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Pe drumul lui Miciurin
Rudolf Palocsay

Director ai Stațiunii Experimentale Pomicole din Cluj 
Laureat al Premiului de Stat ' •

ț n ziua de 27 octombrie a.c. se împlinesc 100 de ani de 
I ia nașterea marelui savant sovietic lvan Vladimirovici 

Mici uri n.
Miciurin și-a închinat întreaga viață binelui poporului, ridi

cării pomiculturii ruse.
Vladimir Ilici Lenin, considerind munca lui Miciurin ca 

avînd o valoare uriașă, i-a acordat — din primul moment 
după victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — cei 
mai larg sprijin.

Cercetînd amănunțit viața și cerințele plantelor, Miciurin a 
elaborat metode noi, proprii, cu ajutorul cărora a putut apoi 
să creeze minunatele sale soiuri de pomi fructiferi. In cei 60 
de ani de activitate de ameliorator, Ivan Vladimirovici Miciu
rin a îmbogățit pomicultura cu peste 150 soiuri noi de fructe. 
El a creat 63 soiuri noi de meri, 20 soiuri de peri, 13 
soiuri de vișini, 15 soiuri de prune, 6 soiuri de cireși, 9 soiuri 
de caise, 8 soiuri de viță de vie etc. Datorită noilor sale soiuri, 
cultura pomilor fructiferi s-a extins pînă în îndepărtatele re
giuni nordice, unde pînă atunci, din cauza condițiilor climate
rice aspre, oamenii nu cunoscuseră decît arborii sălbatici.

întreaga viață a lui I.V. Miciurin ne îndeamnă să nu ne 
supunem vitregiilor naturii, ci să luptăm cu curaj pentru a 
pune natura în slujba omenirii. Miciurin avea încredere în 
puterea omului și era convins că omul e în stare să stăpîneas- 
că natura.

După eliberarea patriei noastre, miciurinismul s-a răspîndit 
tot mai larg și la noi.

Intîlnirea cu învățătura marelui savant sovietic — prin tra
ducerea în limba romînă a lucrărilor sale — a însemnat o 
cotitură în activitatea mea de ameliorator. Atunci mi-am dat 
seama că merg pe drumul cel bun, că metodele mele de lucru 
se aseamănă foarte mult cu cele ale lui Miciurin. Aceasta mi-a 
pricinuit o .mare fericire și mi-a dat curaj să încerc experiențe 
mai complicate și care promiteau rezultate valoroase. In lunga 
mea activitate am creat multe soiuri noi de plante printre 
care soiuri de trandafiri, de gura leului, de gladiole cu flori 
mai mari, mai frumos colorate, cu inflorescențe mai bogate.

Folosind metoda miciurinistă a îmbinării altoirii cu încruci
șarea, am obținut multe rezultate bune atît la plante anua
le cît și la pomii fructiferi. Astfel, e hibridul — din pătlăgelele 
roșii și ardei — cu fructe de forma ardeiului, foarte bogate în 
vitamina C., la crearea căruia plantele-părinți au fost altoite 
înaintea încrucișării; astfel sînt miile de hibrizi de pomi fruc
tiferi, care — după ce au fost creați — sînt „educați** după 
metoda miciurinistă a mentorului, prin altoirea în coroana unor 
soiuri vechi sau invers, prin altoirea unor soiuri vechi în co
roana hibrizilor. In anul acesta au fructificat pentru prima da'ă 
zeci de hibrizi, unii dintre ei avînd fructe mult mai valoroase 
decît soiurile părinți. Un astfel de rezultat valoros a fost ob
ținut la un hibrid de păr pe care s-au făcut fructe de 400—700 
gr. Ca rezultat al unei experiențe de peste 28 de ani, tot în 
anul acesta am reușit să dau 
în producție 24 soiuri noi de 
gladiole cu flori de mărimi și 
culori neîntîlnite pînă astăzi.

Atît eu cît și colaboratorii 
mei de la Stațiunea Experi
mentală Pomicolă ne condu
cem în activitatea noastră de 
ameliorare după principiile lui 
I. V. Miciurin șl folosim meto
dele sale.

Așa cum ne sfătuiește Mi
ciurin, noi nu ne oprim la 
descoperirile, la metodele sa
le, ci căutăm să le dezvoltăm, 
să îmbogățim știința miciuri
nistă cu noi rezultate.

Ivan Vladimirovici Miciurin 
a murit acum douăzeci de ani 
la vîrsta de 80 de ani. El în
să trăiește în noi, în 
săi, în marele curent al miciu
rinismului. El va rămîne veș
nic nemuritor prin învățătura 
pe carte ne-a lăsat-o ca moș
tenire, învățătură închinată 
vieții și fericirii omului.

elevii

SOVIETIC

gostea pentru arta populară sovietică, îmbogățindu-și repertoriul 
cu minunate dansuri și cintece sovietice,

1. In fotografie: Ansamblul C.F.R. din Capitală executînd l 
cu măiestrie un frumos dans sovietic ; 2. O echipă de amatori din I 
Panciu prezintă dansurile: ^Cazacioc" și „Polca**..

Intre 20—30 octombrie are loc pe întreg cuprinsul țării „Decada 
cîntecului și dansului popular sovietic**.

Numeroase formații artistice, de Ia marile ansambluri pînă la 
cele mai mici echipe de amatori, și-au arătat cu acest prilej dra-

Clnd spun 
Și friintea 
Și plugul
Și cîntec furtunos și mină blîndă. 
Și singe picurînd în bătălie, 
Și trăsnete, și glas de ciocîrlie 
Și printre toate acestea colindînd 
Te văd pe tine, activist, de rînd. 
E seară poate... Dorm pe ceruri stele... 
Tu chiar acum pornești la drumuri gref~ 
Și îmi rămîne-n minte clipa asta 
Cînd treci de prag și îți săruți nevasta. 
Adio! Poate zorii te vor prinde 
Cu ochii-arzînd de lung nesomn fierbinte 
La geamul unui tren... Te văd apoi 
Pe ițiți care-noată în noroi,

Cinteeul activistului de rînd
de ION

„Partid", eu văd și lunci cu flori, 
unor scumpi conducători, 

care-n felină se-mpllntă.

BRAD

La casa unei babe guralive. 
In făuriștea unei colective. 
Sau admiring amurgul de coral 
Pe care U imită un furnal. 
Sau hărfuit de întrebări viclene, 
Sau încruntînd o dată din sprlncene. 
Sau povestind, glumind cînd greul trece, 
Sdu pe-un birou mîncînd merindea rece. 
Sau chiar visînd cu ochii-ntredeschiși. 
Sau chiar pîndit, la drum, de' niște inșL< 
Așa te văd și-mi pare că tu ești 
Cel care-n bezna grea despici ferești, 
Ostașul care-ascultă comandantul, 
Pilotul care biruie neantul. 
Tu care în pămîntul țării scrii 
Oțel, recolte, zboruri, poezii...
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In cinstea zilei de 7 Noiembrie 

și a celui de-al doilea Congres al P. M. R.
Chemarea fruntașilor în producție din București 

Z ilele acestea fruntaș’i în
producție din întreprinde
rile Capitalei s-au sfătuit 

cum pot cinsti mai bine cele 
două m.ari sărbători apropiate: 
ziua de 7 Noiembrie și cel 
de-al doilea Congres al P.M.R. 
In chemarea pe care au adre
sa t-o cu acest prilej colective
lor de muncitori și tehnicieni 
ai tuturor întreprinderilor din 
țară, fruntașii în producție din 
Capitală au amintit izbînz.le 
de pînă acum : 141 întreprin
deri industriale și cooperatiste 
din Capitală, care și-au înde
plinit planul cincinal; pînă la 
1 septembrie colectivele între
prinderilor din Capitală au 
realizat economii bănești de 
348 milioane lei, îndeplinin- 
du-și aproape angajamentul 
pe întreg anul. Ei s-au anga
jat să muncească și să lupte 
astfel, îneît pînă la 7 Noiem
brie să crească cu încă 19 nu
mărul întreprinderilor care 
și-au îndeplinit planul cinci
nal, iar restul de întreprin
deri să-l îndeplinească pînă 
la 23 decembrie.

Muncitorii întreprinderilor 
din Capitală se angajează să 
Intensifice întrecerea socialis-

tă contribuind astfel la înde
plinirea în cinstea Congresu
lui a planului producției glo
bale industriale pe întreg 
Cincinalul. Ei se angajează 
să sporească productivitatea 
muncii, să depășească cu 60 
de milioane lei valoarea acu
mulărilor socialiste pe care 
s-au angajat să le realizeze.

Muncitorii fruntași din Ca-* 
pitală, n-au uitat la această 
consfătuire să cerceteze și lip
surile care ar putea împiedica 
realizarea minunatelor lor an-

Intr-o după amiază, la sec
ția raională Zeletin, te
lefonul sună scurt :

— Alo I — s-a auzit la ce
lălalt capăt al firului — aici 
Ion Bozga, președintele sfa
tului popular Burdusacil A-* 
vem nevoie de un inginer ca
re sa ne ajute la comasarea 
pămîntului întovărășirii...

Și, zilele trecute, în sat la 
Burdusaci s-a inaugurat pri
ma întovărășire agricolă din 
comună. Cu bucurie nemăsu
rată, izvorîtă dim suflet, oa
menii au dat întovărășirii lor 
un nume drag, dar și plin de 
răspundere: „Cel de al II4ea 
Congres al P.M.R.*.

. gajamente. Ei au socotit ast
fel că vor trebui mai mult fo
losite rezervele interne ale 
fiecărei întreprinderi, va tre
bui mai bine organizată între
cerea socialistă ca și răspîn- 
direa pe scară mult mai largă 
a experienței înaintate.

Acestea sînt dovezi care' a- 
rată cît de însemnată este a- 
ceasta chemare, cît de neclin
tită este hotărîrea bravilor 
noștri muncitori de a-și înde
plini cu cinste angajamentele 
luate.

Noua întovărășire poartă un nume drag
Rîndurile membrilor întovă

rășirii cresc zi de zi. Chiar în 
ziua inaugurării s-au mai în
scris în întovărășire încă II 
țărani muncitori, iar în urmă
toarele două zile au mai depU3 
cereri încă 12 familii. Vreo cî- 
teva zile în șir, tehnicianul Ioni 
Munteanu n-a mai avui o-* 
dihnă j a trebuit să unească 
într-o singură tarla 33 hectare 
pămînt. In unma tui au pornii 
să brăzdeze adine peste hai 
tuni, tractoarele de la SM.T* 
Podul Turcului.

EUGEN MIHALACHE 
corespondent



Președint
— spune președintele gospo
dăriei colective „Drum nou” 
<Jin comuna Zăbrani, raionuldată un fiian cu coadă, .

cu luciri de smoală, eere-și Lipova, Și asta pe bună drep- 
dezvelise șiragul de cfape așa tate. Nu e săptămână în care 
cum dezvelește un râs sănătos brigada artistică de agitație 
dinții. scăunelul din față să nu încânte pe cetectiviștt

Tractoriștii de la S.M.T.-Ndudorj (raionul Lipova) ascultlnd la radio vești dip țară și din 
toată lumea. Cu acest.,prilej au fost invitați și muncitorii Niheli Rudolf, Puican Alexandru, 
precum și colectivistele Hai 

dărle. Nb știu unde învățase 
(poate iot încercând în fiecare 
si la pian), dar cânta acum 
fără greș, un cîntec săltăreț. 
Și fete râdea și parcă râdea și 
pianuL Era atunci după o zi 
de muncă. Și fata cînta, iar 
oei din jur bateau ușor tactul 
cu piciorul. Poate că pe vre
muri, tot pe scăunelul acela 
se așezau în ceasul amurgului 
domnițele din conac și cîntau, 
visând, aiurea, melodij triste 
ca și sufletul lor bolnav— In 
vreme ce truditorii de pe mo
șie cădeau storși de vLagă pe 
paturile tari dm cocioabe. Au 
trecut ani de atunci și azi, ră
gazul de după ziua de muncă 
este cu adevărat odihnitor și 
minunat de plăcut pentru cei 
ce muncesc. Cu cîtă nerăbdare 
vin. tinerii și bătrânii seara la 
club.. La fiecare gospodărie a- 
grâcolă de stat sau S.M.T. 
clubul e nelipsit

O călătorie făcută fntr-un 
colț oarecare de țară ne a ară
tat rât de adevărat este acest 
lucru.

