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DECRETUL — 
ddiului Marii Adunări Naționale 
i Republicii Populare Romine 
tabilirea datei alegerilor deputaților 

în sfaturile populare.
1 Marii Adunări Natwoaie a Repabficâ Popoare Raotee decre-

c. Data alegeri; derzTaîJor ta sfarjrSe populare se stabilește la 
i.
ședințele

nil Adunări Nzțiooale 
<RU GROZA

Secretarul
Prezidiului Marii Adunări Naționale

A. BUNACILI

♦

♦

1
PERSPECTIVE NOI

UNCA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ
de AKce

membru corespondent

ctivele Congresului al If-lea al PartidaJai 
jncitoresc Rom in cu privire la cel de-al 
ilea plan cincinal, prevăd ca sarcină pria- 

pală pentru agricultură • creștere impor- 
ntă a producției agricole-marfă.
stă creștere a producției-marfă se va putea 

prin dezvoltarea sectorului socialist In agri- 
, care va produce mai mult și mai bine, prin 
a producției la hectar a principalelor plante 
tură cum sînt cerealele, porumbul, cartoful, 
fasolea, mazărea, bumbacul, inul, etc. și prin 

:a în valoare a unor terenuri neproductive 
!ab productive.
trivit indicațiilor cuprinse in Directivele Con- 
ui, în anul 1960 trebuie să se ajungă la o 
ție de cel puțin 15 milioane tone cereale, 
tie care va înlesni o aprovizionare mai 
i industriei cu materii prime agricole, a oa- 
r muncii cu produse agro-alimentare, pre- 
i dezvoltarea schimbului Intre oraș și sat 
deplinirea acestor prevederi din Directive, oa
le știință din laboratoare și cimpuri experi- 
au de îndeplinit sarcini urgente și deosebit 

irtante. Pe cîmpurile Stațiunilor Experimen- 
r trebui să fie create noi soiuri de cereale, 

și plante industriale, mai potrivite pentru 
i pămîntul unde ela vor fi cultivate. Prin 
de soiuri noi de grîu rezistente la ger ți la 
de soiuri și hibrizi de porumb cu coacere 
și de soiuri de cartofi rezistenți la mană 

< neagră, se vor putea asigura sporuri în
de producție la aceste plante de cultură, 
iile Experimentale și gospodăriile agricole 
r trebui să producă cantități din ce în ce 
le.sămînță din soiurile create sau ame- 
reale, porumb, sfeclă de zahăr, bumbac, 
me, și așa mai departe, care vor fi 
tăți și mai mari ca pină acum la in- 
dăriilor agricole colective și cultiva-

Săvulescu

terilor iwfiridaal. St ați—Te Frperi—rutale vor 
trebi să iadrwaeze fespedirfle colective ți pe cele 
ale tăriilor iadrridufi pentru aplicarea metodelor 
agrotrhirț Înaintate folosind in mod rațional gu
noiul de grajd, ingrășămintele chimice, cit mai 
multe mijloace mecanizate, precum și pentru pro
tecția culturilor împotriva bolilor și dăunătorilor.

Prin dezvoltarea industriei noastre de produse 
chimice pentru combaterea paraziților și dăunăto
rilor, pagubele produse culturilor de cereale, cultu
rilor de cartofi și culturilor de legume, vor putea ff 
simțitor reduse. Pentru aplicarea cit mai largă și 
la timpul potrivit a tratamentelor se va da, de ase
menea, o atenție deosebită mecanizării acestor 
lucrări.

Plantarea de pomi roditori și viță pentru refa
cerea bazinelor noastre pomicole ți viticole trebuie 
să se facă tot după îndrumările oamenilor de 
știință din domeniul viticulturii și horticulturii. 
Tinerele plantații de vii și livezi, precum și cele 
aflate de mai mult timp pe rod vor putea să dea 
producții mult mai sporite și de calitate superioară 
prin combaterea rațională in special a păduchelui 
țestos, precum și a pătării și putrezirii fructelor.

Pentru sporirea producției de carne, lapte, ouă 
și alte produse animale, zootehnicienii vor trebui 
să creeze rase noi de animale cu calități superioare.

Cercetătorii din domeniul agriculturii vor trebui 
să studieze și să indrumeze îmbunătățirea pășuni
lor ți fînețelor și introducerea de culturi de plante 
de nutreț, precum ți metodele cele mai bune de 
murare și de păstrare a nutrețurilor peste iarnă.

Prin efortul comun al țărănimii muncitoare, a 
S.M.T.-urilor, gospodăriilor de stat și al oamenilor 
de știință ți tehnicienilor din agricultură, sarcinile 
date de Congresul partidului prin Directive, vor 
putea fi împlinite la vreme, aceasta contribuind la 
creșterea neîncetată a bunei stări a oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

-* artistică de agitație a căminului cultural din comuna
y*-0*» ~ arma zi a anului, repetițiile.

♦ ac-Lt- L^urenția, Dragomir Priscila și Ștefănescu Dumitru îna- 
■ i pe aorta.



C'~-t a trrcat pe Venă, am avat viziu- 
*-a năreată i ținui trunchi care țîș- 
■tșae să strip tin gâ tavanul. Și imagi- 

«• naMto JMK ca bradtri" am văzut-o 
— ».» '-'.«ii, Cone---itia. magne- 

iffiitffas- x o bentiță me- 
MB1 'MBL seaene ee-T im-
wneișrâ*. rt.-». inr-c Ixne de
pitici Vioara de la scr-svstf *s-sfrr*a O 
mașa cu Tnflorifuri de trd be ■i-'jwz; 
gulerului și pe mlooci, era o pocsaca care 
făcea parcă și mai paternei fârtw? și vo» 
nicia acestui flăcău, cel mai iscusit cântăreț 
din toată tara, al cîrrtecelor bătrânești. Io 
închipuirea mea nici că l-aș fi putut vedea 
altcum pe acest rapsod al vieții, al faptelor 
haiducești, al cîntecului popular, al dorurilor 
din doinele pe care sute de ani oamenii de 
rînd le-au purtat din gură-n-gură și le-au 
păstrat cu frumusețea lor neîntrecută, cu as 
primea lor, fie cînd se bucurau, fie cînd se 
jefuiau.

MIHAI CONSTANTIN 
balade din comuna Desa, 1 
Craiova.

(

Marin Constantin (Lache) a cântat o doină și o baladă, așa
; »*- Calafatului. In bala da lui Ion ăl mare și în

- = -i- >. • v. :-e bf.rticlin-e;iză puterea și voii
Mduay ^a CME czxin! ț$i primea pedeapsa meritată, c 
c*e ’■n prfaaK ^a^rtea fcvaicuhn aprms. încrîncenarea, isteția < 

farta he h bm sfrțx le zkjm — măre Lache! Cum șt
frâza tăf lfr%<haa. dttd s-o asânpeve. cănd s-o facă cutremurătoare

Drrpî ce s-a mai îndreptat pnțîn. atit cit era de fnaft. praptindu-ș 
ridicat sub bărbie vioara Ș> a pornit să gooer scă pe corzile e» arcușul 
nure a izbucnit năvalnic melodia baladei. Șt atunci cînd I -x-îw a cesu 
muzicală a început să-i zică cuvintele, să Ie spună ca pe o poezie de 
lui, peste capetele noastre, ca o detunare. Din cînd în cînd zvîcnea p:e 
se aprindeau și rrrai mult, iar vocea-i vibra puternic. Da, este cel mai s 
care l-am auzit 1 Un glas autentic al cântecului bă.trînesc, al doinei, al half

FESTIVALUL FILMUL
LA SATE

Niciodată ca ia aceste zile, 
fiuaul n-a impinzit atit 
de mult satele patriei. Ca

ravanele cinematografice, sălile 
căminelor culturale nu mai pri
didesc. Oamenii vin cu sutele, 
cu miile, să vadă filme, care 
să-i instruiască.

In cele trei săptămini care 
s-au scurs de Ia data începerii 
festivalului, au fost trimise la 
sate peste 170 titluri de filme 
in 850 de copii.

Filmele îi desfată pe oameni, 
dar ii și înarmează cu noi cu
noștințe despre viață și socie
tate. Altele răspund nemijlocit 
problemelor care frămîntă ță
rănimea noastră muncitoare. 
Iată pe scurt cîteva dintre 
ele :

„CĂMINUL CULTURAL" 

tare tot mai mare. Principalul 
produs abținut de la oi este 
lina. Chezășia creșterii produc
ției de lină fină și semi fină 
din țara noastră o constituie 
îmbunătățirea raselor de oi prin 
încrucișare cu berbeci cu lină 
de ealitate, bună, precum și în
treținerea rațională a oilor. Pre- 
zentînd metodele cele mai îna
intate de creștere rațională a 
oilor, acest fihn documentar 
este de un mare folos crescăto
rilor de oi din țara noastră.

„MAI MULT LAPTE"
Filmul documentar „Mai mult 

lapte", realizat de studioul

„Alexandru 
dreptar de 
de crescători 
noastră. Ani 
se obține cei 
tate de lapte 
întreaga țară 
dau peste 85 
treaga noaste 
lapte De ac« 
lor are o impe 
in producția la 
ajută să inț, 
substanțelor hri 
trețurile consun

0 expediție in Anta
In satul Pîrteștii de Jos, nu 

departe de zidurile vestitei ce
tăți a Sucevei, s-a înălțat în 
anii democrației populare o clă
dire, e drept mai mică, dar tot 
o cetate în felul ei. De aici au 
pornit oamenii bătălia biruitoa
re împotriva neștiinței de carte 
și a credințelor înapoiate. AH 
e căminul cultural. Despre în
ceputurile activității acestui lă
caș al luminii ca și despre toate 
cele împlinite în sat mulțumită 
lui, aflăm în filmul documen
tar romînesc „Căminul cultu
ral".

