași 
din anul trecut ai recolte
lor bogate ca Petiu loan, 
și Pîitînea Vasile, au vor
bit în fața consătenilor lor 
despre felul cum au mun
cit pămîntul. Acum la 
căminul cultural se discută 
lucrările consfătuirii pe ța. 
ră ai maiștrilor recoltelor 
bogate. Mulți țărani își în
sușesc cele mai bune me
tode arătate de fruntașii 
din agricultură la consfă
tuirea de la București. Nici 
colectivul gazetei de pere
te nu se lasă mai prejos. 
La gazeta de perete au fost 
popularizați fruntașii în 
pregătirea muncilor agrico. 
le de primăvară și criticați 
codașii, care mai tîrziu au 
devenit fruntași.

Munca depusă de cămi
nul cultural a ajutat mult

este astăzi problema bu
nei desfășurări a campani. 
el muncilor de primăvară, 
legată strîns de lupta pen
tru pace. Oglindind viu 
viața cîmpurenilor, fiind 
mereu în ritmul acestei 
vieți, gazeta cetățenească 
din Câmpuri este o gazetă 
bună.

— Bună nu zic, dar ar 
putea fi și mai bună — a 
spus președintele sfatului 
popular la ultima ședință 
cu colectivul de 'edacție a 
gazele:.

E adevărat că în comuna 
Câmpuri treburile merg bi
ne, dar tot atît de adevărat 
e că mai sînt și unele slă
biciuni. de care nu se a- 
mintește și deci nu pot fi 
îndepărtate. Lăudindu-și 
colectivul de colaboratori, 
folosind viguros critica, 
gazeta cetățenească „Fla
căra Păcii" 
ni în scurt 
pe întregul 

va putea deve- 
timp fruntașă 
raion Pane iu. 
Mălina Cajal

celor din sală și bucurau 
pe oaspeți. Andriciuc răsu
flă ușurat. Primul pas era 
tăcut.

Cîntecul „Frunză-n prun, 
frunză sub prun“ un duet 
și-apoi cîntecul satiric care 
lovea în cei ce mai lucrează 
după obiceiuri învechite, se 
bucurară de aceeași bună 
primire. Jocurile executate 
cu însuflețire de dansatori, 
fu punctul din program 
care plăcu cel ma' mult.

— De-acuș să nu ne lă
săm pînă nu facem și noi 
echipă de jocuri și brigadă 
artistică de agitație, — zise 
Ene Gheorghe. flă.-ău frun. 
taș în toate muncile, ca și 
acum în pregătirile de pri
măvară.

— Uite primele roade ale 
schimbulu' de experiență — 
își spuse bucuros directo
rul căminului cultural din 
Pădureni.

pe țăranii muncitori să-și 
însușească cele mai bune 
metode de lucrare a pămîj*>) 
tului, să-și pregătească d . 
timp toate cele necesare 
pentru începerea muncilor 
agricole de primăvară. A- 
cest lucru a făcut ca comu
na Basarabi să se afle 
printre comunele fruntașe 
din raion în munca ae pre
gătire a însămînțărilor de 
primăvară. Acum țăranii 
muncitori au uneltele repa
rate, semințele selecționa
te. Ei au cărat 400 tone bă
legar pe ogoare. In aceas
tă muncă au ieșit la iveală 
numeroși fruntași ca Niță 
Ștefan, Matei Constantin, 
Marin Dumitru și alții. Ac
tiviștii căminului cultural 
se mîndresc pe bună drep
tate cu ei, deoarece în iaț- 5 
na aceasta le-au 
și încă dintre 
buni.

fost eleVr 
ce; mai

*
Din pămîntul 

încălzit de soare 
buri. Pe tarlaua întovărăși- 
ților din Basarabi, pluguri
le trase de tractoarele 
S.M.T.-ului .Valul lui Tna- 
ian arau adînc. In urma 
lor, Nairn Geafer și Petiu 
loan măsurau adîncimea a. 
răturii.

— Nici o grijă, tovarășe 
Nairn, arătura este bună — 
i se adresă tractoristul.

— O fi dar vrem să mă 
conving și eu că doar nu 
degeaba am învățat la că
minul cultural.