Noi socotim brigada ar
tistică de agitație a patra bri
gadă de lucru a gospodăriei

Maria și Ev a Feidel.

Nici biblioteca de aici nu e 
Insă mai prejos. Ea are 6000 
de volume, 500 de cititori și 
o bibliotecară de nădejde, pe 
Manta Sandor. La bibliotecă 
vin și țănacii muncitori din 
comună- Unul dintre ei, Flori 
Florea, a devenit unul dini re 
cei maj activi cititori de aici.

★
După o zi de muncă tracto

riștii de la S-M.T. din Neu
dorf, naionul Lipova,' (.S.MT. 
fruntaș pe raion) se «dună 
adesea în jurul aparatului de 
radio. Aici ascultă vești din 
țară și din toată lumea și le 
discută apoi aprins. Uneori 
invită și oaspeți. Lată-i acum, 
Ungă aparatul de radio pe 
Puican Alexandru și Niheli 
Rudolf muncitori la S.M.T. și 
pe Hai Maria și Eva Feidel 
colectiviste din comună.

★
Sporturile se bucură de 

multă prețuire la G-A.S. „Des
cătușarea” din comuna Ză- 
bnani (același raion). Gospo
dăria are echipă de fotbal, de 
volei, echipament sportiv și, 
firește, jucători buni. In lunile 

Peiroviel Radivot, operator la cinematograful căminului și Mureșan Loghin, brigadier le
gumicol la gospodăria agricolă colectivă, doi vechi adversari... de joc.

die iarnă o mare dezvoltare o 
capătă tenisul de masă.

In saia^clubului. Caiman 
Elena, Pisat Ana, Piico Iosif 
salarlap'ăt gospodăriei și Pîn- 
aaxu Tudor, colectivist, luptă 
cu strășnicie într-o partidă de 
tenis de masă' în 

G înduri și îndeletniciri noi frămîntă tineretul din aceas-a 
tă îndepărtată comun* a Uriicenilor. Judecind numai << 
după atît și poți înțelege cît de mari sînt prefacerile >< 

petrecute în viața satului și a oamenilor. Le-am aflat tăifă-y 
suind cu filuntașii comunei, într-o seară după ce s-a stins >< 
larma tinerească. <<

S-a povestit despre gospodăria colectivă și întovărășire, >! 
despre lumina electrică și drumul cel nou pietruit. Și de fie- << 
care dată se pomenea numele «nor oameni. Vorbeau des-X 
pre ei cu cuvinte avîntate cei de față, și mai tîrziu, Ia fel au << 
vorbit cei din sat. Oamenii aceștia au iscat cu flacăra inimii >< 
lor scîniei în sufletele multora. Oamenii aceștia sînt comu-y 
niștii din sat. $

Întovărășirea, agricolă „Izbînda” din U Iești, sat aparți-SÎ 
nător de comuna Eliza Stoenești, își merită numele. I s-a A 

> dus vestea în toată țara. Anul acesta au însămînțat 17 hec- y 
tare Cu' porumb, așezat îff pătrat, și după primele socoteli^ 
producția la porumb boabe se ridică la 5.700 kg. ta hectar. ?< 
Au fost unii care ciad auzeau de metoda însămînțatntui înv 
pătrat dădeau înapoi. Acum toată neîncrederea lop s-aX 
spulberat. In aceste zile pe masa președintelui s-au adunat$< 
încă 40 de cereri de intrare în întovărășire. Izbînda întovă- ?< 
rășiriî din Ulești nu poate fi despărțită de numele preșe-y 
dintelui, comunistul Dumitru Anghel. A muncit umăr la 2< 
umăr cu toți, — dar cît zece, modest și fără zarvă. — așa << 
cum muncesc comuniștii; s.-a luptat să aducă știința agri-Z 
colă în întovărășire și azi oamenii îi rostesc numele cu << 
drag. /<

Intr-o zi, — se începuseră atunci lucrările ide electrifi-y 
care — oamenii aii zărit un șir lung de căruțe și-n capul?! 
lor pe Anghel. Acesta îi chemase pe întovărășiți și le spu-y 
șese despre ce este vorba. L-au urmat apoi aproape toți. Z 
Anghel nu putea, să-i sfătuiască de rail. De la câteva zeci de<< 
kilometri au adus st îl pi pentru electrificarea comunei. Azi z 
sclipesc luminile pe uliți și-n case și o rază din strălucirea << 
lor este însăși gîndul și fapta comunistului Anghel. $

N’colae Matei, Spiridon Grigore, Grigore Toma, Dobre 
o Teodorescu, agitatorii comunei, au fost văzuți cu zece,zile 
K în 'urmă ciocănind la fiecare poartă. Se organizase:.o 
sS cord pentru colectarea produselor și ca treaba Să izbîndeas- 
v că, agitatorii au luat-o din vreme lămurind pe oameni. La 

brani, jocurile de șalj nu mai « i octombrie realizarea planului de colectare trecuse de 70
> la sută. La grîu și la lînă socotelile erau de mult terminate. 
> Doi din cei patru agitatori, comuniștii Grigore Țqma și Ra- 
> du Andrei, sînt primii din comună care au terminat însă- 
> mînțările de toamnă. Și după cum am văzut, ei nu s-au în- 
> grijit numai de ograda lor. Au muncit în fiecare zi luminînd 
> și îndemnînd pe oameni.
> E de mirare cum de pot ei răzbi cu atitea treburi și
> htît de bine! — a sptîs cineva din jur. • K

> . ., ... . . • y. toso

La căminul

ajung. In ultimul timp s-au 
mai. adus încă trei de la raion 
și se vor mai aduce. Aceasta ’ 
pentru faptul că oamenii de 
aici care cu ani în urmă se în
trebau ce vor mînca rniine, au 
azi destulă liniște sufletească 
pentru a sta la o masă de șah:'' 
Numărul șahiștilor d.iri'r Ză-,. 
brani, tineri și bătrâni, zțrește ' 
văzînd cu ochii.

T. VEVERIȚA

ărăgan ! Ge întindere 
B nemărginită, cîtă bogăție 

de pămînt! II privești cît 
poți cuprinde cu ochii și-i ză
rești hotarul abia acolo, de
parte, unde pare că cerul se 
unește ou pământiii. Cîte la
crimi amare, cîtă sudoare a 
curs pe întinderea ta, bătrâne 
Bărăgan 1 De cîte ori n-a șuie
rat biciul vechilului deasupra 
spinărilor încovoiate, cîte 
mîini bătătorite n-au cules ro
dul răsărit din glia ta, și furat 
apoi de alte mîini, împodobite 
cu inele, mîiniile celor obișnu- 
iiți cu traiul de huzur și de 
dezmăț!

Erau 
po-

Te priveam mai deunăzi, 
bătrâne Bărăgan., în timp ce 
șareta mă ducea pe un drum 
de țară spre ogoarele gospo
dăriei agricole colective ale 
comunei Pogoanele. Am sosit 
pe la amiază. In biroul ingi
nerului Pătrașcu am găsit 
adunași cîțiva oameni, 
toți tineri, dornici să-mi 
vestească despre munca Uf, 
despre realizări, despre pla
nurile de viitor. Tînărul ingi
ner Pătrașcu, șeful secției a- 
gricole raionale Pogoanele, 
este în același timp și pre
ședintele cercului miciurinist, 
despre care vorbește cu pasiu
ne ș; entuziasm.

Mi-a rămas adînc întipărită 
în minte înfățișarea acestui la
borator al cercului: o cameră 
nu prea mare, -dar bine ame
najată, cu vase și eprubete în 
rafturjt cu planșe explica
tive pe pereți, ou o măsuță ro
tundă pe care stă ierbarul, cu 
un portret mare al celebrului 
învățat, Ivan Vladimirovici 
Miciurin. Chipul omului uscă
țiv, cu barbă mică și căruntă, 
privește parcă atent la cele ce 
se petrec în sala Laboratoru
lui...

— Cercul nostru miciuri
nist, — povestea inginerul 
Pătrașcu — cuprinde 16 mem
bri, toți tehnicieni, fiecare a- 
vînd în grija lui un grup de 
țărani muncitori pe care îi în- 
drumează în tot timpul anu
lui. Oamenii vin la conferințe, 
citesc, urmăresc demonslnațri- 
ile practice. Adeseori ni se în
tâmplă să fim, întrebați cînd 
va mai avea loc o conferință,

ce broșuri științifice au «nai 
apărut...

Cu cîtă dragoste și râvnă 
studiază țăranul muncitor Ion 
Zainea ! II întWnești fie în la
borator, aplecat pe carte, fie 
pe lotul experimental. Vizita
tor permanent al cercului, el 
știe că nu poți aștepta daruri 
de la natură ci trebuie să i le 
smulgi. Priceput în setecțwx 
nainea semințelor, Zainea a 
demonstrat în fața țăranilor 
cum și-a însămînțat la 20 
septembrie grâul după meto
dele înaintate și cum astăzi 
s-a înălțat și se întinde ca un 
oovor verde, mîngîiat de ra
zele soarelui de toamnă.

Cercul miciurinist din Po
goanele duce o activitate rod
nică Și neobosită. Oamenii 
muncesc cu dragoste răspîn- 
dind lumina științei, lunrnă 
care se revarsă pe întinsele 
ogoare ale Bărăganului.

La înapoiere, mergînd pe a- 
celași drum, priveam aceleași 
pămînturi- nesfîrșite. Sus pe 
cer se auzea huruitul unui a- 
vion. Avionul care vine să a- 
ducă medicamente pentru spi- 

' talul comunei... Iar de jur îm
prejur, pămînt, pământ cît 
vezi cu ochii, și la marginea 
drumului flori galbene de ra- 
piță sălbatică...

Și nu: știu de ee, mi s-a pă
rut dintr-o dată că omul, al 
cărui chip îl văzusem cu cîte- 
va ceasuri în urmă în tabloul 
din sala laboratorului, priveș
te și el cu ochi umezi și plini 
de mulțumire nemărginitul, 
mănosul nostru Bărăgan 1

M. DINCA



Scrisori din sate

Toamnă... Pe ogoarele pa
triei se adună roadele. Cu 
acest prilej iese și mai pu
ternic la iveală un simplu 
dar mare adevăr: vrei să cu
legi recolte bogate, apoi a- 
tunci aplică cu încredere îna
intatele metode agrotehnice. 
Și, de acest lucru și-au dat 
bine seama tot mai mulți ță
rani muncitori care au pus 
preț pe sfaturile agrotehnice 
și n-au pregetat la muncă.

Iată mai jos portretele 
cîtorva fruntași ai recoltelor 
bogate din acest an de pe 
cuprinsul re oi unii București.

Moș Stancu Terpezan, are 
72 de ani, dar meșter mai 
priceput decît el în munca 
pămîntului nu găsești in toa
tă comuna Botoroaga. ht 
toamna aceasta recolta sa 
de sfeclă de zahăr se ridică 
la aproape 40.900 kg. la hec
tar, recoltă de aproape trei 
ori maî mare decît producția 
medie prevăzută pe» regiune.

Iți mulțumesc
Lanurile de porumb ale co

lectivei noastre au dat cea 
mai mare producție pe între
gul raion. De pe cel semănat 
in cuiburj așezate în patrat 
am cules cîte 6.280 kg. stiu.eți 
la hectar. Insă cele trei hectare 
cultivate după sistemul vesti
tului maistru al recoltelor re
cord de porumb, Mark Ozernîi 
au dat o producție nemaiîntîl- 
nitâ : peste 14.000 kg. știuteți 
porumb la hectar. — Vreți să 
știți ce metode am aplicat ? 
Iată cîteva din ele.

Terenul l-am pregătit încă 
din vara și toamna anului tre
cut. Mai întîi a fost dezm-riș- 
tit cu polidiscurile, iar după 
cîteva săptămîni arat la 23— 
25 cm. adîncime cu tractoarele 
S.M.T.-ului Cefa. Oda ă cu 
arăturile pentru însă-mințări 
am băgat sub brazdă cîte 4 va
goane de gunoi putrezit, la fie
care hectar. In primăvară, pe 
la sfîrșitul lui martie, am îm
prăștiat pe fiecare hectar cîte 
200 kg. superfosfat, 600 kg. ce
nușă și 80 kg azotat. După a- 
c&ea i-am dat cu cultivatorul- 
La 7 aprilie am dat încă odată 
cu cultivatorul afînînd b’ne te
renul. La 12 aprilie am început 
însămînțările. Am pus în pă- 
mînt sămînță de soi hibridă 
obținută de noi în gospodărie. 
Iar îndată ce a răsărit porum
bul l-am grăpat cu o grapă 
■ușoară. Tot atunci am îm-

Mark Ozernîi
prăștiat pe teren cîte 120 
kg. cenușă și 80 kg. azot la 
hectar. Apoi la a doua prășită 
am dat încă 150 kg. superfos
fat la hectar însă numai la 
cuiburi. In total am aplicat 4 
prașile mecanice, precum și co
pilitul. De asemenea, ne am 
îngrijit și de polenizarea su
plimentară artificială.