„HÎRTIA PENTRU 
APARAREA 

SEMĂNĂTURILOR"

Cimpuri acoperite cu hirtie ? 
La prima vedere pare un lucru 
ciudat. Și totuși aceasta este o 
realitate care ține de știința 
agrotehnică cea mai înaintată 
Filmul sovietic de ștnntă popu 
larizată, cu titlul de aai «as.

„PENTRU IMUNATAT1MA
PRODUCT tE! DE LritA"

Oștire apărută zilele a- 
eestea in ziare anunță 
că la 4 ianuarie orele 

22 — ora Moscovei — mem
brii expediției științifice so
vietice la Polul Sud, îmbar
cați pe motonava ,,Obt' au 
zării țărmurile Antarctidei, 
cel de al șaselea comment 
al globului, descoper : cu 
135 de ani in urmă de renu- 
miții exploratori ruși Beilms- 
hausen și Lazarev.

La 6 ianuarie a coborit 
pe gheața Antarc.idez deza- 

j șamentul de aviație ai tu: I. 
J I. Cereviciniî, Erou ai Ikw 
| nii Sovietice. Primul gntp de 
oameni de tCtrafi zoetetid 
alcătuit dm V U Karz 4 ,M 
Gusev. G. A. Arsă*. P A 
Sumsk s «*b s-a îndreptai 
spre coatuiett Ei a^parau^ 

îometr. ezgiartoă această re

ia 

gheață pe care 
cercetat din 
denumit ai șast 
Și fiindcă se af» 
Polul Sud i-au s, 
tiaa~ Suprafața a 
den de gheață i 
nuiioane biometi 
adică aid cit au i 
Argentina laolaltă.

Este un fel de p 
de att'vape 3.000 t. 
ainenri insă munți». uing 
6jOOO m. Grosimea ghețet este 
de 2 km. Pe bună dreptate 
acest continent a fost asemuit 
cu un uriaș răcitor natural, 
t.c: este cea mai aspră climă 
de pe pămint, temperatura 
mijlocie fiind de 25 grade sub 
zero. Vara termometrul nu ur
că peste zero grade. In lunile 
de iarnă temperatura scade 
pirtă la minus 40 grade și 
uneori pînă la minus 80 grade! 
In unele regiuni furtunile țin 
340 de zile pe an cu tăria 
unui uragan, vintul avind vi
teza de 60—100 m. pe secun
dă.

Oamenii de știință și-au 
propus să dezlege taina aces
tei împărății a ghețurilor. In 
acest scop, din optsprezece 
țărț an pornit expediții de 
cercetători care vor tocns 
după un plan hotărît de „Co

titlul 
vietice.

mitetul l

țările 
tiapi de



naiba nu

stă;

k
■ Z^ercetan 
l știință

fpcte/uficianululf

Programul nostru 
zilnic

In anul ce a trecut, ferma de 
vaci a gospodăriei noastre co
lective a obtinut o producție 
medie de 2.500 litri lapte pe 
cap de vacă. Anul acesta vrem 
să depășim această cifră, și 
vom putea, pentru că și expe
riența noastră a crescut, iată 
ce cuprinde o zi din munca noas
tră la ferma de vaci:

In fiecare dimineață,

cenlr 
mrta TfMARIlI

WErCClțyi LII - —
Stațiunii Experimentale 

tehnice Palas, 
regiunea Constanta

la 
orele 4,30, impreună cu tova
rășii mei din brigadă pregătim 
pentru muls cele 54 vaci ale 
fermei Intîi le spălăm ugerul 
cu apă caldă, îl ștergem cu un 
șervet curat, ii facem masaj, 
avînd grijă ca primele picături 
de lapte care conțin microbi, 
să fie colectate separat. După 
muls trecem la curățarea iesîe- 
lor și împărțirea rației de con
centrate, și apoi a celei din fi
broase după greutatea vie a fie
cărei vaci și după producția 
medie pe care o dă. Rația de 
concentrate este alcătuită din 
uruială de mazăre, porumb sau 
orz, praf de cretă furajeră și 
sare, iar rația de fibroase din 
fin de borceag sau ovăz verde 
calculată la cca 6 kg oe cap

CUM TREBUIE PREGĂTITE 
NUTREȚURILE

de prof. A. ROMANOVICI 
colaborator știinfific 
al Academiei R.P.R.

ste știut 
chibzuit 
seamnă

ercetările oamenilor de 
. ,i au arătat că 
lina oilor crește în a- 

ceeași măsură iarna ca si va
ra, dacă oile sînt hrănite 
în mod rațional si în aceas
tă Derioadă. Observațiile fă
cute în Stațiunea noastră 
timn de 7 ani au dovedit, 
năoară. că în anii în care 
asigurat baza furajeră 
pentru perioada din vară 
și pentru cea din iarnă, 
putut obține o cantitate spo
rită de lînă de bună calitate. 
In anii în care oile au avut 
însă nutret neîndestulător si 
de calitate slabă, 
na cît și vara — 
cu 30 la sută mai 
față de cantitatea . . _ . 
condițiile hrănirii raționale.

In Stațiunea Experimentală 
Zootehnică „Palas“, oile se 
hrănesc peste iarnă cu fîn de 
lix-emă (cosit la Începutul 
înfloririi), vreji șj pleavă de 
mazăre, nutret (porumb) mu
rat și uruieli de cereale.

Aceste nutrețuri se dan 
cantități diferite. Astfel, 
prima parte a sarcinei, cînd 
mielul crește puțin, unei oi 
îi dăm De zi 1 kg fîn de 
lucernă, 1,5 kg. vreji de ma
zăre (sau 1 kg. pleavă de 
mazăre). 1 kg. porumb murat 
și 200 gr. uruieli de cereale, 
(50 grame mazăre si 150 gra
me porumb), la care adău
găm 8 gr. praf de cretă fura
jeră sau de oase. In partea a 
doua a sarcinei, cînd mielul 

• creste repete, cantn ite, ele 
fm de lucernă se mărește la

bu
s-a 
atît 
cît 
s-a

— atît iar- 
s-a obtinut 
putină lînă 
obținută în

în 
în

1,5 kg., iar cea de uruieli la 
300 gr. Cu 10—15 zile îna
inte de fătatre, reducem can
titatea de porumb murat din 
hrana oilor.

In iernile blînde, cînd cîm- 
pul nu-i acoperit de zăpadă, 
sau este acoperit numai cu un 
strat subțire, noj căutăm 
să scoatem toată ziua sau 
cel puțin cîteva ore — oile la 
pășune. Prin acest miiloc e- 
conomisim jumătate din por
ția de fin si concentrate, ar 
în plus sănătatea oilor cîști- 
gă nespus de mult, îmbol
năvirile reducîndu-se aproape 

iar fătarea des- 
n ici 
îna- 

oile la 
o porție 

i uruieli.

cu totul, 
fășurîndu-se ușor, fără 
o greutate- *'• “ 
inte de a 
pășune, 
de fîn,
Ne ferim să scoatem tur
mele de oi în diminețile cu 
polei și brumă, pentru că se 
pot produce avorturi. In zile
le cu zăpadă groasă sau ger, 
scoatem oile în obor la aer, 
iar dacă timpul ne îngăduie, 
le ținem 1—2 ore. De ase
menea, o condiție de seamă 
pentru mărirea producției 
este apa In zilele nu orei 
geroase jghiaburile oilor tre
buie să fie pline cu apă tot 
timpul. In zilele geroase, oi
le se adapă de două ori pe 
zi. Apia de băut trebuie să fie 
potrivit de rece. Oile aflate în 
perioada de gestație. dacă 
bean apă prea rece, pot le
păda mieii.

Iată cîteva din măsurile pe 
care le aplicăm noi în crește
rea oilor pe timp de iarnă.

le
vreji

Dimineața, 
scoate 
dăm i 

san

de vacă. Vacile țesălate, peria
te și adăpate sînt scoase la 
plimbarea de dimineață, timp 
de o oră. înapoiate în grajdul 
aerisit, cu așternutul primenit, 
vacile sînt lăsate să se odihneas
că în liniște pînă la orele 11,30, 
după care se execută a doua 
mulsoare (în același fel ca și 
prima). Apoi, din nou se dă 
vacilor a doua rație de fibroase, 
(compusă din 4 kg. fîn de lu- 
cernă de bună calitate pe cap 

care sînt adă- 
repaos pînă la 
se face a treia 
o oră de

de vacă), după 
pate și lăsate în 
orele 16,30, cînd 
adăpare, și încă 
bare.

La ora 19,30 se face a 
mulsoare și se împarte a 
rație de hrană, alcătuită 
25 kg. porumb murat, pe cap 
de vită. După aceasta, vacile 
sînt date în grija paznicului de 
noapte pînă dimineața, cînd în
cepe din nou același program.