Gh. Roșu

zvîntat și 
ieșeau a-

Cănrn cultural 
lipsit de activitate
Cită-bucurie a adus în 

casele țăranilor muncitori 
ziua cînd în satul Minișel 
din regiunea Arad, s-a 
inaugurat căminul lor cul
tural construit prin autoim- 
punere și muncă voluntară! 
Tinerii gîndeau că vor a- 
vea unde juca șah, unde citi 
o carte sau pregăti o piesă 
de teatru.

Dar toate acestea au ră
mas doar visuri. La condu
cerea căminului s-au vîntu- 
rat mereu alți directori ' 
Deși tineretul e numeros ș>_ 
dornic să desfășoare o bo
gată activitate culturală, 
echipă de teatru nu există 
aici. Conferințele se țin 
foarte rar și nu sînt legate 
de viața satului: de cerc 
agrotehnic nici vorbă nu e 
în Minișel. Dacă ar avea 
mai multă dragoste pentru 
a contribui la ridicarea ni
velului de trai al țărănimii 
muncitoare, cei doi tineri 
învățători din acest sat ar 
fi putut sprijini pînă acum 
înființarea unui cerc agro
tehnic Dar ei nici nu s-au 
gîndit la aceasta.

Este de dorit ca sfatul 
popular IMadăș să dea mai 
multe atenție, măcar de a- 
cum încolo, muncii cultu
rale din satul Minișel.

Gheorghe P llisie
corespondent

tinerii.de
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O sărbătoare a tinereții 
și păcii

hoardele 
întreaga 
in sînge

In 1942, cînd 
fasciste cotropeau 

^Europă, scăidînd 
itrînul continent, s-a în

trunit la Londra, Consiliul 
Mondial al Tineretului. S-a 
hotărît atunci ca »n fiecare 
an, între 21 și 28 martie, 
să se sărbătorească Săp
tămîna Mondială a Tinere
tului. Cu arma în mină, în
cleștați în lupta contra fia
rei fasciste, au aniversat ti
nerii prima lor săptămînă. 
De atunci au trecut ani de 
zile, Rîndurile tineretului 
progresist s-au îngroșat 
mereu, iar astăzi peste 87 
milioane tineri — din 97 
țări — sînt înscriși in Fe
derația Mondială a Tinere
tului Democrat.

A 13-a aniversare a săo- 
țămînii tinereții se desfă- 
șoară intr-o perioadă cînd 
imperialiștii americani a- 
menință cu războiul ato
mic. Amestecîndu se in tre
burile interne ale Chinei, 
căutînd să reînvie mili
tarismul german, sau în- 
jghebînd alianțe războinice 
în Europa și Asia, ame
ricanii cheltuiesc două tre
imi din bugetul statului 
pentru înarmarea țării. In 
timpul acesta milioanele de 
șomeri din S.U.A., sint me
reu îngroșate de tinerii care 
se zbat în grele suferințe. 
Amară este și viața tineri
lor din celelalte țări subju
gate dolarului. Itrsiidul ita
liei 300.000 tinere fete și 
copii își macină sănătatea 
muncind pe moșiile ex
ploatatorilor. In Kenia ti
nerii sînt duși cu forța să 
lucreze pe plantațiile colo
nialiștilor. La cel mai mic 
gest de nesupunere ei 
sînt bîcîuiți, uneori chiar o- 
moriți. La fel se poar
tă cu tinerii țărani și 
banda guvernamentală a 
lui Castillo Armas 
Guatemala. Aici 
siliți să muncească 
prețuri de nimic, 
mînturile societății 
ricane „United 
Dar glasul tineretului din 
aceste țări se ridică mereu 
mai puternic împotriva im
perialiștilor. E cît se poate 
de grăitor manifestul mem
brilor Ligii Tineretului 
Muncitor din Los Angeles: 
„Cine va merge la război 
— Eisenhower și Know- 

tand. sau noi, oamenii sim
pli din S.U.A. ?“ Glasul a- 
cestor tineri care dau via
ță hotărîrilor Consiliului 
Mondial al Păcii, semnînd 
Apelul de la Viena împo
triva războiului atomic, 
împotriva imperialiștilor, 
se alătura aceluia al sute
lor de mdioane de oameni 
cinstiți oin lumea întreagă.