Presupunînd că am fi apli
cat acest înaintat sistem de 
muncă nu pe 3 hectare ci pe 
toate cele 70, am fi scos cu 
peste 50 vagoane mai mult 
porumb știuleți 1 Închipuiți- 
vă cîtă bogăție ! Ce rezerve 
bogate ascunde pămîntul nos
tru. Bogăție pe care o putem 
obține cu ajutorul științei. Ca 
atare pentru anul viitor noi 
vom căuta să mărim suprafa
ța de hectare cultivată după 
sistemul lui Mark Ozernîi.

Lată de oe în aceste zile cînd 
poporul nostru sărbătorește 
prietenia cu Uniunea Sovie
tică, gîndul nostru se în
dreaptă încăodată cu dra
goste și recunoștință spre în
țelepții și pricepuții colhoznici 
sovietici, ale căror exemple ne 
sînt călăuză în muncă, în 
viața nouă pe care o construim 
în patria noastră dragă.

TEODOR MAGHIAR 
președintele gospodăriei a- 
gricole colective „Steaua Ro
șie", comuna Mădăraș, regiu
nea Oradea

Să grăbim însămînțările de toamnă
>> Ing. AL HAGI 2>
« Director General din Ministerul Agriculturii
>> și Silviculturii >>

Și-a ținut ca viatul dat

medie prevăzută pe»

Ia5.309 kg. porumb boabe 
hectar! Atît a cules țăranul 
muncitor Sandu Gheorghe, 
din comuna Mihăilești, de pe 
ogorul său însămintat în cui
buri așezate în pătrat. Și 
drept răsplată, Ia expoziția 
agricolă raională, pentru o 
astfel de recoltă ei a primit 
ca premiu o prășitoare.

T> rin luna mai a anului
1 acesta, țăranul munci

tor Sălăjan Vasile din co
muna Pișcolț, raionul Săcu- 
eni-Oradea, a trimis o scri
soare revistei „Albina**, che- 
mîndu-I la întrecere pe Vasile 
Pîrvu. cunoscutul fruntaș al 
recoltelor bogate. După cîteva 
zile. Vasile Pîrvu a răspuns 
bucuros — tot prin revista 
„Albina".luîndu-și anga-

rrt poTumbul, a făcut poleni
zarea artificială, — scuturînd 
polenul spicelor pe mătasea 
porumbului._

La sfecla de zahăr, rodul 
cules de Vasile Pîrvu este un 
record: 31.000 kg. de pe 31 
ari, adică 100.000 kg. sfeclă 
de zahăr la hectar.

Această izbîrtdă se datoreș- 
4e;-murjjCii sale organizate, 

$Sfsă obțină Y&0»M |*iintific?:
ștfnl^^^orumb la hectar X toamnă 7n

^nnft-irrr .ibrrîii la hsw-far . tara aatnca am toamna, in 
pnmavara ogorul a fost în
grășat cu cîte 50 kg. azotat și 
șup.er fosfat. A semănat apoi 
sfecla la timp potrivit (cînd 
solul avea doar o temperatură 
de 4 grade). Vara, deși pă- 
mînțul era curăț, i-a dat trei 
prașile bune, (Prima prașilă 
a făcut-o la începutul lunii 
mai, cînd colții sfeclei abia se 
vedeau).

Așa muncește Vasile Pîrvu, 
fruntașul recoltelor bogate 
din raionul Găești. „Secretul" 
muncii sale este la îndemîna 
oricărui țăran muncitor care 
vrea să-l ajungă și să-1 depă
șească. El stă în folosirea îna
intatelor metode agrotehnice 
sovietice.

22 In ultimele zile vremea s-a îmbunătățit simțitor, fiind 
22 foarte prielnică pentru coacerea porumbului și pentru des- 
\\ fășurarea în bune condiții a arăfuttilor și însămințăriior la 
22 păioasele de toamnă. Acest fapt a dus la intensificarea iu-1 

crărilor agricole de toamnă pe tot cuprinsul țării. !
22 Numeroase regiuni din țară au obținut succese importau-< 
SS te, atît la recoltarea culturilor cît și la însămînțărL Astfel, j 
22 regiuni ca Suceava, Pitești, București și altele sînt pe te*r< 

minate cu recoltarea porumbului; în schimb regiunile!
22 Constanța, Stalin și Autonomă Maghiară sînt cu mult ră- 

mase în urmă. In aceste regiuni organele agricole și de
22 stat n-au acordat atenția cuvenită stringerii recoltei la timp, 

deși porumbul în cea mai mare parte este copt
22 Și situația însămințăriior de toamnă se deosebește mult 
<< de la o regiune la alta. Dacă în regiunea Galați, bunăoară,! 
22 însămînțarea griului se poate considera ca terminată chiar 
<< la data de 22 octombrie, în schimb regiunea Iași n-a însă-! 
fs mînțat decît 29,7 la sută din plan, regiunea Bacău aproape' 
22 22 la sută, iar regiunea Arad 27 la sută. Deși aceste regiuni! 
<< au avut aceleași condițiuni ca și regiunea Galați, din cauza • 
22 unei slabe organizări a muncii, a nejustei folosiri a atelaje-! 
«lor și a unei nesusținute îndrumări a țărănimii muncitoare, i 
22 executarea însămințăriior a întîrziaf deosebit de mult. 1 
<< Desigur, această întîrziere, cu nimic justificată, poate 
22 avea urmări proaste asupra producției anului viitor.
<< De aceea, se impune ca regiunile care au rămas în urmă 
>S cu însămînțările să ia măsuri ca toate atelajele și tractoare- 
<< le de la S.M.T. să lucreze zi și noapte pentru transportul re- 
2> coltelor de pe cîmp, pentru executarea arăturilor și însămîn- 
« țăriibr de toamnă. Urgentarea stringerii recoltelor, precum 
22 și a însămințăriior este cu atît mai necesară cu cît specia- 
22 iiștii prevestesc o iarnă timpurie.
Ss Bătălia recoltelor bogate pentru culturile ce se seamăn* 
22 în primăvară începe încă din timpul toamnei. Pentru aceasta, 
ss este necesar să continuăm arăturile adînci de toamnă, pe 
22 care vom face însămînțări de primăvară. ȘRința și practica 
<< agricolă au dovedit că însămînțarea de primăvară, făcută 
22 m arătura de toamnă, asigură o producție mare chiar dacă 
<< în primăvară ploile căzute nu sînt îndestulătoare.
22 Odată cu arăturile de toamnă să desțelenim izlazurile 
<< comunale și fînețele slab productive, pe care să te însămîn- 
>2 țăm cu plante furajere care dau producții mari; să facem 
<< plantări de pomi, să desfundăm terenul pentru plantarea vi" 
22 tei de vie; să luăm măsuri pentru pregătirea din toamnă a 
<< porumbului de sămînță.
22 Țărani muncitori! Agronomi și mecanizatori! Oameni ai 
« muncii de la sate! Organizați astfel munca încît fiecare h»- 
22 crare să fie făcută la timpul cel mai potrivit. Aceasta este 
« chezășia obținerii unor recolte bogate.

organizator si chib
zuit conducător**... asa-l so
cotesc toți colectiviștii u.n 
comuna DascălH Greața pe 
președintele gospodăriei lor 
colective, Ion Puscaciu. A- 
ceasta s-a văzut și mai bine 
la recoltatul griului, cînd pe 
ogoarele colectivei, s-au ob
ținut in medie 2400 kg. ia 
ha., recoltă cu mult mai ma
re decît aceea obținută de 
țăranii muncitori cu gospo
dării individuale.

100(1kg. grîu la hectar.
Au trecut de atunci cîteva 

luni.
Vasile Pîrvu, harnicul ță

ran muncitor din satul Tom- 
șani, regiunea Pitești, și-a ți
nut cuvîntul dat, depășindu-și 
angajamentele luate cu prile
jul chemării la întrecere. El a 
obținut peste 13.000 kg. știu
leți la hectar, aproape 4.000 
kg. grîu la hectar, iar la sfe
cla de zahăr a obținut o pro
ducție record de 100.000 kg. 
la hectar!

Aceste frumoase rezultate, 
care sînt o mîndrie a agricul
turii noastre, Vasile Pîrvu le 
datorește folosirii metodelor 
agrotehnice de cultivare a 
pămîntului — rod al însușirii 
temeinice a sfaturilor culese 
din cărțile citite la biblioteca 
căminului cultural din sat. 
Vasile Pîrvu n-a ocolit nici 
sfaturile inginerilor și tehni
cienilor .agronomi. El le-a as
cultat și le-a aplicat întocmai, 
cu încredere.

Astfel, astă primăvară, Va
sile Pîrvu a fost primul în sa
tul Tomșani care a semănat 
porumbul în cuiburi așezate 
în pătrat, cu sămînță hibridă, 
obținută de el din încrucișa
rea porumbului romînesc de 
„Ștudina" cu porumbul „Dinte 
de cal". încă din toamnă a 
îngropat sub brazdele lăsate 
de tractor, 50 de care de bă
legar. Apoi a arat tot terenul 
la o adtacime de 25 cm. cu 
tractorul de la S.M.T., lăsînd 
arătura în brazdă crudă peste 
iarnă. In primăvară, a mai 
dat pămîntului 150 kg. îngră
șăminte chimice (azotat și su
perfosfat).

A prășit apoi porumbul de 
3 ori cu prășitoărea și de 2 
ori cu sapa, fără să-l rrrnșu- 
roiască; l-a copilit lăsînd cîte 
două fire la cuib, a scos tă
ciunii dth lan și cînd a îrrflo-

A primit peste 15.000 lei

igirac Lotony comuna Sîn,martin, Regiunea: „Autonomă
Maghiară, a primit .pentru cei doi >l*oi contractați — care la pre
dare cîntareau aproape 2.000 kg. — un premiu în' unelte agricole 
și peste 15.000 lei, beneficiind totodată de avantajele prevăzute 
în contract.

ÎK >■ I■Ltoj ? -rW
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5 NOIEMBRIE29 OCTOMBRIE
IN CIMP. Se termină

- în regiunile din sudul 
și vestul țării — însămîn-
țările de toamnă și se in-

( tensifică în regiunile din
( nordul Moldovei, Suceava, Baia Mare și cen- 
( trul Ardealului. Continuă recoltarea porumbului, 
! florii soarelui, sfeclei de zahăr, bumbacului și 

J —■ * -------------= ......... ‘------------- J-
I 
l
I
I 
( 

•l 
f 1
i vechi și prelucrarea fructelor.
j IN VIE. — In regiunile din sutfaf țării se ter- 
} mină culesul viilor. După cules, se despart vițele 
I de pe sîrmă sau araci și se fac tăieri de ușurare 
[ a butucilor. începe îngropatul viilor.
I IN ZOOTEHNIE. — Se termină săpatul gro- 
( pilor, construirea silozurilor. însilozarea nutre- 
[ țarilor — în special a porumbului — și se de- 
I pozitează în silozuri sfecla de nutreț pentru con- 
( sumul de iarnă. Continuă monta articifială la oi.

Ing. agr. V. ALEXANDRU

CALENDAR 
AGRICOL

orezului precum și executarea arăturilor de 
toamnă pentru cuituri de primăvară. Odată cu 
alătura adîncă se îngroapă sub brazdă îngră
șăminte naturale sau chimice. Se fac desțeleniri 
în pășunile și fînețe'e slab productive, precum 
și în pîrloage.

IN LIVADA. — Continuă plantările de toam- 
I nă, săpatul la rădăcină al pomilor din livezile

Intre 38 și 31 octombrie} 
vremea va ti rece, nai j 
ales dimineața cînd tem-} 
peratura va coborî pînă } 
la înghețarea apei. In} 

dimineața se produce cea- j 

ia suprafață.
Cerul va fi — în Ardeal, Banat și Cîmpia Du.} 

nării — mai mult senin, iar în Moldova și I 
Dobrogea mai inorat.

in aceste două regiuni se prevăd ploi slabe j 
locale. Vîntul — Crivățul — va sufla tare în j 
primele zile în Dobrogea și Bărăgan, fa timpul} 
zilei, temperatura se va ridica de la 13 grader 
la 17 grade.