CULETU PETRE 
brigadier zootehnic 

gospodăria agricolă colectivă 
Paiazul Mare, 

raionul Negru-Vodă

plim-

treia 
treia 

din

la

că a hrăni 
animalele în- 
a le da canti

tăți îndestulătoare de nutre
țuri si a pregăti aceste nutre 
turi în așa fel ca animalele 
să le mănînce cu poftă, să nu 
lase resturi și să le mistuie 
ușor.

Iarna, cînd animalele sînt 
tinute în grajduri pregătirea 
nutrețurilor are o deosebită 
însemnătate. Sînt unele nu
trețuri ca paiele, pleava, stru- 
jenii de porumb, finul bățos, 
etc., pe care animalele nu le 
mănîncă ou poftă, sau aleg 
din ele numai anumite părți, 
restul lăsîndu-1 în iesle De 
pildă, cînd dăm strujeni de po
rumb ca hrană la animale, ele 
mănîncă frunzele si pănusele. 
iar tulpinele le lasă în iesle. 
Cu toate acestea, atît stru ie
rni cît și paiele se pot pregăti 
înainte de a le da ca hrană 
animalelor, transformîndu-Ie 
într-un nutret moale si gus
tos.

Pregătirea struienilor de 
porumb. înainte de a fi dați 
ca hrană animalelor, se face 
prin mărunțirea (tocarea), 
stropirea cu apă sărată și 
amestecarea lor cu paie to
cate sau pleavă, sfeclă de nu
treț tocată, cartofi tocați, bor 
hot. Astfel, strujenii tocați se 
așează pe podea într-un strat 
gros de 10—15 cm. și se stro
pesc cu apă sărată. Deasupra 
se așează un strat de paie sau 
pleavă de 10—15 cm. și iar 
se stropește cu apă sărată 
Apoi, deasupra, se mai pune 
un strat de borhot de 10—15 
cm. sau un strat de sfeclă 
de nutret sau de cartofi to- 
cati si după aceea din nou un 
strat de strujeni tocați și așa 
mai departe. Cantitatea de 
nutret se pregătește în modul 
acesta după numărul de ani
male pe care îl hrănim. Gră
mada se lasă așa timp de 
cîteva ore, apoi se amestecă 
bine cu furca și se dă la ani
male.

In același fel se pregătesc 
și paiele. Numai că paiele to
cate si pleava se mai pot a- 
mesteca cu nutret murat, tă- 
rîțe, făină sau uruială. Paiele 
și strujenii tocați trebuie bine 
umeziți, însă îin asa fel ca apa 
să nu se scurgă din ele cînd 
le strîngem în mînă.

Nutrețul murat se presă* 
tește, amestecîndu-se cu paie 
sau pleavă tocate și cu praf 
de var sau de cretă. Sfecla de 
nutret și cartofii se spală de 
tărînă, se toacă și se ames
tecă cu strujeni și paie tocate 
sau pleavă. Pregătirea gră
unțelor se face prin măcina
re și uruire.

Pregătind astfel nutrețul, 
țăranii muncitori care cresc 
animale pot face economii de 
8-10 la sută din cantitatea de 
furaje și pot mări cu 10—15 
la sută puterea lor hrănitoare.
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8 u8 iernii depinde sănătatea și 8 
| productivitatea lor.
8 Vitele mari, mai ales caii, |
8 boii și vacile, trebuie hrănite 8 
| cel puțin de trei ori pe zi, peg 
8 bază de porții individuale, 8
8 în funcție de vîrstă, greutate 8 
8 și producție. Adăpatul lor se
8 face după fiecare hrănire. 8 8 8 g Apa nu trebuie să fie prea g
8 rece, deoarece poate produce 8 
8 îmbolnăviri sau avorturi.
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Grijă deosebită 
fată de vitele 

de muncă
I
8 O 

De felul cum sini adă- g 
postite, hrănite și în- 8 
grijite vitele în timpul 8 ..... . o

8 
, 8

Pentru a feri vitele de frig 8 
și a le crea condiții >•••"“ - 
de odihnă, trebuie 
adăpostim în grajduri 
rate, călduroase, uscate, 
minoase și bine aerisite. Aș-| 
temutul trebuie să fie gros.8 

8 curat și uscat, iar bălegarul | 
| și paiele ude trebuie scoase g 
8 zilnic din adăpost și duse la | 
8 platforma de bălegar. Intre-1 
| ținerea curată a pielii prin | 

țesălat și periat zilnic, mă-8 
rește pofta de mîncare, vioi-^ 

Q 
ciunea și producția animale-g 
lor.

Zilnic, vitele trebuie scoase | 
în padoc timp de o jumătate | 
de oră pînă ia 2 ore, cu | 
excepția zilelor prea geroase | 
și cu viscol. Vitele, cu cît §

bune |
să le 8 

cu- 8 
iu-8

8
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8
8 sînt îngrijite mai bine, cu g 
I atît scapă mai ușor de boli | 
" și ies puternice din iarnă. |

8Ing zoot T. VOLC1NSCHL 8 
din Ministerul Agriculturii g
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MECANIZAREA MUNCH IN ZOOTEHNIE

>*

14-20 ianuarie
CALENDAR ZOOTEHNIC

Adăposturile pentru animale 
trebuie să fie curate și căldu
roase. Taurinele se hrănesc cu 
porumb murat și sfeclă de nu- 
treț (care să nu fie înghețate 
sau alterate) și cu paie și fin.

Oile care se găsesc în u.tima 
perioadă înainte de fatare tre
buie hrănite bine cu fibroase 
(fin) și cite 200—300 grame gră
unțe concentrate. Porcii prove- 
niți din fălirile de toamnă în 
greutate de 30—40 kg. se pun 
la îngrășat, iar scrofițele ce se 
apropie de fătare sînt sepa
rate în boxe individuale. Scro- 
fițele născute în primăvară se 
dau 1a vier. Armăsarii se pre
gătesc pentru montă printr-o
hrană mai bună și plimbare 
aproape zilnică, mai ales în zi
lele cu soare și fără vînt.

curăță zăpada din jurul 
<">■ -lor de păsări și se întă- 
L- păsările slăbite. De ase-

menea, li se dă ca hrană, 
lingă grăunțe și sfeclă, făină 
de fîn sau grăunțe încolțite, 
care înlătură îmbolnăvirea cau
zată de lipsa vitaminelor.

Ing. V. ALEXANDRU 
TIMPUL PROBABIL

Vremea se înmoinează 
toată țara. In primele două zile 
cerul va fi noros, iar vîntul va 
bate puternic. La munte va nin
ge, iar în restul țării va fi la- 
poviță și ploaie. Noaptea în
gheț puternic, ziua dezgheț și 
ploaie.

Intre 17-18 ianuarie vremea 
se încălzește simțitor și cerul 
se înseninează. Dimineața bru
mă, chiciură și ceață locală.

Timpul devine umed spre sfîr- 
șitul săptămînii, rămînînd însă 
călduros. Cerul se acoperă a- 
proape în toată țara. Vor cădea 
ploi slabe; lapoviță în regiunile 
de deal și munte.

N. TOPOR

aninate 
lumină, 

prin țevile

în 
apa 
în-

Becurile 
grindă dau 
gîlgîie 
tortochiate, vacile (peste
150) rumegă în voie, se 
odihnesc... Doar într-un 
colț al grajdului se des
lușește un zumzet ușor. 
Aici lucrează mașina de 
spălat si tocat sfeclă. 
Și aceste lucruri noi sînt 
doar începutul mecani
zării moderne a fermei 
zootehnice a gospodări
ei colective din Hăr- 
man. regiunea Stalin.



Mi-am găsit beleaua. Ceasul rău ! 
Avea dreptate săraca nevastă-mea.
Că mi-a zis „Ocolește omule dru

mul. Mița neagră de-ți iese-n cale, ud- 
gă-1 toaca te-ncearcă". Da* eu nu fi ea 
da, și eu nu și ea da și tot pe-a mea a 
ieșit. Că de asta-s bărbat. Numai că 
acu-mi vine să-mi dau cu pumnii-n cap. 
Și nu zici că mai-mai s-o cred și pe 
asta ? Să vezi cum a fost. Ne-am dus la 
tîrg, acum vreo săptămînă eu, Nică și ne
vestele noastre. Ne-am luat fiecare cite o 
văcuță. Parcă singuri, eu și nevastă-mea, 
nu puteam merge ? Da’ așa-i cînd n-are 
omul de lucru, se leagă la cap fără să-l 
doară. „Hai — zic tot eu, — n-aș mai fi 
zis — să-i luăm și pe Trandafirii cu că
ruța noastră. Ce să-și mai omoare oa
menii, calul ?“

Și nevasta lui Nică — socoteam eu — 
știe alege mai bine ca mine sau ca ne
vastă-mea la vaci, că-i mulgătoare la gos
podăria de stat. Gîndu’ bun, ceasu’ rău !

Ce să-i faci ? Mîța-i de vină că ne-a tăiat 
ca'ea.

Și ne-am cumpărat vaci. Eu una albă, 
mare, lată-n șale, de vreo 4-5 ani, Nică 
una roșcată, cu-n corn rupt și celălalt 
strîmb. Da’ ce am eu cu Nică ? Fiecare 
la el; casa lui, vaca lui.