Cît este de deosebită via
ța tinerilor din țările unde 
domnește dolarul, de minu
nata viață a tinerilor din 
lagărul socialismului și al 
păcii. In țările scăpate de 
exploatare toate căile sînt 
deschise tinerilor și tinere
lor. Ei sînt cadrele de mîi- 
ne ale patriei lor. înconju
rați de dragostea și încre
derea întregului popor,

din 
ei sînt 

pe 
pe pă- 

ame- 
Fruît“.

unde se 
anul aces- 
5-lea Fes- 
a! Tinere- 

pen-

100.000 de tineri sovietici 
au plecat in regiunile în
depărtate pentru valorifi
carea pămînturilor înțele 
nite și virgine. Alți 260.000 
de tineri au plecat să lucre
ze în sectorul zootehnic. 
Munca creatoare a tine
retului sovietic pentru un 
viitor mai fericit este un 
bun exemplu și pentru 
tinerii din celelalte țări 
ce clădesc socialismul. In 
Polonia, țara 
va desfășura 
ta cel de al 
tival Mondial 
tului și Studenților 
tru Pace și Prietenie. 30.000 
brigadieri s-au avtntat in 
munca de construire. în nu
mai 6 luni a unui uriaș sta
dion de 70.000 locuri.

Și în țara noastră tinerii 
sînt în primele rinduri ale 
construirii socialismuhti. 
Milioane de tineri și tine
re au întîmpinat Săptămî- 
na Mondială a Tineretului 
cu noi succese în muncă. 
Tînărul tractorist Stelian 
Trîfu, de la S.M.T. Traiami/ 
din raionul Turnu Măgu
rele, de pildă, a fost primul 
d»n stațiune care și-a ter
minat reparațiile. Brigada 
legumicolă de tineret de 
la G.A.S. Bălteni a chemat 
la întrecere pe toți tinerii 
legumicultori. Veștile des
pre succesele ținerilor, 
săptămîna 
sînt nenumărate.

In aceste zile de primă
vară întîlnești mii și mii 
de tineri colectiviști, ță
rani muncitori sau tehni
cieni lucrind în cînt și voie 
bună ogoarele patriei. Mun
ca lor va crește rodul pă
cii, rodul buneistări. Veni
rea primăverii anului aces
ta și odată cu ea săptămî
na mondială a tineretului, 
este o înălțătoare sărbătoa
re de dragoste pentru pa
ce și viață fericită.

in
sărbătorii lor

Liviu Bobocea

<--------------------- NOTE P O L I T I C E --------------------- 1
„Filipinele — 

o republică nefericită

Un grup de insule așeza
te în Oceanul Pacific.

Ca în orice țară încăpu
tă pe mina imperialiștilor, 
populația Filipinelor se 
zbate în grele suferințe.

Așa după cum este 
voit să mărturisească 
un ziarist american, 
mai mult au de îndurat ță
ranii, care sînt lipsiți de 
pămint și de lucru- Pămîn. 
turile se află în mîinile mo
șierilor. De pildă, numai 
într-o regiune, numită Lu

ne-
Și 

cel

Forțele pouiarelor pot infrîna 
pe ațîjăiorii la război

unită
îm- 

la

Intre 11 și 13 martie a 
avut loc la Viena ședința 
Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii. Hotărîrile lua
te cu acest prilej ndeamnă 
popoarele la lupta 
pentru apărarea păcii 
potriva celor care pun 
cale războiul atom’c.

Documentele Biroului 
Consiliului Mondial al Pă
cii îndreaptă atenția po
poarelor asupra primejdiei 
tot mai accentuate a unui 
război atomic. In ioc ca e- 
nergîa atomică să slujeas
că omenirii, — spun docu
mentele — se fac depozite 
de arme atomice; in loc de 
a se trece la dezarmare, se 
înjghebează noi alianțe mi
litare. Calea tratativelor și 
înțelegerilor este înlocuită 
de politica amenințărilor și 
forței.