Intre 1 și 4 noiembrie vremea se va încălzi, J 
iar dimineața va fi îngheț și brumă nMHei in j 
Ardeal. Timpul va deveni insă umed și cerul se} 
va înora în toată țara ; o ploaie slabă și mă- J 
runâă va cădea în toate regiunile, mai abtm-| 
dcntă fiind in Banat și Olteni*. Dimineața se} 
va înregistra ceață. Temperatura — deși mail 
ridicată dimineața — ziua se va menține între} 
10 și 16 grade.

N. TOPOR }

TIMPUL 
PROBABIL

Ardeal și Moldova
ță groasă, iar în munți pămîntul înghiață ușori



Sînt multe cîntecele-n care 
popoarele slăvesc izvorul...
Eu, drumul Dunării spre mare 
slăvindu-l, îmi slăvesc poporul.

Și-l voi slăvi întotdeauna 
și adevărul voi slăvi — 
să-l cînte Dunărea bătrîna, 
cum cîntă-atîtea mărturii.

A fost, pe țărmul dunărean — 
pe Dunăre — un partizan.

fc’A fost*, bătrînii spun balada, 
și cît baladele vor fi 
și-un soare va topi zăpada, 
cu Dunărea va viețui.

rA fost pe țărmul dunărean — 
pe Dunăre — un partizan.

s..Erau vreo douăzeci ca el, 
dar numărul spori cu unul 
cu Niculaie-un prichindel 
la trup subțire ca alunul.

Printre tovarăși, cel mai mic, 
la fabrică intrase slugă; 
dar el spunea că-i ucenic 
și că tîmplar ar vrea s-ajungă.

Ce greu era ! Pe el sudalnfă 
și trudă mare... Ucenici...
De te plesnea cu-n dos de palmă 
Btăpînul, ce puteai să zici ?

Răbdai, dar îți era necaz
Iar noaptea pe-un pătuc de scîndurl 
ise răsucea muncit de gînduri 
și-abia dacă dormea un ceas.

Stăpînu-1 trtimitea să-aducă 
tocila de la fierărie.
Glumea fierarul: „Ei măi țîcă, 
ce zid, frumoasă jucărie 1"

Și-i mai spune: „Tu nu te teme 
ia stai aicea lîngă mine.
Acuș o dreg.* Trecut-a vreme 
de-atunci, dar ține minte bine.

Șl tot bătînd pe nicovală 
îi povestea de zmei și crai 
cu vocea-i dulce și domoală... 
Ciulea' urechea Niculai:

^Fost-au fost stăpîni pe lume 
ji pe ape și pe mare

] i „Dunăre,
I i mamă vitează,
p de cînd lumea
<• stai de pază,
<’ iu ne scalzi,

tu ne-ntărești,
!•

de prin vremile străbune; 
urieși, balauri, care, 
pe voinicul Dunărei 
s-au pornit ca să-l omoare — 
un voinic asemeni Iui 
numai raza soarelui 1

Dunărea, bătrîna-1 știe 
pe voinicul cel viteaz 
oe-ntr-o zi, pe la amiaz, 
l-am primit în fierărie..,

El venea de la izvoare ’ 
de pe unde rîul vine 
și prin munți pe la strîintoare 
pe bălauri mi-i aține...

Cînd balaurii veneau 
Dunărei mi-i aținea.
Sta în calea celor furi 
prin orașe, prin păduri...
Dunărea mi-1 îndrăgea 
Dunărea mi-1 ascundea, 
să nu-1 prindă, să-l omoare 
să mi-1 stîngă de sub soare.

Dar balaurii l-au prins 
ml l-au prins, mi l-au închis 
într-o temniță adîncă 
și în altele, și încă 
peste el zvîrlit-au stîncă...

Dar venind o primăvară 
apele au tot săpat 
și din temniță-1 scăpară .. 
Dunărei s-a ridicat 
pe vrășmași i-a înfruntat.

Mai tîrziu cînd iar l-au prins 
Mi l-au prins, mi î-au legat 
Și în sînge l-au scăldat. 
Dar bătut el nu s-a dat.

L-azvîrliră de pămînt 
și mi-1 spînzurară-n vînt, 
dar el glăsuia cuvînt. 
Răsuna peste pămînt:

(P ragm e nt e)
Motto: <• 

<> 
d 
d 
d 
d

tu ne-ncinzi 
și tu ne crești. 

Noi cu Dunărea 
tot una 

batem vremea
și furtuna. ]>
(dintr-un cîntec vechi) p

„Alelei, tHhari de vieți, 
să mă stingeți nu puteți, 
că eu am adinei izvoare 
unde soarele răsare — 
răsăritul soarelui, 
început păm:nitului“.

Cu balauri piept la piept 
s-a luptat voinicul, drept 
și-a ajuns, pînă la mare 
unde soarele răsare, 
lîngă țărmurile mari 
în pădurea cu stejari... 
„Iată că povestea-i gata. 
Niculae, ți-a plăcut ? 
Altădat’ ți-oi spune alta*. 
— Am să viu să mal ascult.

Doar un lucru-aș vrea, bădie, 
spui că-a fost și-n fierărie 
Dunărei voinic — 
și mari 
valurile mării bat 
țărmurile cu stejari!
Nu pricep, la mare cum 
cresc stejarii ?
Cum se poate?
Stă fierarul, se socoale 
trage din lulea tutun 
ș-apoi zice : „Om face drum ! 
Intr-o zi de-ai să cutezi 
vii cu mine.și-ai să vezi!* 

...Și vremea basmelor trecuse 
iar Niculai e azi tîmplar;
a fost la mare și văzuse 
pădurea-aceea de stejari; 
povestea asta dunăreană 
cu Dunărei, o-nțelegea: 
Poporul — Dunăre se chiama 
Partidul
Dunărei era 1

EPILOG

Ea leagă țară lingă țara, 
de țara Marii Uniunii

Sînt multe cîntecele-n care 
popoarele slăvesc izvorul... 
Eu drumul Dunării spre mare 
slăvindu-il îmi slăvesc poporul.

Cu ruși, sîrbi, unguri și bulgari, 
cu cehi, pe Dunăre-mpreună 
sîntem un codru de stejari, 
și nu-s furtuni să ne răpună 1

Și nu-s rugini să ne cuprindă 1
Să ne înfrunte, nu-s puteri!
De lungi milenii se perindă 
pe-aicea frămîntate vreri...

In vremuri grele partizan 
bătrîna Dunăre ne-a fost.
Va trece vremea, an cu an,
Și toate trece-vor cu rost:

dar slava luptelor nu trece 
ca vîntul prin păduri bătrîne 1 
Căci valul Dunărea-șî petrece 
și totuși, Dunăre rămînel...

Ea, Dunărea, păstrează semne, 
din vechi milenii, amintiri: 
gaterele cu robi, trireme 
și-ale înaltei Porți oștiri.

Fasciști cu-a monții grea armată 
veniți într-un drăcesc frămînt; 
ne-au vrut-. De mai încearcă-odată 
ie sapă Dunărea mormînt !..

De aceea dacă vii vreodată 
pe Dunăre — în iarnă, vară, 
de-i va fi apa înghețată, 
ori apa Dunării prea clara.

de-aceia ce-o eliberară.
să ne-amintim, prieteni buni î 
Ea leagă țară lîngă țară, 
de țara Marii Uniuni!

Mihail Gavril
(Din volumul „Conștiința lumii" 

care va apare la E.S.P.L.A.)



Cu sprijinul 
lui Miciurin

VLADIMIR STAȘEVSKI
4 proape că nu există ce- 

tățean în Tomsk care să 
nu-l cunoască pe Nikolai 

Perov.
Perov a început să se ocupe 

cu grădinăritul încă înainte 
de revoluție. In vîrstă de 30 
de ani, el și-a cucerit gloria 
celui mai bun aclimatizator al 
vișinului. Vișinele crescute în 
pepiniera lui erau aproape de 
două ori mai rnari decît cele 
obișnuite și aveau un mare 
procent de zahăr. Se spunea 
că Perov a cunoscut în între
gime secretul creșterii vișini
lor în Siberia. Și poate că el 
s-ar fi oprit la cele realizate, 
dacă o întilnire întîmplătoare 
nu l-ar fi pus pe gînduri. In- 
torcîndu-se odată din Ural, 
Perov a vădut în comparti
mentul trenului un om care 
ducea un vlăstar de măr eu-
ropean.

— De unde l-ați luat ? — 
l-a întrebat Perov pe necunos
cut

— Hei, prietene, îl aduc de 
departe. Am fost la Kozlovo. 
Trăiește acolo un om, un hor
ticultor pe care îl chiamă Ivan 
Vladimirovici Miciurin, un 
vrăjitor nu alta : are meri din 
toate colțurile lumii. Mi-a dat 
și mie unul, ca să-l plantez 
pe pămîntul siberian...

Intorcîndu-se acasă, Perov 
i-a trimis de îndată o scri
soare lui Miciurin, în care îi 
povestea cum crește vișinii 
și-l ruga să-i dea sfaturi. 
Curînd a primit răspunsul: 
„Ai pornit pe un drum bun. 
ocupîndu-te de vișini. Nu pă
răsi această activitate. Este 
foarte însemnată nu numai 
pentru voi, siberienii, ci și 
pentru horticultura Uniunii 
Sovietice. Sînt primul care te 
rog să-mi trimiți prin poștă 
semințele care sînt atît de re
zistente la ger și dau rod atît 
de bogat, ca să le pot experi
menta la mine, în Kozlovo, 
cu ajutorul hibridizării. Treci 
de îndată la hibridizare... I. 
Miciurin. 1924. 26 octombrie".

Marele revoluționar în bio
logie. Ivan Vladimirovici Mi
ciurin, prin sfatul său a în
semnat o etapă nouă în munca 
creatoare a horticultorului si
berian.

— Am 75 de ani, — scrie 
bătrînul Perov — dar mă simt 
în putere să continui lupta 
pentru continua dezvoltare a 
horticulturii în Siberia !

La Expoziția Agricolă Unională excursioniștii admiră un nou soi de vișini obținut după metodele miciuriniste de 
către horticultorul A. Bolonaiev din Sahalin.

Prin Expoziția 
Agricolă Unională 

a U.R.S.S. (II)

Dacă proporțiile gigantice ale Ex- 
JEL poziției îți dau un simțămînt cople-
ȚWs j șitor, de măieție, nenumăratele amă-
jj I J nuute pe care le întîlnești la tot pa
ji sul în pavilioane îți desfată sufletu1

jKj! 1 pr'n nouîa^a ?' neasemuita lor fru-
1* musețe. Multă fantezie creatoare.1 ntaltă artă și-au spus cuvîntul aiici.

Timp îndelungat mii și mii de oa- 
meni au lucrat cu migală și neîn
trecută măiestrie la țesutul uriașe

lor covoare, la sculpturi și la tablourile ce acoperă pereți în
tregi.

...Floarea de piatră cu colorit extraordinar de viu, armo
nizat cu o gingășie de care numai harnica natură este în stare 
primăvara cînd zmălțuiește poienele, a răsărit aevea în mijlocul 
pavilioanelor; din staminele ei țîșnesc trînrbe de apă;^ sub tul
pină, în bazin se zbenguie pești și lebede de aur. Stat toate, 
sculpturi, dar freamătul apei dă impresia mișcării: parc-ar fi 
vii. Și mai departe încă. Intri, să zicem, în somptuosul pavilion 
al R.S.S. Ucrainene. Panourile arcuite, caTe redau întocmai 
adîncimea perspectivei pe care se desfășoară nesfîrșitele cîmpii 
și crînguri, par niște ferestre deschise spre peisajele pline de 
poezie ale acestei țări etalate cu atîta dragoste de Gogol și 
Taras Șevcenko. Și asculți. E oare numai o părere înșelătoare? 
Nu, nu se poate. De undeva, picură trilurile fermecate ale tara* 
furilor de privighetori.„ Constructorii pavilionului s-au gîndit, 
că glasul privighetorii nu poate fi despărțit de imaginea boga
tei Ucrame și au ptadit ta vreo noapte cu lună concertul măes- 
trelor ctatărețe ale cărui acorduri le-au prins pe banda magne
tofonului.