La cercare, acolo-n tîrg, am stat o zi 
întreagă. Nevasta lui Nică le mulge. Așa 
a zis Nică ș-așa gîndeam și eu că-i mai 
bine. Măsor laptele. La mine 14, la Nică 
IC kilograme. Bun ! Și-i fac nevesti-mi cu 
•chiul. „Vezi ?” Am băut adălmaș și hai 
cu vacile acasă. Acasă-i bine. Nevasta 
mulge vaca a doua zi : donița Jumătate. 
„O fi de la drum — zice ea — că și o- 
mu-ostenește, d-apoi vita”. Peste o zi, iar 
• mulge: donija jumătate „o fi de la 
drum” — dau și eu cu vorba, să tacă 
dînsa.

La celălalt muls: donița jumătate! — 

vasta și se uită crunt la mine. Eu pun 
ochii-n pămint.

încă un muls: donița jumătate! Irra! Să 
știi că nevasta lui Nică! Asta-i! A luat 
mana vacii ! strigă nevasta și nici una 
nici două, din pămint, din iarbă verde, să 
i-o aduc pe Ioana lui Trandafir să ne 
descînte vaca. M-am dus, dar au început 
să ridă Trandafirii de mine. Pînă la 
urmă s-a-nvoit. Nică. Numai să nu spun 
la nimeni — zicea el — că mai află pe 
la gospodărie, și-o fac de rîs pe Ioana.

A venit Ioana, mi-a tăcut nevasta. Nu
mai așa, de ochii vecinei, da’ fierbea in 
ea. A cintat cocoșul, ș-a numărat Ioana 
să cînte de trei ori. Nevastă-mea numai 
ochi. Eu numai urechi. Se lumina de ziuă.

— Adă țăsala, o găleată cu apă, două 
cirpe mari. Poruncește Ioana ca la ea 
acasă.

— Tăciuni, nu ? întreabă nevasta care 
știe un anume rost la descîntec.

— Ș-un tăciune !
Eu aduc, fuga, găleata. Țăsala o caută 

multă vreme nevasta prin pod. A aflat-o. 
Ioana ia făsala, în dreapta, cu stînga a- 
runcă un tăciune in apă. Apa sfîrîie.

— Hordorup — corondup — blic — pic! 
zice ea și-și dă ochii peste cap. Pe urmă 
iar: „Hordorup — corondup — blic — 
pic !” Tăciunele, altul : „sfîrr”. Mie-mi 
vine să rîd. Da’ tac. încă o dată : „Hor
dorup — corondup — blic — pic 1” Tăciu
nele „sfîrr”.

— Uită-te la mine — o dă din nou pe 
romînește Ioana lui Trandafir. Dacă vrei 
să prindă descîntecul, tot ce fac eu acuma 
să faci și dumneata treizeci și trei de 
zile în sir.

Pe mine mă ia nu știu cum cu frig. 
Ioana dă cu țăsala în răspărul vacii. Nu
mără : unu... doi... patru... șapte... zece.

— Vezi ? De zece ori I — Pe urmă dă 
cu țăsala dimpotrivă: „unu— doi... pa
tru-”

Trece dincolo pe stînga vacii : „unu— 
doi... patru... zece” în răspăr și zece dim
potrivă.

Ioana înmoaie o cîrpă în găleată. O 
stoarce, pe urmă s-apucă să spele vaca 
pe uger cu cirpa udă. Cu cea uscată, o 
șterge. Se spală și ea pe miini bine, bine, 
și-ncepe a mulge. Mai întîi își plimbă 
mîinile pe cele două jumătăți de uger, 
ușurel, ușurel și parcă vorbește ceva cu 
vaca. Mai degrabă-mi pare că-i cintă. 
N-aud bine. Mă uit. Iaca, apucă dintr-o 
dată două sfîrcuri dinapoi și le ia și le-n- 
tinde și iar în sus și iar in jos, bine, 
bine.

— Dacă mulgi așa dintr-o dată sfîrcu- 
rile din dreapta sau pe cele din stînga, 
sau unul dinainte și unul dinapoi, cruciș, 
se dezleagă descîntecul, zice Ioana către 
nevastă-mea. Ca să prindă, le iei numai 
ața: două dinainte, două dinapoi și nu te 
mai oprești pînă ce termină vaca laptele. 
Dacă te oprești la muls, iar se leagă...

Ioana’ vorbește încet. Așa-i la descîn
tec. Nevasta mea tace. E bine. Eu ascult 
și mă uit.

Termină Ioana cu mulsul, dă vaca a- 
fară din grajd. Ia furca și strînge așter
nutul vacii, grămadă în spre ușa grajdu
lui.

— Adă paie curate — îmi poruncește 
ea.

Și m-am dus. nici nu știu cît de iute, 
să nu facă ceva și eu să nu văd. Am adus 
paie, un braț bun. Ioana le-a întins pe 
Jos.

— Asta-i descîntec ? — cutează nevasta.
— Ssst! că se dezleagă! se stropșește 

Ioana pe urmă așează bine paiele bosco-' 
rodind: „Hordorup — corondup — blic 
— pic". Nevasta-i împăcată.

— Duci gunoiul la grămadă, afară! 
îmi dă de lucru tot mie Ioana. Să nu 
ne-apuce soarele sus cu descîntecul la 
jumătate.

Dau fuga cu gunoiu-n furcă și mă-n- 
torc tot fuga. Ioana-i spune nevestii-

— Pînă-n seară astupi fereastra dacă 
nu-i pui sticlă, — și-i arată cu mina fe
reastra grajdului pe care eu am spart-o 
încă an-vară. Nu tine descîntecul! Vezi 
ia seama ! Lași vaca afară vreme de-un 
ceas. îi dai apă, o plimbi de trei ori de la 
poartă în fundul curții și-napoi. Pe urmă 
o aduci iar în grajd și-i dai să mănînce. 
O lași așa. în pace pînă la prînzul cel 
mare. Pui apă-n găleată, uzi cîrpa ștergi 
ugerul și pe urmă o mulgi iar —știi cum: 
două din spate, două din față, bine, bine 
să iasă tot laptele, să-i dea drumul ăl 
de-o ține.

Nevasta dă mereu din cap. O știu eu. 
N-are să iasă c-o iotă din vorba Ioanei.

— Să numeri bine ziiele : treizecișitrei. 
Să vezi pe urmă vacă...

A plecat Ioana. In poartă parcă a pufnit 
In rîs. Ba nu ! „A strănutat”, zice nevasta. 
Da’ eu tare nu cred că un om strănută 
așa : ha ! ha ! ha ! Acu’ după a 33-a zi de 
la descîntec. merge bine vaca. Dă donița 
plină la mulsoare. Nevasta se-nfoiește ne
voie mare și-mi dă cu tifla : Ai văzut ?

Da’ eu tot stau și mă gîndesc: nu 
cumva țesala și mulsul și plimbarea 
ne-au pus vaca pe picioare ?
__________ GH. FLORESCU

Paraschiva și cu moș Grămadă 
Ah pornit în faptul dimineții; 
Vor să fie primii în brigadă, 
Să nu-i ridă tinerii, „băieții". 
Lingă gardul casei lui Custură 
Se aude-un scincet de copil; 
Moșu-și duce degetul la gură 
Și s-apropie dc gard tiptil... 
Cînd se uită bine, ce să vadă ?! 
(Se apleacă-n jcs săi ti nd chimirul): 
Un cățel ca boțul de zăpadă. 
Și cu ochi albaștri ca safirul. 
11 înalță ca pe-o jucărie 
Ușurel, cu grijă să n-o strice, 
Și-amindoi zîmbesc cu duioșie:
— Cin’ te-a aruncat aici, voinic' ' 
1 se-ncruntă moșului sprinceana, 
Cînd privește peste gard, avan:;
— El fe-a aruncat aici, satana, 
Păcătosul ăst’ de chiaburan! 
Nu-i nimic: câzuși pe mină bună 
Apoi îi vorbește Paraschivei:
— Cum jl vezi, așa, cît o alună. 
Mini pă;Bi-va turma colectivei!

Citind în ziar, despre munca și viața lor nouă
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Sini din nou in casa părintească. 
Mă imbăt cu iz de merișor.
Satul a ieșit să mă primească: 
Sini de astăzi agronomul lor!

Cind p ăfrteam juncana pe toloacă 
A' des^u^ aproape-eram pe ger

. U rfl' aș fi gîndit nici chiar in joacă 
vin aicea inginer.

i

iină de lumină zorii cresc

i-'cpă, anii-n gind îi număr 
-i drept și ce-a fost strimb 

; mă bate-ncet pe umăr-»^^ 
, e vremea să ieșim pe cîmp^

GHEORGHE CHIROVICI

O, partid, partid iți mulțumesc.
V

In totofr- .- 
a*ria noastră , 

în Capitală

Foto ROSENTHAL ARMAND)

Eger si dinspre Ceahlău bate un 
vînt tăios Soarele nu s-a arătat 
încă, dar pe drumul Girovului 
înaintează ca într-un convoi zeci 

și zeci de umbre.
Astăzi, Ia Piatra e zi de tîrg. Băr

bați, femei și copii se scurg mereu in
tr-acolo, care pe jos, care în căruțe. cu 

păsări, cu lină, cu porci, cu porumb. 
Promoroaca s-a prins albă si sticloasă 
de coamele și de nările cailor, de că- 
cruHe mari și mitoase ale băietanilor, 
de dulamele grele ale oamenilor.