De ce primejdia războiu
lui atomic a devenit mai 
mare ? Pentru că aceasta 
este politica pe care o duc 
unii cîrmuitori din apus și 
în primul rînd cei din 
S.U.A. și Anglia. Pînă a- 
colo s-a mers cu nebunia 
încît la o întrunire a pac
tului Atlanticului —- înjghe
bare creată de americani 
tot pentru scopuri război
nice, oamenii politici și mi
litari din S.U.A. au cerut 
punerea armelor atomice în 
rîndul, armelor de luptă. 
Dulles, precum și alți poli
ticieni americani și englezi 
caută să înșele și să obiș
nuiască omenirea cu nepu
tința de a înlătura războiul 
atomic. Nerușinarea unor 
asemenea politicieni a mers 
atît de departe, spunînd că 
arma atomică ar folosi pă
cii. De curînd, Churchill și 
apoi Edgar Faure, șeful gu
vernului francez, au făcut 
cunoscut că și în Anglia și 
Franța se va trece la pro
ducerea bombelor cu hidro
gen.

Propagandei din apus i 
s-a poruncit să f-acă multă 
zarvă despre o așa pretinsă 
superioritate a S.U.A. în 

zon, unde se cultivă orez, 
98 la sută din pămint este 
stăpînit de marii moșieri. 
Țăranii sînt neooiți să lu
creze pe pămîntul acestora. 
Legile țării, ticluite de bo
gătași, obligă pe țărani 
să dea 30 la sută din re
coltă moșierilor. Pentru ca 
să facă față nevoilor și 
angaralelor, țăranii filipi- 
nezi cer cu împrumut bani 
de la cămătari cărora tre
buie să le dea o dobindă 
de 300 la sută.

Ziaristul american își in
titulează articolul „Filipi
nele — o republică neferici
tă”. Cuprinde mult adevăr 
acest titlu- Dar trebuie 
mers la rădăcina răului. 
Nefericirea filipineZilor în
deosebi a țăranilor, se 
datorește faptului că țara 
este cîrmuită de un gu
vern vîndut imperialiștilor 

domeniul energiei atomice. 
Or. se știe — lucru cunos
cut de- înșiși oamen i de 
știință din apus — că Uni
unea Sov;etică este aceea 
care are superioritatea atît 
în domeniul folosirii pașni
ce a energiei atom ce, cît 
și în ace! al armelor ato 
mice. Dar. stăpînirid arma 
atomică, Uniunea Sovietică 
nu încetează o clipă să lup
te pentru interzicerea aces
tei arme de ucidere m masă 
din rîndul armelo' de lup
tă. La lucrările subcomite
tului Comisiei O.N.U pen
tru dezarmare, ca>e se țin 
la Londra. Uniunea Sovie
tică a venit cu propuneri 
care prevăd distrugerea tu. 
turor armelor atomice, în
cetarea cursei înarmărilor 
și înființarea unui control 
internațional corespunzător 
care să urmărească respec
tarea hotărîrilor luate.

Apelul de la Viena a gă
sit un răsunet deosebit de 
mare în rîndul popoarelor. 
Sute de milioane -le semnă
turi s-au și așternut pînă a. 
cum pe Apel. In țările ca
pitaliste, luptei împotriva 
războiului atomic • se ală
tură oameni cu ce’e mai fe
lurite păreri politice și reli- 

Popoarele lumii își spun cuvîntuL

americani care sînt ade- 
vărați stăptni ai Filipi
nelor.

Țăranii japonezi 
își apără pămîntul
Aceiași oameni care cu 

10 ani în urmă au ras de 
pe fața pămînlulut orașele 
Hiroșima și Nagasaki cu 
bombe atomice își fac și a- 
cum de cap pe pămîntul 
Japoniei. Desfr'tu, crime și 
jaf, împletite cu transfor
marea Japoniei în bază mi
litară americană de atac. 
Ocupanții americani je
fuiesc pe țăranii japonezi 
de pămînturi și și constru
iesc baze militare.

Dar țăranii japonezi se 
ridică cu tot mai multă 
ură împotriva acestor til- 
hari, apărîndu-și pămîntu- 
rile. Așa s a întîmplat și 
în ziua de 12 martie Ță
ranii din regiunea Okinawa 

gioase. In această luptă se 
află pături ale burgheziei, 
deput^ți și chiar membri ai 
unor guverne. In Japonia 
campania pentru interzice
rea și distrugerea armelor 
atomice a devenit lupta în
tregului popor. Oamenii din 
țările Europei apusene îm
pletesc campania pentru 
strîngerea de semnături pe 
Apelul păcii cu lupta împo
triva reînarmării Germaniei 
apusene.