Sau la pavilomrf R.S.S. Letone rămîi mult timp în fața 
ușilor monumentale, din lenta

< 4 < 1

nu pot fi văzute cu ochiul liber

ALEXANDR GORIUNOV

MICIURINISTUL
Pe Lovatî cu apa-i sbuciumată 
De ani de zile cercetînd de zor. 
Trăiește în grădina-i minunată 
Un încercat și bun horticultor. 
Muncește în grădină șl acasă. 
Ce-i neaflat să afle-1 vezi că vrea 
Și cunoscînd natura mofturoasă 
Nu vrea s-aștepte daruri de la ea. 
El crește-un măr cu mîna-i grijulie. 
Vrea să-l sădească-n Nordu-ndepărtat. 
Să-l vadă stînd în nopți de vijelie 
Acolo-n Nord, înalt și ne-nfricat I 
Și supunînd cu-nverșunare firea 
El vede anii grabnic cum se duc, 
Prin poștă o să-i vină mulțumirea 
Din Nord pînă aci-n Velikj Luk.
Iar aurora boreală poate 
Uimită-n Nord va rămînea și ea 
Cînd încărcat de roade-nmiresmate 
Un măr miciurinist se va-nnălța 1

In romtaește de D. MIHAIL
!
♦
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i sculptat cu încrustări de chih
limbar; la R.S.S. Careio-fină 
te oprești printre altele, în 
ultima sală, la o uriașă sculp
tură făcută dtatr-o buturugă. 
In lemnul tare, cunoscutul 
sculptor S. Conencov a dcs- 
ghiocat cu dalta nervură cu 
nervură, scoțând la iveală 
chipul inspirat al unui c'ntă- 
reț popular ce mtagîie cu de
getele strunele unui instru
ment, asemănător țambalului 
nostru. Și privindu-1, asculți 
sunetele nostalgice ale cînte- 
cului născut în inima pădu
rilor, cîntec pe care îl trans
mite un microfon așezat pe 
undeva prin soclul statuiei. 
Impresia de viață a acestei 
măiestre opere de artă este și 
aici desăvârșită. Dar despre 
cîte altele nu s-ar putea vorbi? 
In pavilionul culturilor teh
nice, de pe frunzele unor 
plante specifice, sculptate în 
marmură, picură neîntrerupt, 
în bazine, parfumuri; în pavi
lionul R.S.S. Armene, într-o 
vitrină stat două mici tablouri 
gravate pe cîte o jumătate de 
sîmbure de măr; unul cu chi
purile lui Marx, Engels, Lenin 
și Stalin, celălalt cu portretul

iui Miciurin. Aceste tablouri 
de aceea la îndemîna vizitatorilor stau două rrpcroscoape; în alt 
pavilion pereții stat făcuți ta fermă de fagure...

...Și iată-1 aici, în largul cuprins al Expoziției, pe Ivan Vlă- 
dtaiirovici Miciurin. Pe un soclu înalt de piatră, statuia lui stă 
neclintită în mijlocul unei livezi foșnitoare. In mijlocul grădi
nii! care îi era atît de dragă și-a petrecut întreaga viața; în 
mijlocul grădinii priveghe’ază ș; întru eternitate^ Putea fi oara 
monument mai frumos care să cinstească amintirea marelui 
savant? In fiecare din cei 15.000 de pomi și arbuști fructiferi 
ai livezii trăiește cîte o părticică din truda visurilor lui; pe 
fiecare creangă lucesc la soare roade ale gîndirii și învățăturii 
lui, urmate și împlinite de nenumărați elevi, ari ei înșiși sa- 
vanți vestiți. Pe drept cuvînt i se spune, de aceea, livezii: 
„Grădina miciurinistă*1. Grădina miciurinistă se întinde însă 
mult mai departe, pe întregul teritoriu al Uniunii Sovietice. Ea 
a crescut și crește neîncetat, cucerind pas cu pas pămînturile 
din miază noapte, pînă aproape de cercul polar. Prin poleni
zări, altoiri și hibridizări s-au născut minunate soiuri noi de 
pomi fructiferi, cu roade mari, dulci și parfumate ca în livezile 
din siid și totodată în stare să biruie asprimile climei dini tun
dră și taiga. Așa se face că prin logodirea soiurilor din sud cu 
cele sălbatice din nord, granița mărului care mărginea o fîșie 
îngustă de pămînt în latura de miazăzi, a ațuns acum la Ar- 
hanghelsk și Murmansk.

Miciurin a areiat 63 de sorturi noi de măr; elevii lui au spo
rit numărul acestor sorturi ptaă la 470. Alăturarea acestor 
cifre arată limpede cît de mare este avtatul miciurinismului.

Sau să luăm de pildă, părul. Acest petal fructifer căruia-i 
place o climă bltadă, înainte nu putea crește în ținuturile, și 
regiunile rusești din Asia Centrială. Miciuvin a izbutit însă să 
facă să răsară și în aceste locuri livezi de peri. Pentru aceasJ 
ta a adus dta taiga un păr sălbatic, care făcea pere, mici ca 
niște măceșe și tari ca lemnul, dar care rezistă și la un ger 
de 50 grade sub zero. Pomișorul sălbatic a fost încrucișat cu 
o varietate renumită de păr din Crimeea. Și după îndelungi 
strădanii a luat ființă o nouă varietate de păr cu fructe mari, 
zemoase, care rezistă bine la frig și ține pînă la anul nou. La 
fel a altoit cireși din sud pe vișini sălbatici creînd vestitul soi 
de cireși „Frumoasa nordului**, a încrucișat un migdal sălba
tic cu un piersic sălbatic și pe noul pomișor care a luat ființă 
din împerecherea lor a altoit un piersic de soi. care, cu fructe- 
le-i mari a înaintat apoi tot mai departe pe drumul nordului.

Colindtad în lung și-n lat prin livadă și prin pavilioanele 
unde stat înfățișate izbînzile a zeci și sute de colhozuri, sov
hozuri, precum și ale instituțiilor științifice, pe drumul dfeschis 
de genialul savant, tatîmpini cu mirare și admirație nenu
mărate alte minuni ale miciurinismului, — minuni ale 
științei.

Lucrul cel mai de seamă nu stă însă numai ta aceea că s-au 
născut atîtea și atîtea soiuri noi de plante cu însușiri necuno
scute înainte, ci, mai a.les, î,n uriașa lor răspândire. Nemuri
toarele cuvinte a'.e lui Miciurin : „Nu putem aștepta daruri 
de la natură, sarcina noastră este de a I le smulge", sînt 
bine cunoscute, cu tot tîlcul lor, de către milioane și milioane 
de oameni sovietici care muncesc pe ogoare, în livezi și gră
dini. Puterea sovietică este aceea care a dat miciurinismu
lui marea lui strălucire, dtadu-i putința de a-și răspîndi roa
dele binefăcătoare în rîndurile întregului popor sovietic.

Cel care vizitează grădina miciurinistă va vedea cum zi de 
zi, — ș! nu e de loc de mirare — grupuri de colhoznici din 
Asia Centrală sau din taiga, din părțile Murmanskului șau 
Arhanghelskului, din împrejurimile Leningradului sau din mun
toasa Adjarie, vin și așează cu dragoste buchete de flori la 
statuia marelui transformator al naturii, Miciurin. E prinosul 
recunoștinței lor pentru neprețuitele daruri făcute de savant 
anului. AL. N. TRESTIENI
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Consfătuire cu cititorii rev stei „Albina"

sălbatice 
liricii^ !

Castanele i 
pot H folosite

cele mai vechi timpuri, 
au găsit o întrebuințare ți 

pxrfji.

1 
i 

oa- j 
cas- } 

se j 
oră- J

. • -(tecată cu ulei era bună pentru obloji-j

Oamenii de știință din țara noastră }

( Din
} menii _
I tanelor sălbatice. In murie
(făcea din ele o făină care era dată — 
} țăniilor ți vitelor. Aceeași faina asa_; 
f' “ ' ’ ‘ ‘ Z —“G
1 tul rănilor.} *
(au descoperit de curînd că, intr-adevăr j 
I castanele sălbatice constituie o insera- > 
} nată avuție căci, prin prelucrare, din } 
( ele se pot obține o serie de produse | 
1 importante. In primul rind, din ami- j 
I donul castanelor ca ți din acela al car- , 
(toii lor, se poate fabrica spirt.
j industrializarea castane or sălbatice) 
j se face îndată după recoltarea fructe-} 
(lor căzute din pomi ți care sînt bine ) 
(uscate. Ele sint apoi măcinate grăun- j 
} țos, ca grițul. Prin diferite metode, din j 
(acest griș se extrage spirtul.
I Pe lîngă spirt, se mai poate scoate j 
| un ulei tot atît de bun ca și acela de } 
< măsline ți un altul intcenunlat ia fa. j 
f bricarea săpunului. Borhotul constituie j 
} o hrană foarte bună pentru vite.
ț Datorită strădaniilor cercetătorilor) 
I noștri științifici bogata materie primă } 
Lcare sînt castanele sălbatice va fi fo- } 
f losită pentru producerea multor lucruri) 
I folositoare omului.

( Știafi că . j
i J
| ...chihlimbarul este o rășină produsă } 
f de un anumit copac, care, frecată, atra- j 
( ge obiectele ușoare ? Proprietatea a- 1 
| ceasta a fost descoperită acum 2500 de } 
f ani de un învățat grec, Thales din o-J 
I rașul Milet. In grecește chiuiimbaru-j 
j lui i se spune electron. De aci se tra-} 
f ge cuvîntul electricitate. I
' * IJ ...o vacă în greutate de aproape 400 j 
( de kg. mănîncă în 24 de ore 18 kg. J 
f iarbă ?
} * 1 
f ...în scoarța creerului omenesc, sînt J 
f 14 miliarde de celule nervoase ?•
I - * >f ..jn întreaga lume se vorbesc aproa- I
( pe 2000 de limbi ?

* F
f ...cea mai mare parte dintre rozătoa-)
( re trăiesc sub- pămînt fiindcă aco o ga- } 
- sesc un adăpost care ie ferește de ; 

schimbările temperaturii, schimbări pe I 
care nu le pot suporta? Aceasta din.} 
cauză că nici corpul lor nu are o tem- j 

{

sub) 
. I

I castanele sălbatice constituie o insera- I

ryurrunica J octombire a. c-, m ora-
Ls șui Constanța a avut loc cons

fătuirea organizată de revista 
noastră cu cititorii și corespondenții 
din regiunet fruntași ai recoltelor bo
gate, ingineri, agronomi, conducători 
ai unor unități economice din agricul
tură. activiști culturali sătești.

Consfătuirea a avut drept scop cu
noașterea experienței țăranilor munci
tori care au obținut recolte mari la 
hectar, precum și a metodelor folosite 
de activiștii culturali sătești în vede
rea popularizării acestei experiențe.

In cele citeva ore cit a ținut consfă
tuirea. a avut loc an interesant schimb 
de păreri. Așa, bunăoară, A. Gancea; 
inginer șef la gospodăria agricolă de 
stat Moșneni. a arătat, prin date con
crete, ce importanță are pentru buna 
dezvoltare a culturii de griu, arătura 
adineă făcută la timp. „De pe suprafa
ța unde arătura adincă s-a făcut cu 
mult mai tîrziu de cit termenul optim 
— a spus inginerul Gancea, noi am 
scos cu peste 1.700 kg. — sau cu 40 la 
sulă — boabe mai puțin decit recolta 
de griu obținută la hectar pe restul de 
suprafață arată la timp". Despre înriu-

nrea pe care o are asupra (arantlor 
muncitori cu gospodărie individuală 
cunoașterea concretă a muncii în gos
podăria colectivă a vorbit inginerul 
agronom Constantin Boroșilă de la 
gospodăria colectivă din comuna Mi
hail Kogălniceanu. Oprea Teodor — 
bibliotecar al căminului cultural din 
Cobadin, a vorbit despre roadele pe 
care le poate da un cerc de citit, bine 
organizat. Un astfel de cerc a funcțio
nat anul trecut in comuna lor. Aici au 
fost citite cărți agrotehnice, cărți in 
care era descrisă munca țăraniior 
uniți in întovărășiri agricole sau gos
podării colective. Bilanțul muncii bi
bliotecarului din Cobadin, este deosebit 
de interesant: o parte din țăranii mun
citori care au urmat in mod regulat 
cercul de citit au devenit fruntași ai 
recoltelor bogate, iar peste citeva luni 
au pus bazele unei întovărășiri agri
cole.