Deodată, peste întreaga fire scapără 
o văpaie roșieiică, însîngerînd cerul și 
arăturile amorțite sub stratul subțire 
de nea. A răsărit soarele. Se ridică în
cet între două culmi din depărtare. La 
o asemenea vreme am ajuns în Gura 
Văii, un sat liniștit, așezat ca într-o 
albie.

CIND ȘTII CARTE...
Frații Manian locuiesc în casa din 

spatele școlii. Sînt utemiști amîndoi. 
Cel mai mare, Filip, e chiar secretarul 
organizației de bază LLTM.

— A plecat după niște nutret, îmi 
Spune maică-sa, o femeie bătrînă. dar 
încă sprintenă și dreaptă ca trestia. 
Stai oleacă jos. Miluță e prin sat. O să 
vină îndată.

Pe sobă fierb nișite piftii. Bătrîna ne
tezește cu fierul de călcat câteva pan- 
glicute.

— As tea-s pentru băieți, mă lămu
rește ea. Pare-mi-se că pregătesc ceva 
la căminul cultural. Uite-așa îmi dau 
de lucru toată ziua.

Aflu că duminica trecută, flăcăii și 
fetele din sat au pus în scenă piesa 
^Negustorie cinstită".

— A fost o-nghesuială, — spune 
gazda, — că dacă aruncai un ban, 
n-avea cum să cadă la podea. Și-ia rîs 
tot satul cu gura pînă la urechi.

Vine si Miluță. E subțirel și chipeș. 
M*i-1 închipui p© scenă... Cine știe cîte 
fete or fi ofttad după el 1 Imâ poves
tește cum, o dată întors din armată, s-a 
înscris în echipa artistică.

La școală, de vale, sună un clopot. 

In grădină se năpustesc hîrjonindu se 
pîicuri de copii Îmi iau ziua bună și 
mă ndrept într-acolo. II cunosc aici oe 
învățătorul Trifan.

— Duminica trecută. — îmi spune 
dascălul. — a fost una dintre cele mai 
frumoase zile din viata mea. Lun> si 
ani de-a rîndul m-am străduit împre

ună cu tovarășul Chirută, secretarul 
organizației de bază P.M.R., să stîrpim 
neștiința de carte, iar acum am avut 
mulțumirea să vedem jucînd pe scenă 
oameni care pînă mai ieri nici nu știau 
să citească.

Astăzi, în Gura Văii, nu m.aj e nici 
un neștiitor de carte. Multă vreme 
însă, unii oameni, mai ales cei vîrst- 
nici, nici nu Voiau să audă de alfabeti
zare. Alții se plîngeau' că e școala de

parte, ori se jurau că nu-și văd capul 
de treburi. Atunci, ca să-i împace pe 
tofi și să le învingă sfiala, comunistul 
Chirută și învățătorul Trifan au hotă- 
rît să alcătuiască grupe de case. Seara, 

neștiutorii de carte se adunau în gru
puri fie la mătușa Marian Profira, 
fie acasă la Vasilica Trepăduș și-și în
sușeau cunoașterea slovelor.

Așa au ajuns alde Năstase Maria, 
Ilisei Elena, Negrescu Mihai și alții să 
învețe și să susțină roluri într-o piesă 
de teatru, așa a izbutit Tofan Maria să 
citească vestitul roman „Pămînt des
țelenit", iar Iosub Profira să citească 
zilnic ziarele.

O INTILNIRE NEAȘTEPTATA
Comunistul Chirută locuiește la 

marginea satului. II găsesc citind. In 
casă e cald și toate sînt rînduite la 
locul lor

Vînjos, deși nu prea înalt, secretarul 
are o privire blajină. Mișcările îi sînt 
domoale, dar puternice. Trebuie să fie 
un cm răbdător si cumpănit. Aflînd că 
am stat de vorbă cu învățătorul, întă
rește spusele acestuia povestind și el 
o seamă de lucruri. Cartea îi ajută 
acum ce oameni să aplice mult mai 
bine cele învățate la cursul agrozoo
tehnic. In sait sînt tot mai multi frun
tași ai recoltelor bogate. In ultima 
vreme s-au primit 5 cereri pentru în
ființarea unei gospodării colective si 12 
pentru o întovărășire agricolă.

Pe patul gazdei se află o carte. Este 
romanul „Oblcmov" al clasicului rus 
Gonciarov.

Oblomov, strivit în paginile cărții cu 
visătoria, cu neputința lui de acțiune 
și cu obiceiul de a lenevi pe spinarea 
altora, îmi apare aici, în lumea comu
nistului Chirută și a învățătorului Tri
fan, ca o adevărată stafie.

Pe semne că secretarul mi-a citit 
gîndurile.

—- Nevolnică viată. îmi spune el 

arățîndu-mi cartea. N-am terminat-d 
încă, dar bănuiesc cum a sfârșit Oblo
mov. Căci viata merită să fie trăită 
numai dacă știi să lupți.

N. CULC EA
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Crește bogăția colhozului și bunăstarea colhoznicilor

♦
! emeile din gospodăria agricolă colectivă „Grivifa 
♦ /■* Roșie" — Bolintinul din Deal, raionul Crevedia, au

trimis o scrisoare femeilor din colhozul „12 Octom- 
j brie" — satul Sameti, raionul Costroma. Mare le-a fost 
| bucuria atunci cînd au primit răspunsul semnat de însăși 
! președinta colhozului, Prascovia Andreevna Malinina,

Eroină a Mun'tdî Socialiste, Laureată a Premiului Stalin, 
deputată in Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.

Cunoscută in întreaga Uniune Sovietică, Prascovia Mali 
nina a fost citată într-unul din rapoartele tovarășului N. S 
Hrușciov, cu privire la măsurile pentru dezvoltarea continua 

' a agriculturii in U.R.S.S.
Tovarășul Hrușciov a spus: „Secretul succeselor colho 

i zului „12 Octombrie*1 se explică prin faptul că în acest col 
hoz cadrele au fost selecționate și repartizate în mod just 

I Acest colhoz este condus de Prascovia Andreevna Malinina 
care își cunoaște bine munca și știe să conducă gospodăria 

I! Forfa tov. Malinina constă în faptul că ea și consiliul de 
i conducere al colhozului, în fruntea căruia se află, se spri 
| jină pe colhoznici, pe activul colhoznic. Aici se vede cu 

] adevărat ro'ul organizației de partid colhoznice în conduce- 
i rea economiei, în educarea colhoznicilor.
i Se pot cita multe exemple de acest fel. Toate acestea 

arată ce uriașe sînt rezervele de care dispun colhozurile
i în domeniul ridicării continue a agriculturii.“ (N. S. HRUȘ- 
| CfOV — ,,C.u privire la măsurile pentru dezvoltarea con- 
> tinuă a agriculturii U.R.S.S." — Raport prezentat la Ple- 

] nora din 3 septembrie 1953 a C.C. al P.C.U.S.)
Publicăm mai jos scrisoarea femeilor din G.A.C. „Grivița 

Reșie" și răspunsul președintei Malinina.

Iubite prietene,

Prascovia Andreevna Malinina Eroină a Muncii Socialiste, Laureată a Premiu.ui Sta 
vorbind la Academia de științe a (J.R.S.S. cu prilejul consfătuirii în problemele întăririi c~ 
nizatorico-economice a colhozurilor.

Noi, femeile — membre 
ale gospodăriei agri
cole colective „Grivița 

Roșie" din satul Bolintinul 
din Deal, raionul Crevedia, vă 
trimitem cîteva rînduri din 
care vrem să aflați cîte ceva 
despre viata și munca noastră.

Dumneavoastră sînteți cen
tru noi un viu exemplu si un 
puternic imbold în muncă. In 
mărețele realizări ale colho
zurilor sovietice, noi vedem 
ziua noastră luminoasă de 
mîine.

Noi, dragi surori, sîntem 
tărănci muncitoare oare am 
suferit din greu sub regimul 
burghez, am tră t în lipsuri 
și nevoi ca și tărăncile din 
patria dvs. înainte de Revo
luția din Octombrie. Acum, 
datorită Armatei Sovietice 
care ne-a eliberat, datorită 
luptei clasei muncitoare din 
tara noastră, în frunte cu 
partidul nostru iubit, pășim 
pe calea belșugului, pe calea 
deschisă de țărănimea colhoz
nică

In anul 1950, unmînd în
demnurile partidului si însu
flețiți de exemplul vieții îm
belșugate a colhoznicilor so
vietici. noi, 40 de familii, (în 
majoritate romi, umiliți și 
exploatați altădată de către 
boieri și chiaburi), am pășit 
pe calea gospodăriei agricole 
colective Pe atunci s-a în
tors dintr-o călătorie făcută 
în Uniunea Sovietică, ță
ranca muncitoare Marfa Di
nu din satul nostru. Ea ne-a 
povestit despre minunățiile 
văzute în colhozuri. Unmînd 
sfatul agronomilor, am înce

Realizările colhozului „12 Octombrie" sînt cunoscute și 
dincolo de granițele Uniunii Sovietice.

In fotografie: Prascovia Malinina le explică unor țărani din 
Republica Cehoslovacă metoda ei de muls vacile.

put să lucrăm pămîntul după 
metodele sovietice. Statul ne-a 
dat tractoare și mașini, spe
cialiști în agricultură care 
ne-au învățat să semănăm în 
cruce, să folosim îngrășămin
te chimice, să îngrijim semă
năturile.