In fața primejdiei care le 
amenință, popoarele își u- 
nesc mai strîns Forțele lor. 
Ele vor ști să se impună cu 
atîta hptărîre încît nici un 
guvern să nu înd'ăznească 
a nu ține seama de marea 
lor forță. în stare sa zădăr
nicească planurile crimina
le ale ațîțătorilor la război. 
Așa cum le îndeamnă și 
hotărîrile Consiliu'ui Mon
dial al Păcii, popoarele cer 
distrugerea armffi atomice, 
dezarmare generală și 
securitate pentru toți, res
pectarea suveranității și 
drepturile fiecărei națiuni. 
Adunarea mondială care se 
va întruni la 22 mai la Hel
sinki va găsi forțele păcii 
unite și puternice, în stare 
să apere pacea.

s au adunat intr-o adunare 
de protest împotriva ocupă
rii unor ogoare de către a- 
utoritățile americane pen 
tru a le preface în cimp de 
aterizare pentru avioane

Mișcarea țărani'or japo
nezi împotriva prefacerii 
terenurilor lor n baze 
militare americane, se lăr. 
gește. Țăranii japonezi ca 

japonez.și întreg poporul 
știu cit au avut de suferit 
de pe urma războiului tre 
cut. Ei nu vor să-și vadă 
din nou țara prefăcută in 
cîmp de luptă. Orașele și 
satele Japoniei nu trebuie 
să mai aibă soarta hărăzi
tă de americani vașelor 
Hiroșima și Nagasaki.
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Scrisorile lui
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Primesc o telegramă: 
„VINO URGENT IN CO
MUNA CARPEN, RAIO
NUL PLEN IȚA STOP TE 
FACEM PEFERENT FIS
CAL STOP PRIETENUL 
TAU „STOP”

Mă urc în tren. Ajung la 
destinajie. Fac drum către 
casa prietenului. Mă pri
mește omul cu bucurie, mă 
îmbrățișează, îmi prezintă 
nevasta, și-mi povestește 
chestia cu referentul fiscal, 
Petre Niță.

Cică s-a întîmplat ca doi 
cetățeni din comuna Car
pen să-ntîrzie cu piătirea 
impozitului. Referentul i a 
chemat pe rînd, pe fiecare 
și le-a spus așa : „Mă, eu 
sint referent fiscal și tu 
ești contribuabil. De ce nu-ți 
plătești la timp impozitul?” 
Omul și-a frămîntat căciu- 
la-n mîini, s-a rușinai, luîn- 
du și angajamentul c-o să-l 
plătească. Dar referentul a. 
duse vorba de interesele 
sale: „Ce dracu, mă, nu mă 
cunoști ? Oameni sîntem. 
Uite, m-am gînd:t: te a- 
mîn cu piătirea impozitu
lui. că nu so face gaură-n 
cer, te amîn, dar... mîine 
îmi ari ogorul meu... Du-te 
sănătos, să trăiești și să 
taci din gură”.

Seara, înainte de culcare, 
numai atît îi spun gazdei :

— Vino mîine dimineață 
pe ogorul referentului, cu 
cîțiva săteni. Dar să vă 
purtați în așa fel, să nu 
simtă mișcarea.

A doua zi pornesc spre 
cîmp. fluierînd de dragul 
primăverii, și la ceasul.po- 
trivit ajung unde trebuie.

— Să trăiești nea Mari
ne, să trăiești. Te pregă
tești să-ți însămînțezi ogo
rul ? Bine faci.

In vă ța ți 
să desenaji

Mălai
Desenați cu creionul boabe de mărimea pă

satului. Veți obține astfel desenul mălaiului în 
mărime naturală, așa cum îl macină moara 
din comuna Tîrcov, raionul Buzău.

Lie Poznașa
— Nu-i al meu — răs

punse omul amărît. E o- 
gorul dînsului 1 și arătă cu 
capul către referentul fis
cal.

— Dar cine ești dumnea
ta ? mă întreabă mirat re
ferentul.

— Iia — zic — un cetă
țean nou al comunei Car
pen. M-am mutat în satul 
dumneavoastră. Fac și eu 
plugărie.

— Ai boi ? zise percep
torul. (Iertați-mă dar 
mi-am adus aminte de per
ceptori) .