Pentru redacția revistei „Albina" 
consfătuirea organizată la Constanța 
constituie un izvor de îmbogățire a te
maticei. revistei și un mijloc de întărire 
a legăturilor cu cititorii și corespon
denții săi.

E. CHELBAȘ.U

* I

f peratură statornică.
J *1 ...cartofii înghiață la 6 grade 
f zero?2
J * j
| ...după teoria marelui savant sovie. j 
f tic O. L. Schmidt care este acceptată. J 
(de oamenii de știință din întreaga lu-} 
|tne, pămintul s-a format acum aproape} 
f5 miliarde de ani? 1
f *} ...prin venele omului circulă aproape j 
f5 litri de sînge ? Inima pompează acest! 
f sînge în vasele din corpul omenesc în { 
j mai puțin de 1’ minut. Irrir-o oră pom- j 
f pează aproape 400 de litri, adică zece J 
imii litri în 24 de ore sau trei milioanei 
} cinci sute de mii de litri într-un an. j 
( ★ I
f ...o gogoașe de mătase are pînă la l 
} 3000 m. de fir ?

* încălcarea contractului încheiat 
între producători și O. R. A. C, A. 
este pedepsită oare de lege ?
* E nevoie de autorizația sfatului 
popular comunal pentru a vinde 
un loc de casă în vatra satului î

Mai muiți cititori au cerut redacției 
revistei „Albina" lămuriri privitoare la 
problemele de mai sus :

Mai ios publicăm lămuririle cerute ;
RĂSPUNS LA PRIMA ÎNTREBARE:
Producătorii care cresc și îngrașă ani

male și păsări pe bază de contract cu 
O.R AC.A., se bucură de însemnate avan
taje dacă ei respectă întocmai obligațiile 
ce și: le iau. Bunăoară, Iosif iBojko din 
comuna Reci, raionul Sfâuiul Gheorghe, 
Regjunea Autonomă Maghiară, pentru 
cei 2 boi contractați cu. O.R.A.CA., și 
predați în greutate de 1.940 kg., a primit 
15.520 lei ; totodată lui i s-a redus din 
cota de carne 90 kg, iar din cota de ce
reale 250 kg; a primit bonuri în valoare 
de 1.552 lei pentru a cumpăra diferite 
mărfuri din comerțul de întlmpinare; a 
cumpărat la. preț oficial 3 kg. talpă,, 7 
fuse piele, 4,5 kg. bumbac, etc.

Legile statului nostru și anume preve
derile Decretului nr. 274 din 19 iulie 
1954. stabilesc răspunderi pentru cei ce 
nu respectă obligațiile din contract. In 
cazul cînd O.R.A.C.A. nu și-a respectat 
obligațiile luate față de producător, ea va 
fi obligată prin judecată, să-1 despăgu
bească pe acesta de toate pagubele ce i 
le-a pricinuit. Decretul amintit mai sus 
prevede insa răspunderi și pentru produc 
cători. Dacă producătorul nu-și: respectă 
obligațiile din contract, va fi obligat, tot 
prin judecată, să predea animalele con
tractate la cantitatea și calitatea, prevă
zută în contract. Iară însă a mai benefi
cia de reduceri din cotele2 obligatorii. De 
asemenea producătorul care nu a predat 
animalele prevăzute în contract — la 
timp sau în cantitatea, greutatea si cali
tatea la care s-a angajat — va fi obligat 
prin judecată, să plătească o amendă. A- 
coastă amendă se poale- ridica pînă la de

două ori valoarea cantităților de produse 
nepredafe, socotite h prețul pieței libere.

Dacă contractul nu a putut fi însă 
respectat din cauze străine de vo nța 
producătorului — cum ar fi de exemplu o 
boală, o inundație sa.u un foc de pe ur
ma cărora au pierit animalele — (produ
cătorul dovedind în scris că a avut a- 
ceeași grijă pentru întreținerea acestor a- 
nimale ca. și. pentru celelalte animale ale 
sale) atunci el nu va fi sancționat ci 
doar obligat să restituie avansurile bă
nești primite de la O.R.A C A.
RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA A DOUA

Potrivit art 8 din Decretul nr. 151/195U- 
cetățeanul are nevoie de autorizația Mi
nisterului Agriculturii numai atunci cînd 
terenul pe care vrea să-l vîndă este în 
afara vetrei satului și intră în catego
ria „terenuri, arabile, pășuni, finețe; vii, 
livezi, iazuri și bălți".
_De asemenea dacă terenul pe care vrea 

șă-1 vîhdă este în vatra satului și intră 
în categoria „terenuri arabile, pășuni, fi
nețe, vii, livezi, iazuri și bălți", cetățea
nul are nevoie de autorizația sfatului 
popular comunal.

Pentru vinderea locurilor de casă-, cu 
sau fără construcție; este nevoie — așa 
cum prevede Decretul nr. 221 din 1950 — 
de autorizația sfatului popular comunal, 
numai în cazul oînd comuna respectivă 
are un plan de sistematizare (adică un 
plan care cuprinde toate lucrările de con
strucții și de înfrumusețare a localității 
respective). In cazul cînd comuna nu are 
un asemenea plan de sistematizare, vîn- 
zarea locurilor de casă — cu sau fără 
construcții — se poate face fără autori
zația sfatuliii popular comunal. Această 
prevedere a fost stabilită prin Decizia Co
legiului Civil al Tribunalului Suprem ai 
R.P.R. nr. 672 din 6 septembrie 1954.
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bune pentru ceaiuri) 
și oblojeh

• Ceaiul de sunătoare, precum și cel }
de tei sau de mătase de porumb sînt J 
bune contra tusei. 1

• Din florile de tei sau de mușețel j 
se face un ceai care, băut seara, Ii-J 
niștește nervii și dă somn odihnitor. |

• Ceaiul de fructe de ienupăr, frun-j 
ze de frasin și mesteacăn, din scoarța 1 
ramurilor de salcie și din flori de soc, 
calmează durerile de reumatism.

• Din frunzele de izmă, de pelin, l 
din flori de tei sau sunătoare se face 
un ceai tare care ajută la digestie.
• Plante arrtidiareice sînt: afinele 

proaspete sau fierte (dacă sînt usca- ! 
te), fiertura de gutui, de coarne, ceaiul} 
de izmă, de coaje de gorun.

• Florile galbene de sunătoare (po-{ 
jarniță) după ce au fost lăsate un| 
timp în untdelemn, vindecă răceaila, J 
tăieturile și arsurile.
• Oblojeli pentru răceală, junghiuri,} 

tuse : amestecăm făfrră de muștar cu J 
apă călduță, pînă se face o pastă moa-î 
le pe care o întindem pe o cîrpă sub- } 
țire și o aplicăm pe partea bolnavă,) 
apoi acoperim cu altă cîrpă. Oblojeala} 
n-o lăsăm mai mult de 10—12 minute, | 
pentru că arde pielea.

• Pentru dureri de gît facem gar-1 
gară cu ceai de mușețel, cu ceai de| 
rădăcină de nalbă. Gargara trebuie săj 
fie călduță.

♦
Folosirea plantelor pentru ceaiuri sau j 

oblojeli nu trebuie să o facem fără»
socoteală, numai fiindcă așa am apu-} 
cat din bătrîni. De aceea astăzi, cînd j 
în cel mai îndepărtat cătun sau în a-!

! /I
I propierea lui se află un punct sanitar, } 
] trebuie să cerem sfatul medicului sau} 
f al sanitarului în privința folosirii anei ț 
t plante medicinale sa» a alteia. Trie-} 
} buie să ne ferim de asemenea, de așa} 
f zisa știință a șarlatanilor, care se a- j 
( ciuesc uneori prin tîrguri vînzind bu-} 
[ ruteni și rădăcini care, cică, alină orice} 
( durere. Adesea se întîmplă ca leacurile j 
i acestea să dăuneze, în loc să tecirias- / 
} că. Trebuie să fîe clar că un leac nu J 
( poate fi recomandat decît de medic sau ; 
î de personal sanitar calificat. }
I La farmacii și cooperative se pot} 
( găsi tot felul de amestecuri de astfel j 
i de ceaiuri din plante medicinale, pre- ) 
! parate după știință. Ceaiurile medici-1 
f nale de la PLAFAR și farmacii — pre- j 
f parate din diferite plante — aii pe cu-) 
( fie indicații asupra conținutului și mo-} 
} du lui de întrebuințare. j
( Este bine ea asemenea plante Ie- ) 
} cititoare să nu lipsească din casă ori-} 
} cărei gospodine.

Frîntură 
dintr-un fel 
de cronică...

...Și au purces în acea vre
me țăranii muncitori dm co
muna Bozovici, comună așe
zată pe plaiurile Mehadiei, 
să-și dureze vrednică așezare 
pentru luminarea lor și a co
piilor lor. S-au adunat să oa- 
dă la cinstită învoială ca prin 
strădania lor să strîngă cără
midă și piatră, iar prin con
tribuția bănească să tocmeas
că meșteri pentru zidărie...

Documentele vorbesc că- a- 
eeasta. s-a întîmplat în istori
cescul an 1951, iar despre 
vrednicia bozovicenilor a mers 
vestea peste sate pînă la ra-
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ion. S-a aflat acolo că s-au 
strîns peste 100.000 cărămizi 
și o. frumoasă sumă dfe bani. 
Apoi țăranii muncitori au 
aflat ou mare mulțumire că 
secția de arhitectură șj siste
matizare de pe lîngă sfatul 
popular al regiunii Timjșoar-a 
a întocmit proiectui și devizul 
și s-a început rostuirea cămi
nului cultural duipă plan.

Și au trecut așadar 4 ani 
încheiați. Pierdutu-s-au bani 
și vreme. Pierdutu-s-au mate
riale și nădejdile țăranilor 
muncitori din Bozovici pentru 
că într-o bună zi a poposit cu« 
mare alai în comună tovară
șul Constantin Vodă, șeful 
secției care aprobase în acea 
vreme devizul și proiec
tul și a dat poruncă să 

se oprească grab n-ic lucra
rea și să se scoată fundația; 
Găsit-a atunci cu cale tovară
șul Constantin Vodă că devi
zul și proiectul nu sînt bune 
și cu mare grijă a făgăduit 
iltele mai potrivite.

Și au așteptat ei, vrednicii 
țărani muncitori din Bozovici, 
multă, vreme îndeplinirea fă
găduielilor. Apoi dacă au vă
zut că tot nimic nu se face, 
au scris „Albinei*1. Revista, ia 
rîndu-i a trimis scrisoare to
varășilor de la raionul A-ltnaj 
Mehadia, care însă n-au 
izbutit să dea un răs
puns nimerit, găsind — 
și credem că pe bună dreptate 
— că tovarășul Vodă va mai 
poposi odată prin Bozovici și 
că de data aceasta cu mai 

puțin alai și făgăduieli, dar.^ 
cu proiect și deviz în toată re
gula, pentru începerea acum 
și nu mai tîrziu a lucrărilor.

Caravana care 
nu mai vine

Cam tot în acele vremi ale 
ănului 1951 poposit-a în satul 
Ponor o caravană cinemato
grafică. Și mult s-au bucurat- 
ponorenii de cele ce le-au vă
zut ochii de la cea minunată 
născocire omenească. Cerut-au 
atunci harnicii gospodări ai 
Ponorului să mai ,poposească, 
și oît mai des, cea mașinărie 
ee-i zice caravană și după 
cum se spune s-au făgăduit 
multe în cea seară-

Au trecut de atunci patru 

ani bătuți pe muche. Căuta- 
t-au ponorenii caravana, așa 
precum Făt Frumos din po
veste căutatu-o-a pe prea 
frumoasa Ifeana Cosînzeaua. 
— Vine dinspre luncă — spu
neau unii; alții țineau că va 
veni dinspre deaL Dar cara
vana nu se mai arăta. Parcă 
o înghițise pămintul. Și iată 
că „Albina” a af'.at de urma 
năzdrăvanei caravane. S-a 
aciuiat prin meleagurile Aiu- 
dului șf stă, și sită, pentru că 
cică drumuriîe-s grele și nu 
poate ră'zbj spre Ponor. 
Fiind deci drumul către Ponor 
altminteri de cum trebuie să 
fie, „Albina” dă sf<at dregăto
rilor din partea locului să 
cheme degrabă pricepuți și 
dibaci meșteri în ale drumuri
lor. Căci dacă nu se vor rostui 
lucrurile cu drumul către Po
nor, făgăduielile rămîn vorbe 
goede. iar ponorenri vor moi 
avea încă de agonisit muită 
și grea așteptare.