Acum, avem 148 hectare 
pămînt arabil, multi cai si 
multe vite comute. Dacă la 
început în întreaga gospodă
rie nu aveam decît 3 porci, 
astăzi, datorită sfaturilor pri
mite de la Maria Dinu, mem
bră în conducerea gospodăriei, 
noi am înființat o mică fer
mă de porci care numără 60 
capete, dintre care 21 scroafe.

Am vrea să vă mai spunem 
că uimind exemplul dvs., în 
gospodăria noastră mai mul
te femei au fost numite în pos
turi de răspundere. In condu
cerea gospodăriei sînt trei 
femei.

Produsele pe care le pri
mim pentru zilele-muncă ne 
asigură o viată îmbelșugată. 
Multi dintre membrii gospo
dăriei și-au cumpărat, printre 
altele, biciclete, aparate de 
radio.

Din zi în zi viata - noastră 
devine mai frumoasă. înche
ind scrisoarea, vă trimitem, 
dragi surori, salutul nostru 
fierbinte si vă urăm noi vic
torii în lupta pentru construi
rea comunismului.

Așteptăm cu nerăbdare răs
punsul dvs.

Femeile din gospodăria 
agricolă colectivă „Grivi- 
ta Roșie** — Bolintinul 
din Deal, raionul Creve
dia.

Dragi surori,
m primit scrisoarea în ca
re ne povestiți despre re
alizările gospodăriei voas

tre colective. Toate acestea 
ne-au bucurat mult.

„Și acum să vă povestim pe 
scurt și despre viața noastră, 
despre succesele colhozului nos
tru.

Viața de muncă a colhoznice
lor noastre vîrstnice, care au

simțit jugul exploatării in Ru
sia țaristă, a început de la e 
virstă fragedă. Pe multe din
tre noi, mizeria ne-a silit să ar- 
gățim de mici copii, ani de-a 
rîndul, ia chiaburi. Desigur, noi 
am vrut să invățătn, însă în
vățătura era ceva eu neputin
ță pentru copiii țăranilor să
raci. Dacă n-ar fi fost Puterea 
Sovietică, n-ar fi existat orîn- 
duire colhoznică și n-am fi cu
noscut nicicind viața frumoasă 
pe care o trăim azi. In 1930, 
în satul nostru Sameti, care 
se găsește nu departe de 
Costroma, a luat ființă col
hozul „12 Octombrie". Fos
tele argate s-au înscris prin
tre primele. Cînd în colhoz s-a 
înființat o fermă de vite, noi 
femeile ne-am exprimat dorința 
să muncim ca mulgătoare. Â- 
dunarea colhoznicilor a ținut 
seama de cererea noastră.

Mulți ani la rînd am fost 
responsabila fermei de vaci.

Creșterea vitelor cere multe 
cunoștințe și multă dragoste 
de muncă. Cu ajutorul condu
cerii colhozului și al organiza
ției de partid din colhoz, noi 
am înscăunat o disciplină fermă, 
am lichidat lipsa de răspundere 
personală în îngrijirea vitelor, 
am încredințat fiecărei mulgă
toare un număr precis de vaci. 
Conducerea colhozului a început 
să dea mulgătoarelor planuri 
pentru cantitatea de lapte ce 
urmează să fie mulsă într-un 
an. Am trecut la o selecționare 
în reproducerea viteior, am îm
bunătățit hrana și întreținerea 
vitelor cornute. Toate aceste 
măsuri au dus la ridicarea pro
ductivității fermei noastre. Gre
utatea medie a vacilor s-a ri
dicat de la 300 la 600 kg., iar 
cantitatea de lapte muls de la 
o vacă\ furajată s-a ridicat de 
la 1450 la 5230 litri pe an.

Ce reprezintă colhozul nostru 
în momentul de față ? Col
hozul se ocupă cu cultiva

rea legumelor și creșterea vite
lor. Avem fermă zootehnică cu 
300 de capete vite cornute de 
Costroma, printre care 110 vaci, 
o fermă cu 290 porci, o fermă 
cu 200 oi, o fermă cu 130 cai, 
dintre care 30 sînt iepe de 
curse, soiul „Orlov", o fermă 
cu 700 găini „Leghorn". Avem 
o stupărie cu 30 de familii de 
albine.

Marea mîndrie a colhozului 
nostru este ferma de produse 
lactate-marfă. Noi luptăm să 
obținem în medie 5300 litri 
lapte de ia fiecare vacă. La fer
mă muncile grele sînt mecani
zate. Avem aparate automate de 
adăpat, de transportat nutrețul, 
aparate electrice de muls. Și 
pregătirea nutrețului este me
canizată. Acordăm multă aten
ție organizării chibzuite a hră- 
nirii vitelor.

In urma bunei îngrijiri, 
avem acum în ferma noastră 
vaci care au bătut recorduri: 
vaca „Zîna“ a dat într-o lacta- 
ție 11.600 litri de lapte cu un 
procent de 22 la sută grăsime; 
vaca „Vaida" a dat la a cincea 
lactație 7.800 litri lapte cu un 
procent de 4,1 la sută grăsime; 
vaca „Mica" a dat într-o lacta
ție 7.562 litri lapte cu un pro
cent de 3,98 la sută grăsime.

Colhozul nostru are 7 auto
camioane și 3 autoturisme.

An de an crește bogăția col
hozului nostru și o dată cu a-

Conducerea colhozului „12 Octombrie" dovedește o deose
bită grifă pentru creșterea nivelului cultural și profesional al 
colhoznicilor. Pe lingă multe volume de specialitate, biblioteca 
colhozului are cărți de literatură, precum și cărți pentru copii.

Seara, la club, rulează filme educative și filme documentare 
de însușire a cunoștințelor agrotehnice.

In fotografie : bibliotecara Anastasia Averina, împărțind 
copiilor cărți și reviste.

ceasta crește și bunăstarea col 
hoznicUor. ffi WSS aexituT
colhozului era de 386.000 ruble, 
în 1940 s-a ridicat ia 916.000, 
iar in 1953 a ajuns la peste 2 
milioane de ruble, dintre care 
847.000 ruble ara obținut de pe 
urma creșterii vitelor. Fiecare 
vacă ne-a dat un venit anual 
de cîte 5.495 ruble. Fiecare fa
milie colhoznică — și la noi 
sînt 265 de familii — are in 
proprietate personală un lot 
individual de pămînt, cîte o 
vacă, porci, oi, păsări.

...Partidul comunist și guver
nul Uniunii Sovietice dau o 
înaltă apreciere muncii celor 
ce lucrează în agricultură.

In colhozul nostru 16 colhoz
nici, dintre care 12 femei, au 
primit titlul de Erou al Muncii 
Socialiste, iar alți 186 colhoz
nici au primit ordine și medalii 
pentru succesele obținute în 
mărirea productivității în creș
terea vitelor.

Noi ne mîndrim cu rezulta
tele muncii noastre colhoznice, 
ale orînduirii colhoznice, rod 
al luptei revoluționare a poporu
lui, condus de gloriosul nostru 
partid comunist

Vă urăm, dragile noastre su
rori, spor la muncă și succese 
din ce în ce mai mari.

PRASCOVIA MALININA 
președinta colhozului

„12 Octombrie", satul Sameti, 
raionul Costroma.
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din Franța, o strălucită victoria
a partidului comunist

poporul francez a fost che- 
— să aleagă depu-

ne 1956, . 
afr-țe de termen .. . _ __ _

Adunare.- Națională.
ul vechii AdunlîȘ expira peste șase luni, 

eriior mai de rVcm?
vării Adunării

ere dat
. Aceas- 

scopul de
serie de modificări ale legii electo- 

indeau la restrîngerea reprezentării 
a Partidului Comunist Francez, 
măsuri de influențare a vieții politice

s-a produs ca 
Naționale, după un

de Octav
a pune, mai repede.

> Adunare
/Asemenea_____ __ ______ _____ ---r- __

a Franței și de nesocotire a voinței poporului frân
ez au început să fie luate de vreo opt ani, adică 

1947, de cind amestecul imperialismului ame- 
an in treburile interne ale Franței a devenit mai 
ernic.
In acest răstimp de opt ani, printr-o luptă 

;.gă împotriva forțelor reacțiunii, Partidul Co- 
nist Francez — adevăratul reprezentant al inte

rior poporului—a reușit să strîngă tot mai mult 
.ynduriie maselor largi populare în jurul lozincilor 

■ sale mobilizatoare și a înălțat tot mai sus steagul 
libertăților, al independenței, al patriotismului, 
steag care fusese azvirlit de burghezie. La che
marea partidului comunist, poporul francez a răs
puns cu tX.ie tuturor încercărilor guvernelor fran
ceze reacționare « a lega Franța de politica agre
sivă a blocului Atlanticului de Nord. Inspăimin- 
tafi, patronii de peste ocean plăteau și cereau din 
partea politicienilor trădători ai Franței, măsuri 
mai tari împotriva comuniștilor, socotind în prostia 
lor. că vor putea inăbușr glasul poporului francez.

înainte de alegerile din 1951, s-a făcut o modifi
care a legii electorale, de la care politicienii vîn- 
dtrți ai Franței trăgeau mare nădejde. Rezultatul 
alegerilor de atunci a arătat că Partidul Comunist 
Francez și-a păstrat locul de cel mai mare și mai 
puternic partid al Franței, obținind aproape 5 mili
oane de voturi. In schimb s-a văzut marea ticălo
șie pe care legea electorală modificată o săvîrșea, 
furind partidului comunist un mare număr de 
mandate. Dar socoteala dușmanilor poporului nu a 
ieșit așa cum voiau ei. In mase, puterea partidu
lui comunist s-a menținut; iar în Adunarea Națio
nală grupul comunist de 95 deputați a răsturnat 
multe socoteli ale guvernelor reacționare.