-- Am. cum să nu am ? 
Ehe, și încă ce boi!

Și tot vorbind, fac semn 
gazdei să seapropie cu 
oamenii cu care venise.

— Nea Marin, cit îți plă
tește dînsul pentru arătu
ră ? întreb eu.

— Ce să-mi plătească 
nene ? E deștept și șme
cher Petre Niță. M-a luat 
cu vorba și mi-a zis că nu 
se face gaură-n cer dacă 
mă amînă cu impozitul.

Referentul și-a apropiat 
capul de umărul meu, zi- 
cîndumi :

— Dacă vrei, îmi ari și 
dumneata. Te am în vede
re... te amîn.

N-am mai putut răbda. 
Am tras o gură de aer și 
am strigat tare, ca să 
m-iaudă și pămîntul.

— Mă amîni dumneata, 
dar nu te amîn eu. Scoate 
banii frumușel din pungă 
și plătește impozitul pentru 
nea Marin și pentru celă
lalt om ce ți-a arat ieri.

— Ai spart ulciorul, nea 
Petre —- ziseră oamenii.— 
Asta i Iile Poznașu.

Miam văzut apoi de 
treabă, am început să flu
ier iarăși de dragul primă
verii, pornind către alte 
sate.
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 Colțul „sportivilor11

Șah — Roșea Vasile, directorul 
căminului cultural din comuna 
Brădiceni, raionul Tg. Jiu, e mare 
amator de șah. De aceea, toată 
ziua se ocupă de... M.A.T. Uneori, 
după cîteva partide de sticle în
fundate, își aduce aminte de cămi
nul cultural și dă fuga să vadă da
că lacătul e la locul lui. El crede 
că d-aia e director. După ce se în
credințează că la cămin n-a umblat 
nimeni, se duce din nou la antre
namentele sale cu sticle înfundate. 
Asta, pînă i s-o înfunda și lui !

Cros — Cros înseamnă alergări. 
In comuna Drăgușeni, raionul Ne
grești, se face mult cros : sînt puși 
pe fugă cei ce vin să predea pro
duse achizitorului Mihăilă Vasile, 
care le răspunde: „Acum plecați, 
că n-am timp. Veniți altădată 1 
Deși crosul acesta a început de 
mult, încă nu s-a aflat cine va 
ieși cîștigător. Cel mult, se poate 
bănui cine va pierde : dacă mai 
continuă astfel, Mihăilă poate să-și 
piardă postul de achizitor.

(După corespondențele trimise 
de Costache Goga, și Grosu T.)

• Haiduc Traian, țăran
muncitor din comuna Țig- 
mandru-Sighișoara, e un 
om cu multe însușiri. Prin, 
tre însușirile lui de sea
mă enumărăm : 1.000 kg.
fin din finul reproducă
torilor comunali, un ferăs
trău și un ceas de perete 
al sfatului popular, etc. Nu
mai că Haiduc Traian are 
și o lipsă. Aceea că nu știe 
proverbul bătrînesc: „Ul
ciorul nu merge de multe 
ori la apă...”

• O însușire dulce și 
plăcută găsim la tovarășii 
Morteanu Ion, Petrescu 
Gh., Bolovan Gh., Badea
N., Oancea Gh. și Za- 
haria A., toți de la sfa
tul popular din comuna 
AAușetești, raionul Curtea 
de Argeș, care au îm
părțit între ei cantita
tea de 40 kg. miere din

recolta stupinei comunale. 
Ce și-iau spus oamenii ? 
„Să umbli cu miere și să 
nu te lingi pe degete?*' Nu
mai că odată cu mierea

s-au lins pe bot și de cinste.

(După corespondențe tri
mise de tovarășii Gritto 
Iosif, Dumitru Pantelică

Tovarășul Bojin Marin, șeful secției agricole Balș, 
afirmă că — după socotelile sale — reparațiile unelte, 
lor agricole s-au terminat.

Socoteala din față nu se potrivește... cu cea din spate.
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DIN INTiMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C4O) Text^Gh
In comuna Săbăreni, raionul Răcari, codași în campania de pregătire a însămînțărilor de primăvară sînt țăranii muncitori Tă- 

mășan Ion, Ionescu M. și Curcă Petre.