Pentru conformitate 
C. MUNTEAMU
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In preajma Conferinței 

de la Geneva

Așadar, în „calendarul .dintre cele 
două Geneve“ nu a rrrai rărna» nici o 
: filă. De la 27 octombrie, ziuaaeschi- 

derii conferinței, privirile și gînriurile tutu
ror vor fi îndreptate către sala de hicru a 
miniștrilor Afacerilor Externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței, Timpul scurs de 
la conferința din iulie a șefilor celor patru 
mari state a dovedit îndeajuns că spiritul 
care a căpătat atunci viață, spiritul înțele
gerii și colaborării, nu este numai o adiere 
primăvăratică, ci un mare adevăr al zilelor 
noastre.

Politica înțelegerii și a tratativelor stator
nicită la Geneva a fost susținută cu ardoare 
de popoare. Doar unele cercuri reacționare 
apusene, care nutreau și nutresc încă speran
ța dezlănțuirii unui nou măcel, socotesc că 
„spiritul Genevei" le este un obstacol serios 
în calea planurilor lor deșănțate. Pentru a- 
ceste cercurî, conferința celor patru mari de 
la Geneva și rezultatele ei au însemnat în- 
tr-adevăr o lovitură de măciucă.

De multă vreme oamenii simpli s-au obiș
nuit să cântărească și să pună fată în fată 
faptele și nu declarațiile oamenilor politici. 
Tocmai de aceea, ei ÎȘ> dau seama că Uniu
nea Sovietică a făcut în acest răstimp tof ce 
i-a stat în putință pentru a pregăti un teren 
cît mai prielnic de lucru conferinței miniștri
lor Afacerilor Externe oare se deschide la 
Geneva. Pentru rezolvarea fiecăreia din cele 
trei probleme aflate pe ordinea de zi a con
ferinței, guvernul sovietic a adtțs o contribu
ție de preț. Uniunea Sovietică a stabilit re
iat1' diplomatice cu guvernul Republicii Fe
derale Germane și a încheiat un tratat cu 
Republica Democrată Germană. Uniunea So
vietică își dă țoală silința să ajute unificării 
Germaniei ca stat pașnic și democratic. In 
problema dezarmării care, de asemenea, se 
află pe ordinea, de zi a conferinței, străduin
țele. Urfiunri Sovietice sînt bine cunoscute. 
Apropierea punctelor de vedere ale celor pa
tru puteri în problema dezarmării este de 
acum un fapt de netăgăduit de către înșiși 
oamenii politici ș: de către ziarele din țările 
apusene. '

Legăturile economice, culturale și sportive 
între Rărăsif și Apus s-au dezvoltat și întă
rit. Nenumărate delegații, alcătuite din de- 
putați, savanți, scriitori și sportivi din Apus 
au călătorit și călătoresc în Uniunea Sovie
tică și în țările de democrație populară.

Toate aceste fapte dovedesc că dacă toți 
participant^ la conferința miniștrilor Aface
rilor Externe de la Geneva vor da dovadă de 
înțelegere, bunăvoință și colaborare, rezulta
tele acestei noi întîlniri internaționale nu pot 
fi decîf spre folosul și binele păcii.

A. RALEA

„Situație nouă și sarcini noi 
în Germania occidentală**

Documentul dat publicității de conducerea Partidului Comunist din Germania
Conducerea Partidului Co

munist din Germania a dat 
publicității un dodumeni inti
tulat „Situație nouă și sarcini 
noi în Germania occidentală".

In acest document Partidul 
Comunist din Germania rele
vă necesitatea revizuirii poli
ticii interne și externe a Re
publicii Federale Germane. 
„In Germania occidentală — 
se spune in document — tre
buie dusă o politică îndrepta

tă spre menținerea păcii în 
Europa pe baza ținui sistem 
de securitate colectivă. Tre
buie să împiedicăm orice noi 
acțiuni îndreptate spre tra
ducerea în viață a politicii a- 
cordurilor de la Paris".

Guvernul federal, se spune 
in continuare în document, nu 
poate să mai ignoreze exis
tența Republicii Democrate 
Germane. Tendința lui Ade
nauer de a vorbi în numele 
întregii Germanii nu poate 
schimba faptul că Republica 
Democrată Germană există și 
că ea are un mare viitor.

De aceea, acela care doreș
te în mod sincer unificarea 
trebuie să se pronunțe pentru 
lozinca națională: „Germani, 
în jurul aceleiași mese f" în
tărirea relațiilor economice și 
culturale între cele două sta
te germane contribuie la apro
pierea dintre ele. Răspunde
rea care revine clasei munci
toare din Germania impune 
muncitorilor și organizațiilor 
lor din cele două părți ale 
Germaniei să cadă de acord 
asupra unor acțiuni comune.

Partidul comunist cere „a- 
nularea oricăror măsuri de 
persecutare a Partidului Co- 
rriunist din Germania și a 
simpatizanților săi". Partidul 
Comunist din Germania pune 
în oardă pe membrii Partidu
lui Social-Democrat din Ger
mania și ai Uniunii sindica
telor împotriva consecințelor 
dăunătoare pe care te poate 
avea politica dusă de condu
cătorii Partidului Social-De
mocrat din Germania și ai 
Uniunii sindicatelor. „Decla
rația conducerii Partidului So

;>-că negoțul cu oameni nu a fost înlăturat 
din toate ungherele lumii. Bunăoară, în Ni
geria de răsărit, — colonie engleză în Afri
ca — se face negustorie cu femei. Femeile 
sînt deosebit de căutate. Dar nu orice femeie. 
Numai acelea care asigură negustorului cîș- 
tiguri serioase. Cîrmuitorii Nigeriei cunosc 
acest lucru și chiar ei încurajează acest co
merț.

Intr-un anunț publicat de un ziar nigerian 
se spunea: ,.Se vinde o tinără brunetă, fru
moasă, în vîrstă de 18 ani, înălțimea 1,65 m... 
O treime din preț se plătește imediat, restul 
în decurs de 18 luni".

...că în Congo Belgian, — colonie a Bel
giei în Africa, — viața este plină de neajun
suri. Lucrind cîte 14—16 ore pe zi, cei mai 
mulți muncitori din fabrici primesc un sala
riu zilnic care nu întrece costul a două cutii 
de chibrituri. Pentru o muncă de ocnaș, mi
nerii primesc între 300 și 700 franci lunar, 
în timp ce 1 kg. came costă 100 franci.

...că în Maroc, din peste 1.600.000 copii de 
vîrstă școlară, abia un sfert învață carte. In 
întreaga țară, 90 la sută din locuitori sînt 
analfabeți. In general numai 10 la sută din 
copii merg la școală; în Sudan 8 la sută; 
in Algeria abia ceva mai mult de 1 la sută. 
In toate aceste țări, aflate în Africa, stăpâ
nesc colonialiștii care încearcă să înăbușe 
cu forța lupta localnicilor pentru libertate.

...că pentru o populație de 17 milioane de 
locuitori cît numără Dakar-ul, — colonie 
franceză din Africa — nu funcționează decît 
15 spitale.

...că în coloniile africane aflate sub jugul 
colonialiștilor englezi, francezi și belgieni 
trăiesc triburi ale popoarelor hotentot și bo
șiman, lipsite de școli și de orice legături cu 
lumea civilizată. Aceste popoare au rămas 
atît de înapoiate încît unele din ele nici nu 
au o vorbire omenească: ele se înțeleg prin 
semne și au un grai care se compune din su
nete produse prin plescăitul limbii...

...că în Italia, un sfert din totalul studenți
lor sînt nevoiți să renunțe la studii, fiindcă 
nu au cu ce se întreține.

..-că din sumele cheltuite pentru fabricarea 
unui avion greu de bombardament s-ar putea 
construi două centrale electrice, fiecare pu
țind da lumină necesară unui oraș cu 60.000 
locuitori. Cu aceiași bani s ar putea ridica 
două spitale înzestrate cu cele mai moderne 
aparate medicale.

...că suma cheltuită pentru construirea 
unui avion de vînătoare este egală cu costul 
a 1.700 vagoane de grîu.

...că din banii întrebuințați pentru construi
rea unui crucișător s-ar putea construi blocuri 
cu locuințe încăpătoare și moderne pentru 
8.000 oameni.

(Desen de BORIS EFIMOV din „KROKODIL")
Spiritul Genevei... Aceste două cuvinte au devenit o expresie a 

destinderii' internaționale și se pare că fiecare din aceste două 
cuvinte este scris eu litere luminoase pe cîte o aripă a porumbelului 
alb al păcii, așa cum se vede și din desenul de mai sus.

Nu întotdeauna, și nu pentru toți însă, .răsăritul soarelui este 
adpciUor de bpqurii. Bufnițele și liliecii, hienele și șacalii fug de 
Juminaffiindță numai bezna nopții.este potrivită cu planurile lor 
întunecate.

O, ce n-ar da bufnița să poată stinge răsăritul !
Știut este că și lumina spiritului Geti'evei nu e pe placid unui 

am urnit soi de «bufnițe. a.l unor bancheri fabricanți de arme și .poli
ticieni, care slujesc cu îndărătnicie scopurilor de război.

Zadarnic'-domnilor 1 Puteți urla Cît vă ține gura căci el, spiritul 
Gene.Vei va triumfa, fiindcă el este expresia voinței popoarelor 
care urăsc războiul.

* ——__

DAMASC

îI
f care să înglobeze și țările arabe.

( asemenea alianțe. După multe tîrguieli, S.U.A. și Anglia au j

cial-Democrat din Germania 
in care se spune că el recu
noaște acordurile de la Paris 
are ca scop să sprijine tradu
cerea în viață a acestor acor
duri. De aceea, social-demo- 
crațit trebuie să înlăture in
fluența acelor conducători ai 
P.S.D.G. care ignorează do
rința membrilor de rînd ai 
partidului de a lupta împotri
va fascismului și militarismu
lui. Interesele vitale ale mun
citorilor cer stabilirea unei 
unități de acțiune între Parti
dul Social-Democrat din Ger
mania și Partidul Comunist 
din Germania".

In încheiere, conducerea 
Partidului Comunist din Ger
mania declară că viitoarea 
Germanie 'unificată trebuie să 
fie „adevărata noastră patrie, 
o adevărată mare putere a 
păcii, democrației și progresu
lui, un stat suveran, puternic, 
un stai respectat și egal în 
drepturi în familia popoarelor 
iubitoare de pace din Europa 
și întreaga lume".

In capitala Siriei a avut loc seni-} 
narea unui acord militar între Siria } 
și Egipt. Acordul dintre cele douăj 

țări este o înțelegere cu scop de apărare. Ziarele și unele j 
cercuri politice vorbesc că în curind acestui acord ar unma} 
să i se alăture. Arabia Saudită și alte țări arabe, punîndu-sej 
astfel temeiia unei alianțe de apărare a lumii arabe.

De mulți ani S.U.A. și Anglia se străduiesc să încheie o} 
alianță războinică, așa numită a Orientului Mijlociu, în} 

j. iiv Egiptul, Siria, Arabia}
( Saudită și alte țări arabe au refuzat însă să se alăture unei} 
( asemenea alianțe. După multe tîrguieli, S.U.A. și Anglia au j 
[ reușit să înjghebe pactul de la Bagdad, din care fac parte} 
f Anglia, Turcia, Irak, Pakistan, și în ultima vreme și Iranul.} 
p Această alianță este îndreptată nu numai împotriva Uniunii} 
( Sovietice, ci și împotriva Egiptului și a tuturor țărilor} 
t arabe.
( Acordul militar încheiat de Siria și Egipt este alianța} 
} unor țări hotărite să-și mențină neutralitatea și să-și apere } 
f independența amenințată de uneltirile cercurilor imperia-) 
f liste străine.
1 , • J

Alegerile care s-au desfășurat în} 
[RIO DE JANEIRO Brazilia pentru posturile de pre-} 

ședințe și vicepreședinte ale Repu-} 
l blicii, s-au încheiat cu un succes deplin al forțelor demo-} 
l cratice. Candidații forțelor democratice: Kubitschek pentru} 
j postul de președinte și Goulart pentru postul de vicepre-} 
[ ședințe, au întrunit cel mai mare număr de voturi.