Atunci s-au pus la cale alte comploturi. S-au 
pus în discuție măsuri și mai drăcești în legătură 
cu legea electorală. Așa s-a făcut că alegerile parla
mentare din acest an au fost fixate in ianuarie în 
loc de iunie, iar măsurile electorale tindeau nu 
numai să micșoreze numărul de mandate ale co
muniștilor, dar să reducă și numărul de voturi, 
pentru a dovedi, chipurile, că influența partidului 
comunist in mase ar fi scăzut.

Socoteala reacționară n-a reușit însă nici de data 
aceasta. In alegerile din 2 ianuarie 1956, poporul 
francez a sfărîmat în țăndări toate planurile reac
țiunii și ale stăpinilor ei de peste ocean. Partidul 
Comunist Francez a obținut 5.598.430 de voturi, 
adică cu 600.000 voturi mai mult decit în 1951. 
In noua Adunare Națională, Partidul Comunist 
Francez va avea 151 mandate, cu 56 mandate mai 
mult decît în 1951. Partidul Comunist Francez a 
fost consacrat și de aceste alegeri drept partidul 
cel mai mare și mai puternic al Franței.

Prin votul dat comuniștilor și altor grupări de 
stînga, putem spune, fără să greșim, că pentru po
litica de progres social, de democrație și pace 
dusă de Partidul Comunist Francez s-au pronunțat 
aproape 50 la sută din alegători. Și de acest fapt 
va trebui să se țină seama. Partidul Comuniri 
.. Francez a chemat, ca și
Livezeanu Înainte de alegeri, con
ducerea partidului socialist și celelalte grupări de 
stînga să alcătuiască, potrivit voinței poporului 
francez, un guvern de front popular. In fața guver
nului frontului popular vor sta următoarele puncte: 
rezolvarea pașnică, prin tratative, a problemei 
algeriene, îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
populației muncitoare, aplicarea programului Con
siliului Național al școlii laice, politică de destin
dere pe plan internațional.

Orice încercare de a încălca voința de pace și 
securitate, clar exprimată de poporul francez in 
aceste alegeri, precum și orice încercare de a lovi 
în partidul comuniștilor, va fi o încercare de lo
vire directă a poporului. Și poporul știe întotdea
una să răspundă cum trebuie celor ce-i nesocotesc 
voința.

Partidul Comunist Francez a primit numeroase felicitări cu 
ocazia victoriei in alegerile. din 2 ianuarie 1956 pentru Adunarea 
Națională franceză

POȘTAȘUL : — De fapt, dumneavoastră FRANȚA, sînteți cea 
felicitată...

din țările surori din 
Republica Democrată

Sînt doar cîteva săptămîni 
de atunci. Călătoream 

spre una 
Europa, 
Germană.

Berlin, capitala Republicii De
mocrate Germane. Orașul a- 
cesta nu mai arată ca în anii 
de după război. Astăzi, Berlinul 
este un oraș renăscut, un oraș 
pașnic în care pulsează o viață 
nouă. Aceasta este opera muncii 
pașnice a oamenilor muncitori 
din Republica Democrată Ger
mană. care au pornit cu însu
flețire să șteargă urmele pus
tiitoare ale războiului.

In fiecare oraș și sat din R. 
D. Germană se resimte clocotul 
vieții noi. Satul Mexleben: de 
o parte și de alta a străzilor 
sale se înalță căldiri 
In 
ză 
în 
aci 
agricolă de producție. Datorită 
îndrumării și ajutorului Parti
dului Socialist Unit German și 
a guvernului popular, țăranii

arătoase, 
fiecare gospodărie luminea- 
becul electric. Cu cîțiva ani 
urmă, țăranii muncitori de 
s-au unit într-o cooperativă

muncitori din Mexleben se mîn- 
dresc astăzi cu întemeierea 
mei cooperative agricole 
producție din țară, căreia 
dat numele „Walter 
bricht" (numele primului 
cretar al P. S. U .G.). I 
am intrat în 
tură (cum ar fi La noi coiful 
roșu în gospodăriile colective), 
am găsit o mulțime de țărani 
adunați în jurul aparatului de 
televiziune, urmărind o emisi
une de teatru. Am aflat apoi că 
acesta nu este singurul semn al 
înfloririi culturii în satul Mex- 
leben, ca de altfel și în cele
lalte sate germane.

N-am să uit cuvintele cu care 
am fost petrecuți la plecarea 
din sat: „Acesta este doar în
ceputul muncii noastre. Mai a- 
vem multe de făcut și vom 
reuși cu siguranță"

De acest adevăr m-am con
vins și în satul Luptitz, din re
giunea Leipzig și în centrul 
raional Eisenach și la Pots
dam. vestita localitate istorică, 
unde s-au adunat în 1945 re-

i pri-
de 

i-au
Ul- 
se-

Cînd 
sala de cui

u
II

prezentanții marilor puteri pen. 
tru a hotărî pacea omenirii

Dragostea de muncă și suc
cesele obținute de oamenii mun
cii din R. D. Germană m-au 
impresionat. In minte, mi-a a- 
părut imaginea unui lagăr de 
concentrare construit de fas
ciști acum 12-13 ani lîngă 
Buchenwald. Aci au fost arși 
de vii. omorîți prin torturi și 
schingiuiri sălbatice mii de oa
meni nevinovați care își ridica
seră glasul împotriva fascis
mului și a războiului. In acest 
lagăr al morții a fost asasinat 
mișelește unul din cei mai mari 
conducători ai clasei munci
toare din Germania, Ernst 
Thâlmann. Astăzi locul lagăru- 
rului de concentrare l-a luat un 
muzeu.

Călătorind prin R. D. Ger
mană m-am convins că poporul 
german are o singură dorință 
de viitor :
constructivă, făurită în unitate 
și democrație.

viața pașnică și

VIOREL ZĂVOI

UN NOV STAT INDEPENDENT 
PEHAm AFRICII.

Numeroși cititori ai revistei noastre au cerut să le explicăm care 
sunt schimbările petrecute In ultimul timp In viafa poporului sudanez. 
Publicăm în cele ce urmează cîteva date informative asupra formării 
noului stat africanSudanul liber.

Noul an, 1956, a însemnat și începu
tul unei vieți noi în istoria po
porului sudanez. După decenii de 

luptă, acest popor și-a dobîndit indepen
dența. In ziua de 1 ianuarie parlamentul 
sudanez a proclamat în mod oficial Su
danul, republică independentă și suvera
nă. încă un stat de pe continentul afri
can se bucură astăzi de neatîrnare. Colo
nialismul a suferit o nouă înfrîngere.

Din vremurile cele mai îndepărtate, 
rodnicia văii Nilului, precum și nenumă- 
Mtele bogății ale subsolului, au atras 
pWta nesățioasă a bogătașilor străini. 
Așa se face ea in a doua jumătate » vea
cului trecut. Sudanul — țară care, ca su

prafață este aproape de două ori mai 
mare decît teritoriul Angliei, Franței, 
Germaniei și Italiei la un loc, dar a că
rei populație nu numără nici 9.000.000 
locuitori — a fost cotropit de trupele 
ocupanților englezi. Ani de-a rîndul, de 
atunci, bătrînul Nil a fost martorul ne
legiuirilor săvîrșite de jefuitorii străini 
asupra poporului sudanez.

Jecmănirea colonialistă a făcut din Su
dan o țară din cele mai înapoiate. Cu 
toate că Sudanul produce mari cantități 
de bumbac, pe teritoriul său de peste 2 
milioane și jumătate kilometri pătrați, nu 
se află nici măcar o întreprindere textilă

importantă. Muncitorii lu
crează în plantații cîte 13 
ore pe zi pentru un salariu 
de mizerie. Bolile fac rava
gii. In întreaga țară nu sînt 
decît 75 doctori Durata mij
locie a vieții omului a ajuns 
să fie doar de 30 de ani. 
La o sută de locuitori 
abia găsești 2—3 care să 
știe să cunoască alfabe
tul și să socotească. A 
ceasta este fața acestei țări, 
astăzi, cînd de-abia a scăpat 
din ghiarele asupririi străine. 
Așa arată adevărata „civili
zație” adusă de colonialiști.

Vestea libertății cucerite a 
stîmit o uriașă bucurie în 
rîndurile poporului sudanez. 
Această bucurie este împăr
tășită de toți oamenii cinstiți 
din lume. In ciuda manevre
lor colonialiștilor englezi 
care urmăreau să-și păstreze 
acolo dominația tor într-o 
formă sau alta, Sudanul s-a 
smuls din orbita imperiului 
britanic.

Intre primele măsuri luate 
die guvernului Sudanului li
ber se află cea care stabi

lește politica externă a statului. Sudanul nu se va 
lăsa tîrît în nici o alianță militară pusă la cale de 
imperialiști Poporul sudanez dorește să-și con
sacre toate torțele sale muncii pașnice pentru a în
lătura greaua moștenire colonialistă și a-și făuri 
o viață mai bună.