De fapt, alegerile din Brazilia au pus față în față cele} 
j . “ ‘ “7 ‘ ; și coali-}

ția grupărilor politice reacționare. Majoritatea populației} 
i forțelor democratice}

( De fapt, alegerile din Brazilia au pus față în 
} două forțe politice: coaliția partidelor democratice 
( ția grupărilor politice reacționare. -
[ braziliene a votat pentru candidații 
( întrucît tn programul lor se prevede apărarea libertăților ] 
[ democratice, îmbunătățirea nivelului de trai al populației,! 
( garantarea dreptului la muncă, reforma agrară, cucerirea! 
[ independenței economice și politice a țării.
f Rezultatul alegerilor din Brazilia a însemnat o grea în-J 
[ frîngere suferită de forțele reacționare din țară și de sus-} 
(ținătorii lor din afară. Ele încearcă acum ca printr-o lovi-! 
[ tură de stat să întroneze o dictatură militară. Uneltirile lor } 
f se izbesc însă de forța maselor populare, care cer înscăuna-j 

rea Ia putere a celor aleși.

Populația din Saar a fost chema-j 
SAARSRUEKEN tă duminică, 23 octombrie, în fața! 

cabinelor de vot. Celor aproape } 
670.000 de alegători li s-a cerut să spună dacă aprobă sau{ 
resping așa numitul „statut european" al Saarului. D? votul j 

! de la Paris. Cercurile conducătoare franceze țin cu tot dina-} 
ț dinsul ca regiunea Saar să nu fie alipită Germaniei. Dar} 
| majoritatea populației din Saar și multe din grupările poli-} 
} t’ce își arătau încă înainte de referendum potrivnicia față de } 
[„europenizarea" ținutului lor. Interesele populației din Saar} 
( și ale întregului popor gertnan impun alipirea Saarului la} 
[ o Germanie unificată, pașnică și democrată. Prin votul său,} 
f populația din Saar a respins așa numitul statut de „euro-J 
} penizare" a Saarului. }

i
i
[ ivspiKg așa numitul „aiului euivpcan ai oaaiuiui. vr? vviui j 
( de ia 23 octombrie atîrnă în bună măsură soarta acordurilor) 
! de la Paris. Cercurile conducătoare franceze țin cu tot dina-} 
ț dinsul ca regiunea Saar să nu fie alipită Germaniei. Dar!



ȘEFUL BAZEI j 
DIN TRUSEȘTI |

Deși are uscătorie meca
nică și alte mijloace pen- i 
itru conditionarea cerea- 
llelor. Baza de recepție 
•din Trusești, regiunea i 
Suceava, trimite griul la 
uscătoria din Lehiki. re

giunea București.
— Ziarele —

(La Trusi-știi din Suceava, 
CAdesea-i inspecție :
| Se tot vintură... arhiva
( Bazei de recepție.
f Controlorii vin și pleacă, 
ț Laudă™ hktille 
i Fac procesele verbale, 
I Uitînd... magaziile.

I
Pacea-n urma lor se-n-toar-j 

ce£. J 
Focu-n sobă pîlpîie...
Iar prin magazii, in stoluri,] 
Moliile „ fîifiie I

' Mucegaiul roade-n grine, 
. De mi-1 trec-, sudorile. 
. Căci uscătoria Bazei
• Stă-n șopron... cu ciorile. I

!™ spre Bărăgan cu marfa j 
Și cu-ncurcăturile !“
Ei I De-aici, pîn-la Lehliu... \ 
Nu-i cumva ~de-a-ndoaselea? ț 
Ba o îi — dar șeful Bazei j 
Știe el foloasele l J

i„Dac-aș fune-o-n funcțiune, 
} Sporesc cheltuielile** 
( Spune șeful — „și-mi încurcă 
l Toata socotelile..."

Chiar lopetile de mină 
Stau... pe săturatele! 
„Să lucreze ? Să se™ strice ? 
Nu-a deajuns». bucatele ?“

fFloarea soarelui.— primită
( Din largul raionului -» 
( Stă™ de cer acoperită,
[ In dosul șopronului.

( „Dac-o plouă ? Nu-i nimica ! 
li dau brînci, ca griului

} La uscătoria mare,
( Din gara Lsehliului..."

I „Cea vagoane, scriu hîrtia,
I Pun iscăliturile
* ‘

(
I
l
I
I

I

•Căci trecînd la alți-n seamă \ 
} Toate stricări uni te,
( El s-alege cu... o primă 1
J Ei — cu sancțiunile!

M. VOINEA

Află că funcționarii de la sfa
tul popular al comunei noastre 
Sinmihaiu de Pădurc (raionul 
Reghin, Regiunea Autonomă 
Maghiară) au ieftinit tariful. Ca 
să-i dea unui cetățean un cer
tificat, o dovadă sau un bon 
pentru moară, pe un petecuț de 
un sfert de coală de hîrtie, ei ii 
cer acum cetățeanului mai pu
tină hîrtie decît înainte: numai

EPIGRAMĂ
Paznicii de cfcnp din co
muna Comani, raionul 
Drăgănești, nu-și fac da
toria, necomunicînd si
tuația tnsămînțărilor.

Cu mirare, întreg satul 
Se întreabă azi, firește: 
In problema-acestor paznici 
Oare sfatul ce... păzește?

cinci coli mari pentru fiecare 
certificat, dovadă sau bon. Dacă 
cetățeanul tiu e librar și n-are 
acasă coli de hîrtie, tovarășii 
de la sfat îi fac înlesnirea să 
dea în loc <te cinci coli 25 de 
bani. Cînd cetățeanul vrea să 
facă o cerere, trebuie să dea 
zece coli. Dacă n-are coli, i se 
îngăduie să dea 50 de bani.

Cind cetățeanul cere să facă 
tovarășii de la sfat o „ieșire pe 
teren", adică să facă ei o cons
tatare la locuința sau pe terenul 
acelui cetățean, atunci el tre
buie să dva numai— 100 de coli 
de hîrtie. Dacă n-are coli, i se 
îngăduie să dea 5 lei,

Nu-i așa că e ieftin?
Și de cînd ne aplică acest 

tarif ieftin, tovarășii funcționari 
de la sfat ne par mai™ scumpi.

MORAR S. MIRCEA 
țăran muncitor, comuna

Sînmihaiu de Pădure

SUPERSTIȚIA CHIABURILOR

Cota și căciula
— O istorisire despre un fapt adevărat —-

Dragii mei, ascultați o isto
rioară.

Era o zi frumoasă de toamnă,. 
Pe șoseaua care duce din co
muna Huruieșt: (raionul Adjud, 
regiunea Bîrlad) la baza raio
nală de recepție a cotelor de ce
reale, mergea un șir de căruțe, 
înțărcate. In una din ele se a- 
fla, în saci, cota de grîu preda
tă de chiaburul Nica Gheorghe.

Chiaburul însoțea convoiul 
mergînd pe lîngă căruța cu sa

cii lui. După un timp, încălzin- 
du-se el de cît mersese pe jos, 
își scoase căciula și o puse pe 
un sac din căruță.

Apoi mai merse chiaburul ce 
mai merse, pînă ce, la o coti
tură a șoselei părîndu-i-se lui 
că nu-1 vede nimeni, o luă bini
șor cu căruța pe un drumeag 
lăturalnic.

Auzi, ce să-i dea chiaburului 
prin cap I Să-și fure singur 
gr ul ipe care îl predase la co
lectare 1

Dar el a fost văzut, căruța cu 
grîu a fost adusă din nou în 
convoi și a ajuns cu bine la ba
za de recepție. Iar chiaburul a 
ajuns la tribunal... fără căciu
lă'. I-a rămas în căruță.

Cu alte cuvinte, dragii met, 
cînd chiaburul încerca să-și fure 
singur griul dat la cotă, crezînd 
că n-o să fie prins, el — la 
drept vorbind — își fura singur 
căciula.

C. CRISTOBALD

Vedeniile întârziatului cu însămînțarea

— Staji, fraților, că mai am puțin și
(Desen de A. CLENCIU)

Cum alegi, așa vei culege
Unii țărani muncitori nu-și triorează

k BOABELE DE NEGHINĂ (vorbind între ele) :
— Dar boabele astea de grîu ce caută într-un sac cu noi ?
— Lasă-le și pe ele, să fie de sămînță I

(Desen de CIK. DAMADIAN)

Zilele trecute, într-o sală a 
tribunalului popular al regiunii 
București, s-au krtîlnit chiaburul 
Duță N. Marin din comuna Ni- 
colae Bălcescu, raionul Călărași, 
cu chiaburoaica Maria Panait 
din Cuza Vodă, același raion.

— Dumneata, domnul» Dută, 
de ce ești trimis în judecată ?

— Pentru o nimica toată, coa
nă Mario I Cică n-am predat a- 
nul acesta la colectare 100 de 
kilograme de carne de vită, 30 
de kilograme de carne de porc 
și 400 de litri de lapte... Dar eu 
sînt nevinovat.

— Păi de ce n-al predat?
— Dacă n-am avut de unde I
— Păi, parcă ai și vaci și 

porci.
— Ași Am numai boi și nu

mai scroafe.
— Atunci al dreptate. Ești 

nevinovat.
— Dar dumneata, coană Ma

rio, de ce ești trimisă in jude
cată ?

— Pentru o nimica toată, 
domnule Dută I Cică n-am pre
dat anul acesta la colectare 253

de kilograme de carne de vită 
și 88 de kilograme de carne de 
porc... Dar eu sînt nevinovată.

—- Pri de ce n-ai predat ? 
•- Dacă n-am avut de unde 1 
— Păi parcă te-au prins că ai

ascuns doi porci la vecinul du- 
mitale Ion Manole...

— Aș I Ascuns se cheamă 
ăla, dacă i-au găsit ?
— Atunci ai dreptate. Ești ne

vinovată.
...Numai că. tribunalul a fost 

de altă părere în ce privește 
faptele acestor „nevinovati**. Și 
ca atare le-a dat și răsplata pe 
care o meritau.

cbd.

Datorită risipei și delăsării conducerii coopera
tivei Frumușani, raionul Vidra, această unitate 
are o situație economică și financiară grea. La a- 
ceasta au contribuit și numeroasele scăderi ne
justificate ale unor mărfuri din gestiune.

Nu prea știu cu ce să-ncep 
Povestirii să-i dau cep.
Ca să-nlătur șoaptele 
O să-ncep cu faptele.

„.Un control care-a venit 
Pe la noi, știți ce-a găsit ?
— Viata cooperativei 
Frîntă-n filele arhiveL 
Și uitîndu-se agale 
Prin procesele verbate
A văzut, pe rînd scăzute
— Bere, bute după bute : 
„Spartă", „scursă, .alterată" : 
Drojdie™ „evaporată"j
Vin pierdut™ „vărsat, „dospit", 
Pește care s-a... „topit" ;
Ros de șoareci, mult salam. 
Șuncă, peste-un kilogram™ 
Iar guzganii ar fi ros, 
La-ntuneric, pe din dos, 
Sticle mari, cu țuică pline. 
Mi se pare și„ măsline™

...Mărfurile pot scădea 
De iau eu sau... dumneata
Sau in tine, cineva...
Șuncă și salamuri incă 
Drept, și șoarecii mănîncă;
Dar să afle Frumușanii 
Că pe țuică-o rod guzganii, 
Nu s-a pomenit sub soare. 
Doar de au... două picioare!

— Ce-a făcut controlu-n sat, 
Uite, încă n-am aflat
De-or fi fapte vesele
Voi citi „procesele"™

Dar de-or mal ieși guzgani 
Pe la noi prin Frumușani, 
Sticle de rachiu să roadă, 
Le-om lega sticla de coadă™

AMAN ȚEPUȘA

C/J ăț*0M/(U<i
In comuna Motoșeni, raio

nul Zaletin, se află o 
bază de recepție. Ea are, între 
altele, menirea să primească 
semințele aduse de țărani, dîn- 
du-le in schimb semințe bune 
de însămințat.

Dar din cauza proastei pla
nificări a schimbului semințe

lor la această bază., țăranii bat 
drumurile zile întregi, întoreîn- 
du-se la casele lor cu semințele 
tot neschimbate.

De unde se vede că la a- _ 
oea®tă bază, ca să poartă fi 
schimbate la timp semințele, 
trebuiesc schimbate mai întîi... 
năravurile.
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