Suferința chiaburului

de
membru

In regiunea Pitești 
slnt peste 5.000 de 
cereri pentru înscriere 
tn gospodăriile colecti-

SAT

lUUWII IF (DOT

CHIABURU- 
stă toată ziua

l'J --11

Colectivistul Bucur 
Vasile. din G.A.C. Fă- 
căeni, raionul Fetești, 
a primit atîtea cereale, 
incit a fost pus in si- 
tuafia de a-și construi 
un hambar mai mare:

Dacă tot stricași hambarul
Să-l mărești — precum ți-e 

planu’ —
Fă-1 mai lung cu cîțiva metri 
Ca să nu-1 strici, iar la anu'. NICOLAE COMANICI

treabă, 
își are 
el:
Mără-

z^ine n-a auzit de Petre Ciu- 
' buc ? Pînă și copiii îl știu. 

Petre Ciubuc e gestionarul coo
perativei noastre. De 
om, n-am ce zice, dar 
năravul lui. Mă duc la

— Nea Petre, zece 
șești.

— Gata, s-a făcut 1 Și-mi în
tinde nouă țigări. Una și-o pune 
în colțul gurii.

— Ciubucul, rîd ceilalți.
Nea Petre nu aprinde țigara. 

(Dealtfel nici nu fumează). O 
pune în raft.

— Nea Petre, de doi lei bom
boane.

— Gata, s-a făcut 1 Și-mi o- 
prește două.

— Să dau și eu copilului.
— Ciubucul — strigă cei din 

jur. (De
E-nsurat

— Nea
bocanci.

— Gata, s-a făcut I îmi dă 
bocancii fără șireturi, 
de-un număr și-altul mai

— Schimbă-i, nea Petre, dă-o 
naibii, nu vezi că i-ai împere- 
chiat- greșit ?

— Nu pot, așa au venit de la 
depozit. Ce sînt eu de vină ?

După ce rămînem singuri, mă 
cheamă după tejghea :

— Iese? mă întreabă, făcînd 
mărunt din degete.

— Iese — zic eu, temîndu- 
mă să nu rămîn fără bocanci.

Nea Petre a și împerecheat

fapt, nici n-are copii, 
numai de-o lună).
Petre, o pereche de

unul 
mic.

REDACȚIA : București, Splaiul Unirii 1. telefon 5.89.48, ABONAMENTE : 7,60 lei anual. Taxa poștală plătită în numerar conf. aprobării Dir Generale P.TJ.R. Nr 17.933/942. 
Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scinteu „I. V. Stalin — PlatgȚ^g _ j425 52

NEVASTA 
LUI. — Așa 
d-le doftor. De cînd a făcut 
cerere de înscriere în gospo
dărie și ultima familie din 
sat, zice-ntr-una : colectivă-, 
colectivă !_.

Desen de V. VASILIU

De ctte ori trebui» 
să lamineze steagul 
de „brigadă fruntașă", 
Kerekes Ion, președin
tele colectivei din lel
ea. regiunea Cluj, e 
pus tn încurcătură... 
fiindcă are mai multe 
brigăzi fruntașe!

Dacă vrei să te descurci 
Din această întîmplare 
Trebuie să dai atunci 
Cîte-un steag... la fiecare 1 

Eu opresc 
cerut ieri?

bocancii. Mi-i dă și cu șireturi. 
Dacă n-ai mărunțiș, să nu te 

ducă sfîntul să-i ceri restul.
— N-am, de unde să am ? 

Eu fabric bani? Să-i ceri mîine.
Și mîine:
— Cum ?1 Restul ?

restul? De ce nu l-ai
— N-aveai.
— N-aveam? Cum
Și-ți întinde-n față

n-aveam? 
cutia tej-

ghelei plină cu mărunțiș.

Ciubuc, 
știu de ce l-am

Asta-i Petre
Dar, ieri nu 

văzut plouat.
— Nea Petre, zece Mărășești.
N-a . maiț zis nimic. Mi-a în

tins unsprezece și mi-a șoptit 
cu glasul coborît:

— Auzi, o să mă dea afară l 
Cică am luat ciubuc. Eu ? Eu 
care dau și de la mine, numai 
să văd omul mulțumit-.

NICĂ OCTAVIAN 

Dusu-s-a bădița, dus 
Pe valea Izei in sus 
Nu s-a dus ca să nu vie 
Ci s-a dus să-nvețe-a scrie 
Dacă-a scrie și-a citi 
A veni și m-a iubi 
Dacă-a scrie și-a-nvăța 
A veni și m-a lua.

Cules de ION SOCOL

De-i mina tractorul bine 
Să vii mîndro după mine 
De-i mina tractorul rău 
Tu să-ți câți un alt flăcău.

★
Arsă-i mlndra mea de soare 
Că lucrează ziua mare 
De e soare, de e vint 
Ea lucrează tot pe cimp 
Și lucrează cu mult spor 
Pentru pace și popor.

Culese de SAS MARIA, 
membră în G.A.C. „SctntelcC 
comuna leud, raionul Vișeu, 

regiunea Baia Mare

Frunză verde de negară 
Din colț depărtat de țară 
Vă trimit acest răvaș 
Eu, Ilie, — fost codaș. 
Dacă-n anul care vine 
Vreți s-aveți hambare pline 
Să nu faceți tot ca mine. 
Să vă spun ce-am pătimit 
De-am rămas și poreclit 
lliuță Păpădie.

vedeți cum fu să fie : 
noi mulți țărani din sat 
pus porumbu-n pătrat 
l-am pus pe legea mea 
bunicu-așa făcea.

Și-uite că a răsărit 
Puțintel, dar... La prășit 
Ce mi-am zis: încep de luni. 
Dar să vedeți, oameni buni, 
Luni văcuța mi-a fătat, 
Un vițel breaz și țintat 
L-am pupat, l-am dezmierdat 
Fundă roșă i-am legat 
Și-uite așa s-a-nserat.
Marți să plec ? Păi n-are rost I 
Marțea cică merge prost I
Mă duc miercuri — iar mi-am

Insă noapte-avui un vis: 
Am visat trei copăcei 
Și alăturea de ei 
Pe ogor, în rinduri dese, 
Numai păpușoi pe-aiese. 
Se făcea că i-am prășit-. 
Le-a dat spic, au înflorit— 
De-s prășiți, mă-ntorc-napoi I 
Nu plec azi, amîn pe Joi— 
Joi plecai; dar tocma-n poartă 
Cînd să ies, o inîță moartă.
— Nu pleca, îmi strigă Stan, 
Fost cîrciumar, chiaburan, 
Nu văzuși că-i mița moartă 
Și la drum noroc nu-ți poartă? 
Vinerea, să fac păcate ? 
Vinerea-i post, nu se poate I 
Sîmbătă n-am mai plecat 
Săptămîna s-a gătat 1.. .
Cînd duminică la sfat 
Să vezi, frate, ce-am aflat: 
Terminase’ toți prășitu’ 
Cum fusese rînduitu’. 
Ba chiar unii bunăoară, 
Prășeau pentru-a doua oară. 
Și ziceau că te-a ajutat 
Semănatul în pătrat.
— Nu-i nimica, oameni buni, 
Ce vă pasă ? — încep de luni I 
Dar luni o făcui de oaie:
Se porni, nene o ploaie 
Și-a plouat pe săturate, 
Zece zile încheiate.
Și-apoi s-a pornit un soare 
De drag să ieși pe ogoare. 
Cînd acolo m-am crucit: 
Tot ogorul înflorit. 
Erau mii de floricele 
Pălării și albăstrele 
Știr porcesc și păpădie. 
Ce te faci, frate Ilie ?

----------------------- ---------------^;aje

S ATI R A Șl U MA s 
T . T '□«tori 
l-a ieșit secului cu rsl.

„ x , • , Jdt.
— Ce te-at speriat așa, ?,.gere
— Am crezut că mi-ai ic misii

Desen de i taV

Cum să erească-aid strujanul 
Șl ce-o să mănînci la anul ?

dlntr-o prostie, 
anul păpădie?

Totuși, zic, să mă grăbesc 
Și m-apucai să prășesc. 
Dar să vezi și-aci păcat: 
Nu-1 pusesem în pătrat,— 
Și-acum cuib»*-’ căutăm 
Mă suceam, mă învirteam, 
U" -cuib prășeam, două călcam. 
Mă tot răsuceam pe loc 
Ca la horă, ca Ia joc I 
Și de-atita învirtit 
M-am trezit cam obosit 
Și-am lăsat și neprășit 
Iară toamna, la cărat, 
Opt căruțe-am dus în sat 
Toate măi cu floricele 
Păpădii și albăstrele. 
Vai de păcatele mele I 
Eu, Ilie, eu, plugar 
Ajunsesem măi, florar.
Aveam clăi de păpădie 
Și ograda, florărie I 
De-asta-am scris acest răvaș 
Că de-atunci sînt „fost codaș", 
Astăzi primu-s la arat 
La prășit ori semănat 
Lîngă cei fruntași din sat 
Și pun porumbu-n pătrat. 
Am pătulul vlrfuit, 
Și muncesc, și-s mulțumit 1

(Din programul brigăzii 
artistice de agitație a col
țului roșu al gospodăriei 
agricole colective RăcăciunL 
regiunea Bacău).

Uite-a? a. 
Mine la

Directorul căminului cultural din comuna Grozești, raionul 
Codăești, întocmește raportul de activitate culturală.

Desen de V. VASILIU


